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P.A. Nº 1.18.000.001339/2018-71

RECOMENDAÇÃO Nº 29/2018

O  MINISTÉRIO  PÚBLICO  ELEITORAL,  por  meio  do 

Procurador  Regional  Eleitoral  signatário,  consoante  designação  constante  na 

Portaria PGR/MPF nº 1021/2017, no exercício das atribuições previstas no art. 

127 da Constituição Federal e nos arts. 6º, inciso XX, e 77 da Lei Complementar  

nº 75/93, e:

Considerando que  a  Lei  das  Eleições  veda  a  prática  de 

“realizar, no primeiro semestre do ano de eleição, despesas com publicidade dos 

órgãos públicos federais, estaduais ou municipais, ou das respectivas entidades  

da administração indireta, que excedam a média dos gastos no primeiro semestre  

dos três últimos anos que antecedem o pleito;” (art. 73, VII, da Lei n. 9.504/97);

Considerando que “o espírito da lei é combater o excesso de  

dispêndio  com  publicidade  dos  órgãos  públicos  ou  respectivas  entidades  da  

administração indireta em anos eleitorais”, não se interpretando o termo despesa 

em sentido técnico do direito financeiro. (TSE - Agravo Regimental em Recurso 

Especial Eleitoral nº 176114, rel. Min. Marcelo Henriques Ribeiro de Oliveira, DJE 

de 26/05/2011)

Considerando que, portanto, despesa para fins da vedação 

legal entende-se o  valor da despesa (gasto) com publicidade da administração 

pública direta e indireta que foi executada (veiculada) no período de 01 de janeiro 

à  30  de  junho  (primeiro  semestre),  independentemente  do  momento que  a 
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administração  pública,  consoante  as  normas  técnicas  financeiras,  autorizou  a 

prestação do serviço de publicidade reservando montante para seu pagamento 

(empenho),  reconheceu  oficialmente  a  prestação  do  serviço  de  publicidade 

executado no referido período (liquidação) ou efetuou sua quitação (ordem de 

pagamento);

Considerando que, nessa linha de interpretação teleológica, 

os referidos elementos do direito financeiro devem ser analisados de forma global 

e conjuntamente com as demais circunstâncias de cada caso concreto a fim de 

aferir  comparativamente se  houve  despesa com  publicidade  institucional 

contratada,  autorizada  e  executada  (veiculada) no  primeiro  semestre  do  ano 

eleitoral superior à média dos últimos três anos, com a finalidade de desequilibrar 

a igualdade de oportunidade no pleito (caput do art. 73 da Lei n° 9.504/97);

Considerando que  uma  interpretação  diversa  violaria  a 

finalidade da vedação legal, e os princípios da proporcionalidade e razoabilidade,  

pois  possibilitaria  ao  administrador  público  contratar, autorizar e  executar 

(veicular)  publicidade institucional  no  primeiro  semestre  do ano eleitoral  muito 

acima da média dos três últimos anos, bastando que postergasse maliciosamente 

a  liquidação da  despesa  (reconhecimento  do  serviço  de  publicidade)  para  o 

segundo semestre do ano eleitoral para que fosse burlado o espírito da vedação 

legal em referência;

Considerando que,  nesse  contexto,  a  liquidação das 

despesas com publicidade será, em regra, o melhor parâmetro comparativo para 

os fins do disposto no art. 73, VII, da Lei nº 9.504/97 (TSE - Recurso Especial  

Eleitoral nº 67994, rel. Min. Henrique Neves da Silva, DJE de 19/12/2013), mas 

não exclusivo, dependendo das circunstâncias do caso;
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Considerando que  o inciso  VII  do  art.  73  da  LE  adota  a 

expressão  “despesas  com  publicidade”  em  sentido  genérico,  englobando  a 

publicidade de utilidade pública, institucional, mercadológica e legal, cabendo ao 

administrador público em exercício de planejamento e controle não deixar que 

estas ultrapassem em sua totalidade a média dos três últimos anos;  

Considerando que também é vedado, nos três meses que 

antecedem  o  pleito  (ou  seja,  a  partir  de  07/07/2016),  “com  exceção  da 

propaganda  de  produtos  e  serviços  que  tenham  concorrência  no  mercado,  

autorizar  publicidade  institucional dos  atos,  programas,  obras,  serviços  e  

campanhas  dos  órgãos  públicos  federais,  estaduais  ou  municipais,  ou  das  

respectivas  entidades  da  administração  indireta,  salvo  em  caso  de  grave  e  

urgente necessidade pública, assim reconhecida pela Justiça Eleitoral.” (art. 73, 

VI, b, da Lei n. 9.504/97)

Considerando que “nos três meses que antecedem o pleito,  

impõe-se  a  total  vedação à  publicidade  institucional,  independentemente  de  

haver em seu conteúdo caráter informativo,  educativo ou de orientação social  

(art.  37,  §  1º,  da  CF/88),  ressalvadas  as  exceções  previstas  em lei. ”  (TSE  - 

Agravo Regimental em Recurso Especial Eleitoral nº 44786, rel. Min. João Otávio 

De Noronha, DJE de 23/9/2014)

Considerando que  a  jurisprudência  “é  pacífica  quanto  ao 

fato  de  não  ser  necessário  que  a  mensagem  divulgada  na  publicidade  

institucional apresente caráter eleitoreiro para que fique caracterizada a conduta  

vedada do art. 73, VI, b, da Lei nº 9.504/97, bastando que ela seja veiculada nos  

três meses anteriores ao pleito.” (TSE - Agravo Regimental em Recurso Especial 

Eleitoral nº 60414, Acórdão de 17/12/2015, rel. Min. Luciana Christina Guimarães 

Lóssio, DJE de 01/03/2016)
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Considerando que a vedação abrange (a) páginas oficiais do 

poder público na rede mundial de computadores (internet),  inclusive nas redes 

sociais  de  cadastro  e  acesso  gratuito,  tal  como  o  facebook  (TSE  -  Agravo 

Regimental em Recurso Especial Eleitoral nº 149019, rel. Min. João Otávio De 

Noronha, DJE de 05/11/2015, p. 62); (b) placas e outdoors contendo publicidade 

institucional  com informações sobre obras e serviços da administração pública 

estadual (TSE - Recurso Especial Eleitoral nº 328385, rel. Min. Henrique Neves 

da  Silva,  DJE  de  03/03/2016);  e  (c) divulgação  de  apoio  ou  logomarca  em 

convites  e  publicidade  de  festas,  shows  ou  outros  eventos  (TSE  -  Recurso 

Especial Eleitoral nº 21171, rel. Min. Fernando Neves da Silva, DJ de 06/08/2004)

Considerando que “a conduta vedada do art. 73, VI, b, da  

Lei 9.504/97 proibição de publicidade institucional nos três meses que antecedem  

a  eleição,  possui  natureza  objetiva e  configura-se  independentemente  do  

momento  em que  autorizada  a  publicidade,  bastando  a  sua  manutenção  no  

período vedado.”  (TSE -  Agravo Regimental  em Recurso Especial  Eleitoral  nº 

143908, rel. Min. João Otávio De Noronha, DJE de 21/10/2015, p. 20-21)

Considerando que  o  Governador,  como  Chefe  do  Poder 

Executivo Estadual, além de seus secretários e subordinados, podem vir a ser 

responsabilizados diretamente  pela  veiculação ou manutenção  de propaganda 

institucional no período vedado (TSE - Recurso Especial Eleitoral nº 33459, rel.  

Min. Henrique Neves Da Silva, DJE de 27/05/2015, p. 36/37);    

Considerando  que as referidas condutas vedadas também 

podem  caracterizar  abuso  de  poder  político  e  econômico  dependendo  da 

gravidade (art.  22 da LC 64/90),  sendo que  (i) “consoante a jurisprudência do  

Tribunal  Superior  Eleitoral,  inexiste  óbice  a  que  o  abuso  de  poder  seja  

reconhecido com base em condutas praticadas ainda antes do pedido de registro  

de candidatura ou do início do período eleitoral” (TSE - Agravo Regimental em 
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Agravo de Instrumento nº 51475, rel. Desig. Min. João Otávio De Noronha, DJE 

de 02/06/2015, p. 50); e que  (ii) “é desnecessário, em AIJE, atribuir ao réu a  

prática  de  uma  conduta  ilegal,  sendo  suficiente  o  mero  benefício  eleitoral  

angariado com o ato abusivo e a demonstração da gravidade da conduta” (TSE - 

Recurso Ordinário nº 406492, rel. Min. Laurita Hilário Vaz, DJE de 13/2/2014, p.  

97/98);

RESOLVE expedir recomendação ao Exmo. Sr. Governador 

do Estado de Goiás, JOSÉ ELITON DE FIGUERÊDO JÚNIOR, com fulcro no art. 

6º, inciso XX, da LC 75/93, para que adote as providências cabíveis:

I  – para que a realização de despesas com publicidade dos 

órgãos da administração direta e indireta estadual no primeiro 

semestre  deste  ano  (englobando  todas  as  espécies  de 

publicidade:  utilidade  pública,  institucional,  mercadológica  e 

legal) não excedam a média dos gastos no primeiro semestre 

dos três últimos anos que antecedem o pleito (art. 73, VII, da 

Lei nº 9.504/97);

II  – para  que  não  seja  veiculada ou mantida,  a  partir  de 

07/07/2018 (três meses antes das eleições), providenciando-se 

a  retirada  antes  da  referida  data,  de  qualquer  propaganda 

institucional  dos órgãos da administração direta e indireta do 

Estado  de  Goiás,  independentemente  de  haver  em  seu 

conteúdo caráter informativo, educativo ou de orientação social 

(art. 37, § 1º, da CF/88), inclusive nas  (a) páginas oficiais do 

poder  público  na  rede  mundial  de  computadores  (internet), 

inclusive nas redes sociais de cadastro e acesso gratuito,  tal 

como o facebook;  (b) placas e outdoors contendo publicidade 

institucional  com  informações  sobre  obras  e  serviços  da 
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administração pública estadual;  e  (c) divulgação de apoio ou 

logomarca  em  convites  e  publicidade  de  festas,  shows  ou 

outros eventos (art. 73, VI, b, da Lei n. 9.504/97)

Autue-se. Publique-se. Cumpra-se.

Goiânia, 07 de maio de 2018.

ALEXANDRE MOREIRA TAVARES DOS SANTOS

Procurador Regional Eleitoral
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