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1 CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO CGE MT IDENTIDADE
INSTITUCIONAL
MISSÃO
Contribuir para melhoria dos Serviços Públicos prestados pelo Poder Executivo do Estado de
Mato Grosso, por meio do aperfeiçoamento dos Sistemas de Controles, da Conduta dos
Servidores e dos Fornecedores, ampliando a Transparência e fomentando o Controle Social.

NEGÓCIO
Aperfeiçoamento dos Sistemas de Controle; Ampliação da Transparência e Fomento do
Controle Social; Aperfeiçoamento da Conduta do Servidor e dos Fornecedores.

VISÃO DE FUTURO
Ser instituição de excelência nas atividades de controle, auditoria, corregedoria e ouvidoria e
reconhecida pela sociedade como órgão autônomo e essencial à qualidade do gasto público
e ao controle social.

VALORES
Legalidade
Transparência
Confidencialidade
Probidade
Imparcialidade
Excelência
2 APRESENTAÇÃO
O conteúdo desta orientação aos agentes públicos estaduais, quanto às obrigações, às
restrições e às vedações decorrentes do período eleitoral, se harmoniza com a missão
institucional da Controladoria Geral do Estado de Mato Grosso (CGE) conforme redação do
artigo 52, § 2º, da Constituição Estadual.
Cumpre à CGE contribuir para a melhoria na prestação dos serviços públicos, com a
promoção do aperfeiçoamento dos sistemas de controle, a formulação de orientações
necessárias à boa conduta dos servidores, tendo por objetivo alcançar a eficiência e
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transparência dos atos, e permitir ao cidadão exercer o controle social. As ações da CGE
consistem nas atividades de auditoria pública, correição, prevenção e combate à corrupção,
funções de ouvidoria, de incremento da transparência da gestão no âmbito da administração
pública e de proteção do patrimônio público.
Na primeira parte, esta orientação reúne informações básicas acerca das normas legais
devem ser observadas pelos agentes públicos no ano em se realizam eleições gerais, bem
como as responsabilidades fiscais decorrentes do período de encerramento dos mandatos
do executivo.
Na segunda parte, a CGE traz intruções específicas oriundas de perguntas frequentes dos
órgãos/entidades do Poder Executivo Estadual e respectivas respostas dos auditores do
Estado sobre as vedações da legislação eleitoral aos agentes públicos.
A CGE elaborou este material para, preventivamente, orientar os agentes públicos sobre as
regras eleitorais e evitar que sejam praticados atos administrativos ou tomadas decisões
governamentais que sejam incompatíveis com os valores jurídicos legalmente protegidos no
período.
A adequação das condutas dos agentes públicos às permissões legais e às
responsabilidades fiscais presentes na legislação é indispensável para que a atuação da
Administração alcance os princípios da impessoalidade, da legalidade e da moralidade
administrativa. Isso contribui para a igualdade de oportunidades entre os candidatos nos
pleitos eleitorais, princípio resguardado também pela norma contida na Lei n. 9.504/1997
(Lei Geral das Eleições) notadamente no caput do art. 73.
Além das disposições contidas na lei mencionada, também serve de fundamento a este
trabalho a Lei das Inelegibilidades (LC n. 64/1990), a Lei de Improbidade Administrativa (Lei
n. 8.429/92) e a Lei de Responsabilidade Fiscal (LC n. 101/2000).
No mesmo sentido, também devem ser observadas as resoluções editadas pelo Tribunal
Superior Eleitoral (TSE) incidentes nas Eleições Gerais de 2022, em especial a Resolução n.
23.609, de 18/12/2019 (Escolha e registro de candidatos), com alterações feitas pela
Resolução n. 23.675, de 16/12/2021; Resolução n. 23.610, de 18/12/2019 (Propaganda
eleitoral e condutas ilícitas), com alterações dadas pela Resolução 23.671, de 14/12/2021; e
Resolução n. 23.607, de 17/12/2019 (Arrecadação e Gastos de Recursos e Prestação de
contas), com alterações feitas pela Resolução n. 23.665, de 09/12/2021.
Para melhor compreensão, as condutas não permitidas pela legislação eleitoral e regras de
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responsabilidade fiscal estão agrupadas neste material por temática. A descrição de cada
uma delas vem acompanhada do período no qual a vedação deve ser observada, das
penalidades aplicáveis em caso de descumprimento da norma e, quando necessário, de
exemplos de condutas vedadas, bem como as exceções (condutas permitidas), instruída
com observações pertinentes. Além da doutrina clássica, diversos conceitos e
entendimentos consolidados em julgamentos proferidos pelo Tribunal Regional Eleitoral de
Mato Grosso (TRE/MT) também são utilizados, cuja citação serve para facilitar a
compreensão do assunto.
Destaque-se que esta orientação trata de forma geral as condutas vedadas em período
eleitoral e as responsabilidades fiscais em final de mandato. Por isso, dúvidas em situações
específicas e pontuais devem ser esclarecidas mediante consulta direta à CGE e à
Procuradoria Geral do Estado de Mato Grosso (PGE). Antes de ser deflagrado o período
oficial de campanha eleitoral, a autoridade administrativa competente pode formular consulta
em tese , sobre matéria contida no Direito Eleitoral, dirigida ao TRE/MT, conforme previsão
do Código Eleitoral (Lei n. 4.737/65, art. 30, inc. VIII).
É sempre bom lembrar que diversos agentes públicos devem se desincompatibilizar (pedir
afastamento) dos cargos efetivos que ocupam ou solicitar exoneração do cargo
exclusivamente comissionado, como condição para requerer o registro de candidatura.
Neste particular, há que se observar que os pleitos à Administração devem ser formalizados
por meio de protocolo, em horário normal de expediente.
Outrossim, eventual simulação de candidatura de servidor público estadual, com o único
propósito de usufruir de licença remunerada por três meses ou em espécie de burla à cota
de gênero, pode-se caracterizar irregularidade passível de instauração de uma ação civil de
improbidade, além do processo disciplinar. Portanto, tais afastamentos serão fiscalizados
pela CGE nas eleições de 2022.
3 CONCEITO
3.1 Agente público
Para as finalidades das regras eleitorais, agente público seria quem exerce, ainda que
transitoriamente ou sem remuneração, por eleição, nomeação, designação, contratação ou
qualquer outra forma de investidura ou vínculo, mandato, cargo, emprego ou função nos
órgãos ou entidades da administração pública direta, indireta ou fundacional (art. 73, §1º, da
Lei n° 9.504/1997; e art. 83 §1º da Resolução n. 23610/2019).
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Tendo em vista a definição ampla dada pela lei, é necessário que a interpretação feita de
acordo com o caso concreto, quando forem identificadas controvérsias ou eventuais conflitos
aparentes entre normas ou princípios. Segundo o ex-Procurador-Geral do Estado do Ceará,
professor Djalma Pinto (2008), princípios são proposições normativas, que juntamente com
as regras jurídicas compõem o sistema jurídico. Inobstante, resta pacificado o entendimento
de que estariam compreendidos como espécies de agentes públicos [1] :
Os agentes políticos (Governadores e Vices, Secretários, Senadores, Deputados
federais e estaduais, Vereadores etc.);
Os servidores titulares de cargos públicos ou empregados, sujeitos ao regime
estatutário ou celetista, em órgão ou entidade pública (autarquias e fundações),
empresa pública ou sociedade de economia mista;
As pessoas requisitadas para prestação de atividade pública (por exemplo, membro de
mesa receptora ou apuradora de votos, recrutados para o serviço militar obrigatório
etc.);
Os gestores de negócios públicos;
Ocupantes de cargos comissionados ou servidores sob contratos temporários;
Os que se vinculam contratualmente com o Poder Executivo Estadual (prestadores
terceirizados de serviço, concessionários ou permissionários de serviços públicos e
delegados de função ou ofício público).
Portanto, as vedações eleitorais estariam a alcançar todos os agentes públicos já
referenciados, devendo o interessado observar os limites de atuação no caso concreto.
O princípio básico que deve nortear as condutas dos agentes públicos no período da eleição
está disposto no art. 73, caput , da Lei n. 9.504/97, uma vez que tais proibições se destinam
a evitar condutas tendentes a afetar a igualdade de oportunidades entre candidatos nos
pleitos eleitorais conforme consta expressamente no caput .
[1] AGU, Advocacia Geral da União. CONDUTAS VEDADAS AOS AGENTES PÚBLICOS
FEDERAIS EM ELEIÇÕES 2018 6ª edição, revista, ampliada e atualizada, p. 7.

4 PROPAGANDA ELEITORAL
De acordo com o eleitoralista Arthur Luis Mendonça Rollo (2010), o termo propaganda deriva
do latim propagare , que significa coisas que devem ser propagadas. Decorre da liberdade
de manifestação e pensamento, prevista no art. 220 da Constituição Federal.
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À rigor, e seguindo entendimento de SHIMP (2002) [1] , a propaganda eleitoral, mutatis
mutandis , seria um conjunto de atividades com o objetivo de transferência de valores entre
um partido político e seus candidatos e seus eleitores. Esta propaganda tem a finalidade de
interferir nas decisões tomadas pela organização política institucionalizada, abrangendo e se
direcionando a todo o território brasileiro, encontrando-se absolutamente regulamentada por
legislação específica, sendo veiculada de forma gratuita, no caso dos meios de comunicação
de massa beneficiados com concessões públicas de radiodifusão (emissoras de rádio e TV).
Se for realizada em formato diverso e fora do prazo permitido pelas regras em vigor, a
propaganda eleitoral é considerada extemporânea, de acordo com a jurisprudência do TSE,
podendo ser considerada ilegal e punível de acordo com a conduta:
Representação. Propaganda eleitoral extemporânea. 1. Configura
propaganda eleitoral extemporânea a veiculação de mensagem, na
propaganda partidária, de enaltecimento de filiado a partido
político, com a exaltação de suas realizações, a fim de induzir o
eleitorado a acreditar que seria o mais apto ao exercício de função
pública . 2. Não cabe a este Tribunal reduzir o valor de multa aplicada
pela Corte de origem quando a decisão que a fixou foi devidamente
fundamentada. [...]
(Ac. de 21.6.2011 no AgR-REspe n. 169618, rel. Min. Arnaldo Versiani.)
(negritamos)
De acordo com a norma contida no artigo 57-A da Lei 9.504/97 (cf. alteração trazida pela Lei
n. 13.165, de 2015) é permitida a propaganda eleitoral na internet após o dia 15 de agosto
do ano da eleição, o que significa que a partir do dia 16 de agosto de 2022 a propaganda por
este meio está autorizada (Resolução n. 23.610/2019, art. 27).
Ainda que a propaganda eleitoral do candidato esteja parcialmente autorizada no dia 16 de
agosto de 2022, aquela divulgada no rádio e na televisão deve se restringir ao horário
gratuito, sendo vedada a veiculação de propaganda paga, respondendo o candidato (a), o
partido político, a federação e a coligação, pelo seu conteúdo (art. 44, da Lei n. 9.504/1997;
art. 48 da Resolução n. 23.610/2019, com alteração dada pela Resolução n. 23.671/2021).
No entanto, a propaganda eleitoral veiculada por meio de propaganda eleitoral gratuita no
rádio e na televisão, relativa ao primeiro turno, só poderá ocorrer a partir do dia 26 de agosto
(até o dia 29 de setembro de 2022), conforme art. 47, caput , e art. 51 da Lei n. 9.504/1997,
bem como art. 49 da Resolução 23.610/2019, de acordo com o Calendário publicado pelo
Tribunal Superior Eleitoral (TSE), por meio da Resolução n. 23.674/2021.
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[1] SHIMP, Terence A. Propaganda e promoção: aspectos complementares da comunicação
integrada de marketing. Trad. Luciana de Oliveira da Rocha. 5 ed. Porto Alegre: Bookman,
2002, p.31.

5 PRAZOS ELEITORAIS
O Plenário do TSE aprovou o calendário das Eleições Gerais 2022 (Resolução n.
23.674/2021), de modo que, a seguir, apresenta-se o calendário eleitoral, no que é
necessário à Administração estadual:
5 de março de 2022 Data limite para o TSE publicar as instruções relativas às eleições
gerais de 2022 (Lei nº 9.504/1997, art. 105, caput e § 3º).
2 de abril de 2022 Data até a qual pretensas candidatas e candidatos a cargo eletivo nas
eleições de 2022 devem ter domicílio eleitoral na circunscrição na qual desejam concorrer e
estar com a filiação deferida pelo partido, desde que o estatuto partidário não estabeleça
prazo superior (Lei nº 9.504/1997, art. 9º, caput e Lei nº 9.096/1995, art. 20, caput e
Res.-TSE nº 23.609, art. 10 e Res.-TSE nº 23.609, art. 10).
16 de junho de 2022 Data até a qual o TSE divulgará o montante de recursos disponíveis
no Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), observado o recebimento, pelo
TSE, até 1º de junho de 2022, da descentralização da dotação orçamentária (Res.-TSE nº
23.605/2019, art. 3º).
2 de julho de 2022 - Data a partir da qual são vedadas aos(às) agentes públicos(as),
servidores(as) ou não, as seguintes condutas tendentes a afetar a igualdade de
oportunidades entre candidatas e candidatos nos pleitos eleitorais (Lei nº 9.504/1997, art.
73, V e VI, a e Res.-TSE nº 23.610, art. 83):
I - nomear, contratar ou, de qualquer forma, admitir, demitir sem justa causa, suprimir ou
readaptar vantagens, ou, por outros meios, dificultar ou impedir o exercício funcional e,
ainda, ex officio , remover, transferir ou exonerar servidora ou servidor público, na
circunscrição do pleito, até a posse das eleitas e dos eleitos, sob pena de nulidade de pleno
direito, ressalvados os casos de:
a) nomeação ou exoneração de cargos em comissão e designação ou dispensa de
funções de confiança;
b) nomeação para cargos do Poder Judiciário, do Ministério Público, dos tribunais ou
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conselhos de contas e dos órgãos da Presidência da República;
c) nomeação das aprovadas e dos aprovados em concursos públicos homologados até
2 de julho de 2022;
d) nomeação ou contratação necessária à instalação ou ao funcionamento inadiável de
serviços públicos essenciais, com prévia e expressa autorização do Chefe do Poder
Executivo; e
e) transferência ou remoção ex officio de militares, de policiais civis e de agentes
penitenciários;
II - realizar transferência voluntária de recursos da União aos estados e municípios e dos
estados aos municípios, sob pena de nulidade de pleno direito, ressalvados os recursos
destinados a cumprir obrigação formal preexistente para execução de obra ou de serviço em
andamento e com cronograma prefixado, bem como os destinados a atender situações de
emergência e de calamidade pública.
2 de julho de 2022 Data a partir da qual é vedada, na realização de inaugurações, a
contratação de shows artísticos pagos com recursos públicos (Lei nº 9.504/1997, art. 75).
20 de julho a 5 de agosto de 2022 período em que é permitida a realização de convenções
destinadas a deliberar sobre coligações e a escolher candidatas e candidatos a presidente e
vice-presidente da República, governador e vice-governador, senador e respectivos
suplentes, deputado federal, deputado estadual e distrital (Lei nº 9.504/1997, art. 8º, caput e
Res.-TSE nº 23.609, art. 6º).
20 de julho de 2022 - Último dia para a Justiça Eleitoral dar publicidade aos limites de
gastos estabelecidos em lei para cada cargo eletivo em disputa (Lei nº 9.504/1997, art. 18 e
Res.-TSE nº 23.607/2019, art. 4º, § 2º).
20 de julho de 2022 - Data a partir da qual os partidos políticos, as candidatas e os
candidatos, após a obtenção do respectivo registro de CNPJ e a abertura de conta bancária
específica para movimentação financeira de campanha e da emissão de recibos eleitorais,
deverão enviar à Justiça Eleitoral, para fins de divulgação na internet, os dados sobre
recursos financeiros recebidos para financiamento de sua campanha eleitoral, observado o
prazo de 72 (setenta e duas) horas do recebimento desses recursos (Lei nº 9.504/1997, art.
28, § 4º, I e Res.-TSE nº 23.607/2019, art. 47) .
15 de agosto de 2022 - último dia para os partidos políticos e as coligações apresentarem
para Justiça Eleitoral o requerimento de registro de candidaturas.
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26 de agosto de 2022 Data a partir da qual, até 29 de setembro de 2022, será veiculada a
propaganda eleitoral gratuita no rádio e na televisão relativa ao primeiro turno (Lei nº
9.504/1997, art. 47, caput, e art. 51 e Res.- TSE nº 23.610/2019, art. 49); se houver
necessidade de eleição em segundo turno este se realiza no último domingo do mês de
outubro de 2022 (30 de outubro).
29 de outubro de 2022 Último dia para propaganda política mediante reuniões públicas ou
promoção de comícios e utilização de aparelhagem de sonorização fixa, entre as 8h (oito
horas) e as 24h (vinte e quatro horas), com exceção do comício de encerramento da
campanha, que poderá ser prorrogado por mais 2 (duas) horas (Código Eleitoral, art. 240,
parágrafo único e Lei nº 9.504/1997, art. 39, §§ 4º e Res.-TSE nº 23.610/2019, art. 15, § 1º).
1º de outubro de 2022 Último dia para a propaganda eleitoral mediante alto-falantes ou
amplificadores de som, entre as 8h (oito horas) e as 22h (vinte e duas horas) nos termos do
art. 15 da Res.-TSE nº 23.610/2019 (Lei nº 9.504/1997, art. 39, §§ 3º e 5º, I). Último dia,
também, até as 22h (vinte e duas horas), para a distribuição de material gráfico, caminhada,
carreata ou passeata, acompanhados ou não por carro de som ou minitrio (Lei nº
9.504/1997, art. 39, §§ 9º e 11 e Res.-TSE nº 23.610/2019, art. 16).
6 DESINCOMPATIBILIZAÇÃO
A desincompatibilização é instituto jurídico típico do Direito Eleitoral, segundo o qual o
agente que pretende concorrer a um mandato eletivo deve afastar-se do cargo, emprego ou
função pública com o qual se vincule (direta ou indiretamente). Isso permite o exercício pleno
de seus direitos políticos, e o desfazimento tempestivo do vínculo com o Poder Executivo
estadual afasta eventual inelegibilidade.
Conforme exige a Constituição Federal (art. 14, parágrafo 9º) a Lei Complementar n. 64, de
18 de maio de 1990, estabeleceu as formas e prazos das desincompatibilizações.
Abaixo são apresentados quadros com o prazo de afastamento, de acordo com o cargo
exercido pelo agente:
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7 CONDUTAS VEDADAS
O quadro abaixo, preparado pelo TSE, apresenta um detalhamento do artigo 73 da Lei n.
9.504/97, descrevendo as condutas vedadas aos agentes políticos, sua localização
topográfica na lei, e um exemplo aplicado na prática administrativa:
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Em relação à remuneração de servidores públicos, distribuição de bens e valores pela
Administração, propaganda institucional, contratação de shows artísticos e inauguração de
obras públicas, merecem observância:

7.1 Uso de bens, serviços e servidores públicos, distribuição de benefícios

Exemplos da vedação : disponibilizar a candidato, partido político ou coligação, algum
imóvel público para seu funcionamento, ou ceder a eles bens como veículos ou
computadores da Administração, para atividades vinculadas à campanha eleitoral.
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Exceção : é possível o uso das instalações de prédios públicos, como escolas e auditórios,
para a realização de convenções partidárias. Todavia, essa atividade extraordinária não
pode embaraçar o funcionamento dos serviços públicos.

Exemplos da vedação : distribuição de benefícios de programas sociais combinada com a
divulgação de candidaturas; utilização de serviço público em favor de candidato, partido
político ou coligação.
Exceção : não existe.

Exemplos da vedação : ceder servidor público para atividades administrativas de comitês
de campanha, em horário que deveria prestar serviço na repartição; ceder servidor para
atividades de propaganda, durante o horário de expediente.
Exceção : Se o servidor estiver em gozo de licença, não existe vedação.
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Exemplos da vedação : dificultar o exercício funcional, promovendo exonerações ou
nomeações de servidores fora das hipóteses legais e com propósito político-eleitoral.
Exceção : o ato é permitido, se for caso de:
nomeação ou exoneração de cargos em comissão e designação ou dispensa de
funções de confiança;
nomeação para cargos do Poder Judiciário, do Ministério Público, dos Tribunais ou
Conselhos de Contas e dos órgãos da Presidência da República;
nomeação de candidatos aprovados em concursos públicos homologados até 02 de
julho de 2022;
nomeação ou contratação necessária à instalação ou ao funcionamento inadiável de
serviços públicos essenciais, com prévia e expressa autorização do Chefe do Poder
Executivo;
transferência ou remoção ex officio de militares, policiais civis e de agentes
penitenciários; servidor estiver em gozo de licença, não existe vedação.

Exemplos da vedação : conceder aumentos salariais.
Exceção : o ato é permitido se for hipótese de revisão geral anual.
7.2 Despesas com propaganda ou publicidade institucional.
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Segundo o TRE/MT, A publicidade institucional é a divulgação dos atos de governo do
Estado por dever de ofício, em sua necessária atividade, sobretudo de prestação de contas
à sociedade. E segundo os princípios administrativos, insculpidos na Constituição Federal,
em seu art. 37, caput , a publicidade dita institucional, dos atos, programas, obras, serviços e
campanhas dos órgãos da administração pública, deve ser impessoal, legal e eficiente
(Recurso Eleitoral n. 26495, Acórdão n. 23311 de 17/09/2013, Relator Dr. Sebastião de
Arruda Almeida, DJE de 30/09/2013, p. 2).
Sendo assim, a publicidade não pode conter símbolos, nomes ou imagens, mensagens
implícitas ou explicitas, diretas ou subliminares que caracterizem quaisquer espécies de
promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos.

Exemplos da vedação : efetuar gastos com agências de propaganda, criação de campanha
e veiculação de peças publicitárias no período que vai de janeiro a junho de 2022, cujo
montante seja superior à média dos valores gastos com publicidade nos primeiros semestres
dos anos de 2019, 2020 e 2021.
Exceção: não há.
Importante destacar que a Orientação Técnica n. 044/2010, Orientação Técnica n. 04/2018,
bem como o Parecer de Auditoria n. 53/2022, todos da CGE, tratam de despesas com
publicidade, e oferece detalhamento de quais são os subelementos que se enquadram em
espécies de gastos com publicidade.
Pelo Parecer da Auditoria n. 53/2022 depreende-se que o limite de despesas com
publicidade para todos os Órgãos e Entidades do Poder Executivo Estadual, para o primeiro
semestre de 2022 é de R$ 25.752.733,22 (vinte e cinco milhões e setecentos e cinquenta e
dois mil e setecentos e trinta e três reais e vinte e dois centavos). No entanto, por prudência,
recomenda-se que a despesa de publicidade não ultrapasse 95% (noventa e cinco por
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cento) desse montante, ou seja, não ultrapasse R$ 24.465.096,56 (vinte e quatro milhões e
quatrocentos e sessenta e cinco mil e noventa e seis reais e cinquenta e seis centavos).
Por outro lado, por meio de consulta ao Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e
Finanças do Estado de Mato Grosso (FIPLAN) verificou-se a existência de saldo de
empenho a liquidar de R$ 6.138.297,80 (seis milhões e cento e trinta e oito mil e duzentos e
noventa e sete reais e oitenta centavos) que, sendo inscrito em restos a pagar não
processados, deverá ser computado como gasto de 2022, vez que será liquidado neste
exercício. Por esse motivo, do limite prudencial indicado acima, deve ser deduzido o referido
montante, de forma que o saldo de gasto com publicidade para o primeiro semestre de
2022 é de R$ 18.326.798,76 (dezoito milhões e trezentos e vinte e seis mil e setecentos
e noventa e oito reais e setenta e seis centavos).

Exemplos da vedação : autorizar qualquer espécie de propaganda no período.
Exceção : são várias:
propaganda de produtos e serviços que tenham concorrência no mercado;
grave e urgente necessidade pública, reconhecida pela Justiça Eleitoral;
se já estiver autorizada anteriormente.

Exemplos da vedação: Inauguração de um prédio escolar tendo por atração um show
artístico popular, custeado com recursos públicos.
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Exceção: não há.
Pena: Se o agente público for candidato fica sujeito à cassação do registro ou diploma, sem
prejuízo da ação de improbidade correspondente.
E, por fim, a CGE recomenda, por meio da Orientação de Ouvidoria n. 003/2014 , que seja
dado aos estacionamentos de prédios da Administração estadual tratamento jurídico de bens
públicos, deste modo vedando o uso desses espaços por veículos próprios dos servidores
públicos que estejam adesivados com propaganda eleitoral de partidos políticos ou
candidatos.
É expressamente proibido o uso de e-mails institucionais para comunicações de campanha e
propaganda eleitoral, e é importante realçar a fiscalização que o TRE/MT fará em relação às
chamadas fake news , ou seja, a contrapropaganda produzida e divulgada por meios
cibernéticos, incluídas as redes sociais.
8 REGRAS DE FINAL DE MANDATO - LRF
De acordo com o que prescreve a Lei Complementar n. 101/2000 (LRF), o gestor público
necessita adotar cautelas ao fim do mandato, de forma a evitar pressões sobre o orçamento,
demonstrando possuir responsabilidade fiscal e não incorrer em violação às regras eleitorais.
Há um risco acessório de o agente político sofrer inelegibilidade futura, uma vez que o
TRE/MT já decidiu que o dolo genérico ou eventual do gestor pode ser declarado quando ele
não atenda aos comandos legais e constitucionais na gestão financeira e fiscal.
Segundo a Corte Eleitoral a inelegibilidade prevista na alínea g do inciso I do art. 1º da LC n.
64/90 não exige o dolo específico, bastando para tal o dolo genérico ou eventual, que se
caracteriza quando o administrador assume os riscos de não atender aos comandos
constitucionais e legais, que vinculam e pautam os gastos públicos (Recurso Eleitoral n.
16869, Acórdão n. 25974, Relator Dr. Flávio Alexandre Martins Bertin, Publicado em Sessão,
dia 12/12/2016).
A propósito, sobre elegibilidade e inelegibilidades, o jurista Marlon Reis (2012) ensina que a
primeira é um direito inato, previsto na Constituição Federal. Já a inelegibilidade seria uma
condição negativa que, sendo verificada, impede o acesso à candidatura.
Quanto às obrigações impostas pela LRF, há que observar o seu conteúdo com atenção,
sob pena de cometimento de infrações administrativas com repercussões diversas, inclusive
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na área penal.
8.1 Nulidade de ato de aumento de despesas

Destinatários : Todos os agentes públicos que sejam gestores, independente de
envolvimento no processo eleitoral.
Penalidades: quanto ao ato, se declara nulidade, e ao agente público pode ser imposta
reclusão de 1 a 4 anos (art. 359-G do Código Penal).
8.2 Controle da dívida e do limite de gastos com pessoal

Destinatários: Todos os gestores públicos, independente de envolvimento no processo
eleitoral.
Penalidades : ao agente público pode ser imposta reclusão de 1 a 2 anos (art. 359-A,
parágrafo único, inc. I, do Código Penal).
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8.3 Gestão de recursos orçamentários e financeiros

Destinatários : Todos os gestores públicos.
Exceções : obrigação formal preexistente, desde que haja cronograma já fixado, e aquelas
situações classificadas como emergência ou calamidade pública.
8.4 Obrigação contraída nos dois últimos quadrimestres

Destinatários: Titular do poder ou órgão (art. 20, LRF).
Penalidades : ao agente público pode ser imposta pena reclusão de 1 a 4 anos (art. 359-C
do Código Penal).
9 ELEIÇÕES GERAIS
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Segundo definição doutrinária acolhida pelo Senado Federal [1] , por Eleições Gerais se
compreende aquelas realizadas simultaneamente em todo o país para eleger o presidente e
o vice-presidente da República, os governadores e seus vices, senadores, deputados
federais e estaduais.
De acordo com o calendário definido pela Res. n. 26.674/2021 do TSE, a eleição em
primeiro turno para os cargos proporcionais (deputados estaduais e federais) e para os
cargos majoritários (presidente da república, governador e senador) ocorrerá no dia 2 de
outubro de 2022 (primeiro domingo do mês). Se houver necessidade de um segundo turno
para o cargo de governador e vice-governador, esta nova votação ocorre em 30 de outubro
de 2022 (art. 2º, §1º, da Lei 9.504/97).
As regras permanentes que se aplicam nas eleições em Mato Grosso são aquelas do
Código Eleitoral (Lei n. 4.737/1965), mais as disposições sobre condições de elegibilidade e
causas de inelegibilidade inseridas na Constituição Federal (artigos 14, 16, 17), no capítulo
que trata dos direitos políticos, e na Constituição Estadual (art. 59, II). As inelegibilidades são
detalhadas na Lei Complementar n. 64/90 e na Lei Complementar n. 135/2010.
Editar resoluções é atribuição do TSE, atendendo ao caráter regulamentar e sem restringir
direitos ou estabelecer sanções não previstas em lei, e até o dia 5 de março do ano da
eleição deve publicar todas as instruções necessárias à fiel execução das normas, ouvidos,
previamente, em audiência pública, os delegados ou representantes dos partidos políticos
(Lei 9.504/97, artigo 105 c/c Código Eleitoral, artigo 1º parágrafo único e art. 23 inciso IX).
Por meio das Eleições Gerais de 2022, os mato-grossenses escolherão o próximo
Presidente da República e seu vice; o futuro Governador e o respectivo Vice-governador; um
senador da república; oito deputados federais e vinte e quatro deputados estaduais.
[1] Disponível em: <
https://www12.senado.leg.br/noticias/glossario-legislativo/eleicoes-gerais>. Acesso em: 24
de jan. 2022.
10 PERGUNTAS FREQUENTES E RESPOSTAS
10.1 Convênios. Entidades Privada sem fins lucrativos.
Os convênios a serem firmados entre o Estado e as entidades privadas sem fins
lucrativos sofrem limitação no período eleitoral?
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Não. A Lei Eleitoral não veda a celebração nem a transferência de recursos para entidades
privadas sem fins lucrativos. Porém, comporta uma verificação prévia do caso. Se a
transferência de recursos afetar as condições de igualdade entre os candidatos na disputa
eleitoral, pode ser considerada ilícita.
10.2 Convênios. Municípios. Celebração.
Os convênios a serem firmados entre o Estado e os municípios sofrem limitação
no período eleitoral?
A celebração de convênios não está vedada pela Lei Eleitoral. A celebração envolve os atos
preparativos para formalização do termo de convênios. A vedação está na transferência de
recursos financeiros no período eleitoral.
10. 3 Convênios. Municípios. Transferência de recursos.
As transferências de recursos do Estado para os municípios, através de
convênios, sofrem limitações no período eleitoral?
Sim. A Lei Eleitoral veda a transferência de recursos somente no período eleitoral (art. 73,
VI, a, da Lei n.º 9.504/97), que compreende os 3 meses que antecedem as eleições (a partir
de 2 de julho de 2022).
Porém, há exceções:
a)
recursos destinados a cumprir obrigação formal preexistente para execução de obra
ou serviços já fisicamente iniciados e com cronograma prefixado;
b)
para atender situações de emergência ou estado de calamidade pública durante sua
ocorrência.
10. 4 Termos de parceira. Município. Emenda Parlamentar. Transferência de recursos.
Os termos de parceria celebrado com os municípios decorrentes de emendas
parlamentares também estão vedados no período eleitoral?
Sim. O Tribunal de Contas da União entendeu que as transferências decorrentes de
emendas parlamentares estão submetidas à vedação do art. 73, VI, a, da Lei n.º 9.504/97,
por se caracterizarem essencialmente como transferências voluntárias (Acórdão n.º
287/2016-Plenário).
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10. 5 Termo de Concessão de Auxílio.
Os termos de concessão de auxílio estão vedados no período eleitoral?
Não. A Lei Eleitoral não traz nenhuma vedação à transferência de recursos para pessoas
físicas.
10. 6 Termo de Cooperação e outras espécies. Sem transferência de recursos.
A administração pública estadual está proibida de celebrar termo de cooperação
ou outros, sem transferência de recursos, no período eleitoral?
Não. A vedação da Lei Eleitoral é quanto à transferência de recursos no período eleitoral,
que são 90 dias que antecedem as eleições. Assim, somente está proibida a transferência
de recursos nesse período. Os demais termos de cooperação e atos de celebração de
convênios podem ser realizados normalmente. A Lei Eleitoral não pode ser interpretada
extensivamente.
10. 7 Pessoal. Nomeação. Demissão. Contrato temporário.
As nomeações para servidores efetivos, aprovados em Concurso Público,
sofrem limitações no período eleitoral?
Sim. A nomeação de servidores, ainda que para cargos efetivos em concursos públicos, cujo
a homologação ocorrer nos três últimos meses que antecedem a eleição (1º turno) não se
enquadram nas ressalvas previstas no inciso V do art. 73, da Lei n.º 9.504/97. Assim, no
caso de certames homologados antes do período de vedação do referido artigo, permitem a
nomeação, de acordo com a alínea c do inciso V do mesmo art. 73.
As nomeações e demissões de contratos temporários também sofrem limitações
no período eleitoral?
Sim. O Tribunal Superior Eleitoral firmou entendimento de que as contratações e demissões
de servidores temporários também estão vedadas pela lei no prazo de restrição, nos três
meses que antecedem as eleições. (EREspe n.º 21167, Acórdão de 21/08/2003 e REsp nº
38704, Acórdão de 13/08/2019).
10. 8 Pessoal. Nomeação. Exoneração. Cargo Comissionado.
As nomeações e exonerações de servidores dos cargos comissionados sofrem

24 de 35

restrição no período eleitoral?
Não. As nomeações e exonerações de cargos em comissão e designação ou dispensa de
funções de confiança estão na exceção prevista no art. 73, V, a, da Lei n.º 9.504/97.
10. 9 Pessoal. Redistribuição. Servidor efetivo.
A redistribuição de servidor efetivo entre as unidades da mesma estrutura
organizacional para reorganização do órgão está vedada pela Lei Eleitoral?
A redistribuição não está proibida no art. 73, V da Lei n.º 9.504/97 (Ac. TSE, de 26/11/2002,
no AgRgRp n.º 405). Porém, há decisão em sentido contrário (Ac.STJ, 27/10/2004, no MS
n.º 8930).
10. 10 Pessoal. Cessão de servidores ou seus serviços.
O chefe/superior do órgão/entidade pode solicitar que servidor público pegue
material de campanha eleitoral na sede do partido político ou coligação?
Não. A Lei Eleitoral veda a utilização de serviços de servidor para comitês de campanha
eleitoral de candidato, durante o horário normal de expediente (art. 73, III da Lei n.º
9.504/97).
10. 11 Pessoal. Servidor comissionado ou agente político. Campanha eleitoral.
O servidor comissionado ou agente político pode fazer campanha eleitoral
quando participar de reunião de trabalho?
Não. O servidor comissionado ou agente político, quando estiver no exercício do cargo ou
como representante do órgão público, não pode fazer campanha eleitoral, ainda que fora do
expediente normal.
10. 12 Pessoal. Servidor comissionado. Viagem a serviço.
O servidor comissionado que viaja a serviço pode fazer campanha eleitoral fora
do expediente normal?
Não. O servidor que está em viagem a serviço não pode realizar campanha eleitoral,
principalmente quando estiver utilizando veículo oficial e recebendo diária.
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10 .13 Pessoal. Retorno. Licença para qualificação.
Há algum impedimento para retorno de servidor que esteja em licença para
qualificação profissional no período eleitoral?
Não. A Lei Eleitoral não faz qualquer menção acerca da possibilidade de retorno de servidor
ao trabalho.
10 .14 Pessoal. Remoção a pedido.
Há vedação de remoção de servidor, a pedido, no período eleitoral?
Não. A remoção a pedido do servidor não sofre restrição no período eleitoral. Somente ficam
vedadas, portanto, as remoções ex officio.
10 .15 Pessoal. Cessão.
Servidores públicos ou empregados da administração direta ou indireta federal,
estadual ou municipal do Poder Executivo podem ser cedidos para comitês de
campanha eleitoral de candidato, partido político ou coligação?
Não. Salvo se o servidor ou empregado estiver licenciado (art. 73, III da Lei n.º 9.504/97).
10 .16 Bens. Doação/Cessão de Bens. Municípios.
Há limitações para doar/ceder bens móveis para os municípios no período
eleitoral?
Sim. As doações/cessões de bens do Estado para os municípios sofrem restrições no
período eleitoral, ou seja, a partir de 02 de julho está vedado ao Estado transferir ou ceder
bens móveis para os municípios (art. 73, VI, a, da Lei n.º 9.504/97) - Parecer Plenário n.º
02/2016 CNU DECOR CGU.
10 .17 Bens. Distribuição de caneta, bloco de anotação.
A secretaria pode distribuir canetas, blocos de anotação e mochila personalizada
em evento realizado no período eleitoral?
Por prudência, a recomendação é que os órgãos se abstenham de fazer qualquer
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distribuição de materiais dessa natureza a fim de não incorrerem na vedação prevista no art.
73, § 10, da Lei n.º 9.504/97, que proíbe a distribuição de bens, valores ou benefícios em
ano eleitoral.
10 .18 Bens imóveis. Cessão e uso.
A administração pública pode ceder espaços como quadra, auditório e sala de
aula para reuniões de candidatos?
Não. A Lei Eleitoral veda a cessão/uso de bens públicos móveis ou imóveis para candidatos,
partido político ou coligações, ressalvada a realização de convenção partidária. Também é
vedado o uso de computadores e celulares oficiais para fazer propaganda para candidatos e
a utilização de veículos oficiais para transportar material de campanha (art. 73, I, da Lei n.º
9.504/97).
10 .19 Bens. Utilização.
O servidor público pode utilizar celulares, veículos, notebook, computador etc.
(bens públicos) para fazer campanha eleitoral?
Não. A Lei Eleitoral veda a utilização de quaisquer bens móveis públicos em benefício de
candidato, partido político ou coligação (art. 73, I da Lei n.º 9.504/97).
10. 20 Bens e serviços de caráter social.
Programas de governo devem ser suspensos devido à Lei Eleitoral?
Não. A Lei Eleitoral não exige a suspensão de programas nem inibe a sua instituição. A Lei
Eleitoral veda a utilização eleitoreira desses programas em favor de candidato, partido
político ou coligação (art. 73, IV, da Lei n.º 9.504/97).
10 .21 Bens. Doações. Entre órgãos/entidades do mesmo ente Federativo.
As doações entre órgãos/entidades do mesmo ente federativo estão vedadas no
período eleitoral?
Não. As doações entre órgãos/entidades do mesmo ente federativo não são vedadas pela
Lei n.º 9.504/97.
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10 .22 Inauguração de obras públicas. Apresentação de ator regional.
Uma secretaria que, eventualmente, possua várias obras públicas para serem
inauguradas em ano eleitoral, pode permitir que um ator regional, sem custo,
faça uma apresentação na inauguração de determinada obra?
Não. O TSE tem entendimento de que é proibido qualquer espécie de show, remunerado ou
não, nas inaugurações de obras públicas nos três meses que antecedem a eleição, ou seja,
a partir de 2 de julho de 2022 (Consulta n.º 1261, Resolução n.º 22.267, de 29/06/2006).
Dessa forma, a contratação de show artístico, com recursos públicos, para inauguração de
obras ou serviços públicos está vedada no período eleitoral (art. 75 da Lei n.º 9.504/97).
10 .23 Inauguração de obras públicas. Pré-candidatos/Candidatos.
Os pré-candidatos/candidatos podem participar da inauguração de obras
públicas em ano eleitoral?
Não. Os pré-candidatos/candidatos não podem participar de inaugurações de obras públicas
nos três meses que antecedem à eleição, ou seja, a partir de 2 de julho de 2022.
10 .24 Propaganda eleitoral. Órgãos públicos.
Candidatos podem fazer propaganda eleitoral em repartições públicas,
distribuindo panfletos, cartilhas etc.?
Os candidatos podem visitar as repartições públicas, porém não podem distribuir qualquer
tipo de propaganda eleitoral (panfletos, santinhos, cartilhas etc.) dentro das repartições
públicas. As distribuições podem ser realizadas nas entradas, do lado de fora das
repartições.
10 .25 Propaganda eleitoral. Sítios oficiais.
Os sítios dos órgãos públicos podem conter link que direcionem para sítio
pessoal de partido político?
Não. A Lei Eleitoral veda a veiculação de propaganda eleitoral em sítios oficiais ou
hospedados por órgãos ou entidade da administração pública direta ou indireta (art. 57- C, §
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1º, II, da Lei n.º 9.504/97). O TSE tem entendimento de que a utilização de link em sítio
oficial para direcionamento a sítio pessoal de candidato configura conduta vedada pela Lei
Eleitoral (Recurso de representação n.º 78213, Acórdão de 05/08/2014).
10 .26 Propaganda eleitoral. Carro adesivado. Vaga de veículo oficial.
Servidor público proprietário de carro que está adesivado com candidato pode
estacionar em vaga de veículo oficial?
Não. A vaga de veículo oficial é considerada um bem público que não pode ser utilizado
para beneficiar candidato, partido político ou coligação (art. 73, I, da Lei n.º 9.504/97).
10 .27 Propaganda eleitoral. Servidor. Carro privado.
O servidor público pode fazer propaganda eleitoral com seu veículo particular?
Sim. A Lei Eleitoral não veda servidor público de fazer campanha eleitoral. Porém, o servidor
não poderá estacionar seu veículo com propaganda eleitoral em estacionamento público,
caso tais adesivos estejam em medidas irregulares (excedam a 0,5 m2;) ou envelopados
(art. 37, §2º, II da Lei nº 9.504/97).
10 .28 Propaganda eleitoral. Distribuição em repartições públicas.
Os candidatos ou servidores podem distribuir, divulgar ou fazer propaganda
eleitoral dentro das repartições públicas?
Não. É vedada a utilização de bens públicos em benefícios de candidato, partido político ou
coligação (art. 73, I da Lei n.º 9.504/97).
10 .29 Propaganda eleitoral. Servidor. Camiseta, adesivo, bótons.
Os servidores podem usar camisetas, adesivos, bótons, bonés, broches que
divulguem candidaturas nas repartições públicas?
Não. O servidor não pode participar de campanha eleitoral no horário normal de expediente
(art. 73, III da Lei n.º 9504/97).
10 .30 Propaganda eleitoral. Nome da entidade.
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Os servidores de um órgão estão apoiando um candidato integrante do mesmo
quadro de funcionários. Esses servidores podem participar da campanha do
candidato?
Sim. Desde que não utilizem nomes, siglas, imagens, frases associadas ou semelhantes às
empregadas pela entidade na propaganda eleitoral (art. 40). Não realizem campanha no
horário de expediente normal de funcionamento da entidade (art. 73, III). Não utilizem
veículos, computadores, notebooks, celulares, e-mail funcional, ou qualquer outro bem
público, nem distribuam quaisquer panfletos, santinho ou outro material de campanha
eleitoral nas dependências da entidade (art. 73, I, todos da Lei n.º 9.504/97).
10 .31 Publicidade. Uso da logomarca.
Os órgãos/entidades que possuem uniformes, crachás, fachadas com a
logomarca de governo estão vedados de usarem no período eleitoral?
Sim. A Lei Eleitoral veda a utilização de nomes, símbolos ou imagens que identifiquem uma
gestão ou candidato. Dessa forma, está vedada a utilização da logomarca do governo atual.
10 .32 Publicidade.
A secretaria que, eventualmente, possua convênios com prefeituras pelos quais
estão obrigadas a divulgar em seus materiais a logomarca da Secretaria/Governo
do Estado, estão vedadas de fazê-lo no período eleitoral?
Sim. A publicidade de atos, programas, obras, serviços e campanhas de órgãos públicos
estaduais, bem como das suas entidades da administração indireta, está vedada no período
eleitoral, ou seja, nos 3 meses que antecedem o pleito. (art. 73, VI, b, da Lei n.º 9.504/97).
10 .33 Publicidade. Aumento de gasto com publicidade.
Há limitação de despesas com publicidade em ano eleitoral?
Sim. É vedada a realização de gastos com agências de propaganda, criação de campanha
veiculação de peças publicitárias no período que vai de janeiro a junho de 2022, cujo
montante seja superior à média dos valores gastos com publicidade nos primeiros semestres
dos anos de 2019, 2020 e 2021.
10 .34 Publicidade. Princípio da impessoalidade.
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As repartições públicas podem continuar utilizando a logomarca do governo
atual?
Não. Nenhum órgão/entidade poderá utilizar a logomarca de governo que identifica
candidato. Ou seja, é vedada a utilização de nomes, símbolos ou imagens que caracterizem
promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos em publicidade de atos,
programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos/entidades (art. 74 da Lei n.º 9.504/97).
10. 35 Pronunciamento em rádio e televisão.
Na hipótese de um secretário ser convidado a dar entrevista a uma emissora de
TV sobre apontamentos realizados pelo TCE nas contas de governo, é vedada a
participação em virtude da A Lei Eleitoral?
Não. As entrevistas podem ser realizadas, desde que não ultrapassem o motivo de seu
convite e que não demonstrem nítido caráter eleitoreiro. A Lei Eleitoral veda o
pronunciamento em cadeia de rádio e televisão, fora do horário eleitoral gratuito, salvo,
quando, a critério da Justiça Eleitoral, trata-se de matéria urgente, relevante e características
das funções de governo. (art. 73, VI, c, da Lei n.º 9.504/97), nos três meses que antecedem
à eleição.
10.36 Atividade administrativa. Programação.
As atividades administrativas programadas (como palestras, gincanas, reuniões
de conselhos, workshop etc.) estão vedadas no período eleitoral?
Não. Essas atividades podem ser realizadas normalmente. O que a Lei Eleitoral veda é a
divulgação dessas atividades no período eleitoral (art. 73, VI, b, da Lei n.º 9504/97). A Lei
Eleitoral veda as condutas tendentes a afetar a igualdade de condições entre os candidatos
nos pleitos eleitorais.
10 .37 Aquisições. Contratações. Licitações.
As licitações e contratações estão vedadas no período eleitoral?
Não. A Lei Eleitoral não tem objetivo de paralisar a administração pública. Dessa forma, as
licitações e contratações podem ser realizadas normalmente.
10 .38 Desincompatibilização Calendário
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Até quando o servidor público deve desocupar o cargo para se candidatar as
eleições?
A legislação estabelece diferentes prazos para a desincompatibilização, a depender do
cargo do agente público. No caso do servidor público estadual, o prazo mínimo para que se
afaste para concorrer aos cargos de prefeito ou vereador, é de 3 meses. Assim, nesses
casos o prazo final é finalizando no dia 1 de julho.
No site http://www.tse.jus.br/eleicoes/desincompatibilizacao/desincompatibilizacao
disponível a consulta dos diferentes prazos, de acordo com o cargo ocupado.

está

10 .39 Calendário
Quando serão realizadas as eleições?
As datas de realização das eleições é 02 de outubro de 2022 (1º turno) e 30 de outubro de
2022 (2º turno, caso houver).
10 .40 Propaganda eleitoral.
Qual a data para o início da propaganda eleitoral?
O período de realização da propaganda eleitoral está autorizado a partir de 16 de agosto de
2022, de acordo com a Res. TSE n. 23.674/2021.
10 .41 Convenções Partidárias
Qual é o período para a realização de convenções destinadas a deliberar sobre
coligações e escolher candidatos?
O período em que é permitida a realização de convenções é do dia 20 de julho de 2022 a 5
de agosto de 2022 (Lei nº 9.504/1997, art. 8º, caput e Res.-TSE nº 23.609, art. 6º).
10 .42 Convenções Partidárias
Qual é prazo para o requerimento de registro de candidatura?
O último dia para que os partidos políticos, as federações e as coligações possam requerer o
registro de candidatos e candidatas é 15 de agosto de 2022.
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10 .43 Eleitor alistamento, transferência e revisão.
Qual é o prazo limite para o eleitor solicitar operações de alistamento,
transferência e revisão ?
O último dia para a eleitora ou o eleitor solicitar operações de alistamento, transferência e
revisão é 4 de maio de 2022 (Lei nº 9.504/1997, art. 91, caput).
10 .44 Candidato rádio e televisão.
O candidato escolhido em convenção pode apresentar programas ou realizar
comentários em rádio ou televisão?
Sim. Apenas os pré-candidatos estão proibidos, a partir de 30 de junho de 2022, de
apresentar ou comentar em programa transmitidos por emissoras (Lei n° 9.504/1997, art. 45,
§ 1º).
10 .45 Emissoras de rádio e televisão.
As emissoras de rádio e televisão podem veicular propaganda política?
Sim. No entanto, a partir do dia 5 de agosto de 2022 (fim do prazo para realização das
convenções partidárias), as emissoras de rádio e televisão vedadas de exibir propaganda
política em sua programação normal e em seus noticiários (Lei n.9.504/97, art. 45, inciso III).
10 .46 Comícios e aparelhagem de sonorização.
Qual é a data que os candidatos, partidos políticos e coligações podem realizar
comícios?
Os candidatos, os partidos políticos e as coligações poderão realizar comícios e utilizar
aparelhagens de sonorização fixa das 8 (oito) às 24 (vinte e quatro) horas do dia 16 de
agosto de 2022 até 29 de setembro de 2022.
10 .47 Distribuição de material gráfico, caminhada, carreata e passeata.
Qual é o período permitido para a realização distribuição de material gráfico,
caminhada, carreata, passeata, acompanhadas ou não por carro de som ou
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minitrio?
A partir do dia 16 de agosto de 2022, até as 22 horas do dia que antecede a eleição, 1º de
outubro, serão permitidos distribuição de material gráfico, caminhada, carreata, passeata ou
carro de som que transite pela cidade divulgando jingles ou mensagens de candidatos,
desde que não configure comício ou reunião pública. (Código Eleitoral, art. 240, parágrafo
único, e Lei n° 9.504/1997, art. 39, § 9°).
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