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RELATÓRIO 

 

A Secretaria de Estado de Governo - SEVOG, por meio da 

Subsecretaria de Comunicação Social, órgão que centraliza a dotação 

orçamentária para despesas com publicidade e propaganda no âmbito da 

Administração direta do Estado, solicita emissão de parecer jurídico a respeito 

das seguintes questões específicas, bem como “qualquer outra orientação 

importante e pertinente ao assunto”: 

 

“1) Com relação ao limite de gastos com publicidade: na aplicação 

correta do disposto na Lei 9.504/97, temos as seguintes dúvidas: 

1.1) Podemos escolher como base de gastos a média dos últimos 03 

anos OU o valor do gasto no ano imediatamente anterior ao pleito? OU a 

Administração Pública é obrigada a fazer a escolha pelo menor valor dentre 

estes dois? 

1.2) Existe alguma proporcionalidade na utilização destes 

recursos? 



1.3) Estas limitações também se aplicam às empresas públicas e de 

economia mista? 

2) Com relação a prazos: além da limitação do período de 03 

meses que antecedem ao pleito, existe alguma outra restrição para o período 

após a realização das eleições?” 

 

 

PARECER 

 

A fim de responder a consulta apresentada, primeiramente serão 

traçadas considerações genéricas, de cunho doutrinário-jurisprudencial, a 

respeito da vedação da lei eleitoral (Lei 9.504/97) no que tange à propaganda 

institucional, inclusive para atender à solicitação da Subsecretaria de 

Comunicação Social no sentido de que “qualquer outra orientação importante e 

pertinente ao assunto nos seja repassada através de parecer dessa douta 

Advocacia GEral do Estado”. 

 

Após tais considerações, serão tratadas e respondidas 

especificamente as indagações lançadas na consulta. 

 

I - PROPAGANDA INSTITUCIONAL: VEDAÇÃO DO ART. 73, V I, “b”, 

DA LEI 9.504/97 

 

A Lei 9.504/97 arrola no art. 73 várias condutas vedadas aos 

agentes públicos em período eleitoral. Entre elas, no art. 73, VI, “b”, está a 

proibição, nos três meses que antecedem o pleito, de realizar ou autorizar a 

realização de “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, assim reconhecida pela Justiça Eleitoral” . 

 

A vedação legal se justifica porque consoante lição de Arthur Luis 

Mendonça Rollo, “a propaganda institucional, quando veiculada em data 

próxima ao pleito, ofende a pars conditio, privilegiando os candidatos à 

reeleição, em detrimento de todos os demais” (Propaganda Eleitoral, org. 

Alberto Rollo, RT, 2002, p. 140). 

 

Assim, o art. 73, VI, “b”, da Lei 9.504/97 procura controlar os 

gastos com a publicidade institucional, pois, segundo Caramuru Afonso 

Francisco, “a propaganda e publicidade, ainda que feitas dentro da 

impessoalidade e com o caráter educativo, informativo ou de orientação social, 

têm inegável poder de financiamento das campanhas eleitorais, mormente 

quando se está diante de candidatos a reeleição ou de candidaturas cujo esforço 

do marketing político é o de vincular o candidato, o partido ou a coligação ao 

desempenho de quem está governando” (Dos Abusos nas Eleições, Ed. Juarez 

de Oliveira, 2002,p. 129/130). 

 

Essa vedação aplica-se aos agentes públicos das esferas 

administrativas cujos cargos estejam em disputa nas eleições (art. 73, § 3o, Lei 

9.504/97), ou seja, apanha os agentes estaduais e federais no ano de 2006, ano 

de eleições federais e estaduais, de modo que a propaganda institucional é 

vedada tanto no âmbito da Administração direta como indireta (art. 73, § 1o, Lei 

9.504/97). 

 

Quanto à extensão da vedação, Caramuru Afonso Francisco 

observa que “a proibição abarca tanto a administração direta quanto a 



indireta, estando incluída nesta noção não só as autarquias, as sociedades de 

economia mista, as empresas públicas e as fundações públicas (...)” (Dos 

Abusos nas Eleições, Ed. Juarez de Oliveira, 2002, p. 130). 

 

 Ainda respeito da vedação Olivar Coneglian observa que “o verbo 

que tipifica a conduta é ‘autorizar’. Pode parecer, na primeira leitura, que a 

autorização não pode ser dada nos três meses que antecedem a eleição, mas que 

a própria propaganda poderia ser feita nesse período, desde que a autorização 

tivesse ocorrido antes disso. Engano. O objetivo da lei foi coibir a propaganda 

institucional ou oficial no período de três meses anterior à eleição. Dessa 

forma, entende-se que nem a autorização, nem a própria propaganda podem 

ocorrer nesse período. Proceder à autorização com antecedência, para 

propaganda a se realizar na véspera ou ás portas do pleito, é burlar a lei e 

ofender o objetivo da norma proibitiva” (Lei das Eleições Comentada, Juruá, 2a 

ed., 2004, p. 307). 

 

 Também Pedro Roberto Decomain esclarece que “não é vedada 

apenas a autorização da publicidade. Esta é que pode conter propaganda 

eleitoral velada, principalmente após a admissão da reeleição, para um 

mandato consecutivo, dos Chefes dos Poderes Executivos da União, Estados, 

Distrito Federal e Municípios. O que se veda é a veiculação de propaganda 

institucional dessas entidades, e não apenas a autorização da sua veiculação” 

(Eleições - Comentários à Lei n. 9.504/97, Dialética, 2a ed., 2004, p. 357). 

 

 A proibição, pois, é peremptória. Em suma, segundo Olivar 

Coneglian, “atinge toda e qualquer propaganda institucional, vale dizer, 

aquela realizada pelo poder público ou pela administração direta ou indireta” 

(ob. cit., p. 307). 



I.1 - A JURISPRUDÊNCIA ELEITORAL 

 

Em interpretando a vedação do art. 73, VI, “b”, da Lei 9.504/97, o 

Tribunal Superior Eleitoral , Rel. Min. Sepúlveda Pertence, foi incisivo em 

esclarecer que “a lei, hoje - na tentativa de coibir abusos crescentes e a 

previsível exacerbação deles, com a novidade da reeleição para o Executivo - é 

mais severa e, no dispositivo invocado, veda simplesmente toda publicidade 

institucional do Poder Público - com as restrições emergenciais que concede - 

nos três meses anteriores ao pleito” (Ac. 19.279, REspE 19.279, DJU 02.08.02, 

p. 225). 

 

 Daí a conclusão do Tribunal Superior Eleitoral  no sentido de que 

uso de logomarca da Administração no período eleitoral pode caracterizar a 

violação ao art. 73, VI, “b”, da Lei 9.504/97: 

 

 “Publicidade institucional de município, supostamente ofensiva ao 

art. 37, § 1o, CF c/c art. 74, L. 9.504/97: irrelevante, em tese, a utilização da 

logomarca da administração - que caracterizaria abuso - datar do início da 

primeira gestão do prefeito candidato à reeleição, quando haja prosseguido no 

período eleitoral em que a disputava” (Ac. 19.279, REspE 19.279, Rel. Min. 

Sepúlveda Pertence, DJU 02.08.02, p. 225). 

 

 Para que se tenha idéia da extensão da vedação, o Tribunal 

Superior Eleitoral  vem admitindo apenas a permanência de placa de obra no 

local de realização, desde que dela não conste expressão ou símbolo que possa 

identificar autoridade ou administração que a realiza: 

 

 “Salvo quando autorizada pela Justiça Eleitoral ou relativa a 



produtos ou serviços que tenham concorrência no mercado, é vedada a 

realização de publicidade institucional nos três meses que antecedem às 

eleições, mesmo quanto autorizada antes desse período (art. 73, VI, b, da Lei n. 

9.504/97, de 1997). Admite-se a permanência de placas relativas a obras 

públicas em construção, no período em que é vedada a publicidade 

institucional, desde que delas não constem expressões que possam identificar 

autoridades, servidores ou administrações cujos dirigentes estejam em 

campanha eleitoral” (Ac. 57, Rep. 57, Rel. Min. Fernando Neves, publicado em 

sessão de 13.08.98). 

 

 No caso em julgamento, o Relator, Min. Fernando Neves, 

determinou que se retirassem das placas do Governo Federal a expressão “Brasil 

em Ação”, usada pela gestão do Presidente Fernando Henrique Cardoso: 

 

 “Entendi possível a manutenção das placas de obras públicas em 

andamento, afixadas antes do período eleitoral em que é vedada a publicidade 

institucional, desde que delas não constem expressões que possam identificar 

autoridades, servidores ou administrações cujos dirigentes estejam em 

campanha eleitoral, como, por exemplo Brasil em Ação ou Um dos 42 Projetos 

do Programa Brasil em Ação. Por isso determinei aos responsáveis pela 

colocação das referidas placas que as retirassem das obras concluídas e 

corrigissem as que devam permanecer nas obras em andamento” (Ac. 57, Rep. 

57, publicado em sessão de 13.08.98). 

 

 E a razão de ser da vedação, segundo o Tribunal Superior 

Eleitoral , decorre da cristalina dicção do art. 73, VI, b, da Lei 9.504/97: 

 

 “O texto me parece claro e a proibição mais ainda: nos três meses 



que antecedem as eleições, salvo se devidamente autorizada pela Justiça 

Eleitoral ou se pertinente a produtos ou serviços que disputam o mercado, não 

se admite a publicidade institucional, ainda que realizada sem ofensa ao que 

dispõe o artigo 37, § 1o, da Constituição da República, ou seja, ainda que se 

trate de publicidade que tenha exclusivo caráter educativo, informativo ou de 

orientação social, e da qual não conste nomes, símbolos ou imagens que 

caracterizem promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos, o que é 

vedado em qualquer época. 

 “Em outra hipótese, pode ser que a placa esteja de acordo com a 

norma constitucional, mas contenha expressão que a Justiça Eleitoral não 

admite seja utilizada no período em que é vedada a publicidade institucional. 

Nessa situação o responsável deve providenciar a retirada da expressão não 

autorizada, permanecendo, na placa, apenas os dados informativos” (Ac. 57, 

Rep. 57, Rel. Min. Fernando Neves, publicado em sessão de 13.08.98). 

 

 Ressaltou, também, o Tribunal Superior Eleitoral  não ser possível 

manter a placa nos casos em que a obra foi concluída: 

 

 “Nada justifica, porém, a presença de placas relativas a obras já 

concluídas, situações em que o registro há de se resumir à anotação de praxe, 

em registro comemorativo da inauguração, geralmente afixado no interior da 

obra acabada, respeitando-se sempre a regra constitucional que impede o uso 

da publicidade institucional para promoção pessoal” (Ac. 57, Rep. 57, Rel. 

Min. Fernando Neves, publicado em sessão de 13.08.98). 

 

Para que não se tenha dúvida a respeito da gravidade da infração do 

art. 73, VI, “b”, da Lei 9.504/97, confira-se recente precedente do Tribunal 

Superior Eleitoral , Rel. Min. Francisco Peçanha Martins: 



 “ A penalidade de cassação de registro ou de diploma prevista no § 

5º do art. 73 da Lei nº 9.504/97 não constitui hipótese de inelegibilidade. 

Precedente. Na linha da atual jurisprudência, é irrelevante a data em que foi 

autorizada a publicidade institucional, pois a sua divulgação nos três meses que 

antecedem o pleito é conduta vedada ao agente público, ficando o responsável 

sujeito à pena de multa no valor de cinco a cem mil UFIRs (art. 73, § 4º, da Lei 

nº 9.504/97) e o candidato beneficiado pela conduta vedada sujeito à cassação 

do registro ou do diploma e à pena de multa (art. 73, §§ 5º e 8º da Lei das 

Eleições). Como também assentado na jurisprudência do TSE, tem-se como 

configurado o ilícito previsto no art. 73 da Lei das Eleições independentemente 

da demonstração da potencialidade do ato influir no resultado do pleito e da 

comprovação do prévio conhecimento do beneficiário ou da intimação para a 

retirada da publicidade (REspe nºs 21.151/PR, DJ de 27.6.2003; 21.167/ES, DJ 

de 12.9.2003; 21.152/PA, DJ de 1.8.2003, todos da relatoria do Ministro 

Fernando Neves)” (REspE  24.739-SP, publicado na sessão de 28.10.04, 

RJTSE, vol. 15, tomo  4, p. 317). 

 

I.2 - AS DUAS EXCEÇÕES: PROPAGANDA INSTITUCIONAL 

PERMITIDA NO PERÍODO ELEITORAL 

 

 Duas são as exceções à vedação de propaganda institucional no 

período de três meses que antecede as eleições, segundo se infere da truncada 

redação do art. 73, VI, b, da Lei 9.504/97: a) é permitida a veiculação de 

propaganda de produtos e serviços que tenham concorrência no mercado; e b) 

veiculação de propaganda institucional relacionada com casos de grave e 

urgente necessidade pública, reconhecida previamente pela Justiça Eleitoral. 

 

 A primeira exceção não suscita maiores problemas, pois se trata de 



propaganda de produto com concorrência no mercado. Olivar Coneglian arrola 

exemplos claros de aplicação da norma: 

 

 “Assim, a Petrobrás (administração indireta) pode fazer 

propaganda da sua gasolina, do seu óleo e dos seus serviços, mas não pode 

levar ao ar propaganda institucional da descoberta de novo poço de petróleo ou 

de instalação de nova sonda marítima, pois nesses dois últimos casos não se 

caracteriza concorrência. A Caixa Econômica Federal e o Banco do Brasil 

podem fazer propaganda de seus serviços (concorrência), mas o governador 

não pode levar ao ar a inauguração de mais uma agência do banco estatal” 

(ob. cit., p. 308). 

 

 A segunda exceção diz respeito a divulgação oficial em casos de 

grave e urgente necessidade pública previamente reconhecida pela Justiça 

Eleitoral. 

 

Ainda conforme lição de Olivar Coneglian, essa “segunda exceção 

diz respeito a casos de grave e urgente necessidade pública. É o caso de alguma 

calamidade iminente, ou de necessidade urgente de vacinação. Em suma, a 

propaganda deve ter caráter de urgência e ser absolutamente necessária. No 

caso de necessidade desse tipo de publicidade institucional, o responsável por 

ela consultará a Justiça Eleitoral, dando as razões, e a Justiça Eleitoral 

reconhecerá a grave e urgente necessidade e liberará a propaganda, ou não 

reconhecerá, e não liberará” (ob. cit., p. 308). 

 

 Noutros termos, conforme ressalta Joel José Cândido, “ a consulta 

à Justiça Eleitoral deve preceder a veiculação, pois, ao contrário, eventual 

intenção eleitoral que ela contenha terá, já, produzido seu efeito” (Direito 



Eleitoral Brasileiro, Edipro, 10a ed., 2a tir., 2003, p. 521). 

 

 Afora essas duas hipóteses, as demais formas de propaganda 

institucional, cabe reiterar, estão completamente vedadas. É o que destaca 

Olivar Coneglian:  

 

“Eliminadas essas duas exceções acima expostas, todo e qualquer 

tipo de propaganda oficial ou institucional fica vedado completamente nos três 

meses anteriores à eleição, dentro da circunscrição eleitoral” (p. 308) 

 

II - PROPAGANDA INSTITUCIONAL: VEDAÇÃO DO ART. 73, VII, DA 

LEI 9.504/97 

 

 Ainda na esteira da preocupação de controlar os gastos com a 

publicidade institucional em ano eleitoral, a Lei 9.504/97 estabeleceu uma 

segunda vedação no art. 73, VII, que atinge o período anterior aos 3 meses 

que antecedem o pleito (em que completamente vedada qualquer 

propaganda institucional), ou seja, o primeiro semestre do ano da eleição, 

proibindo “realizar em ano de eleição, antes do prazo fixado no inciso anterior, 

despesas com publicidade dos órgãos públicos federais, estaduais ou 

municipais, ou das respectivas entidades da administração indireta, que 

excedam a média dos gastos nos 3 (três) últimos anos que antecedem o pleito ou 

do último ano imediatamente anterior à eleição”. 

 

Noutros termos: nos três meses que antecedem o pleito eleitoral, 

vedada, terminantemente, a realização de qualquer espécie de publicidade 

institucional (art. 73, VI, “b”, da Lei 9.504/97).  

 



Tem-se, com isso, que permitida a propaganda institucional no 

período que antecede a vedação, ou seja, no primeiro semestre do ano eleitoral. 

Todavia, essa propaganda institucional permitida sofre nova limitação: os gastos 

destinados à realização de tal publicidade devem ficar adstritos a limites 

financeiros, ou seja, não podem ultrapassar a média dos três últimos anos que 

antecederam o ano do pleito ou do último ano imediatamente anterior à eleição 

(art. 73, VII, da Lei 9.504/97). 

 

A respeito, confira-se lição de Pedro Roberto Decomain: 

 

“O inciso VII do art. 73 proíbe a realização, no ano da eleição, 

mesmo antes do prazo de três meses antecedentes a ela, previsto no inciso 

imediatamente anterior, de gastos com publicidade dos órgãos públicos 

federais, estaduais ou municipais, ou das respectivas entidades da 

Administração indireta, que excedam a média dos gastos dos três últimos anos 

que antecedem o pleito ou do último ano imediatamente anterior à eleição. O 

que o dispositivo pretende é que os gastos com publicidade, mesmo aquela a ser 

veiculada antes dos três meses antecedentes ao pleito, não sejam maiores do 

que os realizados nos anos anteriores” (Eleições - Comentários à Lei n. 

9.504/97, Dialética, 2a ed., 2004, p. 357/358). 

 

E, segundo Joel José Cândido, “a operação para se apurar a 

média deverá englobar todo o Município ou Estado, devendo abranger a 

administração direta e indireta, pouco importando que algum ente jurídico que 

a integre tenha receita própria para publicidade, como, por exemplo, as 

autarquias” (Direito Eleitoral Brasileiro, Edipro, 10a ed., 2a tir., 2003, p. 522). 

 



II.1 - A JURISPRUDÊNCIA ELEITORAL 

 

A respeito da norma do art. 73, VII, da Lei 9.504/97, o Tribunal 

Superior Eleitoral , Rel. p/acórdão Min. Fernando Neves, assim decidiu: 

 

“Propaganda institucional estadual. Governador. 

Responsabilidade. Ano eleitoral. Média dos últimos três anos. Gastos 

superiores. Conduta vedada. Agente público. Art. 73, VII, da Lei nº 9.504/97. 

Prévio conhecimento. Comprovação. Desnecessidade. 1. É automática a 

responsabilidade do governador pelo excesso de despesa com a propaganda 

institucional do estado, uma vez que a estratégia dessa espécie de propaganda 

cabe sempre ao chefe do executivo, mesmo que este possa delegar os atos de 

sua execução a determinado órgão de seu governo. 2. Também é automático o 

benefício de governador, candidato à reeleição, pela veiculação da propaganda 

institucional do estado, em ano eleitoral, feita com gastos além da média dos 

últimos três anos. Recurso conhecido e provido” (REspE 21.307-GO, DJU 

06.02.04, p. 146, RJTSE, vol. 15, tomo 1, p. 224). 

  

Dos votos vencedores, colhem-se as seguintes observações a 

respeito da infração ao art. 73, VII, da Lei 9.504/97: 

 

a) Min. Fernando Neves: “Não posso admitir que o valor total 

gasto com a propaganda do Estado não seja controlado pelo governador, 

principalmente devido à grande monte empregada.  

“É dizer, o governador pode não saber detalhes sobre a 

propaganda institucional feita no estado, até mesmo pela sua extensão 

territorial, mas não é possível que não consiga acompanhar os gastos totais, o 

que pode ser feito de seu próprio gabinete. Aliás, creio que a palavra final sobre 



a estratégia da propaganda do estado cabe sempre ao chefe do Poder 

Executivo. Para tanto ele foi eleito. 

“Por isso, a responsabilidade do governador pelo excesso de 

despesa com a propaganda institucional é, no meu entender, automática. (...) 

“Também merece ser provido o recurso por violação ao § 4o do 

mesmo art. 73, porque, da mesma forma que a responsabilidade, vejo como 

automático o benefício que o governador, candidato à reeleição, aufere pela 

veiculação da propaganda institucional do estado, feita com gastos além da 

média dos últimos três anos.  

“A meu ver, não é necessário que o benefício seja verificado ou 

comprovado. Evidenciada essa prática ilícita, daí decorre automaticamente 

benefício para o governador candidato à reeleição, não havendo que se falar 

em necessidade de demonstrar prévio conhecimento” (REspE 21.307-GO, DJU 

06.02.04, p. 146, RJTSE, vol. 15, tomo 1, p. 224); 

 

b) Min. Luiz Carlos Madeira : “O inciso VII do art. 73 da Lei n. 

9.504/97 descreve uma situação objetiva de excesso de gastos. Pouco importa, 

no caso, qualquer tipo de culpa do governante. A ele está interditado 

ultrapassar o limite estabelecido na lei. Nessas condições pouco importa que do 

gasto tenha resultado a ele qualquer tipo de proveito. 

“Nessa circunstância, há de se dizer que o proveito se presume. E 

digo mais. O fato de não ter sido a despesa feita pela Casa Civil ou pela 

governança do estado também não faz diferença. Se admitirmos a criação de 

agências e de empresas que vão promover a divulgação dos feitos do governo, 

forçoso será que fiquem sujeitas aos limites da lei ou estabeleceremos condições 

amplas para que a lei seja violada, fraudada nos seus objetivos. Vale dizer, 

havendo excesso nas despesas feitas diretamente ou por interposta pessoa ou 

entidade, incide o inciso VII do art. 73 da Lei n. 9.504/97” (REspE 21.307-GO, 



DJU 06.02.04, p. 146, RJTSE, vol. 15, tomo 1, p. 224); 

 

c) Min. Carlos Velloso: “o art. 73, inciso VII, da Lei n. 9.504/97 

estabelece uma causa objetiva, como bem disse o Ministro Luiz Carlos Madeira. 

Ocorrendo esse excesso, dá-se a conduta proibida na lei”  (REspE 21.307-GO, 

DJU 06.02.04, p. 146, RJTSE, vol. 15, tomo 1, p. 224); 

 

d) Min. Marco Aurélio : “(...) por vislumbrar no inciso VII do art. 

73 da Lei n. 9.504/97 um critério - como os colegas já ressaltaram - objetivo, e 

não subjetivo. Suficiente para que se tenha a glosa, para que se tenha a 

incidência de multa, é que os gastos excedam a média referida no preceito” 

(REspE 21.307-GO, DJU 06.02.04, p. 146, RJTSE, vol. 15, tomo 1, p. 224). 

 

III - RESPOSTA À CONSULTA 

 

Diante desses parâmetros doutrinários e jurisprudências a respeito 

da interpretação do art. 73, VI, “b”, e VII, da Lei 9.504/97, passa-se à resposta, 

uma a uma, das indagações lançadas na consulta. 

 

A) “1.1) Podemos escolher como base de gastos a medida dos 

últimos 03 anos OU o valor gasto no ano imediatamente anterior ao pleito? OU 

a Administração Pública é obrigada a fazer a escolha pelo menor valor dentre 

estes dois?” 

 

O art. 73, VII, da Lei 9.504/97, aponta como limite ou parâmetro 

para o gasto com a publicidade institucional no período anterior àquele vedado 

(3 meses antes das eleições: art. 73, VI, “b”, ou seja, grosso modo, o primeiro 

semestre de 2006), duas situações distintas: a) média dos gastos com publicidade 



nos últimos 3 anos; ou b) média do último ano imediatamente anterior ao ano da 

eleição. 

 

Poder-se-ia pensar, diante da literalidade da norma, que se situaria 

no âmbito da discricionariedade administrativa escolher um ou outro parâmetro. 

 

Todavia, o Tribunal Superior Eleitoral , ao editar resolução para 

regular as eleições de 2004 e melhor detalhar a legislação eleitoral, assentou, em 

entendimento normativo, que entre os dois parâmetros, prevalece o menor. 

 

Confira-se o teor do art. 43, VII, da Res. 21.610/2004, quando 

estabeleceu ser vedado aos agentes públicos “realizar, em ano de eleição, antes 

do prazo fixado no inciso anterior, despesas com publicidade dos órgãos 

públicos ou das respectivas entidades da administração indireta, que excedam a 

medida dos gastos nos três últimos anos que antecedem o pleito ou do último 

ano imediatamente anterior à eleição, prevalecendo o que for menor” . 

 

O entendimento do Tribunal Superior Eleitoral  é defendido em 

sede doutrinária, v.g., por Joel José Cândido, ao afirmar que “a despeito da 

redação confusa da regra, o período da proibição vai de primeiro de janeiro à 

data de quatro meses antes do pleito e dever-se-á tomar a menor média dos 

gastos efetuados” (ob. cit., p. 521). 

   

Assim, pois, segundo o entendimento normativo do Tribunal 

Superior Eleitoral , escudado na doutrina, não tem a Administração 

discricionariedade na matéria, ou seja, não pode optar pela média dos gastos dos 

últimos 3 anos ou do último ano imediatamente anterior à eleição a seu talante: 

tem de optar pela menor média.  



A menor média, e somente esta, é que será o parâmetro para 

apuração da existência da conduta vedada prevista no art. 73, VII, da Lei 

9.504/97. 

 

B) “1.2) Existe alguma proporcionalidade na utilização destes 

recursos?” 

 

Apurada a menor média, tem-se que encontrada ou a média do 

último ano antes do ano eleitoral ou aquela dos últimos 3 anos antes das 

eleições. 

 

O gasto possível com publicidade institucional situa-se, entretanto, 

basicamente, no primeiro semestre do ano da eleição. Trata-se, pois, de média 

anual, para ser gasta em seis meses. Daí, acredita-se, a indagação da consulta: é 

possível gastar a média anual no primeiro semestre? Ou ter-se-ia que dividir a 

média anual, para se manter, v.g., uma espécie de média mensal, de modo que 

no primeiro semestre se poderia gastar somente a metade da média anual? 

 

Em sede de doutrina, Olivar Coneglian entende que o gasto 

deveria ser proporcional: da média anual apurada com gastos de publicidade 

institucional, só se poderia gastar a metade no primeiro semestre do ano 

eleitoral, mantendo-se uma espécie de média mensal. Confira-se seu comentário 

ao art. 73, VII, da Lei 9.504/97: 

 

“O texto não é perfeito. Como estabelece um limite para ser 

utilizado em um semestre (o primeiro semestre do ano da eleição), deveria ter-

se referido a isso, estabelecendo talvez uma média mensal, ou declarando que a 

média anual deveria ser dividida por dois. 



“Este autor sempre entendeu que a interpretação lógica do texto 

seria a seguinte: no período de seis meses, ou primeiro semestre do ano, as 

despesas com publicidade oficial deveria estar dentro da média dos três últimos 

anos ou ser igual à média do último ano, divida por dois. Toma-se toda a 

despesa dos três últimos anos. Divide-se por três para se obter a média. Essa 

média se refere a um ano. Metade dessa média é a média de um semestre. No 

primeiro semestre do ano da eleição, os gastos com a propaganda oficial não 

poderia exceder a média desse semestre. 

“Caso estivesse em cena não a média dos três últimos anos, mas os 

gastos do último ano, então tomar-se-iam esses gastos globalmente, dividindo-

os por dois. O resultado seria igual à média por semestre” (ob. cit., p. 311/312) 

 

O Tribunal Superior Eleitoral , Rel. Min. Fernando Neves, 

todavia, entendeu diferente em um precedente: assentou que é possível se gastar 

a menor média de gastos com publicidade, integralmente, no primeiro semestre: 

  

“Propaganda institucional. Gastos. Limites. Artigo 73, inciso VII, 

da Lei nº 9.504, de 1997. Multa. Decisão regional que fixou como valor máximo 

a ser gasto no primeiro semestre do ano eleitoral a quantia referente à metade 

da média anual dos três anos anteriores. Proporcionalidade não prevista em lei. 

Impossibilidade de se aumentarem restrições estabelecidas na norma legal. A 

distribuição de publicidade institucional efetuada nos meses permitidos em ano 

eleitoral deve ser feita no interesse e conveniência da administração pública, 

desde que observada, como valor máximo, a média de gastos nos três anos 

anteriores ou do ano imediatamente anterior à eleição. Agravo de instrumento 

provido. Recurso especial conhecido e provido para tornar insubsistente a 

multa aplicada” (Ag 2506-SP, DJU 27.04.01, p. 234, RJTSE, vol. 12, tomo 4, p. 

133). 



Transcrevem-se, aqui, as ponderações lançadas no voto do Min. 

Fernando Neves: 

 

“Registro, em seguida, que a norma em questão, isto é, o inciso VII 

do art. 73 da Lei n. 9.504, de 1997, não faz referência à proporcionalidade 

como critério para se chegar ao valor que pode ser gasto com publicidade 

institucional no ano eleitoral. Apenas estabelece o limite. 

A propaganda institucional é vedada nos três meses anteriores ao 

pleito, o que significa que no ano eleitoral pode ser realizada até o começo de 

julho e após a realização das eleições, o que dá aproximadamente nove meses. 

A restrição imposta pelo art. 73, inciso VII, da Lei n. 9.504, de 

1997, é de gastar mais do que no último ano ou que a média dos três anos 

anteriores. As nossas instruções esclarecem que prevalece o limite menor. 

A possibilidade de aplicar a regra da proporcionalidade na fixação 

desse limite, em relação ao ano anterior ou na média dos anos anteriores, é a 

questão que se apresenta. 

Na minha ótica, não é possível calcular o limite proporcionalmente 

ao período em que, no ano eleitoral, é permitida a propaganda institucional. 

Se essa regra não existe na lei, não é possível ao intérprete criá-la. 

Ainda mais quando se cuida de restrição de direito. (...) 

Por outro lado, observo que a administração pública faz 

publicidade oficial de acordo com seus interesses e objetivos. Assim, ela pode se 

concentrar em alguns períodos e cessar em outros. Isto quer dizer que os gastos 

com propaganda não são efetuados obrigatoriamente, de modo uniforme, 

durante todo o ano. Por isso, quando se obtém a média anual, não se sabe em 

que semestre ou em que meses os recursos foram gastos. 

Razoável, portanto, a perplexidade do recorrente: no caso de se 

entender aplicável a proporcionalidade, como seria o seu cálculo quando a 



publicidade ocorrer em período menor que um semestre? 

Com essas ponderações e levando em conta que o legislador não 

determina a aplicação da proporcionalidade, tampouco nesse sentido dispôs 

essa Corte em suas instruções, entendo possa a administração pública distribuir 

a publicidade institucional pelos meses em que isso é possível em ano eleitoral, 

desde que obedecido o valor máximo permitido. Ressalto, para evitar 

interpretações em desconformidade com as regras que pautam a boa 

administração e proíbem o uso de verbas públicas em benefício de partidos ou 

candidatos, que eventual abuso nessa distribuição poderá e deverá ser discutido 

nas vias próprias” (Ag 2506-SP, DJU 27.04.01, p. 234, RJTSE, vol. 12, tomo 4, 

p. 133). 

 

Como as decisões judiciais são mutáveis, vez que o direito é ciência 

social, e por isso as interpretações jurídicas podem cambiar no tempo, ficam 

registradas as duas correntes e sua fundamentação jurídica, para que a 

Administração realize a ponderações de valores e opte por uma ou outra 

interpretação. 

 

C) “1.3) Estas limitações também se aplicam às empresas públicas 

e sociedades de economia mista?” 

 

As limitações da Lei 9.504/97 a respeito de publicidade 

institucional (art. 73, VI, “b”, e VII) se aplicam tanto à Administração 

direta quanto à Administração indireta (aqui englobadas as autarquias, 

fundações públicas, sociedades de economia mista e empresas públicas), 

segundo o pacífico entendimento doutrinário acima colacionado, v.g., Pedro 

Roberto Decomain, Eleições - Comentários à Lei n. 9.504/97, Dialética, 2a ed., 

2004, p. 357/358; Caramuru Afonso Francisco, Os Abusos nas Eleições, Ed. 



Juarez de Oliveira, 2002, p. 130. 

 

Aliás, de relembrar, aqui, a lição de Joel José Cândido: 

 

“A operação para se apurar a média deverá englobar todo o 

Município ou Estado, devendo abranger a administração direta e indireta, 

pouco importando que algum ente jurídico que a integre tenha receita própria 

para publicidade, como, por exemplo, as autarquias”  (Direito Eleitoral 

Brasileiro, Edipro, 10a ed., 2a tir., 2003, p. 522). 

 

Esse entendimento encontra ressonância na jurisprudência do 

Tribunal Superior Eleitoral , no citado julgamento delineado no REspE 

21.307-GO, DJU 06.02.04, p. 146, RJTSE, vol. 15, tomo 1, p. 224, v.g., no voto 

do Min. Luiz Carlos Madeira , já transcrito neste Parecer. 

 

D) “2) Com relação a prazos: além da limitação do período de 03 

meses que antecedem ao pleito, existe alguma outra restrição para o período 

após a realização das eleições?” 

 

As limitações da Lei 9.504/97 quanto a publicidade institucional 

são as seguintes:  

 

a) nos três meses que antecedem as eleições, até o final destas, seja 

em primeiro ou em segundo turno, estão completamente vedadas quaisquer 

espécies de propaganda institucional, salvo as duas exceções lançadas no art. 73, 

VI, “b”, apontadas no item I.2 acima. A data precisa de incidência da vedação 

é a partir de 01.07.06, inclusive, conforme estabelecido na Res. TSE 

22.124/2005, que institui o calendário eleitoral de 2006; 



b) no primeiro semestre de 2006 (antes do período de 3 meses em 

que é vedada qualquer publicidade institucional), ou seja, até 30.06.06, Res. 

TSE 22.124/2005, é possível a realização de publicidade institucional, cujos 

gastos, entretanto, ficam limitados à menor média de gastos com propaganda em 

cotejo entre aquela dos últimos 3 anos ou aquela do último ano antes das 

eleições (art. 73, VII, da Lei 9.504/97).  

 

Encerradas as eleições, em primeiro turno (01.10.06, Res. TSE 

22.124/2005) ou em segundo turno (29.10.06, Res. TSE 22.124/2005), não mais 

incidem as vedações do art. 73, VI, “b”, e VII, da Lei 9.504/97, ficando liberada 

a publicidade institucional. Esse é o preciso entendimento de Olivar Coneglian: 

 

“Lembre-se que nos primeiros três meses do segundo semestre 

(julho, agosto e setembro, até o dia da eleição), a propaganda oficial está 

completamente vedada. Se houver segundo turno, está vedada durante todo o 

período entre o primeiro e o segundo. Após a eleição, a propaganda está 

novamente liberada, e os gastos realizados com a mídia oficial no período pós-

eleitoral perdem o interesse eleitoral”  (ob. cit., p. 312). 

 

Essas, pois, as respostas que se apresentam à consulta formulada 

pela Subsecretaria de Comunicação Social da Secretaria de Estado de Governo. 
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