GUI A DE OR I EN TA ÇÃ O
E-mail institucional de contato para perguntas,
exclusivamente, por servidores do Município de Niterói:

D E AT UA ÇÃ O DOS AGEN TES PÚB LI COS

pgmniteroi.eleicoes2016@gmail.com

M U N I CI PA I S N O PER Í ODO ELEI TOR A L
PER GU N TAS E R ESPOSTAS

PROCURADORIA
GERAL

COMUNICAÇÃO
SOCIAL

INTRODUÇÃO
A segunda versão do guia de orientação de atuação dos agentes
públicos municipais no período eleitoral traz as principais perguntas
formuladas pelos servidores à Procuradoria Geral do Município de
Niterói no ano de 2016.
Eventuais novos questionamentos podem ser feitos pelos servidores
do Município de Niterói para esta Procuradoria no e-mail:
pgmniteroi.eleicoes2016@gmail.com.
Destaca-se a necessidade do servidor indicar nome completo
e matrícula no e-mail enviado.
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PERGUNTAS E RESPOSTAS
1. Quais são os agentes públicos que estão sujeitos às vedações da Lei das Eleições?
De acordo com o § 1º do artigo 73 da Lei Federal Federal nº 9.504:
“Reputa-se agente público, para os efeitos deste artigo, 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 nas entidades da administração pública direta, indireta ou funcional.”
Como se vê, tal conceito de agente público é amplo, compreendendo todos aqueles que, mesmo transitoriamente ou sem remuneração, exerçam – por meio de eleição, nomeação, designação,
contratação ou qualquer outra forma de investidura ou vínculo –
mandato, cargo, emprego ou função nos órgãos ou nas entidades da
administração pública direta, indireta ou fundacional.

O artigo 39, § 6º, da Lei Federal nº 9.504/97, veda, “na campanha
eleitoral, a confecção, utilização, distribuição por comitê, candidato, ou
com sua autorização de camisetas, chaveiros, bonés, canetas, brindes,
cestas básicas ou quaisquer outros bens ou materiais que possam
proporcionar vantagem ao eleitor.”
Ao responder à Consulta nº 1.286, em 8 de junho de 2006, relatada pelo
Ministro Carlos Ayres Britto, o Tribunal Superior Eleitoral entendeu que:
“são permitidas a confecção, distribuição e a utilização de displays,
bandeirolas e flâmulas em veículos automotores particulares, pois não
proporcionam vantagem ao eleitor. O uso desses instrumentos de
propaganda eleitoral viabiliza a comunicação entre o candidato e o
eleitor durante as eleições, que não deixa de ser uma festa cívica. A
proibição se aplica somente para o caso de veículos automotores
prestadores de serviços públicos, para que se atenda ao espírito da Lei
nº 11.300, de 2006.”

2. É permitido ao candidato participar de cerimônia de inauguração de obra pública no ano das eleições?

Fazendo referência a um dicionário de comunicação, o relator aduz que
display é “a peça de propaganda (um mostruário) usada para exibir
determinados produtos, apresentando-se em diversas formas
(gôndolas, cestas, arcas, prateleiras móveis) e confeccionados em
papelão, plástico ou arame.”

É proibido a qualquer candidato comparecer, a partir de 2 de julho de
2016, a inaugurações de obras públicas. A inobservância dessa regra
sujeita o infrator à cassação do registro ou do diploma.
Sobre a matéria, vale destacar que o Tribunal Superior Eleitoral, no
julgamento do Agravo Regimental em Representação nº 874, julgado
em 30 de maio de 2006, decidiu que:

4. Pode um candidato participar de inauguração de obra
pública como mero espectador?

“inexiste propaganda eleitoral antecipada quando o Chefe do Poder
Executivo, em eventos públicos, sem qualquer menção à candidatura,
eleições, ou comparação com governo anterior, relata feitos de sua
administração.” A proferir o seu voto, o Ministro Relator Ribeiro aduziu
o seguinte: “em relação à matéria de fundo, como não houve, nos
discursos, menção à candidatura, ao pleito eleitoral futuro, à política a
ser desenvolvida, nem argumentos que levem a crer que o Presidente
da República seria o mais indicado a ser eleito em pleito próximo,
entendi não ter havido propaganda eleitoral antecipada.”
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3. É permitida a distribuição de bandeirola ou flâmulas com
propaganda eleitoral para uso em veículos?
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Não. O artigo 77 da Lei das Eleições, com a redação dada pela Lei nº
12.034/09, proíbe que qualquer candidato compareça à inauguração
de obras públicas nos três meses anteriores às eleições (a partir de 02
de julho de 2016), conforme o artigo 53 da Resolução do Tribunal
Superior Eleitoral nº 23.191 e o calendário eleitoral das Eleições 2016.
O Tribunal Superior Eleitoral, mesmo antes da alteração promovida pela
citada lei, já entendia que “é irrelevante para a caracterização da
conduta, se o candidato compareceu como mero espectador ou teve
posição de destaque na solenidade”, desde que sua presença seja
notada e associada à inauguração em questão” (BRASIL. TSE. Respe nº
19.404, de 2001).
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5. É permitida a permanência de logomarca do Governo
Municipal nas obras, projetos e serviços realizados em parceria
com a União e com os Estados?
Não. Nos termos do art. 73, VI e § 3º, da Lei Federal nº 9.504/97, está
vedada a partir de 02 de julho de 2016 a utilização das marcas
institucionais do governo municipal:
“Art.
Art. 73, VI, b. 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. (...)
§ 3º As vedações do inciso VI do caput, alíneas b e c, aplicam-se apenas
aos agentes públicos das esferas administrativas cujos cargos estejam
em disputa na eleição.”
Trata-se, assim, de ônus do Município o atendimento do dispositivo em
questão.

6. É permitida a campanha ou veiculação de material de
campanha nas repartições públicas da Administração Direta
ou Indireta do Município?
Não. Nos termos do artigo 37, caput, da Lei Federal 9.504/97, nos bens
pertencentes ao Poder Público é vedada a veiculação e propaganda de
qualquer natureza. Nas dependências de órgãos do Poder Legislativo,
entretanto, caberá à respectiva Mesa Diretora decidir sobre sua
autorização

7. É possível o uso de bem público municipal por particular
em ano eleitoral?
Sim, desde que não haja benefício a candidato, partido político ou
coligação e ainda, desde que não haja desequilíbrio do pleito.
Assim, é possível o uso de bens públicos municipais em ano eleitoral por meio de concessões, permissões, cessões e autorizações de
uso, bem como a renovação desses instrumentos, desde que não se
desvirtue em benefício de qualquer candidato, partido político ou
coligação, e ainda, desde que não possua o condão de desequilibrar o pleito.

8. É permitido o custeio de despesas com viagens e
hospedagens de servidores públicos para cursos ou
treinamentos em ano eleitoral?
Sim. Como é cediço, tais despesas são submetidas a rigoroso crivo dos
departamentos competentes a fim de conferir validade às viagens, de
importância inquestionável para o Município, já que, em sua maioria,
envolve eventos de capacitação e aprimoramento técnico de
servidores em estrita harmonia com funções desenvolvidas. Evidentemente, tais custeios não podem estar a contemplar qualquer promoção
a candidato, partido político ou coligação.
Assim, conclui-se pela possibilidade de custeio de despesas com
viagens e hospedagens nacionais e internacionais dos servidores,
agentes públicos e convidados, em interesse do Município, por verbas
provenientes de Fundos tais como: Fundo Municipal de Saúde, Fundo
Municipal de Assistência Social e Fundo Municipal dos Direitos da
Criança e do Adolescente, vez que tal conduta não se enquadra no
rol das proibições previstas na legislação eleitoral.
Os Fundos elencados têm que ter previsão legal para custearem
despesas do tipo, bem como já as efetuarem em tempo pretérito, razão
pela qual não se configura benefícios ou medida oportunista que venha
a impactar nas Eleições de 2016.
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