
 
 
 
 
 

PARECER – AGOSTO/2020. 

 

EMENTA: PUBLICIDADE INSTITUCIONAL - 

ANO ELEITORAL - LEI Nº 9.504/1997 - 

RESOLUÇÃO Nº 23.610/2019 - EMENDA 

CONSTITUCIONAL 107/2020.  

 

I. RELATÓRIO. 

A presente orientação jurídica motiva-se pela proximidade do 

início do processo eleitoral destinado às Eleições Municipais de 2020, e os 

possíveis reflexos na realização da publicidade institucional.  

Nesse período, os gestores públicos se deparam com as mais 

diversas controvérsias relacionadas à manutenção da publicidade institucional, 

pronunciamento e participação em eventos durante o período eleitoral, 

especialmente em razão da excepcionalidade do momento, provocada pela 

pandemia da COVID-19. 

Destarte, o presente parecer jurídico se dedicará ao 

esclarecimento do tema, abordando os principais aspectos legais e 

jurisprudenciais que permeiam sua interpretação, a fim que o posicionamento 

mais adequado seja adotado pelos gestores dos Municípios Associados. 

II. FUNDAMENTOS JURÍDICOS. 

As Eleições Municipais de 2020 desenvolvem-se em um novo 

contexto, em virtude da crise de saúde pública provocada pela pandemia do 

Novo Coronavírus (COVID-19), que inclusive afetou as datas estabelecidas para 

o calendário eleitoral, fixando-se as eleições para o primeiro turno no dia 15 de 



 
 
 
 
 
novembro, consoante estabelecido pela Emenda Constitucional nº 107, de 2 de 

julho de 2020. 

Nesse sentido, as eleições possuem como o diploma básico a Lei 

nº 9.504/1997, que estabeleceu as normas gerais para realização do pleito 

eleitoral, disciplinando em seu artigo 73 as condutas consideradas vedadas aos 

agentes públicos em campanhas eleitorais.  

Dentre as vedações impostas pela mencionada lei, encontra-se a 

impossibilidade de ser realizada publicidade institucional nos 03 (três) meses que 

antecedem o pleito eleitoral, bem como, a vedação ao pronunciamento em cadeia 

de rádio e televisão, e o comparecimento em inaugurações de obras públicas, 

consoante artigo 73, inciso VI, alíneas "b" e "c", e artigo 77, ambos da Lei nº 

9.504/97, a seguir transcritos:  

Art. 73. São proibidas aos agentes públicos, servidores ou não, as seguintes condutas 
tendentes a afetar a igualdade de oportunidades entre candidatos nos pleitos eleitorais: 

[...] 

VI - nos três meses que antecedem o pleito: 

[...] 

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; 

c) fazer pronunciamento em cadeia de rádio e televisão, fora do horário eleitoral gratuito, salvo 
quando, a critério da Justiça Eleitoral, tratar-se de matéria urgente, relevante e característica 
das funções de governo; 

[...] 

Art. 77.  É proibido a qualquer candidato comparecer, nos 3 (três) meses que precedem o 
pleito, a inaugurações de obras públicas.     

(g.n.) 



 
 
 
 
 

Como bem se observa, a Lei das Eleições estabeleceu a expressa 

proibição à veiculação de propaganda institucional, do pronunciamento em 

rádio e TV, e o comparecimento às inaugurações nos três últimos meses que 

antecedem o pleito, o que demonstra a preocupação do legislador em limitar o 

poder econômico e político que possa desigualar as condições entre candidatos 

em uma disputa eleitoral.  

Neste ponto, impende fazer um adendo do que estabelece a 

Constituição Federal a respeito da publicidade institucional, estabelecendo em 

seu artigo 37, parágrafo 1º, que "a publicidade dos atos, programas, obras, serviços e 

campanhas dos órgãos públicos deverá ter caráter educativo, informativo ou de orientação 

social, dela não podendo constar nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção 

pessoal de autoridades ou servidores públicos".  

Por conseguinte, a Resolução nº 23.610/2019, que "dispõe sobre a 

propaganda eleitoral, utilização e geração do horário gratuito e condutas ilícitas", 

reafirmou a proibição contida na Lei das Eleições, por também estabelecer as 

regras idênticas quanto à publicidade institucional, pronunciamento e 

comparecimento a inaugurações durante o período eleitoral, conforme 

transcrição a seguir:  

Art. 83. São proibidas aos agentes públicos, servidores ou não, as seguintes condutas 
tendentes a afetar a igualdade de oportunidades entre candidatos nos pleitos eleitorais (Lei nº 
9.504/1997, art. 73, I a VIII): 

[...] 

VI - nos 3 (três) meses que antecedem a eleição até a sua realização: 

[...] 

b) com exceção da propaganda de produtos e serviços que tenham concorrência no mercado, 
autorizar publicidade institucional de atos, programas, obras, serviços e campanhas dos 
órgãos públicos ou das respectivas entidades da administração indireta, salvo em caso de 
grave e urgente necessidade pública, assim reconhecida pela Justiça Eleitoral; 

c) fazer pronunciamento em cadeia de rádio e de televisão fora do horário eleitoral gratuito, 
salvo quando, a critério da Justiça Eleitoral, tratar-se de matéria urgente, relevante e 
característica das funções de governo; 



 
 
 
 
 

[...] 

Art. 86. É proibido a qualquer candidato comparecer, nos 3 (três) meses que precedem a 
eleição, a inaugurações de obras públicas (Lei nº 9.504/1997, art. 77, caput). 

A partir das regras estabelecidas pela legislação eleitoral, 

impende fazer importante distinção entre a aplicabilidade das vedações aos 

agentes políticos candidatos e não candidatos à eleição.  

 

APLICAÇÃO DAS REGRAS ELEITORAIS  

AOS AGENTES POLÍTICOS CANDIDATOS 

 

Ao agente político, entendido como o que "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"1, aplicar-

se-ão as vedações do art. 73, inciso VI, "b" e "c", e artigo 77, ambos da Lei nº 

9.504/97; e art. 83, inciso VI, "b" e "c", e art. 86, ambos da Resolução.  

Desse modo, não poderá ser realizada a publicidade 

institucional, o pronunciamento em rede de rádio e TV, bem como o 

comparecimento às inaugurações de obras públicas, nos 03 (três) meses que 

antecedem o pleito eleitoral, caso agente político esteja em disputa às Eleições 

Municipais de 2020.  

Alinhando-se à Emenda Constitucional nº 107/2020, a 

publicidade poderia ser realizada até o dia 15 de agosto, ou seja, a data atualizada 

para os três meses antes da data de realização das Eleições Municipais de 2020.  

                                                           
1 Art. 73. São proibidas aos agentes públicos, servidores ou não, as seguintes condutas tendentes a afetar a igualdade de oportunidades 
entre candidatos nos pleitos eleitorais: [...] § 1º 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 entidades da administração pública direta, indireta, ou fundacional. 

 



 
 
 
 
 

No que tange as indicadas vedações, o TRIBUNAL SUPERIOR 

ELEITORAL tem posicionamento firme sobre o tema, consoante julgados a seguir 

transcritos:  

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. ELEIÇÕES 
2014. GOVERNADOR. REPRESENTAÇÃO. CONDUTA VEDADA AOS 
AGENTES PÚBLICOS. PUBLICIDADE INSTITUCIONAL. ART. 73, VI, 
B, DA LEI N° 9.504/97. CONFIGURAÇÃO. MULTA. DESPROVIMENTO. 
O recurso cabível no caso é o especial, pois na inicial 
pugnou-se apenas pela imposição de multa aos agravantes. 
A decretação de nulidade de ato processual sob a alegação 
de cerceamento de defesa pressupõe a efetiva demonstração 
de prejuízo (art. 219 do Código Eleitoral). No caso, a 
despeito da adoção do rito do art. 96 da Lei n° 9.504/97 
em detrimento do previsto no art. 22 da LC n° 64/90, a 
matéria versada é exclusiva de direito, sendo irrelevante 
para o deslinde da controvérsia a produção de outras 
provas. A conduta vedada do art. 73, VI, b, da Lei n° 
9.504/97 - proibição de publicidade institucional nos três 
meses que antecedem a eleição - possui natureza objetiva 
e configura-se independentemente do momento em que 
autorizada a publicidade, bastando a sua manutenção no 
período vedado. Precedentes. O fato de a publicidade ter 
sido veiculada na página oficial do Governo do Paraná no 
facebook, rede social de cadastro e acesso gratuito, não 
afasta a ilicitude da conduta. 5. Manutenção da multa 
imposta no mínimo legal a cada um dos agravantes.  

[AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL ELEITORAL N° 1422-
69.2014.6.16.0000 - CLASSE 32— CURITIBA - PARANÁ. Relator: 
Ministro João Otávio de Noronha. Julgado em 26/05/2015] - 
sem grifo no original. 

[...] 

Recurso especial. Ação de investigação judicial eleitoral. 
Conduta vedada. Art. 73, VI, b, da Lei no 9.504/97.- O 
acórdão regional está em consonância com a atual 
jurisprudência do TSE, segundo a qual, para a configuração 
do ilícito previsto no art. 73, VI, b, da Lei n° 9.504/97, 
é desnecessária a existência de provas de que o chefe do 
Poder Executivo municipal tenha autorizado a divulgação 
da publicidade institucional no período vedado, uma vez 
que dela auferiu benefícios, conforme prevê o § 5º do 
referido dispositivo legal. Precedentes: REspe n° 408-71, 
red. para o acórdão Mm. Marco Aurélio, DJE de 11.10.2013; 
e AgR-Respe n° 35.590, rei. Mm. Arnaldo Versiani, DJe de 
24.5.2010. Ressalva do entendimento do relator. 



 
 
 
 
 

[Recurso especial a que se nega provimento. (RECURSO 
ESPECIAL ELEITORAL N° 334-59.2012.6.26.0138 - CLASSE 32 - 
COSMORAMA - SÃO PAULO. Relator: Ministro Henrique Neves 
da Silva. Julgado em 28/04/2015) - sem grifo no original. 

[...] 

Eleições 2010. Deputado estadual. Representação. Conduta 
vedada. Art. 73, II e VI, c, da Lei 9.504/97. Discursos 
realizados por vereadores. [...] 2. Consoante o art. 73, 
II e VI, c, da Lei 9.504/97, é vedado aos agentes públicos 
usar materiais ou serviços custeados pelos Governos ou 
Casas Legislativas que excedam as prerrogativas contidas 
nos respectivos regimentos e, ainda, fazer pronunciamento 
em cadeia de rádio e televisão fora do horário eleitoral 
gratuito e sem que reconhecida pela Justiça Eleitoral a 
excepcionalidade da situação. 3. No caso dos autos, os 
discursos foram transmitidos por uma única emissora, não 
havendo falar em cadeia de rádio e televisão, além de 
inexistir prova de que a TV Cidade prestava serviços ou 
era remunerada pela Câmara Municipal de Tupã à época dos 
fatos para veicular as sessões legislativas, circunstância 
que não pode ser presumida. 4. Ademais, o art. 73, § 3º, 
da Lei 9.504/97 dispõe que a restrição contida na alínea 
c do inciso VI alcança somente os agentes públicos das 
esferas administrativas cujos cargos estejam em disputa 
na eleição. Ressalva-se, porém, conforme cada caso, a 
possibilidade de enquadramento da conduta em outros 
dispositivos da legislação eleitoral. [...]” 

[Ac. de 11.9.2014 no REspe nº 1527171, rel. Min. João 
Otávio de Noronha] 

[...] 

“Recurso especial. Eleição 2004. Art. 77 da Lei nº 
9.504/97. Participação de candidato em inauguração de obra 
pública. Vedação legal. Recurso provido para cassar o 
registro de candidatura.” NE: Rejeição da arguição de 
inconstitucionalidade do art. 77 da Lei nº 9.504/97, uma 
vez que “[...] a sanção prevista no mencionado dispositivo 
é de cassação do registro, não havendo declaração de 
inelegibilidade. [...]” 

[Ac. nº 24.861, de 7.12.2004, rel. Min. Gilmar Mendes, 
red. designado Min. Peçanha Martins; no mesmo sentido o 
Ac. nº 24.863, de 7.12.2004, rel. Min. Gilmar Mendes, red. 
designado Min. Peçanha Martins.] 

(grifo nosso) 



 
 
 
 
 

Ante ao exposto, tem-se que o art. 73, inciso VI, "b" e "c", e art. 77, 

ambos da Lei nº 9.504/1997 e art. 83, inciso VI, "b" e "c" da Resolução nº 

23.610/2019, são suficientemente claros quanto à proibição da publicidade 

institucional, pronunciamento e comparecimento a inaugurações nos 03 (três) 

meses que antecedem o pleito eleitoral, isto é, a partir de 15 de agosto de 2020, 

conforme Emenda Constitucional 107/2020.  

 

APLICAÇÃO DAS REGRAS ELEITORAIS AOS  

AGENTES POLÍTICOS NÃO CANDITADOS 

 

Por outro lado, impende observar que o art. 73, §3º da Lei das 

Eleições e o art. 83, §3º da Resolução nº 23.610/2019, estabelecem que "as 

vedações do inciso VI, caput, alíneas "b" e "c", aplicam-se apenas aos agentes 

públicos das esferas administrativas cujos cargos estejam em disputa na 

eleição.  

Diante disso, caso o pleito eleitoral no Município não seja 

disputado por agentes públicos ou servidores, as vedações atinentes à 

publicidade institucional, pronunciamentos e comparecimento em inaugurações 

restará por inaplicável.  

Contudo, a inaplicabilidade acima noticiada não isenta de 

eventual litisconsórcio passivo necessário entre o agente público responsável 

pela prática de conduta vedada e eventuais beneficiários, conforme já decidido 

pelo TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL nos julgamentos a seguir destacados:  

ELEIÇÕES 2014. RECURSOS ORDINÁRIOS E AGRAVOS DE 
INSTRUMENTO. APRECIAÇÃO CONJUNTA. VOTO ÚNICO. 
REPRESENTAÇÃO. CONDUTA VEDADA. ART. 73, § 10, DA LEI Nº 
9.504/97. SUBVENÇÃO SOCIAL. EMENDAS PARLAMENTARES. 
PROCEDÊNCIA NO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL. MATÉRIA 
PRELIMINAR DA DEFESA: NULIDADE PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE 
LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. DECADÊNCIA. 



 
 
 
 
 

RECONHECIMENTO. EXTINÇÃO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO DE CADA 
UM DOS FEITOS. PROVIMENTO. 

1. Ab initio, impõe-se o provimento dos agravos de 
instrumento para destrancamento dos correspondentes 
recursos especiais, os quais devem ser recebidos na via 
ordinária (com reautuação dos respectivos autos), haja 
vista as peculiaridades que autorizam a aplicação do 
princípio da fungibilidade recursal. 

2. A conduta apontada como vedada, nos termos do art. 73, 
§ 10, da Lei nº 9.504/97, decorre, in casu, de ato 
administrativo de natureza complexa, no qual distintos 
agentes políticos, cada qual delimitado por sua 
competência funcional, sempre exercida com autonomia, ex 
vi do regimento interno da casa legislativa, manifestam 
isoladamente a sua vontade para, assim, somando-as, 
alcançar perfectibilidade no campo formal e material. 

3. Os agentes públicos, dotados de autonomia, cujas 
manifestações se revelam essenciais à validade e à 
concretude do ato complexo são, via de regra, 
corresponsáveis pela essência da conduta que dele emerge 
(inquinada, ainda que em tese, de vedada). Nessa 
perspectiva, nas representações do art. 73 da Lei nº 
9.504/97, devem figurar, ao lado do beneficiário, no polo 
passivo, como litisconsortes necessários. 

4. O não chamamento desses atores, a tempo e modo, acarreta 
a nulidade dos atos decisórios e inviabiliza, se 
ultrapassado o prazo decadencial (in casu, aquele 
estabelecido pelo legislador no art. 73, § 12, da Lei das 
Eleições), a regularização (ou repetição) processual, 
desaguando, com supedâneo no art. 487, II, do CPC, na 
extinção do feito com resolução de mérito. 

5. Provimento dos agravos e dos recursos ordinários. 
Preliminar de nulidade processual acolhida. Decadência 
reconhecida. Extinção de todos os feitos com resolução de 
mérito. 

(Processo 001274-09.2014.6.25.0000. RO - Recurso 
Ordinário nº 127409 - ARACAJU - SE. Acórdão de 28/06/2018. 
Relator(a) Min. Luiz Fux . Relator(a) designado(a) Min. 
Tarcisio Vieira De Carvalho Neto. Publicação: DJE - Diário 
de justiça eletrônico, Tomo 188, Data 19/09/2018, Página 
209-210) 



 
 
 
 
 

Em desfecho, o TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL2 disponibilizou o 

seguinte informativo:  

"O primeiro turno das Eleições 2020 está marcado para o dia 15 de 

novembro. A partir do próximo dia 15 de agosto, quando faltar três meses 
para o pleito, agentes públicos de todo o país ficarão proibidos de praticar 
uma série de condutas que poderiam, de acordo com a legislação eleitoral, 
afetar a igualdade de oportunidades entre candidatos na disputa. 

[...] 

Publicidade institucional dos atos praticados por agentes públicos também 
ficam suspensas, bem como programas, obras, serviços e campanhas dos 
órgãos públicos ou de entidades da administração indireta, salvo em situação 
de grave e urgente necessidade pública, assim reconhecida pela Justiça 
Eleitoral. Essa regra não vale para propaganda de produtos e serviços que 
tenham concorrência no mercado. 

Conforme a legislação, os agentes públicos não podem fazer pronunciamento 
em cadeia de rádio e televisão, fora do horário eleitoral gratuito, salvo se, a 
critério da Justiça Eleitoral, o pronunciamento tratar de matéria urgente, 
relevante e que esteja relacionada às funções de governo. 

Essas duas últimas proibições atingem os agentes públicos das esferas 
administrativas cujos cargos estejam em disputa na eleição. 

Destarte, a vedação à publicidade institucional, 

pronunciamentos e comparecimento às inaugurações encontra exceção nas 

hipóteses noticiadas no transcurso da presente orientação jurídica, devendo, 

contudo, ser utilizada com a devida parcimônia e em observância ao disposto no 

art. 37, §1º da Constituição Federal, Lei nº 9.504/1997 e Resolução nº 23.610/2019.  

 

SITUAÇÃO DE GRAVE E URGENTE NECESSIDADE: ESTADO DE 

CALAMIDADE PÚBLICA - PANDEMIA COVID-19 

 

As disposições normativas abordadas apresentam exceção 

quanto a caracterização da situação de "grave e urgente necessidade pública, 

                                                           
2 Disponível em < http://www.tse.jus.br/imprensa/noticias-tse/2020/Agosto/eleicoes-2020-agentes-
publicos-tem-condutas-vedadas-a-partir-do-dia-15-de-agosto> 



 
 
 
 
 
assim reconhecida pela Justiça Eleitoral" (art. 73, VI, "b" da Lei nº 9.504/1997 e 

art. 83, "b" da Resolução nº 23.610/2019), em razão da pandemia provocada pela 

COVID-19, tendo o Decreto Legislativo nº 6/2020, reconhecido a ocorrência do 

Estado de Calamidade Pública, nos termos do art. 65 da Lei Complementar nº 

101/2000.  

Desse modo, subsiste a possibilidade de serem realizados atos de 

propaganda destinados ao enfrentamento da pandemia da COVID-19, até 

mesmo para o caso dos Municípios que contam com agentes políticos candidatos, 

consoante artigo 1º, inciso VIII da Emenda Constitucional nº 107/2020, 

estabeleceu:  

Art. 1º As eleições municipais previstas para outubro de 2020 realizar-se-ão 
no dia 15 de novembro, em primeiro turno, e no dia 29 de novembro de 2020, 
em segundo turno, onde houver, observado o disposto no § 4º deste artigo. 

[...] 

VIII - no segundo semestre de 2020, poderá ser realizada a publicidade 
institucional de atos e campanhas dos órgãos públicos municipais e de suas 
respectivas entidades da administração indireta destinados ao enfrentamento 
à pandemia da Covid-19 e à orientação da população quanto a serviços 
públicos e a outros temas afetados pela pandemia, resguardada a 
possibilidade de apuração de eventual conduta abusiva nos termos do art. 22 
da Lei Complementar nº 64, de 18 de maio de 1990. 

Desse modo, com a redação da Emenda Constitucional 107, todas 

as questões relacionadas à pandemia se presumem graves e de urgente necessidade 

pública, de modo que, especificamente quanto a estas, é possível que se faça 

publicidade dos atos públicos, mesmo no segundo semestre do ano eleitoral.3 

O TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL4 disponibilizou o seguinte 

informativo:  

                                                           
3 MENDES, Ana Paula. As limitações à publicidade institucional no cenário do adiamento das eleições. Disponível em < 
https://www.jota.info/opiniao-e-analise/artigos/as-limitacoes-a-publicidade-institucional-no-cenario-do-adiamento-das-
eleicoes-16072020> 
4 Disponível em < http://www.tse.jus.br/imprensa/noticias-tse/2020/Agosto/eleicoes-2020-agentes-publicos-tem-
condutas-vedadas-a-partir-do-dia-15-de-agosto> 



 
 
 
 
 

"A Lei das Eleições já prevê que a publicidade institucional possa ser 
realizada durante o período vedado, em caso de grave e urgente necessidade 
pública. Mas a norma exige que haja o reconhecimento pela Justiça Eleitoral 
dessa situação caso a caso. 

De acordo com Roberta Gresta, assessora especial da Presidência do 
Tribunal Superior Eleitoral (TSE), a novidade é que a Emenda 
Constitucional 107/2020, que adiou as eleições em 42 dias em função da 
pandemia, autorizou de antemão a realização de gastos relacionados a 
publicidade institucional direcionada ao enfrentamento da Covid-19. Ou, 
ainda, aqueles necessários à orientação da população em relação a serviços 
que possam ter sido afetados pela pandemia como, por exemplo, transporte 
público, funcionamento de locais públicos, horário de funcionamento e retorno 
das escolas, dentre outros. 

“Essa previsão da Emenda Constitucional 107 excepcionalmente dispensa o 
gestor público municipal de ter que recorrer à Justiça Eleitoral para ver 
declarada a necessidade da publicidade relacionada à pandemia, uma vez 
que já há o reconhecimento amplo e consolidado de que estamos 
enfrentando uma situação de grave calamidade pública”, afirmou. “Contudo, 
essas ações publicitárias devem ser conduzidas no estrito interesse público. 
Eventuais desvios poderão ser apurados como abuso de poder e punidos 
com cassação de registro ou diploma e inelegibilidade para eleições futuras”, 
adverte Gresta." 

Portanto, sendo a publicidade institucional municipal 

relacionada à COVID-19, conclui-se pela possibilidade que os gestores 

mantenham a publicidade de seus atos e campanhas destinados ao enfrentamento à 

pandemia, não sendo necessário qualquer requerimento à Justiça Eleitoral, em virtude do 

manifesto reconhecimento do Estado de Calamidade Pública pelo Decreto 

Legislativo nº 6/2020.  

CONCLUSÃO 

Ante ao exposto, tem-se que o art. 73, inciso VI, "b" e "c", e art. 77, 

ambos da Lei nº 9.504/1997 e art. 83, inciso VI, "b" e "c" da Resolução nº 

23.610/2019, proíbem a publicidade institucional, pronunciamento e 

comparecimento a inaugurações nos 03 (três) meses que antecedem o pleito 

eleitoral, ressalvado os agentes públicos não candidatos, que poderão com a 

devida parcimônia praticar os referidos atos em observância ao disposto no art. 

37, §1º da Constituição Federal, Lei nº 9.504/1997 e Resolução nº 23.610/2019.  



 
 
 
 
 

Por fim, sendo a publicidade institucional municipal relacionada 

à COVID-19, os gestores poderão praticar seus atos e campanhas destinados ao 

enfrentamento à pandemia, não sendo necessário qualquer requerimento à Justiça 

Eleitoral, em virtude do manifesto reconhecimento do Estado de Calamidade Pública 

pelo Decreto Legislativo nº 6/2020.  

 

É o parecer.  

 

Campo Grande/MS, 19 de agosto de 2019. 
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