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PARECER JURÍDICO  

 

Ementa: CONSULTA - ADUFRGS SINDICAL. 

VEDAÇÕES LEI ELEITORAL. LIMITAÇÕES 

NO ANO E NA CAMPANHA ELEITORAL. 

LIBERDADE DE MANIFESTAÇÃO E 

EXPRESSÃO. ADPF 458. POSSIBILIDADES 

DE ATUAÇÃO SINDICAL. 

 

 

Consulente: Sindicato Intermunicipal dos Professores de Instituições Federais de Ensino 

Superior do Rio Grande Do Sul – ADUFRGS-SINDICAL 

 

 

 

Trata-se de consulta formulada pela Diretoria do Sindicato Intermunicipal 

dos Professores de Instituições Federais de Ensino Superior do Rio Grande do Sul – 

ADUFRGS-SINDICAL quanto às limitações que são impostas pela legislação eleitoral no 

ano das eleições e no período da campanha eleitoral em face das eleições gerais de 2022. 

Destaca-se que a Diretoria encaminhou questionamentos específicos 

relativos aos servidores e às servidoras públicas, em especial professores filiados, e à atuação 

do Sindicato no período eleitoral. 

As questões propostas são as seguintes: 

Relativamente ao servidor 

• É permitido o uso de botom, camiseta ou adesivos (no carro estacionado na 

instituição) no exercício da função pública, mais precisamente em sala de aula?  

• A lei permite que um servidor público assine abaixo-assinado em apoio a 

alguma candidatura no período pré-eleitoral e de campanha, identificando-se 

como “professor da UFRGS”, “engenheiro da Petrobrás”, etc?  

• É recomendável/permitido a utilização de e-mails funcionais para circulação 

de material de cunho político-partidário em período eleitoral?  

• O servidor público tem algum impedimento de usar e-mail privado (ex, 

@gmail ou “yahoo”) ou redes sociais identificando-se como “professor da 

UFRGS, Instituto Federal etc.” para manifestar sua preferência eleitoral ou 

circular material de cunho político-partidário em período eleitoral?  

• São admitidos atos públicos em prédios públicos em defesa de bandeiras e 

causas genéricas (exemplo “em defesa da educação pública”, “contra a reforma 

administrativa”, “pela lisura do pleito eleitoral”etc)?  

• O professor que ocupa cargo de gestão (diretor de unidade, chefe de 

departamento) deve ter mais cautela na manifestação de sua preferência ou 

simpatia político-partidária?  

• É vedado ao docente expressar suas preferências partidárias ou eleitorais em 

sala de aula, mesmo se questionado por seus estudantes? É vedado que se 
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promovam discussões de caráter eleitoral em sala de aula? E discussões de 

caráter genérico como as citadas acima? 

 

Relativamente ao sindicato: 

• É lícito um apoio formal tomado nas instâncias deliberativas do sindicato em 

favor de determinada candidatura à presidência ou qualquer outro cargo eletivo?  

• Quais os limites para divulgação desse apoio? Pode o sindicato usar suas 

redes sociais com esse propósito? Existe vedação para o uso dos espaços do 

sindicato para reuniões, atos e eventos eleitorais? 

• Existe alguma repercussão ao candidato apoiado caso ocorra algum 

questionamento a um suporte explícito por parte do sindicato?  

• Um sindicato pode promover em sua sede algum ato ou evento de apoio a 

alguma candidatura?  

• Manifestações individuais ou coletivas contrárias ao atual governo e seus 

projetos são permitidas em período pré-eleitoral e de campanha? A ADPF 548 

julgada pelo STF dá proteção aos sindicatos e seus trabalhadores representados?  

• Manifestações do sindicato ou de seus diretores exaltando qualidades ou 

propostas de um pré-candidato - ou até mesmo criticando-as – podem ocorrer no 

período anterior a 15 de agosto? Isso é considerado propaganda eleitoral pela 

jurisprudência do TSE? O que muda a partir de 16 de agosto?  

 

É o relatório. 

 

 

I - RESPOSTAS E FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA 

 

I.1 Considerações gerais 

 

Inicialmente deve-se ressaltar que a Lei nº 9.504, de 30 de setembro de 

1997, estabeleceu normas para as eleições e vem regulando os pleitos desde sua edição. Ao 

longo dos anos sofreu várias alterações, sendo a mais recente decorrente da Lei nº 14.211, de 

1º de outubro de 2021. 

Essa Lei foi editada no bojo da aprovação da Emenda Constitucional nº 16, 

de 4 de junho de 1997, que permitiu a reeleição para os cargos de Presidente da República, de 

Governador de Estado e do Distrito Federal, e de Prefeitos Municipais. Portanto, a Lei 

Eleitoral buscou minimizar a imensa vantagem dos candidatos que concorrem à reeleição por 

meio de normas para inibir o uso da máquina administrativa. 

Neste sentido, as condutas vedadas aos agentes públicos em campanhas 

eleitorais foram estabelecidas, em especial nos arts. 73, 74, 75 e 77 da Lei nº 9.504/97, para 

garantir igualdade de oportunidades entre os candidatos.  

O “caput” do mencionado art. 73 dispõe que: 

mailto:advogados@advogadosdallagnol.com.br


 
 

Rua dos Andradas, 1091, sala 43 – Porto Alegre/RS – Fone: 51 3212-6166 / whatsapp 51 984369748 

advogadosdallagnol.com.br   e-mail: advogados@advogadosdallagnol.com.br/maritaniaadv@gmail.com 

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: (...) (grifou-se) 

 

O § 1º do art. 73 apresentou o conceito de agente público, qual seja: 

 

“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.” 

 

A isonomia é tratada pelos doutrinadores como um dos princípios do Direito 

Eleitoral, pois a igualdade de condições entre os candidatos e as candidatas nas disputas 

eleitorais é um de seus principais objetivos. 

As condutas vedadas aos agentes públicos se inserem, portanto, nessa 

função do Direito Eleitoral e, por conseguinte, da Justiça Eleitoral de coibir o abuso de poder 

que desequilibra o pleito. Essas condutas prescindem da averiguação sobre dolo ou culpa 

revestindo-se de natureza objetiva. Neste diapasão, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) tem 

orientação no sentido de que, como observou Rodrigo Zilio1 “as condutas vedadas são 

cláusulas de responsabilidade objetiva, dispensando a comprovação de dolo ou culpa do 

agente” (Respe nº 38704/PB – j. 13.08.2019 – Dje 20.09.2019). 

Justamente pelo caráter objetivo das condutas é que os órgãos jurídicos 

costumam expedir orientações para reafirmar as vedações, como é o caso da Cartilha da 

AGU: CONDUTAS VEDADAS AOS AGENTES PÚBLICOS FEDERAIS EM ELEIÇÕES 

2022, 9ª edição, revista e atualizada pela Advocacia-Geral da União com decisões da 

Comissão de Ética Pública da Presidência da República. 

O processamento e a eventual punição de condutas vedadas dependem do 

ajuizamento da ação competente pelos legitimados a agir: Ministério Público, candidatos, 

partidos políticos, coligações e, a partir desta eleição, também as Federações partidárias. Os 

eleitores não têm competência para requererem diretamente a punição por condutas vedadas, 

mas podem apresentar denúncias aos órgãos competentes. 

A sanção pela conduta vedada dependerá da aferição de sua lesividade, 

influência no pleito e comprovação do conhecimento do candidato beneficiário no curso do 

processo judicial. As penalidades aplicáveis vão desde multa (de valor entre 5000 e 100.000 

UFIRs, ou reais), com possibilidade de duplicação em caso de reincidência, suspensão da 

conduta, perda dos recursos do fundo partidário pelo Partido Político, até cassação do registro 

ou do diploma do candidato ou da candidata beneficiária. 

Ressalta-se que, além da Lei Eleitoral - Lei nº 9.504/97, a Lei 

Complementar nº 64, de 18 de maio de 1990, alterada pela Lei Complementar nº 135/2010, 

que dispõe sobre as inelegibilidades e sobre o processo de investigação judicial para apurar 

 
1 Zilio, Rodrigo López. Direito Eleitoral. 8ª edição revista e ampliada. 2022. SP. Editora Juspodium. p. 741. 
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uso indevido, desvio ou abuso do poder econômico ou do poder de autoridade, ou utilização 

indevida de veículos ou meios de comunicação social, em benefício de candidato ou de 

candidata ou de partido político também deve ser observada nas eleições. 

Ademais, o TSE edita Resoluções que disciplinam os pleitos eleitorais, 

interpretando as normas e adequando-as aos trâmites da Justiça Eleitoral e as suas decisões. 

Para o conteúdo ora em análise merece relevo a atual Resolução nº 23.610, 

de 18 de dezembro de 2019, atualizada até a Resolução nº 23.671/2021, que dispõe sobre 

propaganda eleitoral, utilização e geração do horário gratuito e condutas ilícitas em campanha 

eleitoral. 

Não obstante, em que pesem as vedações quanto aos agentes, a Justiça 

Eleitoral vem reafirmando a esfera de liberdade e de legitimidade do eleitor e da eleitora para 

o exercício da democracia. 

A Justiça Eleitoral deve cercear e punir os abusos, principalmente os 

decorrentes da desinformação, mas salvaguardar a liberdade de expressão e o debate crítico e 

democrático. 

Neste sentido, a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 

(ADPF) nº 548/DF2 julgada pelo Supremo Tribunal Federal veio a reafirmar o livre exercício 

do direito de manifestação do pensamento, das ideias e das opiniões ou opções políticas, 

ideológicas ou de preferência de qualquer natureza, em especial no âmbito das instituições de 

ensino superior. 

A ementa da referida ADPF nº 548 tem os seguintes termos: 

 

ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO 

FUNDAMENTAL. ELEIÇÕES 2018: MANIFESTAÇÕES EM INSTITUIÇÕES 

DE ENSINO SUPERIOR. ATOS DO PODER PÚBLICO: BUSCAS E 

APREENSÕES. ALEGADO DESCUMPRIMENTO A PRECEITOS 

FUNDAMENTAIS: PLAUSIBILIDADE JURÍDICA DEMONSTRADA. 

URGÊNCIA QUALIFICADA CONFIGURADA. MEDIDA CAUTELAR 

DEFERIDA E REFERENDADA.  

1. Adequada a utilização da arguição de descumprimento de preceito 

fundamental porque respeitado o princípio da subsidiariedade e processualmente 

viável a impugnação, por seu intermédio, de decisões judiciais ou de interpretações 

judiciais de textos normativos constitucionais.  

2. Suspensos os efeitos de atos judiciais ou administrativos, emanados de 

autoridade pública que possibilitem, pelos quais se determinem ou promovam o 

ingresso de agentes públicos em universidades públicas e privadas, o recolhimento 

de documentos, a interrupção de aulas, debates ou manifestações de docentes e 

discentes universitários, a atividade disciplinar docente e discente e a coleta 

irregular de depoimentos desses cidadãos pela prática de manifestação livre de 

ideias e divulgação do pensamento nos ambientes universitários.  

3. Pluralismo não é unanimidade, impedir a manifestação do diferente e à 

livre manifestação de todas as formas de apreender, aprender e manifestar a sua 

 
2 Disponível em: https://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=5576416. Acesso em 12/08/2022. 

mailto:advogados@advogadosdallagnol.com.br
http://www.tse.jus.br/legislacao/compilada/res/2020/resolucao-no-23-624-de-13-de-agosto-de-2020/#art11I
https://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=5576416


 
 

Rua dos Andradas, 1091, sala 43 – Porto Alegre/RS – Fone: 51 3212-6166 / whatsapp 51 984369748 

advogadosdallagnol.com.br   e-mail: advogados@advogadosdallagnol.com.br/maritaniaadv@gmail.com 

compreensão de mundo é algemar as liberdades, destruir o direito e exterminar a 

democracia.  

4. O pluralismo de ideias está na base da autonomia universitária como 

extensão do princípio fundante da democracia brasileira, que é exposta no inc. V 

do art. 1º da Constituição da República. 

 

De ressaltar que na alteração de 2021 da citada Resolução do TSE nº 

23.610/2019, houve a incorporação em seu texto da decisão da ADPF 548, conforme o art. 

19, § 10, ao dispor: 

 

Art. 19. Nos bens cujo uso dependa de cessão ou permissão do poder 

público, ou que a ele pertençam, e nos bens de uso comum, inclusive postes de 

iluminação pública, sinalização de tráfego, viadutos, passarelas, pontes, paradas de 

ônibus e outros equipamentos urbanos, é vedada a veiculação de propaganda de 

qualquer natureza, inclusive pichação, inscrição a tinta e exposição de placas, 

estandartes, faixas, cavaletes, bonecos e assemelhados (Lei nº 9.504/1997, art. 37, 

caput) . 

(...) 

§ 10. O art. 37 da Lei nº 9.504/1997 não autoriza a prática de atos 

judiciais ou administrativos pelos quais se possibilite, determine ou promova o 

ingresso de agentes públicas(os) em universidades públicas e privadas, o 

recolhimento de documentos, a interrupção de aulas, debates ou manifestações 

de docentes e discentes universitárias(os), a atividade disciplinar docente e 

discente e a coleta irregular de depoimentos dessas cidadãs e desses cidadãos 

pela prática de manifestação livre de ideias e divulgação do pensamento nos 

ambientes universitários ou em equipamentos sob a administração de 

universidades públicas e privadas e serventes a seus fins e desempenhos. 

(ADPF nº 548/DF, DJe de 9.6.2020). (Incluído pela Resolução nº 23.671/2021)” 

(grifou-se) 

 

De fato, o julgamento da ADPF 548 se notabiliza como um marco no que 

respeita ao entendimento acerca da função das Universidades, bem assim acerca da essência 

da democracia e da liberdade de expressão no ambiente universitário e do quanto essa 

liberdade contribui para a afirmação da democracia em nosso País.   

A autonomia universitária e a livre expressão do pensamento têm amparo 

constitucional e não podem ser limitados por normas outras que visem a restringir seu 

alcance. Impossível extrair excertos dos votos dos Ministros que representem a síntese do 

julgamento, visto que cada voto constitui uma verdadeira aula acerca dos temas tratados. 

Contudo, e por pertinente à temática do parecer, destacamos do voto da Ministra Carmem 

Lúcia (p. 27), Relatora, o seguinte:  

 

“A autonomia é o espaço de discricionariedade deixado 

constitucionalmente à atuação normativa infralegal de cada universidade para o 

excelente desempenho de suas funções constitucionais. Reitere-se: universidades 
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são espaços de liberdade e de libertação pessoal e política. Seu título indica a 

pluralidade e o respeito às diferenças, às divergências para se formarem 

consensos, legítimos apenas quando decorrentes de manifestações livres.” 

(grifou-se) 

 

E por sua vez, o Ministro Gilmar Mendes (p. 59), asseverou: 

  

 “No mundo todo, as universidades desempenham importante papel 

no cenário político, nomeadamente por serem foro qualificado para o 

desenvolvimento do pensamento crítico e para a livre circulação de ideias e de 

ideais. Podem-se consolidar como centros de resistência ou como ‘incubadoras’ de 

lideranças políticas. Justamente por esse potencial político, não raramente são 

palco de repressões explícitas ou veladas.” (grifamos) 

 

Importante referir que a Resolução do TSE nº 23.610/2019 ao dispor sobre a 

propaganda na Internet, também tratou da liberdade de expressão e dos limites a serem 

observados, como se verifica: 

 

Art. 27. É permitida a propaganda eleitoral na internet a partir do dia 16 

de agosto do ano da eleição (Lei nº 9.504/1997, art. 57- A)  

§ 1º A livre manifestação do pensamento de pessoa eleitora 

identificada ou identificável na internet somente é passível de limitação 

quando ofender a honra ou a imagem de candidatas, candidatos, partidos, 

federações ou coligações, ou divulgar fatos sabidamente inverídicos, 

observado o disposto no art. 9º-A desta Resolução. (Redação dada pela 

Resolução nº 23.671/2021)3 

§ 2º As manifestações de apoio ou crítica a partido político ou a 

candidata ou candidato ocorridas antes da data prevista no caput deste artigo, 

próprias do debate democrático, são regidas pela liberdade de 

manifestação. (Redação dada pela Resolução nº 23.671/2021) (grifou-se) 

 

O art. 28 da Resolução acima mencionada estabeleceu as formas pelas quais 

pode ocorrer a propaganda eleitoral por meio da Internet (blogs, páginas, redes sociais, etc) e 

reafirma a restrição no § 6º que diz: 

 

§ 6º A manifestação espontânea na internet de pessoas naturais 

em matéria político-eleitoral, mesmo que sob a forma de elogio ou crítica a 

candidata, candidato, partido político, federação ou coligação, não será 

considerada propaganda eleitoral na forma do inciso IV do caput deste 

 
3 Art. 9º-A. É vedada a divulgação ou compartilhamento de fatos sabidamente inverídicos ou gravemente 

descontextualizados que atinjam a integridade do processo eleitoral, inclusive os processos de votação, apuração 

e totalização de votos, devendo o juízo eleitoral, a requerimento do Ministério Público, determinar a cessação do 

ilícito, sem prejuízo da apuração de responsabilidade penal, abuso de poder e uso indevido dos meios de 

comunicação. (Incluído pela Resolução nº 23.671/2021) 
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artigo, desde que observados os limites estabelecidos no § 1º do art. 27 

desta Resolução. (Redação dada pela Resolução nº 23.671/2021) (grifou-se) 

 

Feito esse breve panorama para compreensão do contexto em que inseridas 

as proibições e vedações em matéria eleitoral, passa-se às considerações específicas sobre os 

questionamentos objetivos da consulente. 

 

 

I.2 - Relativamente ao servidor e à servidora 

 

 

a) É permitido o uso de botom, camiseta ou adesivos (no carro 

estacionado na instituição) no exercício da função pública, mais 

precisamente em sala de aula?  

 

Inicialmente, cabe referir que o uso de botons, camisetas ou adesivos 

(inclusive no carro estacionado na instituição) constitui manifestação de convicção pessoal e 

de preferência de eleitores e de eleitoras por partido político, coligação ou candidato e 

candidata.  

Neste sentido, destaca-se que a Resolução nº 23.610/2019, do TSE, que 

dispõe sobre propaganda eleitoral, utilização e geração do horário gratuito e condutas ilícitas 

em campanha eleitoral, estabeleceu textualmente: 

 

Art. 18. São vedadas na campanha eleitoral confecção, utilização, 

distribuição por comitê, candidata, candidato, ou com a sua autorização, de 

camisetas, chaveiros, bonés, canetas, brindes, cestas básicas ou quaisquer outros 

bens ou materiais que possam proporcionar vantagem a eleitora ou eleitor, 

respondendo a infratora ou o infrator, conforme o caso, pela prática de captação 

ilícita de sufrágio, emprego de processo de propaganda vedada e, se for o caso, 

pelo abuso de poder (Lei nº 9.504/1997, art. 39, § 6º ; Código Eleitoral, arts. 

222 e 237 ; e Lei Complementar nº 64/1990, art. 22) . 

§ 1º Observadas as vedações previstas no caput deste artigo e no art. 

82 desta Resolução, é permitido a qualquer tempo o uso de bandeiras, 

broches, dísticos, adesivos, camisetas e outros adornos semelhantes pela 

eleitora e pelo eleitor, como forma de manifestação de suas preferências 

por partido político, federação, coligação, candidata ou candidato. (Incluído 

pela Resolução nº 23.671/2021); (grifou-se) 

(...) 
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Cabe ressaltar que nos veículos particulares dos servidores é permitida a 

propaganda pela legislação eleitoral4. 

 

Destarte, a Resolução ainda dispõe sobre a possibilidade de veiculação de 

propaganda eleitoral em veículos, conforme segue: 

 

Art. 20. Não é permitida a veiculação de material de propaganda 

eleitoral em bens públicos ou particulares, exceto de (Lei nº 9.504/1997, art. 37, 

§ 2º): 

I - bandeiras ao longo de vias públicas, desde que móveis e que não 

dificultem o bom andamento do trânsito de pessoas, inclusive daquelas que 

utilizem cadeiras de rodas ou pisos direcionais e de alerta para se locomoverem, 

e veículos; (Redação dada pela Resolução nº 23.671/2021) 

II - adesivo plástico em automóveis, caminhões, bicicletas, 

motocicletas e janelas residenciais, desde que não exceda a 0,5m2 (meio 

metro quadrado). 

§ 1º A justaposição de propaganda cuja dimensão exceda a 0,5m² 

(meio metro quadrado) caracteriza publicidade irregular, em razão do efeito 

visual único, ainda que se tenha respeitado, individualmente, o limite previsto 

no inciso II deste artigo. 

§ 2º A veiculação de propaganda eleitoral em bens particulares deve 

ser espontânea e gratuita, sendo vedado qualquer tipo de pagamento em troca de 

espaço para essa finalidade (Lei nº 9.504/1997, art. 37, § 8º). 

§ 3º É proibido colar propaganda eleitoral em veículos, exceto 

adesivos microperfurados até a extensão total do para-brisa traseiro e, em 

outras posições, adesivos que não excedam a 0,5m² (meio metro quadrado), 

observado o disposto no § 1º deste artigo (Lei n° 9.504/1997, art. 37, § 2º, II; 

e art. 38, § 4º). 

§ 4º Na hipótese do § 3º deste artigo, não é aplicável, em 

relação ao para-brisa traseiro, o limite máximo estabelecido no inciso II. 

§ 5º Não incide sanção pecuniária na hipótese de propaganda 

irregular em bens particulares.  (Incluído pela Resolução nº 23.671/2021)” 

(grifamos) 

 

Ademais, a jurisprudência do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do 

Sul, ao enfrentar questão semelhante, assentou juízo sobre a possibilidade de publicidade 

eleitoral em veículos estacionados em estacionamentos públicos, como se observa: 

 

“Recurso. Propaganda eleitoral. Bem Público. Suposta violação ao art. 37 da 

Lei nº 9.504/97. Eleições 2012. Improcedência da representação no juízo 

originário. Não afronta a legislação eleitoral o estacionamento de veículos 

 
4 Destaca-se que por veículo particular entende-se aquele de propriedade e custeado integralmente pelo servidor, 

se houver utilização em serviço com qualquer tipo de custeio pelo Poder Público incide em outro tipo de 

vedação. 
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particulares - com adesivos de propaganda eleitoral - nas vagas reservadas 

para carros oficiais da Prefeitura. Bens de propriedade particular 

independem de licença municipal, necessitando somente de autorização do 

seu proprietário, para conter propaganda eleitoral. Provimento negado. (Recurso 

Eleitoral n 19755, ACÓRDÃO de 08/11/2012, Relator DR. ARTUR DOS 

SANTOS E ALMEIDA, Publicação: DEJERS - Diário de Justiça Eletrônico do 

TRE-RS, Tomo 218, Data 12/11/2012, Página 7) (grifou-se) 

 

Quanto ao uso de botons ou vestimentas com propaganda em sala de aula, 

tem-se que caracteriza manifestação de preferência pessoal e não estaria impedida em 

face da ampla possibilidade de livre manifestação de pensamento no ambiente universitário.  

Salienta-se, contudo, que a matéria comporta debate em face da alegação de 

representação institucional de servidor público no atendimento direto ao cidadão. 

 

 

b) A lei permite que um servidor público assine abaixo-assinado em apoio 

a alguma candidatura no período pré-eleitoral e de campanha, 

identificando-se como “professor da UFRGS”, “engenheiro da 

Petrobrás”, etc?  

 

Neste caso aplicam-se integralmente os preceitos constitucionais quanto à 

liberdade de expressão, reforçados com a decisão da ADPF 548 do STF. No caso, a pessoa 

está agindo no exercício de sua preferência individual, apenas colocando o nome da 

instituição a qual está vinculada.  

Vale lembrar os dispositivos constitucionais nos quais foi embasada a 

referida ADPF: 

Art. 5º.  

(...)  

IV - é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato; (...)  

IX - é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de 

comunicação, independentemente de censura ou licença;  

(...)  

XVI - todos podem reunir-se pacificamente, sem armas, em locais abertos ao 

público, independentemente de autorização, desde que não frustrem outra 

reunião anteriormente convocada para o mesmo local, sendo apenas exigido 

prévio aviso à autoridade competente. 

 

 

c) É recomendável/permitido a utilização de e-mails funcionais para 

circulação de material de cunho político-partidário em período eleitoral?  
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Essa situação não é possível, pois não podem ser empregados quaisquer 

tipos de recursos públicos para atividades eleitorais. A proibição é expressamente prevista em 

condutas vedadas. Vejamos o que dispõe a legislação: 

 

Lei 9504/97: 

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: 

I - ceder ou usar, em benefício de candidato, partido político ou 

coligação, bens móveis ou imóveis pertencentes à administração direta ou 

indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos 

Municípios, ressalvada a realização de convenção partidária; 

II - usar materiais ou serviços, custeados pelos Governos ou Casas 

Legislativas, que excedam as prerrogativas consignadas nos regimentos e 

normas dos órgãos que integram; 

(...) 

 

Resolução 23.610/19: 

 

Art. 83. São proibidas às agentes e aos agentes públicos, servidoras e 

servidores ou não, as seguintes condutas tendentes a afetar a igualdade de 

oportunidades entre pessoas candidatas nos pleitos eleitorais (Lei nº 9.504/1997, 

art. 73, I a VIII): 

I - ceder ou usar, em benefício de candidata, candidato, partido 

político, federação ou coligação, bens móveis ou imóveis pertencentes à 

administração direta ou indireta da União, dos estados, do Distrito Federal, dos 

territórios e dos municípios, ressalvada a realização de convenção 

partidária; (Redação dada pela Resolução nº 23.671/2021) 

II - usar materiais ou serviços, custeados pelos governos ou casas 

legislativas, que excedam as prerrogativas consignadas nos regimentos e nas 

normas dos órgãos que integram; 

III - ceder pessoa servidora pública ou empregada da administração 

direta ou indireta federal, estadual ou municipal do Poder Executivo, ou usar de 

seus serviços para comitês de campanha eleitoral de candidata, candidato, 

partido político, federação ou coligação, durante o horário de expediente 

normal, salvo se a pessoa servidora ou empregada estiver licenciada; (Redação 

dada pela Resolução nº 23.671/2021) 

(...) 

 

Destaca-se que no caso de universidades e outras instituições a proibição se 

deve à impossibilidade de pessoas jurídicas contribuírem financeiramente em campanhas 

eleitorais, como se observa na Resolução TSE nº 23.607/2019, que dispõe sobre a arrecadação 

e os gastos de recursos por partidos políticos e candidatas ou candidatos e sobre a prestação 

de contas nas eleições: 
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Das Fontes Vedadas 

Art. 31. É vedado a partido político e a candidata ou candidato 

receber, direta ou indiretamente, doação em dinheiro ou estimável em dinheiro, 

inclusive por meio de publicidade de qualquer espécie, procedente de: 

I - pessoas jurídicas; 

II - origem estrangeira; 

III - pessoa física permissionária de serviço público. 

(...) 

 

Importante frisar que a restrição é unicamente em relação à propagação de 

propaganda propriamente dita, aquela que visa à busca de votos para candidato ou candidata, 

não abarcando nesta vedação a circulação de material que trata de temas próprios do debate 

político e da própria eleição, bem assim a expressão da opinião a respeito destes temas e das 

propostas que envolvem os candidatos e as candidatas ao pleito, inclusive acerca dos que 

melhor representam os interesses em debate. 

 

 

d) O servidor público tem algum impedimento de usar e-mail privado (ex, 

@gmail ou “yahoo”) ou redes sociais  identificando-se como “professor 

da UFRGS, Instituto Federal etc.” para manifestar sua preferência 

eleitoral ou circular material de cunho político-partidário em período 

eleitoral?  

 

Não há vedação para manifestação em suas redes sociais e endereços 

eletrônicos privados, indicando a sua condição de professor de uma rede pública de ensino. 

Dita referência não indica manifestação da instituição, não havendo qualquer impedimento 

legal.  Ver item “c” acima. Observa-se, novamente, a vedação de utilização de equipamentos 

pertencentes aos órgãos públicos ou de pessoas jurídicas para benefício de candidatos e 

partidos políticos.   

Destaca-se a ampla liberdade de pensamento e opinião no âmbito 

universitário, nos termos do que foi assentado na ADPF  n° 548/DF. 

 

 

e) São admitidos atos públicos em prédios públicos em defesa de bandeiras 

e causas genéricas (exemplo “em defesa da educação pública”, “contra a 

reforma administrativa”, “pela lisura do pleito eleitoral”etc)?  

 

Não há proibição/restrição em face da liberdade de expressão (CF), desde 

que não se confunda com ato de propaganda eleitoral estrito senso. Assim não podem ser 

cerceadas aulas públicas e debates, inclusive com a presença de candidatos e de candidatas.  
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Nestes casos a ADPF vale integralmente quanto às universidades. Em outros 

prédios públicos, é possível se não houver promoção de candidatura e/ou de partidos, de 

federações e de coligações.  

 

 

f) O professor que ocupa cargo de gestão (diretor de unidade, chefe de 

departamento) deve ter mais cautela na manifestação de sua preferência 

ou simpatia político-partidária?  

 

De certa forma é importante ter mais cautela, embora seja a mesma referida 

nos itens “a”, “c” e “d” acima, pois a externalização de suas preferências não pode ocorrer em 

veículos e locais que se confundam com a própria Instituição.  

No entanto, nada há na legislação que o impeça de manifestar sua 

preferência político-partidária ou mesmo de seus candidatos ou candidatas, desde que não o 

faça nos canais institucionais. 

 

 

g) É vedado ao docente expressar suas preferências partidárias ou 

eleitorais em sala de aula, mesmo se questionado por seus estudantes? É 

vedado que se promovam discussões de caráter eleitoral em sala de aula? 

E discussões de caráter genérico como as citadas acima? 

 

Começando pelo final, discussões sobre temas genéricos e mesmo 

discussões eleitorais não são vedadas. Nesses casos, devem ser privilegiados os conceitos da 

ADPF que reafirmou a importância da liberdade de expressão e de cátedra no âmbito 

universitário. 

Vale lembrar que além das disposições do art. 5º da Constituição Federal, a 

decisão do STF na ADPF 548 foi balizada pelos seguintes dispositivos constitucionais: 

 

Art. 206. O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios:  

(...) 

II - liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, 

a arte e o saber; 

III - pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas, e coexistência 

de instituições públicas e privadas de ensino”. 

Art. 207. As universidades gozam de autonomia didáticocientífica, 

administrativa e de gestão financeira e patrimonial, e obedecerão ao princípio de 

indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. 

 

Quanto à possibilidade dos e das docentes expressarem suas preferências 

pessoais politico-eleitorais em sala de aula, sendo ou não questionados pelos estudantes na 

forma da exposição do pluralismo de ideias não haveria problema. Tal situação se insere na 

liberdade pugnada pela decisão do STF já mencionada.  
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No entanto, há que ter cautela para que não haja qualquer confusão com 

influência ou propaganda indevida e nem que se confunda com a instituição. 

 

 

I.3 Relativamente ao sindicato 

 

 

a) É lícito um apoio formal tomado nas instâncias deliberativas do 

sindicato em favor de determinada candidatura à presidência ou qualquer 

outro cargo eletivo?  

 

Sim. É possível a deliberação das instâncias sindicais em favor de 

determinada candidatura, pois se encontra no âmbito das liberdades constitucionais. 

Não obstante, a exteriorização de tal decisão não pode implicar em qualquer 

tipo de custo, pois há vedação expressa na legislação a que sindicatos contribuam para 

campanhas eleitorais, ainda que indiretamente.  

Ademais, o STF também decidiu pela inconstitucionalidade de pessoas 

jurídicas doarem recursos para campanhas eleitorais (ADI nº 4.650/DF – julgada em 

17.09.2015, publicada no DJ em 24.02.2016). 

 

 

b) Quais os limites para divulgação desse apoio? Pode o sindicato usar 

suas redes sociais com esse propósito? Existe vedação para o uso dos 

espaços do sindicato para reuniões, atos e eventos eleitorais? 

 

Como referido, se a publicação importar em qualquer tipo de gasto, há 

vedação legal. Neste sentido dispõe a Lei nº 9504/97: 

Art. 24. É vedado, a partido e candidato, receber direta ou 

indiretamente doação em dinheiro ou estimável em dinheiro, inclusive por 

meio de publicidade de qualquer espécie, procedente de:  

I - entidade ou governo estrangeiro; 

II - órgão da administração pública direta e indireta ou fundação 

mantida com recursos provenientes do Poder Público; 

III - concessionário ou permissionário de serviço público; 

IV - entidade de direito privado que receba, na condição de 

beneficiária, contribuição compulsória em virtude de disposição legal; 

V - entidade de utilidade pública; 

VI - entidade de classe ou sindical; 

VII - pessoa jurídica sem fins lucrativos que receba recursos do 

exterior. 

VIII - entidades beneficentes e religiosas;   (Incluído pela Lei nº 

11.300, de 2006) 

mailto:advogados@advogadosdallagnol.com.br
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2006/Lei/L11300.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2006/Lei/L11300.htm#art1


 
 

Rua dos Andradas, 1091, sala 43 – Porto Alegre/RS – Fone: 51 3212-6166 / whatsapp 51 984369748 

advogadosdallagnol.com.br   e-mail: advogados@advogadosdallagnol.com.br/maritaniaadv@gmail.com 

IX - entidades esportivas;   (Redação dada pela Lei nº 12.034, de 

2009) 

X - organizações não-governamentais que recebam recursos 

públicos;   (Incluído pela Lei nº 11.300, de 2006) 

XI - organizações da sociedade civil de interesse público.   (Incluído 

pela Lei nº 11.300, de 2006) 

XII - (VETADO).   (Incluído pela Lei nº 13.165, de 2015) 

§ 1o  Não se incluem nas vedações de que trata este artigo as 

cooperativas cujos cooperados não sejam concessionários ou permissionários de 

serviços públicos, desde que não estejam sendo beneficiadas com recursos 

públicos, observado o disposto no art. 81.   (Redação dada pela Lei nº 13.165, 

de 2015) 

(...) 

§ 4o  O partido ou candidato que receber recursos provenientes de 

fontes vedadas ou de origem não identificada deverá proceder à devolução dos 

valores recebidos ou, não sendo possível a identificação da fonte, transferi-los 

para a conta única do Tesouro Nacional.   (Incluído pela Lei nº 13.165, de 2015) 

(grifou-se) 

 

A Resolução do TSE nº 23607/2019 que dispõe sobre a arrecadação e os 

gastos de recursos por partidos políticos e candidatas ou candidatos e sobre a prestação de 

contas nas eleições, já citada, disciplinou as vedações de doações nos seguintes termos: 

 

Art. 31. É vedado a partido político e a candidata ou candidato 

receber, direta ou indiretamente, doação em dinheiro ou estimável em 

dinheiro, inclusive por meio de publicidade de qualquer espécie, 

procedente de: 

I - pessoas jurídicas; 

II - origem estrangeira; 

III - pessoa física permissionária de serviço público. 

(...) 

§ 3º O recurso recebido por candidata ou candidato ou partido 

oriundo de fontes vedadas deve ser imediatamente devolvido à doadora ou 

ao doador, sendo vedada sua utilização ou aplicação financeira. 

§ 4º Na impossibilidade de devolução dos recursos à pessoa doadora, 

a prestadora ou o prestador de contas deve providenciar imediatamente a 

transferência dos recursos recebidos ao Tesouro Nacional, por meio de Guia de 

Recolhimento da União (GRU). 

§ 5º Incidirão atualização monetária e juros moratórios, calculados 

com base na taxa aplicável aos créditos da Fazenda Pública, sobre os valores a 

serem recolhidos ao Tesouro Nacional, desde a data da ocorrência do fato 

gerador até a do efetivo recolhimento, salvo se tiver sido determinado de forma 

diversa na decisão judicial. 
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§ 6º O disposto no § 5º deste artigo não se aplica quando a candidata 

ou o candidato ou o partido político promove espontânea e imediatamente a 

transferência dos recursos para o Tesouro Nacional, sem deles se utilizar. 

§ 7º A transferência de recurso recebido de fonte vedada para 

outro órgão partidário ou candidata ou candidato não isenta a donatária 

ou o donatário da obrigação prevista nos §§ 3º e 4º deste artigo. 

§ 8º A beneficiária ou o beneficiário de transferência cuja origem 

seja considerada fonte vedada pela Justiça Eleitoral responde 

solidariamente pela irregularidade, e as consequências serão aferidas por 

ocasião do julgamento das respectivas contas. 

§ 9º A devolução ou a determinação de devolução de recursos 

recebidos de fonte vedada não impede, se for o caso, a desaprovação das contas, 

quando constatado que a candidata ou o candidato se beneficiou, ainda que 

temporariamente, dos recursos ilícitos recebidos, assim como a apuração do fato 

na forma do art. 30-A da Lei nº 9.504/1997 , do art. 22 da Lei Complementar nº 

64/1990 e do art. 14, § 10, da Constituição da República. 

§ 10. O comprovante de devolução ou de recolhimento, conforme o 

caso, poderá ser apresentado em qualquer fase da prestação de contas ou até 5 

(cinco) dias após o trânsito em julgado da decisão que julgar as contas de 

campanha, sob pena de encaminhamento dos autos à representação estadual ou 

municipal da Advocacia-Geral da União para fins de cobrança. 

§ 11. O Tribunal Superior Eleitoral disponibilizará, em sua página de 

internet, as informações recebidas dos órgãos públicos relativas às permissões 

concedidas, as quais não exaurem a identificação de fontes vedadas, 

incumbindo à prestadora ou ao prestador de contas aferir a licitude dos recursos 

que financiam sua campanha. (grifou-se) 

 

Essa devolução de recursos recebidos indevidamente se aplica até mesmo 

quanto a sobras de valores de outras eleições, como aponta o art. 15 da Resolução do TSE nº 

23607/2019: 

Art. 15. Os recursos destinados às campanhas eleitorais, respeitados os 

limites previstos, somente são admitidos quando provenientes de: 

(...) 

§ 2º O partido político não poderá transferir para a candidata ou o 

candidato ou utilizar, direta ou indiretamente, nas campanhas eleitorais, 

recursos que tenham sido doados por pessoas jurídicas, ainda que em 

exercícios anteriores (STF, ADI nº 4.650). (grifou-se) 

 

Embora vedada qualquer doação, ainda que indireta pelas entidades 

sindicais, nada obsta, contudo, a locação de espaços físicos e de equipamentos para 

partidos e candidatos/candidatas utilizarem em eventos partidários e eleitorais. 

 

 

c) Existe alguma repercussão ao candidato apoiado caso ocorra algum 

questionamento a um suporte explícito por parte do sindicato?  
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Como referido, o recurso eventualmente empregado indevidamente, deve 

ser devolvido pelos beneficiários. 

Se a publicidade indevida ocorrer por meio da Internet, em sítio do 

Sindicato, pode ser aplicada multa, conforme dispositivo da Lei nº 9504/97: 

 

Art. 57-C. É vedada a veiculação de qualquer tipo de propaganda 

eleitoral paga na internet, excetuado o impulsionamento de conteúdos, desde 

que identificado de forma inequívoca como tal e contratado exclusivamente por 

partidos, coligações e candidatos e seus representantes. (Redação dada pela Lei 

nº 13.488, de 2017) 

§ 1o  É vedada, ainda que gratuitamente, a veiculação de 

propaganda eleitoral na internet, em sítios:  (Incluído pela Lei nº 12.034, de 

2009) 

I - de pessoas jurídicas, com ou sem fins lucrativos;    (Incluído pela 

Lei nº 12.034, de 2009) 

II - oficiais ou hospedados por órgãos ou entidades da administração 

pública direta ou indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 

Municípios.    (Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009) 

§ 2o  A violação do disposto neste artigo sujeita o responsável pela 

divulgação da propaganda ou pelo impulsionamento de conteúdos e, 

quando comprovado seu prévio conhecimento, o beneficiário, à multa no 

valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R$ 30.000,00 (trinta mil reais) ou 

em valor equivalente ao dobro da quantia despendida, se esse cálculo 

superar o limite máximo da multa. (Redação dada pela Lei nº 13.488, de 

2017) 

§ 3o O  impulsionamento de que trata o caput deste artigo deverá ser 

contratado diretamente com provedor da aplicação de internet com sede e foro 

no País, ou de sua filial, sucursal, escritório, estabelecimento ou representante 

legalmente estabelecido no País e apenas com o fim de promover ou beneficiar 

candidatos ou suas agremiações.  (Incluído pela Lei nº 13.488, de 2017)” 

(grifou-se) 

 

Essas disposições sobre a Internet são reproduzidas também no artigo 29 da 

Resolução nº 23.610/2019 do TSE.  

 

Na decisão abaixo, do TRE de Minas Gerais, houve aplicação de penalidade 

a Sindicato por veiculação de publicidade vedada na Internet: 

 

“REPRESENTAÇÃO. PROPAGANDA ELEITORAL EM DESACORDO 

COM O DISPOSTO NO ART. 57-C, § 1º, INCISO I DA LEI 9.504/97. 

PÁGINA DE SINDICATO NA INTERNET. SANÇÃO LEGAL. MULTA. 

ADEQUAÇÃO DO SEU VALOR AO MÍNIMO DIANTE DA PRONTA 
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RETIRADA DA PUBLICIDADE E DO PEQUENO PERÍODO EM QUE FOI 

VEICULADA. RECURSO A QUE SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO. 

(Recurso Eleitoral nº 060331588, Processo nº 603315-88.2018.6.13.0000 - 

BELO HORIZONTE – MG. Acórdão, Relator(a) Des. Cláudia Costa Cruz 

Teixeira, Publicação:  PSESS - Publicado em Sessão, Data 02/10/2018)  

 

Ademais, conforme o caso, poderia haver ingresso de investigação judicial 

por abuso de poder e uso indevido de meios de comunicação com base na Lei Complementar 

nº 64/90 contra a entidade sindical. Há precedente do TRE de Minas Gerais neste sentido, 

embora ao final julgado improcedente, como se constata do julgado a seguir: 

 

“Ação de Investigação Judicial Eleitoral. Ajuizamento por coligação 

em face de dirigentes sindicais e candidatos a Governador e Vice-Governador. 

Alicerce nos arts. 19 e 22 da Lei Complementar nº 64/1990. Abuso do poder 

econômico e uso indevido dos meios de comunicação social. Pedido de 

cassação de registros ou diplomas e decretação de inelegibilidades por 8 (oito) 

anos. 

Preliminares: (...) 

- Ilegitimidade passiva. Rejeitada. Arguição pelos investigados 

diretores do Sind-UTE/MG. Argumentação de que a campanha publicitária 

inquinada como ilegal teria sido decidida em reunião da Assembleia Estadual 

do sindicato no final de maio de 2014, sendo inviável a responsabilização dos 7 

(sete) diretores apenas pelo fato de integrarem a direção estadual. Afirmação de 

que todas as peças publicitárias utilizadas na campanha teriam sido aprovadas 

apenas pela Coordenadora Geral do sindicato. A responsabilidade de cada um 

dos investigados pelas condutas reputadas ilícitas é questão atinente ao mérito 

da ação, momento em que deve ser avaliada. A legitimidade é condição da ação 

aferível em tese. Partes legítimas. 

Agravo retido: (...) Agravo não conhecido. 

Mérito: Promoção, pelo sindicato comandado pelos 7 (sete) 

investigados, de gigantesca campanha, em período eleitoral, contra o 

Governo Estadual, com o slogan "Não Deixe que a Educação Vire uma 

Piada de Mau Gosto". Manifesta conotação eleitoral, em prejuízo dos 

candidatos situacionistas, conforme decisões reiteradas do TRE-MG. AIJE 

proposta sob a alegação de abuso do pode econômico e utilização indevida dos 

meios de comunicação social. 

A participação dos sindicatos nos pleitos eleitorais é proibida, ou seja, 

não podem eles agir como se protagonistas do processo eleitoral fossem, como 

partidos políticos ou candidatos. Precedentes do TSE. 

As condutas ilícitas do abuso - ou desvio - do poder econômico e do 

uso indevido dos veículos ou meios de comunicação social descritas nos arts. 19 

e 22 da Lei Complementar nº 64/1990 necessitam, para sua caracterização, que 

sejam praticadas em benefício de partidos políticos ou determinados candidatos. 

Não comprovação, na hipótese sub examine, em que, embora polarizada a 

disputa entre os candidatos situacionistas e os do partido dos dirigentes 
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sindicais, não foi demonstrado o necessário liame entre a campanha publicitária 

do Sind-UTE/MG e os candidatos eleitos no pleito majoritário estadual. 

Declaração de inelegibilidade dos dirigentes sindicais e cassação dos 

diplomas do Governador e do Vice-Governador eleitos. Impossibilidade. 

Pedidos julgados improcedentes. (Ação de Investigação Judicial Eleitoral nº 

457327, Acórdão, Relator(a) Des. Paulo Cézar Dias, Publicação:  DJEMG - 

Diário de Justiça Eletrônico-TREMG, Data 07/05/2015) 

 

 

d) Um sindicato pode promover em sua sede algum ato ou evento de apoio 

a alguma candidatura?  

 

Como referido nos outros itens acima, a vedação a contribuição do 

Sindicato para campanhas eleitorais, ainda que indireta, não permite que a sede seja utilizada 

para fins eleitorais de forma gratuita. 

Há um precedente no TRE-RS, quanto ao uso da sede de sindicato para 

reunião de simpatizantes de candidatura, mas no caso, a representação foi motivada por 

suposta propaganda, a qual não se verificou na espécie. Segue o julgado: 

 

“Recurso. Alegada difusão de propaganda eleitoral em bem de uso público. 

Utilização da sede de sindicato metalúrgico para lançamento de comitê de 

candidato. Sede sindical não se caracteriza como bem público, mas particular 

(de acesso restrito, de modo geral, a seus filiados). A reunião partidária de 

simpatizantes de candidatura não se enquadra no conceito de propaganda 

eleitoral.  Ausência de violação ao artigo 13 da Resolução TSE n. 22.718/08. 

Provimento negado. (Representação n 708, ACÓRDÃO de 23/08/2010, Relator 

DRA. ANA BEATRIZ ISER, Publicação: DEJERS - Diário de Justiça 

Eletrônico do TRE-RS, Tomo 144, Data 25/08/2010, Página 3) (grifou-se) 

 

O uso de equipamentos sindicais para reuniões restritas e sem publicidade, 

portanto, parece possível até mesmo em face do direito de reunião. Todavia, exige cautela 

para não caracterizar eventual doação de recursos para campanhas. 

Ressalta-se novamente que nada impede que seja cobrado aluguel pela 

utilização do imóvel do Sindicato mesmo para fins eleitorais. 

 

 

e) Manifestações individuais ou coletivas contrárias ao atual governo e 

seus projetos são permitidas em período pré-eleitoral e de campanha? A 

ADPF 548 julgada pelo STF dá proteção aos sindicatos e seus 

trabalhadores representados?  

 

As manifestações contrárias ou favoráveis desde que dirigidas às políticas 

governamentais e não à pessoa do governante e pré-candidato ou candidato são legítimas. 

mailto:advogados@advogadosdallagnol.com.br


 
 

Rua dos Andradas, 1091, sala 43 – Porto Alegre/RS – Fone: 51 3212-6166 / whatsapp 51 984369748 

advogadosdallagnol.com.br   e-mail: advogados@advogadosdallagnol.com.br/maritaniaadv@gmail.com 

Destaca-se decisão do TSE sobre o tema: 

 

“RECURSO. REPRESENTAÇÃO. ELEIÇÃO 2010. PROPAGANDA 

ELEITORAL ANTECIPADA. IMPROCEDÊNCIA. MULTA. 

INAPLICABILIDADE. ENTIDADE SINDICAL. CATEGORIA 

PROFISSIONAL. ENSINO. GREVE. DISCURSO. NATUREZA POLÍTICA. 

PROVIMENTO. 

1. Na linha da jurisprudência desta Corte, para a caracterização da propaganda 

eleitoral extemporânea é necessário que se leve a conhecimento geral a ação 

política que se pretende desenvolver, as razões pelas quais o beneficiário seria o 

mais apto ao exercício da função pública ou o pedido de votos. 

2. A manifestação realizada por trabalhadores do sistema oficial de ensino 

do Estado de São Paulo, reunidos no exercício do direito de greve, ainda 

que resulte em críticas de natureza política, está respaldada pela liberdade 

de manifestação garantida pelo art. 5º, IV, da Constituição da República 

Federativa do Brasil e não atrai a incidência da penalidade prevista no art. 

36, § 3º, da Lei nº 9.504/97. 

3. Recursos providos para julgar improcedente a representação. (Representação 

nº 69936, Acórdão, Relator(a) Min. Nancy Andrighi, Relator(a) designado(a) 

Min. Dias Toffoli, Publicação:  RJTSE - Revista de jurisprudência do TSE, 

Volume  25, Tomo  3, Data 15/05/2014, Página 167)” (grifou-se) 

 

Decisão do TRE/RS sobre publicidade do Sindicato médico apontou no 

mesmo sentido da liberdade de manifestação sindical: 

 

“Recurso. Propaganda eleitoral negativa. Art. 44 da Lei n. 9.504/97. 

Eleições 2014. Não configurada a irregularidade da propaganda, pois 

não evidenciado conteúdo negativo e prejudicial à campanha do 

candidato recorrente. Ausência de qualquer referência à 

candidatura ou à esfera de governo na matéria divulgada por 

sindicato e pela emissora de televisão. Afastado pedido de abstenção de 

veiculação de conteúdo similar. Prejudicado o pedido de suspensão da 

publicidade, diante da interrupção, já operada, da notícia atacada. 

Provimento negado. 

(Petição n 184066, ACÓRDÃO de 29/10/2014, Relator(aqwe) DES. 

FEDERAL OTAVIO ROBERTO PAMPLONA, Publicação: PSESS - 

Publicado em Sessão, Data 29/10/2014 )” 

 

A análise da publicidade feita pelo relator evidencia os limites da 

publicidade considerada lícita, como se observa: 

 

“A íntegra da manifestação do SIMERS é a seguinte:  

A saúde vai de mal a pior. Os doentes são cada vez mais 

amontoados, como entulho, nos corredores das emergências. E 
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agora vêm alguns dizer que estão melhorando a saúde! Não se 

deixe enganar. Você pode mudar tudo isso. Simers, Sindicato 

Médico do Rio Grande do Sul. A verdade faz bem à saúde.  

 

Note-se a inexistência de referência a qualquer candidatura ou esfera 

de governo. Não refere os postos de saúde municipais ou o Sistema Único de 

Saúde, de competência da União. Tampouco indica um órgão estadual de 

saúde. Ainda, sequer aponta se aqueles alguns que dizem ter melhorado a saúde 

são ocupantes de cargos ou candidatos, quer do Executivo, quer candidatos aos 

cargos de deputado estadual, federal, senador – sublinho que, como alhures 

assentado, uma gama de então candidatos a cargos proporcionais tinham como 

principal bandeira a questão da saúde pública. Em vista de tais considerações, 

razoável seja considerada a propaganda em questão como veiculadora de 

discurso de classe, típico dos sindicatos. 

Penso que uma boa maneira de demonstrar não ter havido, na 

espécie, propaganda negativa é mostrar um caso em que houve o referido 

tipo de propaganda eleitoral irregular de parte de um sindicato. 

Colaciono julgado de procedência pela ocorrência de propaganda 

negativa, para que seja possível verificar o quão distante o caso posto está de 

um juízo condenatório. Trata-se do recurso em Representação n. 2282-54, do 

TRE-MG, rel. Des. Domingos Coelho, julgado em 21 de agosto de 2014, e 

cuja íntegra foi juntada pelo Ministério Público Eleitoral, fls. 54-63. 

Na ocasião, a Corte Eleitoral mineira entendeu pela ordem de abstenção 

de veiculação da propaganda negativa do sindicato, sob pena de multa diária. A 

ementa do julgado é a seguinte: 

Recurso em representação. Eleições de 2014. Veiculação em rádio. 

Propaganda eleitoral negativa. Procedência. Ordem de abstenção 

de veiculação da propaganda negativa em qualquer emissora de 

rádio na circunscrição de Minas Gerais, sob pena de pagamento de 

multa diária. 

(...) 

Mérito. Alegação de divulgação de matéria com meras críticas ao 

Governo estadual, em defesa de interesses da categoria dos 

professores estaduais. Publicação que excedeu os limites 

autorizados pela legislação eleitoral, configurando propaganda 

eleitoral negativa. Afirmações depreciativas que 

descaracterizam a mera publicidade sindical ou o simples 

discurso de classe. Violação ao art. 44 da Lei n. 9.504/97. 

Manutenção da decisão monocrática. Recurso a que se nega 

provimento. 

E colho, ainda, a íntegra da manifestação do Sindicato de Professores 

mineiro, para comparação. Irá grifo nas partes que veicularam conteúdo 

eleitoral: 

[…] 

Salas de aula superlotadas. 
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Escolas funcionando em lugar aonde já foi um motel e a outra em 

um posto de gasolina.  

A maioria das escolas sem quadra de esportes ou refeitório.  

É difícil acreditar que tudo isso não seja uma piada, mas essa, 

infelizmente, é a realidade das escolas estaduais. 

Nos últimos anos, o Governo de Minas deixou de investir mais 

de 8 bilhões de reais em educação. 

Não deixe que a educação em Minas se torne uma piada de mau 

gosto. 

Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação de Minas Gerais. 

Essa, pois, a diferença entre a existência e a inexistência de cunho 

eleitoral. 

Dessa forma, ao afirmar que não há referência direta ao governo federal 

ou ao SUS ou aos postos de saúde municipais, os argumentos trazidos no 

recurso apenas reforçam o juízo no sentido de que não houve qualquer 

referência direta também a Tarso Genro, governador ou candidato, não podendo 

os recorrentes, portanto, entender ter sido atacada negativamente a candidatura 

que apresentam ao eleitorado. 

(...) 

Devida contextualização deve considerar que o SIMERS é tradicional 

crítico das políticas públicas de saúde - e não deste ou daquele governo ou 

governante –, o que apenas indica uma atuação combativa deste sindicato 

na área que lhe diz respeito e reforça a ausência de cunho eleitoral na 

propaganda atacada.” (parte dos grifos originais) 

 

Quanto à ADPF 548, em que pese se dirigir mais ao ambiente universitário, 

as considerações quanto à liberdade de manifestação e de livre expressão do pensamento se 

aplicam também ao Sindicato. 

 

Nota-se que há referências diretas à atuação sindical na ADPF, em especial 

no exame da confirmação da medida cautelar determinada pela relatora feito pelo Ministro 

Gilmar Mendes, como se observa no seguinte excerto de seu voto (p. 58): 

 

“É de se confirmar o deferimento da medida cautelar. 

De início, destaco o ocorrido na Universidade Federal de Campina 

Grande: um juiz eleitoral determinou a busca e apreensão de um material 

intitulado “Manifesto em Defesa da Democracia e da Universidade 

Pública”, assinado pela Associação dos Docentes da UFCG, “bem como de 

outros materiais de campanha eleitoral em favor do candidato a Presidente da 

República FERNANDO HADDAD número 13 do PT”.  

Por meio de nota de repúdio, a ADUFCG afirmou que tal manifesto “foi 

aprovado em Assembleia Geral realizada no dia 17/10, a fim de manifestar 

a defesa irrestrita da democracia e da universidade pública, não fazendo 

nenhuma referência a qualquer dos candidatos da disputa eleitoral para 

presidente”.  
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De fato, não há no material alusão expressa a um ou a outro 

candidato, mas consta a expressão #EleNão, em clara referência a um dos 

candidatos. É preciso notar que o material provém de uma associação de 

professores que é uma seção do Sindicato Nacional dos Docentes das 

Instituições de Ensino Superior (ANDES). Não se trata, pois, de órgão 

universitário, extrapolando a discussão em torno da autonomia 

didáticocientífica, dos princípios norteadores da atividade universitária ou 

mesmo da liberdade de cátedra. Aqui, trata-se pura e simplesmente de livre 

manifestação do pensamento, exercida institucionalmente por meio de 

entidade que se propõe a representar os interesses de seus associados. E, se 

tais interesses passam pela política, nada mais natural que a entidade se 

posicione. 

Portanto, é claro que não há óbice ao posicionamento e ao ativismo 

político de uma tal instituição em um ou outro sentido, em apoio a um ou a 

outro candidato. Aliás, sabemos que a atividade política desenvolvida no âmbito 

de entidade sindical foi determinante para a definição dos rumos políticos do 

Brasil em um passado recente. Tolher esse tipo de manifestação política é 

contrariar a lógica democrática e o próprio Estado de Direito.” (grifou-se) 

 

Observou-se que a referência negativa a um dos candidatos, ainda que não 

explícita, foi considerada no âmbito da liberdade de expressão pelo Ministro Gilmar Mendes.  

Não obstante, como referido, as referências expressas a candidaturas em 

materiais sindicais podem sofrer punição do âmbito da Justiça Eleitoral como ocorreu em 

outros julgados específicos. 

 

 

f) Manifestações do sindicato ou de seus diretores exaltando qualidades 

ou propostas de um pré-candidato - ou até mesmo criticando-as – podem 

ocorrer no período anterior a 15 de agosto? Isso é considerado 

propaganda eleitoral pela jurisprudência do TSE? O que muda a partir de 

16 de agosto?  

 

As manifestações do Sindicato que não envolvam aplicação de recursos, 

como no caso de matérias jornalísticas por exemplo, são possíveis dentro das liberdades 

garantidas pela Constituição Federal. 

Quanto aos diretores e diretoras, a liberdade é ampla e não há impedimento 

em sua qualificação como diretor(a) do Sindicato ao expressar sua preferência em manifestos. 

No período anterior à campanha eleitoral (que começou em 16 de agosto), a 

exaltação de qualidades ou as críticas a pré-candidatos devem-se ater aos limites da liberdade 

de expressão. Se implicar em custos, vale a mesma vedação do período eleitoral quanto à 

impossibilidade de doação de recursos financeiros de origem sindical de forma direta ou 

indireta. 

No entanto, o direito de crítica, sem identificação de candidatos, é lícito. 
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Abaixo jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral que afirma a liberdade 

de expressão sindical mesmo em período de campanha eleitoral: 

 

“AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. 

ELEIÇÕES 2014. PROPAGANDA EM OUTBUS. AUSÊNCIA DE 

CONOTAÇÃO ELEITORAL. IMPROCEDÊCIA DO PEDIDO. 

REVALORAÇÃO JURÍDICA DAS PREMISSAS FÁTICAS DO ACÓRDÃO 

REGIONAL. POSSIBILIDADE. SÚMULAS 7 DO STJ E 279 DO STF. NÃO 

INCIDÊNCIA. NÃO PROVIMENTO. 

1.  (...)   

2.  Na espécie, a publicidade por meio de adesivo fixado na parte traseira de 

ônibus (outbus) realizada por entidade sindical restringiu-se à mera crítica 

política voltada à educação, formulada em termos genéricos, sem alusão a 

eleição, partido político, candidatura, pedido de votos ou outra 

circunstância eleitoral, ainda que de modo implícito, motivo pelo qual é 

lícita e acobertada pela liberdade de manifestação do pensamento.  

3.  Agravo regimental não provido. (Recurso Especial Eleitoral nº 440003, 

Acórdão, Relator(a) Min. João Otávio De Noronha, Publicação:  DJE - Diário 

da justiça eletrônico, Tomo  94, Data 20/05/2015, Página 151/152) (grifou-se) 

 

Não obstante, a identificação de candidatura na publicidade sindical é 

vedada, como no exemplo a seguir de decisão do STJ: 

 

“ELEIÇÕES 2014. RECURSO EM REPRESENTAÇÃO. PROPAGANDA 

ELEITORAL. TABLOIDE. ÓRGÃO SINDICAL. FAVORECIMENTO DE 

CANDIDATOS À PRESIDÊNCIA E VICE-PRESIDÊNCIA DA 

REPÚBLICA. INCIDÊNCIA DA MULTA PREVISTA NO ART. 36, § 3º, DA 

LEI Nº 9.504/97. IMPOSSIBILIDADE. DESPROVIMENTO. 

1.  O informativo publicado pelo órgão sindical às vésperas do segundo 

turno das eleições caracterizou publicidade favorável aos candidatos 

reeleitos, afetando a lisura do processo eleitoral. Todavia, o objeto da 

presente representação está diretamente ligado ao período de propaganda 

eleitoral, razão pela qual suas implicações se exaurem com a realização do 

pleito. 

2.  Os então candidatos a Presidente e Vice-Presidente da República, contudo, 

apesar de beneficiários diretos das informações positivas a seu governo, não 

tiveram qualquer responsabilidade sobre a produção e divulgação do tabloide 

impugnado, tampouco prévio conhecimento. 

3.  Não há previsão legal para a aplicação, in casu, da multa prevista no § 3º do 

art. 36 da Lei nº 9.504/97. 

4.  Recurso a que se nega provimento. (Representação nº 173222, Acórdão, 

Relator(a) Min. Maria Thereza de Assis Moura, Publicação:  DJE - Diário da 

justiça eletrônico, Tomo  58, Data 25/03/2015, Página 32) (grifou-se) 
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II - CONCLUSÃO 

 

Assim, em face do exposto, com base na legislação vigente e nos 

precedentes judiciais, em especial quanto a ADPF 548 do STF, pode-se resumir a análise 

exposta, à guisa de conclusão, nos seguintes termos: 

 

- a legislação eleitoral, em especial suas vedações e proibições, busca 

garantir a isonomia dos candidatos e candidatas evitando que o abuso do poder econômico, 

político ou de meios de comunicação, desequilibrem o pleito; 

- a legislação eleitoral deve ser interpretada de modo a garantir os preceitos 

fundamentais concernentes à livre manifestação do pensamento (art. 5º, IV), à livre expressão 

da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação (art. 5º, IX), à liberdade de 

reunião (art. 5º, XVI), à liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento 

(art. 206, II), ao pluralismo de ideias (art. 206, III) e à autonomia didático-científica e 

administrativa das universidades (art. 207), conforme ADPF 548 do STF; 

- quanto a servidores e servidoras públicas: aplicam-se as vedações do art. 

73 da Lei nº 9504/97 e art. 83 da Resolução nº 23610/2019 do TSE, destacando-se: 

 

• não podem ser cedidos para campanhas eleitorais, exceto se em 

licença ou férias; 

• não podem utilizar materiais da instituição pública para campanha 

eleitoral, incluindo rede digital, celular, email; 

• podem realizar campanha eleitoral por meio de atos presenciais ou 

digitais desde que fora de horário de expediente e se for flexível, dar 

preferência para o horário convencional; 

• podem expressar suas preferencias politico-partidárias e eleitorais em 

suas vestes, em veículos particulares e por meio de assinaturas em 

manifestos, inclusive com sua qualificação profissional; 

• o uso de publicidade eleitoral em sala de aula e em ambientes 

institucionais, consistentes no uso de botons e afins, como expressão 

da opção pessoal do servidor e da servidora, não é vedado; 

• podem assinar manifestos, realizar reuniões, promover atos e 

manifestações em prol de causas sociais, humanitárias, ideológicas e 

de qualquer espécie, desde que não atentem contra os princípios do 

Estado democrático de Direito; 

 

- quanto ao sindicato, a regra fundamental é a proibição de doação de 

recursos financeiros de forma direta ou indireta para campanhas eleitorais. É possível a 
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indicação ou preferência por candidatos e por candidatas desde que não implique em 

destinação de recursos financeiros da entidade. 

As atividades sindicais não podem e não devem ser interrompidas durante o 

período de campanha eleitoral, podendo ser exercidas livremente, desde que não impliquem 

em abuso de poder em favor de candidatos ou candidatas.  

 

 

S.M.J. 

 

 

É o parecer. 

 

 

Porto Alegre, em 29 de agosto de 2022. 

 

 

Maritânia Lúcia Dallagnol5 

OAB/RS 25.419 

 

 

Em colaboração: 

Tisiane Mordini de Siqueira6 

OAB/RS 27660 
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6 Advogada (OAB/RS 27.660); formada pela UFRGS; ex-assessora parlamentar na Assembleia Legislativa do 

Estado do Rio Grande do Sul; Subchefe Jurídica e Legislativa da Casa Civil do Estado do RS (1999-2001 e 

2011-2014); foi assessora jurídica do Consórcio da Associação dos Municípios da Região Metropolitana de 

Porto Alegre (CP Granpal) (2016-2017) e da PGM de Sapucaia do Sul (2019-2020); exerce advocacia cível e 

administrativa. 
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