PARECER TÉCNICO

INTERESSADO: ADUFC-SINDICATO
ASSUNTO: VEDAÇÕES APLICÁVEIS AOS AGENTES PÚBLICOS DURANTE O PERÍODO ELEITORAL
NO TOCANTE ÀS PUBLICAÇÕES NAS REDES SOCIAIS.
1.

SINOPSE FÁTICA.

Trata-se de demanda gerada em razão das dúvidas acerca das vedações aplicáveis aos
agentes públicos durante o período eleitoral, especificadamente no tocante às publicações nas redes
sociais e demais endereços eletrônicos.
A questão surgiu a partir do envio pela Coordenadoria de Comunicação e Marketing (UFC
Informa) da Universidade Federal do Ceará de e-mail intitulado “UFC adapta canais de comunicação para
o período eleitoral”, que possui o seguinte teor:
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Desta feita, foi solicitada a elaboração de parecer técnico para melhor orientar o/a
servidor/a público/a federal diante do regramento aplicável ao caso.
Eis a sinopse fática. Procede-se, assim, à análise jurídica.

2.

ANÁLISE JURÍDICA.

Inicialmente, cabe destacar o que disciplina a Lei nº 9.504, de 30 de setembro de 1997, que
estabelece normas para as eleições. Vejamos:
Das Condutas Vedadas aos Agentes Públicos em Campanhas Eleitorais
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;
III - ceder servidor público ou empregado da administração direta ou indireta
federal, estadual ou municipal do Poder Executivo, ou usar de seus serviços,
para comitês de campanha eleitoral de candidato, partido político ou
coligação, durante o horário de expediente normal, salvo se o servidor ou
empregado estiver licenciado;
IV - fazer ou permitir uso promocional em favor de candidato, partido político
ou coligação, de distribuição gratuita de bens e serviços de caráter social
custeados ou subvencionados pelo Poder Público;
V - nomear, contratar ou de qualquer forma admitir, demitir sem justa causa,
suprimir ou readaptar vantagens ou por outros meios dificultar ou impedir o
exercício funcional e, ainda, ex officio, remover, transferir ou exonerar
servidor público, na circunscrição do pleito, nos três meses que o antecedem
e até a posse dos eleitos, sob pena de nulidade de pleno direito, ressalvados:
a) a nomeação ou exoneração de cargos em comissão e designação ou
dispensa de funções de confiança;
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b) a nomeação para cargos do Poder Judiciário, do Ministério Público, dos
Tribunais ou Conselhos de Contas e dos órgãos da Presidência da
República;
c) a nomeação dos aprovados em concursos públicos homologados até o
início daquele prazo;
d) a nomeação ou contratação necessária à instalação ou ao funcionamento
inadiável de serviços públicos essenciais, com prévia e expressa autorização
do Chefe do Poder Executivo;
e) a transferência ou remoção ex officio de militares, policiais civis e de
agentes penitenciários;
VI - nos três meses que antecedem o pleito:
a) realizar transferência voluntária de recursos da União aos Estados e
Municípios, e dos Estados aos Municípios, sob pena de nulidade de pleno
direito, ressalvados os recursos destinados a cumprir obrigação formal
preexistente para execução de obra ou serviço em andamento e com
cronograma prefixado, e os destinados a atender situações de emergência e
de calamidade pública;
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;
VII - empenhar, no primeiro semestre do ano de eleição, despesas com
publicidade dos órgãos públicos federais, estaduais ou municipais, ou
das respectivas entidades da administração indireta, que excedam a 6
(seis) vezes a média mensal dos valores empenhados e não cancelados
nos 3 (três) últimos anos que antecedem o pleito;
VIII - fazer, na circunscrição do pleito, revisão geral da remuneração dos
servidores públicos que exceda a recomposição da perda de seu poder
aquisitivo ao longo do ano da eleição, a partir do início do prazo estabelecido
no art. 7º desta Lei e até a posse dos eleitos.
§ 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.
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(...)
§ 10. No ano em que se realizar eleição, fica proibida a distribuição gratuita
de bens, valores ou benefícios por parte da Administração Pública, exceto
nos casos de calamidade pública, de estado de emergência ou de programas
sociais autorizados em lei e já em execução orçamentária no exercício
anterior, casos em que o Ministério Público poderá promover o
acompanhamento de sua execução financeira e administrativa.
§ 11. Nos anos eleitorais, os programas sociais de que trata o § 10 não
poderão ser executados por entidade nominalmente vinculada a candidato ou
por esse mantida.
(...)
Art. 74. Configura abuso de autoridade, para os fins do disposto no art. 22 da
Lei Complementar nº 64, de 18 de maio de 1990, a infringência do disposto
no § 1º do art. 37 da Constituição Federal, ficando o responsável, se
candidato, sujeito ao cancelamento do registro ou do diploma.
Art. 75. Nos três meses que antecederem as eleições, na realização de
inaugurações é vedada a contratação de shows artísticos pagos com
recursos públicos.
Parágrafo único. Nos casos de descumprimento do disposto neste artigo,
sem prejuízo da suspensão imediata da conduta, o candidato beneficiado,
agente público ou não, ficará sujeito à cassação do registro ou do diploma.
(...)
Art. 77. É proibido a qualquer candidato comparecer, nos 3 (três) meses que
precedem o pleito, a inaugurações de obras públicas.

Verificamos, desta forma, que existe uma série de regras aplicáveis aos agentes públicos
durante o período eleitoral, em especial de 02 de julho até o fim do primeiro turno ou, em sendo o caso,
do segundo turno do pleito (em 30 de outubro do corrente ano), vendando condutas tendentes a afetar a
igualdade de oportunidades entre candidatos nos pleitos eleitorais. A intenção do Legislador foi
salvaguardar os bens e materiais públicos do uso desvirtuado de suas respectivas finalidades, sobretudo
considerando o possível impacto de tais atos durante uma disputa eleitoral.
Em outros termos, a norma visa coibir, entre outras situações, a divulgação de atos típicos
da gestão, do múnus público, como a “publicidade institucional dos atos, programas, obras, serviços e
campanhas dos órgãos públicos federais” em favor de candidaturas políticas, sobretudo quando o
ocupante do cargo ou da função pública concorre à (re)eleição.
Neste diapasão, o e-mail enviado pela Universidade Federal do Ceará explicita as
alterações que aplicará em seus canais de comunicação eletrônicos com o fito de respeitar a legislação
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retromencionada. No mesmo sentido, os documentos referidos no e-mail enviado pela Coordenadoria de
Comunicação e Marketing da UFC, a saber, a Instrução Normativa n. 01, de 11 de abril de 2018 (que
disciplina a publicidade em ano eleitoral dos órgãos e entidades integrantes do Sistema de Comunicação
de Governo do Poder Executivo Federal e dá outras orientações), o Ofício Circular n. 257/2022 do
Ministério das Comunicações (que trata das condutas vedadas aos agentes públicos integrantes do
Sistema de Comunicação de Governo do Poder Executivo Federal no período de defeso eleitoral), o
Ofício Circular n. 283/2022 do Ministério das Comunicações (que trata da utilização dos canais digitais
em redes sociais pelos integrantes do Sistema de Comunicação do Governo Federal do Poder Executivo
Federal – SICOM durante o período eleitoral), a Cartilha "Condutas vedadas aos agentes públicos
federais em eleições 2022", da Advocacia-Geral da União (AGU) e o Calendário Eleitoral 2022 e
orientações específicas ao SICOM, também apresentam as orientações a serem seguidas pelos gestores
da máquina pública e também dizem respeito somente aos canais de comunicação da própria
administração, seja direta ou indireta, como, por exemplo, o site oficial da Universidade Federal do Ceará,
bem com os perfis desta nas redes sociais.
Há, ainda, a orientação para que aqueles que administrem páginas e perfis de unidades
acadêmicas e administrativas da universidade também observem o regramento supracitado. Isto não quer
dizer que os perfis e páginas de determinado curso e/ou unidade acadêmica, criados com a finalidade de
facilitar e aprimorar a comunicação com toda a comunidade acadêmica, devam ser desativados/as e/ou
não possam ser alimentados/as. O que deve ocorrer é a observância aos ditames legais referidos ao
realizar postagens, como, exemplificativamente, retirar o uso de marcas do Governo Federal e de
programas do governo. Como mencionado no Ofício Circular n. 283/2022, são permitidos “conteúdos
informativos, noticiosos, orientativos e de caráter educativo, desde que observados os limites da
informação jornalística, para dar conhecimento aos cidadão, sem menção a circunstâncias eleitorais e
evitando-se nomes de agentes públicos”. Aliás, o respeito ao princípio da impessoalidade deve se dar
independentemente do período eleitoral, como determina a nossa Carta Magna.
Orientamos os/as administradores/as de mencionados perfis e páginas, caso tenham
dúvidas se determinada situação violará, ou não, as diretrizes da legislação eleitoral ao ser publicada,
consulte formalmente a Coordenadoria de Comunicação e Marketing da Universidade Federal do Ceará
com o fito de se resguardar.
No tocante às redes sociais particulares dos agentes públicos, cabe elucidar que
aquelas não se submetem ao regramento supracitado, vez que não representam efetivamente a
manifestação do Estado perante a sociedade, bem como considerando que a todo cidadão é assegurado
o direito constitucional à “livre a manifestação do pensamento”. Assim, trata-se de espaço privado,
inalcançável, em princípio, pela ingerência da Administração Pública.
Sobre o tema, já se manifestou a Corte Superior Eleitoral:
[...] Conduta vedada. Art. 73, III, da Lei nº 9.504/1997. [...] 2.
O art. 73 da Lei nº 9.504/1997, por encerrar norma restritiva
de direitos, deve ser interpretado restritivamente, devendo a
conduta corresponder exatamente ao tipo previsto na lei. 3.
Para a incidência da vedação do art. 73, III, relativa à cessão
de servidores ou utilização de seus serviços em benefício de
candidato, partido político ou coligação, é necessário que se
verifique o uso efetivo do aparato estatal em prol de
determinada campanha. O mero engajamento eleitoral de
servidor público, fora do exercício das atribuições do cargo,
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não caracteriza a prática de conduta vedada. 4. No caso, a
exteriorização de apoio político nos perfis pessoais dos
servidores na rede social Facebook, ainda que durante o
horário de expediente, não configurou a conduta vedada
prevista no art. 73, III, da Lei nº 9.504/1997. Isso porque não
ficou demonstrado que teriam: (i) se ausentado do local de
trabalho ou se deslocado do serviço para a campanha do
candidato; (ii) utilizado bens públicos (computadores) do
município; e (iii) apoiado candidato por ordem da chefia [...]
(Ac. de 13.6.2019 no AgR-AI nº 12622, rel. Min. Luís Roberto
Barroso.).

Todavia, é prudente não vincular redes sociais de uso privado ao e-mail institucional da
Universidade, vez que o STJ entende que a vedação ao sigilo de correspondência é mitigada no caso do
e-mail institucional e que as informações contidas nele podem ser utilizadas como meio de prova.
Destaca-se o seguinte precedente:
As informações obtidas por monitoramento de e-mail
corporativo de servidor público não configuram prova ilícita
quando relacionadas com
aspectos "não pessoais" e de
interesse da Administração Pública e da própria coletividade,
especialmente quando exista, nas disposições normativas
acerca do seu uso, expressa menção da sua destinação somente
para assuntos e matérias afetas ao serviço, bem como
advertência sobre monitoramento e acesso ao conteúdo das
comunicações dos usuários para cumprir disposições legais ou
instruir procedimento administrativo.
STJ. 2ª Turma. RMS 48.665-SP, Rel. Min. Og Fernandes,
julgado em 15/9/2015 (Info 576).

3.

CONSIDERAÇÕES FINAIS.

Ante todo o exposto, conclui-se que as informações e regramentos apresentadas pela UFC
são aplicáveis somente aos sites, redes sociais e demais canais de comunicação da própria
administração pública, não afetando, por conseguinte, as redes socais dos docentes federais, ainda que
em perfis abertos/públicos. Contudo, existem outros regramentos que devem ser observados pelos/as
professores das Universidades Federais durante o período eleitoral. Por fim, é importante destacar, mais
uma vez, a decisão do STF prolatada no âmbito da ADPF 548, a qual, em atenção aos princípios da
liberdade de manifestação de pensamento e da autonomia universitária, assegura a manifestação livre de
ideias e a divulgação de pensamento nos ambientes universitários ou equipamentos sob administração
de universidades púbicas e privadas e serventes a seus fins e desempenhos.
Salvo melhor juízo. É o parecer.
Fortaleza/CE, 08 de setembro de 2022.
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