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Apresentação

A Assembleia de Minas desenvolve ações e projetos que 
estimulam a participação e promovem a formação política 
do cidadão.  Além disso, particularmente em anos eleitorais, 
realiza atividades e disponibiliza publicações que visam ao 
estabelecimento dos lindes dos direitos e deveres dos agentes 
públicos e políticos. 

Temos o prazer de apresentar esta publicação na qual a 
divulgação da atividade parlamentar é tratada como direito-
dever dos agentes políticos durante todo o mandato, como forma 
de prestação de contas à população representada. Estamos, 
assim, contribuindo para que esse direito-dever possa ser bem 
exercido em prol de toda a coletividade. 

Entendemos que, embora a eleição de 2012  não seja de âmbito 
estadual, é importante estarmos atentos às restrições a que 
parlamentares estaduais estão submetidos no período destinado 
à propaganda eleitoral e durante todo o seu mandato. 

São aqui ressaltados  cuidados e cautelas necessários ao exercício 
desse direito-dever para que não se confunda a transparência e 
a prestação de contas com a promoção de propaganda eleitoral,  
propaganda partidária, publicidade institucional e atos de 
promoção pessoal. As orientações e cautelas ora apresentadas 
advêm do direito positivo, da  doutrina e da jurisprudência e 
buscam garantir  a representantes e representados o acesso a 
informações, tão necessário ao aperfeiçoamento da democracia. 

Deputado Dinis Pinheiro
Presidente da ALMG
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1    Atividade parlamentar – Amplitude 
do termo.  Divulgação. Direito-dever.
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A atividade parlamentar não se limita à Casa Legislativa. Como bem salientou Caroline Said 
Dias, “não se quer restringir a expressão [imunidade parlamentar] aos salões do senado ou da câmara, 
uma vez que, nos dias de hoje, a atividade parlamentar é muito mais ampla, e por vezes difundida 
pelos meios de comunicação” 1 (g.n.)

E a atuação do parlamentar não se restringe aos temas da esfera de governo que ele representa, 
como bem ressaltou o então Ministro Fernando Neves, ao se referir ao mandato municipal:

“Admito que a atuação do vereador não se limita aos temas municipais, visto que ele 
tem o direito de se posicionar sobre assuntos de interesse estadual ou nacional.”2

A divulgação da atividade parlamentar não é apenas um dever3 decorrente dos princípios da 
democracia representativa e da transparência, consistente em manter os cidadãos  devidamente 
informados, de forma a permitir-lhes acompanhar a pauta de discussões de seu interesse. Cuida-
se, também, de um direito de o parlamentar divulgar o seu empenho e trabalho, informando a 
população sobre sua atuação política no exercício do cargo para o qual foi eleito. Não se pode 
impedir a comunicação entre os parlamentares e os seus eleitores, porque esse é um dos meios 
que permitem o julgamento de suas atuações. 

E tal divulgação é natural diante da função do parlamentar. A respeito, relevam as palavras do 
Ministro Carlos Ayres Britto: 

“O parlamentar é, por definição, aquele que parla, que faz uso da fala, é quem se 
comunica, em suma, com a população e presta contas a ela de seus atos, de maneira 
permanente.” 4

Sobre esse direito-dever oportuna a lição de José Jairo Gomes:

“(...) sendo o parlamentar representante popular, não se pode vedar sua comunicação 
com os cidadãos que o elegeram. Na verdade, a divulgação de atividades parlamentares 
liga-se ao princípio da transparência e ao direito-dever de informar. Daí não se pode 
falar em irregularidade na divulgação de atividades parlamentares, seja mediante 
panfleto, informativo, jornal ou página na internet.”5

Tratando-se também de um dever do Estado democrático,  a divulgação de caráter informativo, 
educativo e de orientação social daquilo que é objeto de discussão no parlamento e diz respeito 
à atividade parlamentar, seja por meio da TV, do rádio ou da internet não pode ser considerada 
propaganda eleitoral, como bem pontuou Edson Resende de Castro:

“Essa divulgação, enquanto de caráter informativo, educativo e de orientação social 
dirigida aos cidadãos em geral a respeito daquilo que é objeto de debate e deliberação 
no Legislativo, ainda que fazendo referência nominalmente ao parlamentar autor da 
proposta, constitui dever do Estado Democrático, na medida em que proporciona ao 
cidadão condições efetivas de participação na pauta das discussões de mandatários 
no exercício da representação popular. Nessa linha, a transmissão das sessões pelo 
rádio, TV e internet não pode mesmo ser tida como propaganda eleitoral, a menos 
que o discurso avance para a temática eleitoral e implique sugestão do voto, ainda 
que pelo enaltecimento das qualidades do futuro candidato.” 6

1 Júris Síntese, nº 39, jan./fev. 2003, p. 3.
2 AgRgREspe nº 20.859/RS. DJ 25/5/2006 
3 “Cumpre observar que os agentes políticos têm o dever de prestar contas de sua atuação à sociedade e, por essa razão, não podem ser 
limitados de efetuar a divulgação de seus trabalhos”. (Do voto do Desembargador Joaquim Herculano Rodrigues, no Acórdão 991/2007, TRE-MG).
4 Respe 26.926, Relator Ministro Carlos Ayres Britto.
5 Direito Eleitoral, Editora Atlas, 2011, 7ª Edição, BH, p. 343.
6 Teoria e Prática do Direito Eleitoral, Del Rey Editora, 5ª Edição, 2010, BH, p. 224.
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A divulgação da atividade parlamentar, como mencionado acima, pode ser feita por várias 
formas, por meio da TV, do rádio, da internet, do jornal, de panfletos e dos denominados boletins 
informativos.

ANOTAÇÕES
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2    Previsão na jurisprudência
e na lei

2



Tanto a jurisprudência como o direito positivo contemplam o mencionado direito-dever do 
parlamentar.

Da jurisprudência releva citar as seguintes ementas:

“AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. ELEIÇÕES DE 2006. 
PROPAGANDA ELEITORAL EXTEMPORÂNEA (§ 3º DO ART. 36 DA LEI 9.504, 
de 1997). DISTRIBUIÇÃO DE PANFLETOS ANTES DO PERÍODO PERMITIDO. 
DIVULGAÇÃO DE ATUAÇÃO COMO PARLAMENTAR. NÃO CARACTERIZAÇÃO 
DE PROPAGANDA VEDADA.

1. É assente no TSE que, nos três meses que antecedem às eleições, não se considera 
propaganda vedada pelo inciso VI do art. 73 da Lei 9.504, de 1997 a divulgação, 
pelo parlamentar, de sua atuação no cargo legislativo.

2. Maior razão há em se afastar a incidência do § 3º do art. 36 da Lei das Eleições, no 
caso de veiculação de informativo, no qual o parlamentar divulga suas realizações 
em período anterior àquela eleição.

3. Não configurada a propaganda extemporânea, afasta-se a sanção de multa.

4. Agravo desprovido.”7

“Boletins informativos de atuação parlamentar: licitude a qualquer tempo, se se 
conforma a publicação à Res. TSE 20.217, de 2.6.98, Eduardo Ribeiro.”8

“A veiculação de informativo sobre a atuação do parlamentar candidato ou pré-
candidato não configura propaganda eleitoral extemporânea, que ocorreria apenas 
em caso de desvirtuamento da finalidade informativa, em que o detentor do cargo 
eletivo transformasse a sua prestação de contas em proselitismo eleitoral.9

No tocante à divulgação da atividade parlamentar nas casas legislativas, por meio da televisão, 
a Lei 8.977, de 1995 veio a dispor, em seu artigo 23:

“Art. 23. A operadora de TV a Cabo, na sua área de prestação de serviço, deverá 
tornar disponíveis canais para as seguintes destinações:

I – Canais básicos de utilização gratuita:

(…)

b) um canal legislativo municipal/estadual, reservado para o uso compartilhado entre as 
câmaras de vereadores localizadas nos municípios da área de prestação do serviço e a 
Assembleia Legislativa do respectivo Estado, sendo o canal voltado para a documentação 
dos trabalhos parlamentares, especialmente a transmissão ao vivo das sessões;

(…)

§ 8º – A operadora de TV a cabo não terá responsabilidade alguma sobre o conteúdo 
da programação veiculada nos canais referidos nos incisos I, II e III deste artigo, nem 
estará obrigada a fornecer infraestrutura para a produção dos programas.

(...)”

7 Agravo Regimental no Respe nº 26.718, Rel. Ministro Carlos Ayres Britto. (v. Respes 26.875 e 26.910, também voto do Ministro Ayres Britto).
8 TSE, Respe nº 19.752, Rel. Min. José Paulo Sepúlveda Pertence, DJ – Diário de Justiça, de 28/10/2005, p. 135.
9 TRE RN – REL 7893/2008 – Rel. Juiz Fábio Luiz Monte de Hollanda – Dje 21/8/2008).
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 Prevê o inciso IV, do art. 36-A, da Lei 9504, de 30 de setembro de 1997, acrescido pela Lei 
12.034, de 29 de setembro de 2009, in verbis:

“Art. 36-A. Não será considerada propaganda eleitoral antecipada:

 (…)

IV – a divulgação de atos de parlamentares e debates legislativos, desde que não se 
mencione a possível candidatura ou se faça pedido de votos ou apoio eleitoral.”

Essa norma deve ser interpretada à luz da definição da propaganda eleitoral feita pela 
jurisprudência do TSE, que será apresentada mais adiante, considerando vedada não só a 
propaganda eleitoral direta e explícita, mas também a denominada subliminar ou disfarçada. 
Sobre a cautela que se deve observar na exegese dessa norma, objetiva a lição de Rodrigo López 
Zilio:

“A regra – que trata da prestação de contas dos mandatos dos parlamentares e dos 
debates legislativos – deve ser interpretada com cautela. Com efeito, o julgador 
não pode exigir que a menção à candidatura, o pedido de voto ou de apoio eleitoral 
seja feito de modo explícito ou direto, sob pena de afastar qualquer possibilidade de 
reconhecimento de propaganda eleitoral antecipada.”10

10 Direito Eleitoral, Zílio, Rodrigo López, Editora Verbo Jurídico, 2ª Edição, 2010, Porto Alegre, p. 288

ANOTAÇÕES
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3    Questões relacionadas à divulgação 
da atividade parlamentar nos 
canais legislativos

3



Não há nenhum óbice a que se faça a reprise das sessões parlamentares nos canais legislativos. 
Aconselhável, no entanto, que no período eleitoral a divulgação da atividade parlamentar seja feita 
preferencialmente ao vivo. Aliás, a própria lei diz “especialmente a transmissão ao vivo das sessões”. 
Dessa forma, as Casas Legislativas estariam cumprindo rigorosamente a legislação e teriam mais um 
argumento de defesa quando não tenham dado causa a um desrespeito da lei eleitoral.

Mas mesmo esse cuidado pode não ser suficiente para que as Casas Legislativas estejam 
imunes a serem responsabilizadas por condutas dos parlamentares que porventura venham a 
ferir a legislação eleitoral. Foi o caso ocorrido na Câmara Municipal de Caxias do Sul, em que 
vereadores, após 1º de julho do ano da eleição, em sessão parlamentar transmitida pela TV, 
difundiram “opinião favorável ou contrária a candidato, partido ou coligação”, levando a justiça 
eleitoral a responsabilizar a operadora de TV da edilidade, restando aplicada multa cominada no 
art. 45, § 2º, da Lei 9.504, de 1997. Assim ementado o acórdão do TSE:

“AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. VEREADORES. DIFUSÃO DE 
OPINIÃO FAVORÁVEL OU CONTRÁRIA A CANDIDATO, PARTIDO OU COLIGAÇÃO, 
EM SESSÃO PARLAMENTAR TRANSMITIDA PELA TV APÓS 1º DE JULHO DO ANO 
DA ELEIÇÃO. VIOLAÇÃO DO ART. 45, III, da LEI 9.504, de 1997. INCIDENCIA DA 
REGRA AOS CANAIS DE TELEVISÃO POR ASSINATURA (Lei 9.504, de 1997, art. 
57). AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

a circunstância de os vereadores difundirem, após 1º de julho do ano da eleição, em 
sessão parlamentar transmitida pela TV, “opinião favorável ou contrária a candidato, 
partido ou coligação”, implica violação do art. 45, III, da Lei 9.504, de 1997. Tal 
preceituação é aplicável aos canais de televisão por assinatura sob responsabilidade, 
entre outros, das Câmaras Municipais, a teor do art. 57 do mesmo diploma legal.

Entendimento que visa assegurar o equilíbrio e igualdade entre os candidatos.

Agravo regimental a que se nega provimento.”11 

Em seu voto vencido, o Ministro Fernando Neves salientou o seguinte:

“As sessões legislativas, no mais das vezes, são marcadas por manifestações de 
aprovação ou repúdio a questão ou proposta política, a parlamentar ou mesmo a 
candidato que esteja disputando cargo eletivo.

As manifestações de apoio político são, assim, inerentes à atividade parlamentar e 
não constituem, a meu ver, propaganda a favor ou contra candidato, mesmo que sejam 
transmitidas por emissoras de televisão como as acima mencionadas, que, como dito, 
se destinam basicamente a veicular sessões legislativas.

Se assim não fosse, tais canais nem mesmo poderiam funcionar durante o período 
eleitoral.

Se, entretanto, o canal de TV for utilizado de forma indevida, por exemplo, se uma 
sessão em que houve ataque ou exaltação a determinado candidato ou partido político 
for reiteradamente transmitida, sua conduta poderá ser analisada em investigação 
judicial, para a apuração de eventual abuso de poder, o que no caso não ocorre.”

Mas o relator, Ministro Barros Monteiro, manteve o seu voto pela imposição de multa à Câmara:

Não colhe, a meu ver, a alegação de que o Presidente da Câmara Municipal não 
teria como obstar a manifestação dos Senhores Vereadores, tal como feita naquela 

11 TSE,  Agravo Regimental no Recurso Especial Eleitoral nº 20.859 – Classe 22ª – Rio Grande do Sul (Porto Alegre), Relator Ministro Barros 
Monteiro.
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ocasião, nem como interromper a transmissão. Em havendo excesso, abuso, como 
na espécie em análise, competia sim ao Presidente da Casa advertir os Senhores 
Vereadores e, em caso de descumprimento da lei eleitoral, interromper a transmissão 
de responsabilidade daquela Câmara Municipal. A não ser assim, por meio da TV 
Câmara, transmitida via TV a cabo, poderiam os Senhores Vereadores contornar, 
burlar o objetivo da lei, que é assegurar o equilíbrio, a igualdade entre os candidatos, 
princípio básico da Democracia.”

Também o Ministro Luiz Carlos Madeira ressaltou em seu voto a necessidade de o Presidente 
da Edilidade intervir, quando for o caso:

“Ao Presidente desses corpos legislativos, que exerce o poder de bem conduzir seus 
trabalhos, compete a adoção das medidas que assegurem o cumprimento da lei.”

ANOTAÇÕES
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4    Outros cuidados que se deve 
ter na divulgação da atividade 
parlamentar

4



Embora seja um direito-dever do parlamentar a divulgação de seus atos, ela deve ser efetivada 
com certas restrições, conforme bem observado por José Jairo Gomes:

“Por outro lado, ainda que se deva, por imposição constitucional, manter sempre 
aberto um canal de comunicação entre parlamentares e eleitores, não pode o detentor 
de cargo eletivo fazer de sua prestação de contas plataforma para lançamento de futura 
candidatura. O que se veda ‘[...] é que a publicação tenha conotação de propaganda 
eleitoral, a qual, portanto, há de aferir-se segundo critérios objetivos e não conforme 
a intenção oculta de quema promova’ (TSE – Respe nº 19.752/MG – DJ 28-10-2008, p. 
35). Por isso, se a divulgação das atividades parlamentares tiver conotação eleitoral, 
com apresentação de projetos, propostas, pedido de voto, enfim, com projeção de futura 
candidatura ou claro lançamento de campanha, o fato é passível de ser enquadrado 
como propaganda eleitoral.”12

Destarte, deve-se ter o maior cuidado para que na divulgação da atividade parlamentar não 
haja propaganda eleitoral, propaganda partidária, publicidade institucional e atos de promoção 
pessoal. Além disso, havendo a possibilidade de divulgação da atividade parlamentar com o uso 
de recursos públicos, maior cautela é de se esperar do detentor do mandato, como já advertido 
na jurisprudência:

“(...) exatamente porque a lei autoriza a divulgação dos atos parlamentares, inclusive 
na forma de “revista informativa do mandato”, custeada pelas próprias Casas 
Legislativas, ou seja, com recursos públicos, é que o agente público ou político 
deverá agir com redobrada cautela para que não descambe em propaganda eleitoral 
antecipada atos legitimamente autorizados.”13

Não se pode olvidar de que em casos de excesso, ostensividade e conotação eleitoral, enfim, 
de descumprimento da lei eleitoral, a penalidade poderá não se restringir à multa, se restar 
configurada utilização indevida de veículos ou meios de comunicação social, conforme art. 22 da 
Lei Complementar 64, de 1990. 

4.1 – Da propaganda eleitoral

Mas o que seria propaganda eleitoral?

VERA MARIA NUNES MICHELS conceitua propaganda eleitoral como sendo “toda a ação 
destinada ao convencimento do eleitor para angariar votos”.14

Como bem ressalta FÁVILA RIBEIRO, “pertence à Justiça Eleitoral a plenitude do controle a ser 
exercido em matéria de propaganda eleitoral, velando por sua própria iniciativa para que a campanha 
política seja realizada em sintonia com os preceitos legais”. 15

Dessa forma, nada mais coerente que buscar diretamente na jurisprudência a conceituação da 
propaganda eleitoral. 

Consoante a jurisprudência do TSE, para que se configure a propaganda eleitoral não se exige 
a expressa indicação do nome do candidato, de seu partido, cargo pretendido e pedido de voto. 
A propaganda eleitoral caracteriza-se por levar ao conhecimento geral, ainda que de forma 
dissimulada, a candidatura, a ação política ou as razões que levam a inferir que o beneficiário seja 
o mais apto para a função pública. Sem tais características, poderá ocorrer mera promoção pessoal, 
capaz de ensejar a configuração de abuso de poder econômico, mas não propaganda eleitoral.16 

12 Obra citada, p. 343.
13 Do voto do Ministro Joelson Costa Dias, no Recurso na Representação 2.701-76.2010.6.00.0000 – Brasília-DF, 23/11/2010, p. DJE, 5/4/2011, p. 45.
14 “Direito Eleitoral” – Análise panorâmica de acordo com a Lei 9.504, de 1997, p. 127.
15 “Direito Eleitoral”, 5ª Edição, Editora Forense, RJ 2000, p. 482
16 TSE, Respe 26.171, Goiás, Rel. Min. José Delgado, Sessão de 9/11/2006.
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Do conceito acima apresentado, oriundo da jurisprudência, verifica-se que a propaganda 
eleitoral pode ser expressa ou subliminar. A primeira, também chamada de propaganda direita 
ou explícita, realiza-se de forma clara. A propaganda subliminar, também denominada indireta, 
disfarçada ou sugerida, ocorre por meios dissimulados, com o objetivo de influenciar o eleitor 
sem deixar entrever uma mensagem transmitida. Nesta, há intenção camuflada de influenciar o 
eleitor para o futuro pleito. Nenhuma das duas formas de propaganda admite-se na divulgação 
da atividade parlamentar. A propaganda subliminar é a que merece maior atenção nesse meio de 
divulgação, conforme trecho do voto do Juiz Renato Toniasso abaixo transcrito:

“O caráter político-eleitoral contido na forma da publicidade não deve ser observado 
apenas em seu texto, mas visto em todo o contexto e as demais circunstâncias em que se 
deu o uso, de forma conjunta. De efeito, impõe-se assentar que o conceito de propaganda 
subliminar advém não das afirmações diretas (eu sou candidato ao cargo Z pelo partido X 
no próximo ano e minha plataforma é Y), mas sim de expressões que, dissimuladamente, 
afrontam o princípio da isonomia entre futuros pretendentes que, sem oportunidades iguais, 
não conseguem levar ao conhecimento geral a pretensão política de concorrer ao pleito 
que se avizinha, existindo, pois, qualquer mera promoção pessoal ou direito constitucional 
de manifestação de pensamento.”17

Ainda de acordo com a jurisprudência do TSE, a propaganda subliminar, com o propósito 
eleitoral, não se revela apenas com a leitura do respectivo texto – não requerendo necessariamente 
a menção do pleito, pedido de voto ou cargo pretendido – mas também com o exame de outras 
circunstâncias e elementos, como imagens, cores do partido, fotografias, meios, número e alcance 
da divulgação, identificados no conteúdo da publicidade.18

4.1.1 – Divulgação da Atividade Parlamentar

A divulgação da atividade parlamentar não é considerada propaganda eleitoral extemporânea 
e pode ser efetivada independentemente do período.

O período destinado a propaganda eleitoral é a partir do dia 6 de julho do ano da eleição. 
Antes disso, a propaganda eleitoral é indevida e considerada antecipada. 

O TSE assim tem conceituado a propaganda eleitoral extemporânea:

"Configura-se propaganda eleitoral extemporânea quando se evidencia a intenção de revelar 
ao eleitorado, mesmo que de forma dissimulada, o cargo político almejado, ação política 
pretendida, além dos méritos habilitantes do candidato para o exercício da função.”19 

 Não se exige o exame da potencialidade20 da publicação para a configuração da realização 
da propaganda antecipada, ou seja, o alcance da publicação não é levado em conta, mas tão 
somente se verifica se a mensagem com conotação eleitoral foi levada ao conhecimento geral:

“Ocorre, no entanto, que nem a legislação de regência, nem a jurisprudência desta 
Corte reclama o exame da “potencialidade” ou “alcance” da publicação para a 
configuração da realização de propaganda eleitoral antecipada.

Como o próprio recorrente rememora em suas razões recursais, o que se exige, para 
que seja considerada antecipada a propaganda, é tão somente que a mensagem com 
conotação eleitoral seja levada ao conhecimento geral.”21

17 TREMS- REL 3439.2011.6.12.0036 – (6.960) – Rel. Juiz Renato Toniasso – J. 9/8/2011 v. 91.
18 TSE – Respe 19.905 – GO – Goiânia – Rel. Juiz Fernando Neves da Silva – DJU 22.08.2003 – p 128.
19 Respe 26173, Relator Carlos Eduardo Caputo Bastos, DJ 19/12/2005, p. 223.
20Sobre o requisito da potencialidade vide o artigo “Do Requisito da Potencialidade e do Princípio da Proporcionalidade no Campo das Condutas 
Vedadas aos Agentes Públicos nas Campanhas Eleitorais (art. 73 da Lei nº 9.504, de 1997), Barcelos, Sérgio José, disponível no Portal da ALMG 
no seguinte endereço: http://www.almg.gov.br/opencms/export/sites/default/consulte/publicacoes_assembleia/obras_referencia/arquivos/
pdfs/eleicoes_2010/potencialidade_principio.pdf.
21 Do voto do Ministro Joelson Costa Dias, no Recurso na Representação nº 2701-76.2010.6.00.0000 – Brasília–DF, 23/11/2010, p. DJE, 5/4/2011, p. 45.
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A divulgação da atividade parlamentar, por não ser considerada propaganda eleitoral, conforme 
acima exposto, pode ocorrer antes ou durante o período destinado à propaganda eleitoral. Antes do 
período eleitoral, o retrocitado inciso IV, art. 36-A, da Lei 9.504, de 30 de setembro de 1997, acrescido 
pela Lei 12.034, de 29 de setembro de 2009, é expresso, quanto à possibilidade de tal divulgação, 
dizendo que não se trata de propaganda eleitoral antecipada. Durante o período da propaganda 
eleitoral, ilustra no sentido da possibilidade da divulgação o seguinte trecho extraído da jurisprudência:

“Quanto a um limite temporal para a feitura de tais trabalhos, permito-me discordar 
das manifestações constantes dos autos. Considero que não se “deve entender como 
publicidade, para os fins do art. 73, VI, “b”, da Lei 9.504, de 1997 a feitura de 
impressos com as características acima. Se qualquer espécie de divulgação de trabalho 
parlamentar houvesse de assim classificar-se, haveria de vedar-se a circulação do 
'Diário do Congresso' ou a transmissão da 'Voz do Brasil'. E mais. Em qualquer época 
seria inviável a elaboração dos questionados trabalhos gráficos, pois, constando o 
nome do Deputado, incidiria o previsto no artigo 37, § 1º, da Constituição.” 22

Não há, pois, limite temporal para divulgação da atividade parlamentar, podendo ser feita 
desde que em harmonia com a Resolução TSE 20.217, de 1998, como bem estampado na ementa 
do Respe 19752, de Belo Horizonte/MG:

“(..)

2. Boletins informativos de atuação parlamentar: licitude a qualquer tempo, se se 
conforma a publicação à Res./TSE 20.217, de 2.6.98, Eduardo Ribeiro.”23

No Agravo Regimental no Respe 26.718, Relator Ministro Carlos Ayres Britto, cuja ementa já 
foi anteriormente transcrita, ficou ressaltado que a jurisprudência dominante da Corte Superior 
Eleitoral é no sentido de que a simples veiculação de informativo sobre a atuação do parlamentar 
não constitui propaganda eleitoral antecipada. E quanto aos parlamentares, a propaganda 
antecipada somente ocorre quando há desvirtuamento da finalidade informativa. Ressaltou-se 
que o parlamentar é, por definição, aquele que parla, que faz o uso da fala, é quem se comunica, 
em suma, com a população e presta contas a ela de seus atos, de forma permanente. Se ele, ainda 
que no período de três meses antecedentes à eleição, divulga sua atividade em si, parece que está 
situado no campo da pura prestação de contas, representante que é, por excelência, do povo. 24

No Respe 26.251, também de relatoria do Ministro Ayres Britto, o TSE decidiu que não há propaganda 
irregular, ainda que o informativo parlamentar seja distribuído antes de 6 de julho do ano eleitoral.

Mas não é demais ressaltar que se deve adotar toda cautela na divulgação da atividade 
parlamentar, já que, como foi visto, também pode ser considerada propaganda eleitoral antecipada 
a apresentação de razões que levam a inferir que o beneficiário seja o mais apto para a função 
pública. Ou seja, mensagens subliminares enaltecendo o pré-candidato diante do eleitorado têm 
sido consideradas como propaganda ilícita. A divulgação da atividade parlamentar, por isso, deve 
se limitar à descrição fidedigna e imparcial dos atos parlamentares, sempre que possível com 
especificação deles, não cabendo nesse momento tecer elogios ao autor dos feitos ou depositar-
lhe virtudes que o tornem singular. Deve-se evitar conteúdo que enalteça as ações do parlamentar 
e que lhe revele virtudes para ocupar cargo em disputa nas eleições. No acórdão proferido pelo 
TSE – Agravo Regimental no Respe nº 1537-75.2010.6.18.0000, Teresina–Piauí, Relator Ministro 
Arnaldo Versiani, em sessão de 21 de junho de 2011, já, portanto, sob a égide da nova norma 
do inciso IV, do artigo 36A da Lei Eleitoral, a referida Corte manteve decisão do Regional, assim 
ementada:

22 Resolução 20.217, de 2/6/98, do TSE – Consulta 444 – DF, sessão de 2/6/98.
23 Acórdão 19752, de 12/11/2002, Relator Ministro José Paulo Sepúlveda Pertence, p. DJ 28/10/2005, p. 135, RJTSE, volume 16, Tomo 4, p. 150.
24 No mesmo sentido: TSE, Respe 19.752, Rel. Min. José Paulo Sepúlveda Pertence, DJ – Diário de Justiça, de 28/10/2005, p. 135 (ementa transcrita 
no início deste trabalho), em que se ressalta a licitude da distribuição de boletins informativos, a qualquer tempo.
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RECURSO. REPRESENTAÇÃO ELEITORAL. DIVULGAÇÃO NA INTERNET, ANTES 
DO PERÍODO LEGALMENTE PERMITIDO, DE PROPAGANDA ELEITORAL 
EXTEMPORÂNEA E SUBLIMINAR. CARACTERIZAÇÃO. ART. 36, §3o, LEI  9.5041, 
de 1997. APLICAÇÃO DE MULTA. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

– A divulgação, em sítio eletrônico do pré-candidato, de conteúdo enaltecedor de suas 
ações e revelador de suas virtudes para ocupar o cargo em disputa nas eleições que 
se avizinham, com nítido propósito eleitoral, realizada antes do período permitido por 
lei, configura propaganda eleitoral extemporânea sujeita à sanção pecuniária prevista 
no § 3o do art. 36, da Lei 9.5041, de 1997.

– Recurso conhecido, mas parcialmente provido. Foram opostos embargos de 
declaração (fls. 108-116) e interposto recurso especial (fls. 118-139).

Por ocasião de seu voto, disse o Ministro Arnaldo Versiani:

“Observo que a Corte Regional Eleitoral concluiu que o texto veiculado na internet, 
juntamente com as notícias e fotografias existentes no sítio eletrônico, configura 
propaganda eleitoral extemporânea, indo além da mera promoção pessoal, motivo 
pelo qual não incidiria a ressalva do art. 36-A da Lei n°9.504, de 1997”

Outro exemplo é a decisão monocrática do Ministro José Delgado, do TSE, então relator, ao negar 
seguimento ao Recurso Especial Eleitoral 26.706/MG, com a conclusão de tratar-se de propaganda 
subliminar extemporânea. No caso, houve publicação, em jornal, de matéria a respeito de liberação 
de verbas para municípios, destinadas a obras de esgotamento sanitário, com divulgação de que o 
referido recurso financeiro seria resultado de emenda orçamentária proposta pelo deputado, bem 
como a transmissão de ideia de que se tratava de parlamentar que propiciou expressivo aporte de 
recursos para o município. Entendeu o relator que, embora o texto não mencionasse que o deputado 
era candidato a reeleição, transmitiu ao eleitor “a ideia positiva de que se trata de um parlamentar 
que propicia o aporte de recursos para Campo Belo, promoção pessoal que, em ano de eleição, a 
menos de seis meses desta, configura propaganda eleitoral”.25

4.1.2 – A propaganda eleitoral, a promoção pessoal e a divulgação da atividade 
parlamentar

A jurisprudência tem distinguido a propaganda eleitoral da promoção pessoal, considerando esta 
última como conduta lícita, mesmo quando verificada fora do período permitido pela justiça eleitoral.

Não é simples nos casos concretos a verificação se se trata de propaganda eleitoral ou de 
promoção pessoal, sobretudo nos materiais informativos de atividade parlamentar, dadas as várias 
formas que podem se apresentar. Nesse sentido, esclarecedora a lição de Rodrigo Lópes Zilio:

“A diferença entre promoção pessoal e propaganda eleitoral torna-se ainda mais 
nebulosa quando se trata das prestação de contas de candidatos já em exercício 
de mandato, quando há divulgação de mensagens alusivas à datas especiais, 
comemorativas e eventos públicos e, ainda, nas hipóteses envolvendo adesivos em 
veículos automotores. Com efeito, a veiculação e distribuição de boletins informativos 
de parlamentares e candidatos à reeleição, no mais das vezes, coloca o julgador 
na situação limite entre o que é lícito – porque configura prerrogativa do mandato 
exercido – e o que é vedado pela legislação eleitoral – porque caracteriza violação 
ao princípio da igualdade de oportunidade entre os candidatos, na medida em que 
configura a antecipação da propaganda. É que existem diversas formas de editar um 
material informativo de atividade parlamentar, podendo o conteúdo variar desde que 
a mera compilação de um catálogo de ações políticas exercidas pelo mandatário até a 

25 Respe 26706/MG, julgamento 27/7/2007, p. DJ 30.08.2007, p 108.
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edição de um material mais agressivo, com diversas fotografias e sucessivas repetições 
de nomes, número do candidato e cargo exercício e, por consectário, com a nítida 
intenção de – em vez de mera prestação de contas – impulsionar, antecipadamente, a 
conquista de um novo mandato popular.” 26

 Como a divulgação da foto e do nome do autor dos feitos acaba por promovê-lo perante a 
população que representa, a jurisprudência tem entendido que há promoção pessoal na divulgação 
da atividade parlamentar, afastando, no entanto, a hipótese de propaganda eleitoral:

“Propaganda extemporânea (Lei 9.504, de 1997, art. 36) – Distribuição de boletim 
informativo contendo o nome, fotografias e o cargo de Deputado Estadual.

1. Ausência de menção ao pleito municipal, futuro ou pretensão eleitoral.

2. Meros atos de promoção pessoal não se confundem com propaganda eleitoral 
(Precedentes: Acórdãos 15.115, 1704 e 16.426).

Recurso conhecido e provido.”27

Mas o que deve preponderar nessa divulgação é o texto referente à atividade. Ou seja, o fim da 
divulgação é a atividade parlamentar, e não a promoção pessoal. Destarte, a fotografia deve ter o 
formato necessário à identificação do parlamentar, sem exageros. Em outras palavras, o destaque 
deve ser da notícia e não da foto. 

4.1.3 – Impossibilidade de divulgar atos de promoção pessoal por meio da 
divulgação da atividade parlamentar.

Não se pode usar os meios permitidos para divulgação de atividade parlamentar, como por 
exemplo, boletins informativos, para divulgar atos de promoção pessoal. Entre os atos de promoção 
pessoal assim considerados pela jurisprudência do TSE, releva citar: congratulações de aniversários28, 
mensagens natalinas29, Dia das Mulheres30 , das Mães31 e dos Pais, entre outros assemelhados.

Ressalve-se que não há vedação a que tais atos de promoção pessoal sejam praticados pelos 
parlamentares, com recursos próprios, o que pode ocorrer desde que não haja referência à 
futura candidatura, indicação de conteúdo eleitoral ou qualquer outra referência. O que se 
salienta aqui é a utilização dos chamados boletins de divulgação de atividade parlamentar, 
sobretudo quando pagos com recurso público (ainda que em forma de reembolso), para a 
prática de tais atos.

4.2 – Da propaganda partidária

José Jairo Gomes distingue em breve síntese a propaganda eleitoral da partidária:

“A propaganda eleitoral distingue-se da partidária, pois, enquanto esta se destina a 
divulgar o programa e o ideário do partido político, a eleitoral enfoca os projetos dos 
candidatos com vistas a atingir um objetivo prático e bem definido: o convencimento 
dos eleitores e a obtenção de vitória no certame.”32

26 Obra citada, p. 287, 288.
27 Acórdão 17.683, de 30/8/01, do TSE, proferido no Recurso Especial Eleitoral nº 17.683.
28 Respe 15.346, ac. 15346, Rel. Min. Costa Porto, j. 15/10/98, DJU 30/10/98, p. 64.
Respe 15.301, ac. 15.301, Rel. Min. Eduardo Alckmin, j. 23/3/99, DJU 9/4/99, p. 106; Respe 15.273, ac 15.273, Rel. Min. Néri da Silveira, j. 17/11/98, 
DJU 30/10/98, p. 64; Respe 14.794, ac. 14.794, Rel. Min. Costa Leite, j. 25/3/97. DJU 18.4.97, p. 13.836, JTSE 9-2/205.
29 Respe 16.183, ac. 16.183, Rel. Min. Eduardo Alckmin., j. 17/2/00, DJU 31/3/00, P. 126; Respe 15.346, ac. 15.346, Rel. Min. Costa Porto, j. 15/10/98, 
DJU 30/10/98, p. 64; Respe 14.794, ac. 14.794, Rel. Min. Costa Leite, j. 25/3/97, DJU 18/4/97, p. 13.863, JTSE 9-2/2005.
30 Respe 16.426, ac. 16.426, Rel. Min. Fernando Neves, j. 28/11/00, DJU 9/3/01, p. 203.
31 Ag. 1.704, ac. 1.704, Rel. Min. Eduardo Alckmin, j. 20/5/99, DJU 11/6/99, p. 89; Respe 15.318, ac. 15.318, Rel. Min. Eduardo Alckmin, j. 3/12/98, 
DJU 18/12/98, p 164, JTSE 11-2/210.
32 Obra citada, p. 326.
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Deve-se ter o cuidado de, na divulgação da atividade parlamentar, não haver propaganda partidária, 
seja expressa ou subliminar, evitando-se, para tanto, inúmeras referências ao partido ou reproduções 
de seus símbolos. Uma coisa é a identificação do parlamentar a respeito do qual são divulgadas as 
atividades, com referência ao seu partido, o que é aceitável numa boa forma de informação; a outra é a 
repetição em várias partes do informativo do nome do partido e de seu símbolo, o que deve ser evitado 
porque, conforme o conjunto do contexto, pode ser considerado propaganda subliminar partidária.

4.3 – Da publicidade institucional

“A propaganda institucional tem por finalidade promover uma instituição, sendo considerada uma 
atividade lícita, desde que tenha caráter educativo, informativo ou de orientação social e observe as 
restrições legais.” 33 Ela não se confunde com a divulgação da atividade parlamentar. Enquanto 
esta se refere a atos e atividades dos parlamentares, a propaganda institucional é impessoal e diz 
respeito a atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos.

E a forma de divulgação da atividade parlamentar e da propaganda institucional não é a 
mesma. É que na divulgação da atividade parlamentar permite-se a identificação do autor dos 
atos, por se tratar de uma prestação de contas àqueles que ele representa. O Ministro Arnaldo 
Versiani bem justifica tal identificação:

A tudo isso acresce ponderar que a circunstância de a publicação conter fotografia, nome 
e cargo que ocupa está mesmo intimamente ligada à prestação de contas e à divulgação 
de atividade parlamentar feita à população do município, não tendo sentido a omissão 
desses dados sob pena de descaracterizar-se a própria origem das referências.34

Já na publicidade institucional não pode haver nomes ou imagens, de forma a se evitar que se 
caracterize promoção pessoal das autoridades responsáveis pelo ato, consoante o disposto no § 
1º do art. 37 da CF, que tem a seguinte dicção:

“Art. 37 – (…)

§ 1º – 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.”

Dada a impessoalidade da propaganda institucional, não se pode divulgá-la junto com a 
divulgação da atividade parlamentar, sob pena de se ferir a norma constitucional retromencionada.

No caso específico das Casas Legislativas, a publicidade dos atos, programas, serviços e 
campanhas institucionais deve ter o molde da norma constitucional acima transcrita, merecendo 
a cautela a efetivação da mesma, sobretudo por parte dos parlamentares detentores de cargo 
de direção ou membros dos órgãos colegiados para não misturarem atos de divulgação de 
atividade parlamentar com atos de propaganda institucional. Isto porque a infringência do 
disposto na norma acima constitui abuso de autoridade, ficando o responsável sujeito à sanção 
de inelegibilidade e, se candidato, à perda do registro ou do diploma, a teor do disposto no art. 
74 da lei geral das eleições. Ademais, a ilicitude da propaganda institucional pode caracterizar ato 
de improbidade administrativa, atraindo as sanções previstas no artigo 12 da Lei 8.429, de 1992, 
entre as quais a suspensão de direitos políticos por até dez anos. Neste caso, a ação pertinente é 
da competência da Justiça comum.

Ao contrário do que ocorre na divulgação da atividade parlamentar, não pode haver publicidade 
institucional nos três meses que antecedem o pleito, com as ressalvas do art. 73, inciso VI, “b” da Lei Eleitoral.

33 TREPB – PET 46 (88/2010) – Rel. Des. Manoel Soares Monteiro – Dje 21.05.2010 – p. 3
34 Agravo Regimental no Recurso Especial Eleitoral nº 2.031-15/SP, rel. Min. Arnaldo Versiani, em 10/2/2011. 
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O TSE tem distinguido a divulgação da atividade parlamentar da propaganda institucional, 
permitindo a primeira mesmo nos três meses que antecedem as eleições. Ilustrativa a decisão do 
ministro Marcelo Ribeiro, da qual releva transcrever a seguinte passagem:

Quanto ao dissídio jurisprudencial suscitado, entendo que razão assiste ao recorrente.

In casu, restou demonstrada a divergência entre o acórdão recorrido e o julgado desta 
Corte referente ao Respe n° 26.875, DJ de 19/12/2006, de rel. do Min. José Gerardo 
Grossi, no qual ficou sedimentado que a divulgação de atos parlamentares em site da 
Assembleia Legislativa do Estado não caracteriza a conduta vedada descrita no art. 
73, VI, b, da Lei 9.504, de 1997.

Com efeito, o entendimento desta Corte firmou-se no sentido de que a divulgação 
dos atos parlamentares nos três meses que antecedem o pleito em site da Assembléia 
Legislativa não configura conduta vedada.

Confira-se, nesse sentido, outros precedentes:

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. PUBLICIDADE 
INSTITUCIONAL. DIVULGAÇÃO DA ATUAÇÃO DE DEPUTADO ESTADUAL. 
NÃO-CONFIGURAÇÃO. CONOTAÇÃO ELEITORAL DA PROPAGANDA. 
IMPOSSIBILIDADE DE AFERIÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS.

1. Nos termos da jurisprudência do e. TSE “não caracteriza a conduta vedada 
descrita no art. 73, VI, b, da Lei 9.504, de 1997, a divulgação de feitos de deputado 
estadual em sítio da internet de Assembléia Legislativa. A lei expressamente 
permite a divulgação da atuação parlamentar à conta das câmaras legislativas, 
nos limites regimentais (art. 73, II, da Lei 9.504, de 1997).” (Respe nº 26.910/RO, 
Rel. Min. Gerardo Grossi, DJ de 19/12/2006). (Grifo do autor)

2. A moldura fático-jurídica que exsurge do v. acórdão regional não permite aferir a 
conotação eleitoral do material publicitário. Decidir contrariamente – sob a alegação de 
que a publicidade da atuação parlamentar exerce forte influência sobre o eleitorado – 
demandaria o reexame de fatos e de provas, inviável em sede de recurso especial conforme 
a Súmula no 7/STJ: “a pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial”.

3. Agravo regimental desprovido.

(ARESPE nº 27139/RO, DJ de 6/8/2008, rel. Min. Felix Fischer)

Agravo regimental. Recurso especial. Eleições 2006. Representação. Propaganda 
institucional. Parlamentar. Não-caracterização. Fundamentos não afastados.

1. A divulgação da atividade parlamentar em sítio da Internet, nos três meses 
anteriores ao pleito, não caracteriza, por si só, propaganda institucional. (Grifei).

2. O agravo regimental, para que obtenha êxito, deve afastar toda a fundamentação 
da decisão impugnada.

Agravo regimental a que se nega provimento.

(ARESPE nº 26827/DF, DJ de 7/3/2007, rel. Min. Carlos Eduardo Caputo Bastos)

Assim, considero, data venia, equivocada a conclusão da Corte regional, pois divergente 
da jurisprudência deste Tribunal, motivo pelo qual dou provimento ao recurso especial, 
com base no art. 36, §7º, do RITSE a fim de afastar a multa imposta ao recorrente.”35

35 Recurso Especial Eleitoral nº 1492-60.2010.6.22.0000 Porto Velho – RO. Interessa observar que a Corte Regional de RO entendia como 
propaganda institucional a divulgação das atividades parlamentares, ou seja, não distinguindo a divulgação da atividade parlamentar da propaganda 
institucional: “Caracteriza a propaganda institucional a veiculação em sitio de internet do Poder Legislativo a divulgação de atividades parlamentares 
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O acórdão do recurso de agravo regimental interposto contra essa decisão restou assim 
ementado:

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. DECISÃO. PROVIMENTO PARA 
AFASTAR A MULTA IMPOSTA AO RECORRENTE. REPRESENTAÇÃO. CONDUTA 
VEDADA A AGENTE PÚBLICO. NÃO CONFIGURAÇÃO. DIVULGAÇÃO DA 
ATIVIDADE PARLAMENTAR EM SÍTIO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA. DECISÃO 
AGRAVADA EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. 1. Nos 
termos da jurisprudência do e. TSE, 'não caracteriza a conduta vedada descrita no art. 
73, VI, b, da Lei 9.504, de 1997, a divulgação de feitos de deputado estadual em sítio 
da internet de Assembléia Legislativa.' (Respe nº 26.875/RO, rel. Min. Gerardo Grossi, 
DJ de 19.12.2006). 2. Agravo regimental a que se nega provimento.36

Embora a lei das eleições, ao tratar da publicidade institucional37, estabeleça  restrição do uso 
dessa publicidade nos três meses que antecedem o pleito,  essa vedação só alcança a esfera de 
governo em disputa naquelas eleições. No entanto “as outras esferas de governo, cujos cargos 
não estejam em disputa, não se envolvem na proibição preventiva da lei, mas devem ter sua 
publicidade acompanhada atentamente, exatamente porque atos, programas, obras, serviços e 
campanhas dos governos Federal e Estadual podem trazer alguma vinculação com o governo 
municipal, contribuição para a promoção de candidatos às eleições municipais. Ocorrendo tal 
hipótese, a publicidade pode e deve ser suspensa, não em razão do disposto nesta alínea, mas 
por afronta ao art. 37, § 1º da Constituição Federal, já que a publicidade não terá atendido à sua 
finalidade”.38 

nos três meses que antecedem o pleito, pois a atividade do parlamentar é a atividade institucional do próprio Parlamento” (Trecho da ementa da Rp 
2460 – Porto Velho – RO 10.08.2006, p. 10/8/2006). Mas o TSE não concordou com esse entendimento, na sessão de julgamento ocorrida no Plenário do 
Tribunal Superior Eleitoral (TSE), de três Recursos Especiais Eleitorais (Respes 26875, 26905 e 26910) de candidatos a deputado estadual por Rondônia. 
No julgamento em segunda instância, o Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia (TRE-RO) havia decidido que a divulgação dos atos parlamentares na 
internet constituía propaganda eleitoral e, portanto, condenou os três então candidatos ao pagamento de multa. Entretanto, o relator da matéria, ministro 
Gerardo Grossi, salientou que “a divulgação da atuação parlamentar não caracteriza propaganda institucional a atrair a redação constante da alínea ‘b’ 
do inciso VI do artigo 73 da Lei 9.504, de 1997”. O ministro ressaltou, ainda, que no que diz respeito aos parlamentares, há disciplina específica tratada no 
inciso II do mesmo artigo 73 da Lei Eleitoral, “que veda tão somente a utilização de materiais ou serviços custeados pelas Casas Legislativas, que excedam 
as prerrogativas consignadas nos regimentos e normas dos órgãos que integram”.“Ora, a contrário senso, desde que não exceda os limites, ao parlamentar 
é permitida essa divulgação”, concluiu o relator. O ministro Gerardo Grossi também fez menção, no voto, à Consulta 447/ Resolução 20.217 do TSE.
36 Agravo Regimental do Recurso Especial Eleitoral n° 1492-60.2010.6.22.0000 – Porto Velho — RO, Relator: Ministro Marcelo Ribeiro, sessão de 
7/12/2011, publicado no DJE – Diário da Justiça Eletrônico, Tomo 29, Data 9/2/2012, Página 42 
37 § 3º art. 73
38 Castro, Edson Resende de “Teoria e Prática do Direito Eleitoral” , Editora Mandamentos, 2004, pág. 265
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5    Da recomendação de que se 
divulguem fatos já ocorridos:

5



Tanto a doutrina como a jurisprudência recomendam que a divulgação de atos parlamentares 
deve ser retrospectiva e não prospectiva.

Na doutrina:

'A divulgação de atos parlamentares deve, necessariamente, ser retrospectiva – e não 
prospectiva. Dito de outro modo, divulga-se atos já praticados no curso do mandato 
parlamentar, e não possível ação de mandato futuro.'39

Da jurisprudência, colhe-se do voto do Ministro Ayres Britto o entendimento segundo o 
qual para não ser considerada propaganda antecipada a informação contida na divulgação 
das atividades parlamentares, no intuito de prestar contas aos eleitores,  deve referir-se a fatos 
passados e não a atos futuros, para que não tenha o condão de plataforma eleitoral:

'E quanto aos parlamentares, a propaganda antecipada somente ocorre quando há 
desvirtuamento da finalidade informativa, ou seja, quando o detentor do cargo eletivo 
transforma sua prestação de contas em plataforma eleitoral, dizendo não o que fez, 
mas o que pretende fazer.'40

Releva salientar que a divulgação da possível consequência de atos da atividade parlamentar, 
a título de esclarecimento ao cidadão representado (até para que este saiba a quem cobrar o 
empenho de assunto de seu interesse), desde que não haja conotação de propaganda eleitoral, 
não se me apresenta vedada. Exemplificando, quando na divulgação se faz menção a um 
requerimento do parlamentar a uma autoridade contendo um pedido de interesse coletivo 
e que o deferimento do mesmo dependa de ato desta autoridade. Ou mesmo no caso de um 
projeto de lei aprovado e sancionado e que dependa de medidas de outra alçada de Poder para 
ser implementado no futuro. O importante é que haja nexo entre um ato anterior praticado pelo 
parlamentar e o desencadear deste ato, bem como interesse público em tal divulgação. 

Uma das lições que se deve extrair desse tópico é que não se deve divulgar ação a ser praticada 
em mandato futuro.

39 Zílio, Rodrigo López, obra citada, p. 289
40 Respes nºs 26.875, 26.910 e Agravo Regimental no Respe nº 26.718
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6     Da divulgação com recursos 
públicos e privados

6



Não há dúvida de que há possibilidade de divulgação da atividade parlamentar, às expensas 
do interessado, nos diversos meios de comunicação, em qualquer período, desde que não haja 
ostentação no seu manejo; que não se trate de propaganda eleitoral extemporânea, ainda que 
dissimulada, bem como abuso do poder econômico. Neste sentido, importa transcrever parte 
do voto do desembargador Joaquim Herculano Rodrigues, do TRE-MG, respondendo a consulta 
formulada por deputado estadual:

“(...) 

A matéria nuclear consiste na possibilidade ou não de divulgação da atividade 
parlamentar, às expensas do interessado, nos diversos meios de comunicação. Há 
dois pontos que devem ser analisados: a ilicitude da propaganda, se caracterizada 
de cunho eleitoral e antecipada, e o caráter informativo de que pode se revestir a 
divulgação da atividade parlamentar para a população.

Cumpre observar que os agentes políticos têm o dever de prestar contas de sua atuação 
à sociedade e, por esta razão, não podem ser limitados a efetuar a divulgação de seus 
trabalhos.

Contudo, embora inexista ilegalidade no fato de agentes políticos divulgarem seus 
feitos perante a Administração Pública, a publicidade não pode contrariar as normas 
constantes da legislação eleitoral, já que esta não permite a veiculação de propaganda 
eleitoral extemporânea, seja direta ou subliminar, pois a sua utilização, dissimulada e 
indevida, de forma a ensejar o desequilíbrio do pleito eleitoral, é proibida, nos termos 
do art. 36 da Lei 9.504, de 1997, a seguir transcrito:

(…)

Assim, deve o detentor de cargo público se acautelar na divulgação de seus trabalhos, 
pois o ato de promoção pessoal, conquanto não se confunda, necessariamente, com 
propaganda eleitoral, nos casos de excesso, ostensividade e conotação eleitoral, 
está apto a configurar abuso do poder econômico, nos termos dos arts. 14, § 10, da 
Constituição da República e 22 da Lei Complementar 64, de 1990, cujas sanções, após 
o ajuizamento da ação cabível, são a cassação do mandato eletivo e a declaração de 
inelegibilidade”!

Assim restou ementada o Acórdão pertinente à consulta retromencionada:

“ACÓRDÃO Nº 991, de 2007

Consulta. Possibilidade de veiculação de propaganda das atividades de parlamentar.

Deputado Estadual. Legitimidade.

Indagação sobre matéria eleitoral feita em tese. Conhecimento. Inteligência do art. 
30, V III, do CE. Possibilidade de divulgação de atividade parlamentar, às expensas 
do interessado, nos diversos meios de comunicação. A publicidade dos feitos de 
parlamentar pode ser realizada desde que não implique prática de propaganda 
eleitoral extemporânea, ainda que dissimulada, tampouco abuso do poder econômico. 
Consulta respondida.”41

No entanto, duas formas que têm sido utilizadas para divulgar a atividade parlamentar, com 
recursos públicos, merecem ser estudadas.

A primeira é por meio das quotas a que tem direito os parlamentares; a segunda, é por meio de 
ressarcimento das verbas indenizatórias.

41 TRE-MG, Consulta 550/2007, Acórdão nº 991/2007, Relator des. Joaquim Herculano Rodrigues, sessão de 2 de outubro de 2007, publicado em 
30 de outubro de 2007
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6.1 – Utilização das quotas de materias e serviços a que fazem jus os 
parlamentares para divulgação da atividade parlamentar:

A divulgação dos atos parlamentares com a utilização dos materiais e serviços cedidos, dentro 
dos limites das prerrogativas consignadas nos regimentos e normas dos órgãos que integram 
as Casas Legislativas, estaria autorizada diante do disposto no inciso II, art. 73 da Lei Geral das 
Eleições?

 A respeito, a Resolução 20.217, de 2/6/98, do TSE tratou de consulta do presidente da Câmara 
dos Deputados quanto à “possibilidade de elaboração, em ano de eleições, de trabalhos gráficos 
para os deputados, dentro das cotas estipuladas, sem ferir a legislação eleitoral”. E, em caso 
positivo, quais tipos de trabalho poderiam ser confeccionados pelas Casas Legislativas e a partir 
de que data haveria impedimento para a feitura de quaisquer deles. Assim acha-se ementada a 
Resolução:

“Deputados. Trabalhos gráficos.

Possibilidade de que sejam fornecidos pela Câmara, no ano eleitoral, desde que 
relativos à atividade parlamentar com obediência às normas estabelecidas em ato 
da Mesa, vedada sempre qualquer mensagem que tenha conotação de propaganda 
eleitoral.”

Do voto do Relator, ministro Eduardo Ribeiro, relevam as seguintes passagens:

Consoante o disposto no art. 73, II, da Lei 9504, de 1997, não será possível a elaboração 
de trabalhos gráficos para os deputados ‘que excedam as prerrogativas consignadas 
nos regimentos e normas dos órgãos que integram’. Daí se haverá de concluir que 
lícita a feitura de tais trabalhos, desde que com obediência a tais regimentos e normas.

Tenho como perfeitamente aceitável a regulamentação constante do Ato 65/67 da 
Mesa da Câmara dos Deputados, em que se definem como trabalhos gráficos relativos 
à atividade parlamentar, além de outros impressos de menor importância, 'separatas 
de discursos, projetos, pareceres e trabalhos que contenham legislação ou textos 
ligados à atividade do parlamentar ou de interesse público’. Há de se colocar ênfase 
na vedação que se inclua 'qualquer mensagem que possa ser caracterizada como 
propaganda eleitoral'.

Respondo à consulta nos termos acima, ou seja, de que admitida a feitura dos 
trabalhos gráficos, de acordo com a citada regulamentação, não havendo imposição 
de que isso deva cessar após determinada data. Havendo de ser observados os limites 
quantitativos do Ato 65 da Mesa da Câmara.42 

Na esteira desta resolução citam-se os acórdãos proferidos no julgamento dos Respes 19752 
– BH-MG, julgado em 12/11/2002 e publicado no DJ de 28/10/2005, relator o ministro José Paulo 
Sepúlveda Pertence; 26.875 – RO, julgado em 16.11.2006 e publicado no DJ em 19.12.2006, 
relator o ministro José Gerardo Grossi, em que ficou ressaltado que “a lei, expressamente, permite 
a divulgação da atuação parlamentar à conta das câmaras legislativas, nos limites regimentais 
(art. 73, II, da Lei 9.504, de 1997)”.    

Walber de Moura Agra e Francisco Queiroz Cavalcanti, ao discorrerem sobre o inciso II, art. 73 
da Lei Eleitoral, tecem considerações que dizem respeito ao uso das quotas a que têm direito os 
parlamentares para divulgarem suas atividades:

42 Consulta 444 – DF, sessão de 2/6/98
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“Infere-se, pois, desse dispositivo, que houve uma maior preocupação por parte do 
legislador com a utilização dos materiais e serviços custeados pela administração 
pública, estendendo à vedação não apenas ao Governo (Poder Executivo), mas também 
às Casas Legislativas (Poder Legislativo), aqui representadas em todas as suas esferas 
(federal, estadual e municipal), justamente pela maior autonomia orçamentária 
destacada àquele órgão, aliada às prerrogativas funcionais inerentes à carreira 
parlamentar, privilégios estes que, se não usados com parcimônia e bom senso, podem 
desequilibrar a relação de igualdade de forças que se exige dos candidatos no pleito 
eleitoral.

Entretanto, impende afirmar que o TSE tem entendimento majoritário no sentido de 
que a utilização de materiais só não pode ser combatida quando se referir à atividade 
parlamentar, desde que essa utilização não caracterize propaganda eleitoral.43

Há certos serviços e bens disponibilizados aos mandatários políticos para que possam 
exercer mais adequadamente suas funções. Obviamente, esses bens e serviços não são 
destinados ao proselitismo político à custa do erário, sua função é dar publicidade à 
atuação dos representantes, possibilitando que a coletividade possa julgar o trabalho 
desenvolvido. Desse modo, a conduta que ultrapassar os limites impostos para a utilização 
dessas prerrogativas caracteriza-se como conduta vedada. Exemplo é a feitura de folhetos 
impressos com foto do parlamentar, custeados com o dinheiro público, contendo promessas 
políticas com o intuito de beneficiá-lo em eventual candidatura.” (grifos do autor)44 

Edson Resende Castro nutre entendimento contrário:

“Não se pode, portanto, entender a expressão ‘divulgação’ como possibilidade 
de utilização das prerrogativas consignadas no regimento interno da Casa para 
confecção – com dinheiro público, inclusive, de material de verdadeira propaganda 
eleitoral. Essa é a única interpreação conforme à Constituição, porque, do contrário, 
inevitário a inconstitucionalidade da regra, que conferiria tratamento privilegiado 
aos atuais detentores de mandato legislativo, afetando a igualdade de oportunidade 
dos candidatos. Os “informativos parlamentares” impressos, que relatam com cores 
vivas as iniciativas de sucesso – e apenas as de sucesso, obviamente -, visam firmar no 
inconsciente dos eleitores a aptidão do mandatário para o cargo público, sugerindo 
o voto de continuidade. Não podem, por isso, ser entendidos como alcançados pela 
permissão da norma em contento, porque são essencialmente propaganda eleitoral.”45

Destarte, à luz da retromencionada jurisprudência do TSE, o uso dos materiais e serviços 
custeados pelas Casas Legislativas, dentro das prerrogativas consignadas nos regimentos e 
normas dos órgãos que integram, para a divulgação de matéria de interesse parlamentar (como 
das Separatas dos trabalhos parlamentares, a exemplo do que ocorre na Câmara e no Senado) 
depende da norma interna de cada Casa Legislativa, podendo ser feito, mesmo no ano eleitoral, 
desde que não tenham conotação de propaganda eleitoral.  E tal divulgação não é considerada 
propaganda institucional, tratada pelo § 1º, art. 37 da Constituição da República. Mas a norma 
que permite tal divulgação não foi feita para acobertar conduta que vá de encontro aos princípios 
da probidade administrativa, da moralidade e da razoabilidade, jamais admitindo-se a conivência 
com a divulgação que, embora não considerada propaganda eleitoral, possa caracterizar abuso 
do poder político, com a indevida promoção pessoal, a qual não pode ser tolerada – segundo 
a norma constitucional que cuida da publicidade dos atos da Administração – mediante a 
utilização de recursos públicos. Hão de nortear tal divulgação, pois, os princípios da moralidade, 
razoabilidade e da probidade administrativa, procurando-se destacar a atuação do parlamentar e 
não o seu nome ou imagem, sob pena de poder-se considerar abuso do poder político.

43 TSE, CTA n. 444, Resolução n. 20.217/DF, min. Eduardo Andrade Ribeiro de Oliveira
44 Comentários à Nova Lei Eleitoral
45 Obra citada, p. 224
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6.2 – Do ressarcimento de despesas com divulgação de atividade 
parlamentar (verba indenizatória)

À semelhança do que ocorre com a Câmara dos Deputados46, na Assembleia mineira há norma 
prevendo o ressarcimento de despesas em razão da divulgação da atividade parlamentar.47 Nesta, 
veda-se tal ressarcimento nos três meses que antecedem as eleições em que:

a) o deputado seja candidato a outro cargo;

b) o cargo de deputado estadual esteja em disputa, independentemente de o parlamentar 
estar concorrendo nas eleições.

Ora, não se pode comparar a situação de um parlamentar que não seja candidato ao pleito em 
disputa, com aquele que o seja. A divulgação de um determinado trabalho deste último, de cartões de 
cumprimento, fotos etc , ainda que não tenha propósitos eleitorais, pode não ser tão bem compreendida 
quanto ao do primeiro, que nenhum interesse tem na eleição. Assim, mais que acertada e oportuna a 
decisão ora em comento da Mesa, revelando o zelo e o cuidado que os seus componentes têm com a 
coisa pública e a preocupação não só com o direito, mas com a aparência do bom direito.

Tem-se observado que grande parte das Casas Legislativas têm evitado o uso das respectivas 
gráficas e das cotas dos parlamentares para o fim de divulgação da atividade parlamentar, 
preferindo o sistema do reembolso, mediante o uso da verba indenizatória, possivelmente para 
evitar abusos e consequências nefastas como no famoso “Caso Lucena”. 48

Da mesma forma em que é suspenso o ressarcimento de despesas em razão da divulgação de 
atividade parlamentar, no período da propaganda eleitoral (quando o cargo de deputado estiver 
em disputa ou quando o parlamentar for candidato a outro cargo), entendo49 deva ser adotada a 
cautela de se suspender, nas mesmas hipóteses, o uso dos serviços gráficos das Casas Legislativas, 
bem como a utilização das cotas a que fazem jus os parlamentares para tal divulgação, em hipóteses 
semelhantes às citadas na letra “a” e “b” acima, considerando que se trata de uma publicidade com 
recursos públicos que se revestirá em benefício de um canditado, restando ferido o disposto no 
inciso II, art. 24 da Lei Eleitoral, verbis:

“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:
(…)
II – órgão da administração pública direta ou indireta ou fundação mantida com 
recursos provenientes do Poder Público;

(...)”

A respeito, ao comentar a vedação constante do inciso II, art. 73 da Lei Geral das Eleições, 
observou Pedro Roberto Decomain:

“Além disso, decisão do colendo TSE, produzida embora a propósito das eleições de 
1994, reguladas pela Lei 8713, de 1993, asseverou que o parlamentar em campanha 

46 Conforme divulgado no jornal “O Estado de São Paulo”, edição do dia 26 de abril de 2012, Ato recente da Mesa Diretora da Câmara reduziu o prazo de seis 
para quatro meses anteriores às eleições o período no qual se veda aos deputados que sejam candidatos usar verba indenizatória para divulgarem suas ações.
47 Matéria regulamentada pela Deliberação da Mesa 2446/2009.
48 Ao comentar o inciso II, art. 73 da Lei Geral das Eleições, que prevê a possibilidade do uso de materiais ou serviços custeados 
pelos Governos ou Casas Legislativas, dentro da quota aprovada em regulamento, Lauro Barretto diz: “Este inciso deu uma nova 
versão ao dispositivo da Lei 9.100, de 1995, que proibiu a utilização dos serviços gráficos das Casas Legislativas para a confecção de 
material de propaganda eleitoral. Tal proibição foi incluída na lei do ano que regulamentou a disputa municipal de 1996 em virtude 
do escandaloso episódio da cassação do registro/candidatura do então senador Humberto Lucena, em 1994, pelo uso de sua cota de 
serviços na Gráfica do Senado para a confecção de calendários de propaganda eleitoral.” (Condutas Vedadas aos Agentes Púbicos pela 
‘Lei das Eleições’ & suas implicações processuais”, Editora Edipro, 1ª Edição, 2006, p. 62
49 Cumpre ressalvar que, conforme se pode ver no item 6.1, anteriormente abordado, a jurisprudência mais recente e predominante do TSE 
assenta-se na possibilidade de divulgação da atividade parlamentar por meio das quotas a que tenham direito os parlamentares 
independentemente do período, observadas as recomendações contidas na Resolução 20.217/98 do TSE.
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não poderia mandar confeccionar, por conta do erário, boletins informativos 
divulgando sua atuação parlamentar, porque tal representaria propaganda ilegal, por 
constituir doação proveniente do Poder Público. Mesmo tendo a lei aqui comentada 
feito referências às usuais prerrogativas dos mandatários, proibindo que estes se 
excedessem no seu uso, em período de campanha, tal não significa que delas possam 
desfrutar como recursos de campanha. Isso representaria uso de dinheiro público em 
campanha eleitoral, o que a presente lei veda, de forma expressa, em seu art. 24, inciso 
II. O entendimento do TSE, portanto, parece-nos persista perfeitamente aplicável.”50

De fato, o ministro Marco Aurélio, no Acórdão 12.244, relativo ao caso do senador Humberto 
Lucena, afirmou:

“(...) é vedado a partido e candidato receber direta ou indiretamente doação em 
dinheiro ou estimável em dinheiro (…) procedente de órgão da administração pública, 
referindo-se à consulta nº 14.404, na qual decidiu o TSE ser vedado aos parlamentares, 
no perído eleitoral, até mesmo a remessa de boletins informativos de sua atuação 
congressual, elaborados e expedidos por conta do erário, apontando que tal consulta 
foi respondida com esteio na ordem jurídica em vigor, não introduzindo, em si, uma 
data consubstanciadora de termo inicial para que se pudesse ter configurado o abuso 
que, em última análise, implica o afastamento do equilíbrio que deve haver em toda e 
qualquer disputa eleitoral."

Embora a jurisprudência mais recente e predominante do TSE admita a divulgação da 
atividade parlamentar no período da propaganda eleitoral, o meu posicionamento acima, no 
sentido de recomendar a suspensão de divulgação de tal atividade no aludido período, com o 
uso de recursos públicos, decorre da dificuldade de se uniformizar e acompanhar o conteúdo 
dos boletins informativos e da necessidade de observância a determinados princípios como o da 
igualdade entre os candidatos e do respeito a normas, a exemplo do inciso II, art. 24 da Lei Geral 
das eleições, retromencionado. Demais, não se pode desconsiderar que a própria publicidade 
institucional – dever da administração constitucionalmente previsto – é suspensa no período da 
propaganda eleitoral, observada a esfera da disputa. 

Mas é bom lembrar que a divulgação de atividade parlamentar que caracterize propaganda 
eleitoral não pode ser paga pelo Poder Público:

“Consulta – Câmara dos Deputados – Verba indenizatória do exercício parlamentar – 
Ressarcimento de gastos com divulgação de atividade parlamentar. 1. A divulgação da 
atividade parlamentar que caracterize propaganda eleitoral não pode ser paga pelo 
Poder Público.”51

O mesmo se diz com relação a atos de promoção pessoal, sendo que nesse caso, mesmo que 
não tenham conotação eleitoral, a divulgação dos mesmos não pode ser custeada com resursos 
públicos.

50 Eleições (Comentários à Lei 9.504, de 1997), Editora Dialética, SP, 2004, p. 353
51 Consulta 746 – Resolução 20.974 – Rel. min. Fernando Neves – DJ 19.04.2002
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7    Conclusões

7



De todo o exposto, podemos chegar às seguintes conclusões:

a) A atividade parlamentar é desenvolvida não apenas no Parlamento, sendo que a atuação 
parlamentar não se restringe aos temas da esfera de governo que representa.

b) É um direito-dever do parlamentar divulgar os seus atos e suas atividades.

c) Na divulgação da atividade parlamentar não pode haver propaganda eleitoral, propaganda 
partidária e publicidade institucional, nem atos de promoção pessoal.

d) A divulgação da atividade parlamentar não é considerada propaganda eleitoral extemporânea 
e pode ser efetividada independentemente do período, podendo ocorrer inclusive no período 
da propaganda eleitoral;

e) Recomenda-se que no período da propaganda eleitoral não haja divulgação da atividade 
parlamentar com a utilização de recursos públicos: seja mediante reembolso (verba 
indenizatória); seja mediante o uso das quotas a que têm direito os parlamentares ou das 
gráficas dos parlamentos (isso quando o cargo estiver em disputa ou quando houver disputa 
a outro cargo eletivo);

f ) A divulgação da atividade parlamentar deve ser retrospectiva e não prospectiva, ou seja, 
divulgam-se fatos já ocorridos e feitos relacionados ao atual mantado, tudo isso para se 
evitar propaganda de fatos futuros e confusão com propaganda institucional; 

g) Atos de promoção pessoal, ainda que não tenham conotação eleitoral, não podem ser 
custeados com recursos públicos.
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8    Legislação

8



A legislação eleitoral poderá ser consultada pela internet, nos portais do Tribunal Superior 
Eleitoral, Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais e no Portal do Governo do Brasil/Presidência 
da República. Veja os endereços abaixo:

Lei 9.504, de 1997 - Lei Geral das Eleições

•	 Versão para impressão: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9504.htm 

•	 Versão em áudio: http://www.tse.jus.br/legislacao/legislacao-eleitoral-em-audio 

Resolução TSE 23341/2011
(Calendário Eleitoral);

•	 Versão para impressão: http://www.tre-mg.jus.br/portal/website/legislacao/resolucao_
tse/res_tse_23341.pdf 

Lei Complementar nº 64/90
(casos de inelegibilidades)

•	 Versão para impressão: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LCP/Lcp64.htm 

•	 Versão em áudio: http://www.tse.jus.br/legislacao/legislacao-eleitoral-em-audio 

Lei Complementar nº 135/2010
(Lei ficha limpa)

•	 Versão para impressão: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LCP/Lcp135.htm 

Resolução 23370/2011 
(propaganda eleitoral e condutas vedadas aos agentes públicos)

•	 Versão para impressão: http://www.tre-mg.jus.br/portal/website/legislacao/resolucao_
tse/res_tse_23370.pdf 

Para consultar outras normas referentes à regulamentação das eleições, acesse a página do 
Tribunal Superior Eleitoral:  http://www.tse.jus.br/legislacao/pesquisa-a-legislacao-eleitoral
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