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Caro cidadão e proponente, este manual serve para te 
ajudar a compreender o que é e o que não é permitido 
aparecer em seus materiais.
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Como sabemos, cada gestão do
Governo Federal possui sua marca própria 
como identificação, que muda a cada
mandato da presidência.

A marca da atual gestão do 
Governo Federal é representada 
pelo logotipo abaixo:

Mas por quê?

De acordo com a Justiça Eleitoral, o uso da marca vigente do Governo Federal, a 
partir de 02/07/2022, pode configurar publicidade institucional indevida e abuso 
de autoridade para os agentes públicos que infringirem a legislação.

Aparecendo esta marca para os eleitores, seria como se os mesmos lembrassem 
da atual gestão e a reforçassem em suas mentes, podendo influenciar em seus 
votos. Basicamente, você e sua organização estariam beneficiando os candidatos 
ou coligações da gestão atual durante o período em questão.

Vivemos em uma democracia e buscamos uma eleição justa e legítima, sem 
favorecer de forma desleal os candidatos, atuando conforme a legislação, com 
cuidado e ética.

Confira todas as normas da AGU (Advocacia Geral da União), especialmente 
o item 6.1.2. PUBLICIDADE INSTITUCIONAL, aqui.

Porém, durante o período eleitoral, o uso da
marca da atual gestão é proibido!
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6.1.1. PUBLICIDADE E O PRINCÍPIO DA IMPESSOALIDADE

SAIBA MAIS

Conduta: infringência ao disposto no § 1° do art. 37 da Constituição Federal, o qual determina que a “publicidade 
dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos deverá ter caráter educativo, informativo 
ou de orientação social, dela  não podendo constar nomes, símbolos ou imagens que
caracterizem promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos”,
que configura abuso de autoridade, para fins do disposto no art. 22 da Lei Complementar nº 64, de 1990
(cf. art. 74 da Lei nº 9.504, de 1997).

Período: em todos os anos, sobretudo no ano eleitoral.

Penalidades: por configurar abuso do poder de autoridade, acarreta inelegibilidade de quantos hajam contribuído 
para a prática do ato para as eleições a se realizarem nos 8 (oito) anos subsequentes à eleição em que se
verificou a conduta vedada, além da cassação do registro ou diploma do candidato diretamente beneficiado
pelo abuso do poder de autoridade (cf. inciso XIV do art. 22 da Lei Complementar nº 64, de 1990); se o
responsável for candidato, cancelamento do registro ou do diploma (cf. art. 74 da Lei nº 9.504, de 1997).
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Definição de publicidade institucional: aquela destinada a informar à sociedade a realização de atos,
programas, obras e serviços de caráter estritamente educativo, informativo ou de orientação social.

Conduta: nos três meses que antecedem o pleito, “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” (cf. art. 73, inciso VI, alínea “b”, da Lei nº 9.504, de 1997).

Período: nos três meses que antecedem o pleito, ou seja, a partir de 2 de julho de 2022 até a realização
das eleições.

Penalidades: suspensão imediata da conduta vedada, quando for o caso; multa no valor de cinco a cem mil UFIR 
aos agentes responsáveis, aos partidos políticos, às coligações e aos candidatos beneficiados, sem
prejuízo de outras sanções de caráter constitucional, administrativo ou disciplinar fixadas pelas demais leis
vigentes (cf. §§ 4° e 8° do art. 73 da Lei nº 9.504, de 1997); e cassação do registro do candidato ou do
diploma do eleito que tenha sido beneficiado, agente público ou não (cf. § 5° do art. 73 da Lei nº 9.504, de 1997).

6.1.2. PUBLICIDADE INSTITUCIONAL

SAIBA MAIS

Exemplo: 

Configura propaganda institucional vedada a 
manutenção de placas de obras públicas
colocadas anteriormente ao período previsto
no art. 73, VI, b, da Lei das Eleições, quando
delas constar expressões que possam
identificar autoridade, servidores ou
administrações cujos cargos estejam em
disputa na campanha eleitoral.

(TSE, ED-ED-AgR-AI nº 10.783, Acórdão de 15/04/2010, 

relator Ministro Marcelo Henriques Ribeiro de Oliveira).

É vedada a permanência de placas
identificadoras de obras públicas e com
conteúdo promocional do governo
concorrente ao pleito, ainda que
confeccionadas pela iniciativa privada.

(Recurso Especial Eleitoral nº 59297,

Relator(a) Min. Luciana Christina Guimarães Lóssio,

Acórdão de 09/12/2015).

“

“
“

“
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Conduta: O uso, na propaganda eleitoral, de símbolos, frases ou imagens associadas ou semelhantes às
empregadas por órgão de governo, empresa pública ou sociedade de economia mista constitui crime
(cf. artigo 40 da Lei n° 9.504, de 1997).

Período: durante o período da propaganda eleitoral, ou seja, a partir de 16 de agosto de 2022
(art. 36 da Lei nº 9.504/97).

Penalidades: suspensão imediata da conduta vedada, quando for o caso; multa no valor de cinco a cem mil UFIR 
aos agentes responsáveis, aos partidos políticos, às coligações e aos candidatos beneficiados, sem prejuízo de 
outras sanções de caráter constitucional, administrativo ou disciplinar fixadas pelas demais leis vigentes (cf. §§
4° e 8° do art. 73 da Lei nº 9.504, de 1997); e cassação do registro do candidato ou do diploma do eleito que
tenha sido beneficiado, agente público ou não (cf. § 5° do art. 73 da Lei nº 9.504, de 1997).

6.1.8 VEDAÇÃO DE UTILIZAÇÃO DE NOMES E SIGLAS DE ÓRGÃOS PÚBLICOS
DA UNIÃO, SUAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES PÚBLICAS

SAIBA MAIS



Manual de Conduta
Eleições 2022

Publicidade | O não uso das marcas do Governo Federal
durante o período eleitoral

Secretaria Especial do Esporte. Brasília, Maio de 2022. |  7

Resumo

O que acontece se eu usar uma marca do
Governo Federal durante o período eleitoral?

Fique atento! Pois as punições são severas e você pode
responder por crime eleitoral.

Qual o período em que é proibido o uso 
da marca do Governo Federal atual?

Vamos lá. Conforme a linha do tempo abaixo, este é o 
período eleitoral, o qual não pode utilizar as marcas
do Governo Federal em seus materiais impressos e digitais:

Início da proibição
das marcas
do governo.

2 de julho, 
sábado.
(3 meses antes do pleito)

16 de agosto,
sexta-feira.

2 de outubro,
domingo.

30 de outubro,
domingo.

31 de outubro.

2022

Data em que o
não cumprimento 
das regras pode
ser considerado
crime eleitoral.

Eleição 1º turno. Eleição 2º turno.

2023Liberado o uso 
da marca da 
gestão vigente 
até o fim de 
dezembro!

Após janeiro de 
2023, o uso da
marca dependerá
de qual será o
próximo mandato.
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Como faço com meus materiais que já contém a marca 
do Governo Federal atual aplicada?

Aconselhamos que para este período sejam suspensas a produção com a aplicação da marca atual, seja em
materiais impressos (ex.: banners, cartazes, flyers, adesivos e outros) ou digitais (vídeos, posts de redes sociais
e outros).

No caso das peças digitais já publicadas, não se preocupe. Porém, para as novas, você pode divulgá-las
normalmente, com sua própria marca e conteúdo, mas sem aplicar o logotipo do Governo Federal.

Título
do post
Conteúdo
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx

Governo X (logo)

Para as peças impressas já produzidas com o logotipo da
gestão atual, aconselhamos cobrir a marca com um adesivo. 
Desta forma já basta e você evita problemas. Veja o exemplo abaixo, 
no qual o Governo Federal atual está representado por “Governo X”:

Adesivo cobrindo
o logo do Governo
(na cor de sua preferência)

Título
do post
Conteúdo
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx

Banner

Banner

Governo X (logo)
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E no caso de camisetas e uniformes que já estão 
com a marca da gestão atual?

Governo X

Go
ve

rn
o 

X

Caso não seja possível cobrir com um adesivo, aconselhamos que o uso destes uniformes 
sejam suspensos durante o período eleitoral.

As marcas de Programas Sociais
do Governo podem aparecer?

Infelizmente não. As mesmas regras se aplicam neste caso, durante o período.
Abaixo alguns exemplos de programas da Secretaria Especial do Esporte:

Condutas Vedadas aos Agentes Públicos Federais em Eleições, item 6.1.2, pg. 21.

Governo atual  = 

Governo X
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Meu projeto é beneficiado pela Lei de Incentivo ao Esporte e devo 
demonstrar o uso obrigatório da marca da LIE no Plano de Divulgação da 
Lei de Incentivo ao Esporte - PDLIE. Como proceder nesse caso?

Conforme a legislação já citada, a mesma vedação se aplica a este caso.

Não se deve divulgar as marcas do Governo Federal, nem do Ministério da Cidadania, 
da Secretaria Especial do Esporte e da Lei de Incentivo ao Esporte e nem seus selos, 
durante o período de defeso eleitoral.

SAIBA MAIS SOBRE A LIE

Fique tranquilo! Ao não divulgar as marcas e selos durante este período, sua entidade 
deverá justificar a não utilização para a Secretaria Nacional de Incentivo ao Esporte 
(SENIFE) com base no período eleitoral em que se encontra.

Fora deste período, você deve expor a marca da LIE normalmente, seguindo seu manual 
de aplicação.
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Marca permitida

Para novos materiais, se você desejar aplicar um símbolo que 
represente a República do Brasil, independente do governo em 
que se encontra, a marca permitida para uso durante todo o 
ano, sem problema algum, é o Brasão da República:

Para fazer o download do brasão e seu manual, acesse aqui.



Lembre-se, esta restrição 
se aplica apenas durante o 
período eleitoral, neste ano 
inicia-se em 2 de julho e 
termina em 31 de outubro 
de 2022!

Após este período, você 
pode voltar a expor seus
materiais normalmente, 
com a marca da gestão 
vigente do Governo Federal.

Para saber mais, 
leia com atenção 
a Cartilha da AGU:
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Para recapitular
sobre o tema, confira as

perguntas frequentes

no site do Governo Federal!
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