
Ementa e Acórdão

17/05/2021 PLENÁRIO

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 6.522 DISTRITO FEDERAL

RELATORA : MIN. CÁRMEN LÚCIA

REQTE.(S) :PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA 
INTDO.(A/S) :MESA DIRETORA DA CÂMARA LEGISLATIVA DO 

DISTRITO FEDERAL 
ADV.(A/S) :SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS 

EMENTA: MEDIDA  CAUTELAR  EM  AÇÃO  DIRETA  DE 
INCONSTITUCIONALIDADE.  CONVERSÃO  EM  JULGAMENTO  
DEFINITIVO. §§ 5º E 6º DO ART. 22 DA LEI ORGÂNICA DO DISTRITO  
FEDERAL,  ACRESCENTADOS  PELA  EMENDA  N.  114/2019.  
CONTRARIEDADE  AO  §  1º  DO  ART.  37  DA  CONSTITUIÇÃO  DA 
REPÚBLICA.  PUBLICIDADE  ESTATAL:  CARÁTER  EDUCATIVO,  
INFORMATIVO  OU  DE  ORIENTAÇÃO  SOCIAL.  PRINCÍPIOS  
REPUBLICANO  E  DEMOCRÁTICO.  AÇÃO  DIRETA  DE  
INCONSTITUCIONALIDADE JULGADA PROCEDENTE.

1. A autorização do § 5º do art. 22 da Lei Orgânica para que cada Poder do  
Distrito Federal defina, por norma interna, as hipóteses nas quais a divulgação  
de  ato,  programa,  obra  ou  serviço  públicos  não  constitui  promoção  pessoal  
desconforma-se com o disposto no § 1º do art. 37 da Constituição da República.

2. Interpretação conforme à Constituição da República do § 6º do art. 22 da  
Lei  Orgânica  do Distrito  Federal  para  que a  divulgação de  iniciativa  de  ato,  
programa, obra ou serviço público de que o parlamentar seja autor se realize com  
a finalidade exclusiva de informar ou educar e apenas pelos canais do próprio  
mandatário  ou  partido  político,  não  se  admitindo  a  sua  confusão  com  a  
publicidade do órgão público ou entidade.

3. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do 
Supremo  Tribunal  Federal,  em  Sessão  Virtual  do  Plenário,  na 
conformidade  da  ata  de  julgamento,  por  unanimidade,  em  julgar 
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procedente o pedido formulado na ação direta de constitucionalidade 
para:  a)  declarar  a  inconstitucionalidade  do  §  5º  do  art.  22  da  Lei 
Orgânica do Distrito Federal; e b) interpretar conforme à Constituição 
da República o § 6º do art. 22 da Lei Orgânica do Distrito Federal para 
que a divulgação de iniciativa de ato, programa, obra ou serviço público 
de que seja ele autor se realize com a finalidade exclusiva de informar 
ou  educar  e  apenas  pelos  canais  do  próprio  mandatário  ou  partido 
político, não se admitindo a sua confusão com a publicidade do órgão 
público ou entidade, nos termos do voto da Relatora. Sessão Virtual de 
7.5.2021 a 14.5.2021.

Brasília, 17 de maio de 2021.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora
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Relatório

17/05/2021 PLENÁRIO

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 6.522 DISTRITO FEDERAL

RELATORA : MIN. CÁRMEN LÚCIA

REQTE.(S) :PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA 
INTDO.(A/S) :MESA DIRETORA DA CÂMARA LEGISLATIVA DO 

DISTRITO FEDERAL 
ADV.(A/S) :SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS 

R E L A T Ó R I O

A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA - (Relatora): 

1.  Ação  direta  de  inconstitucionalidade,  com  requerimento  de 
medida  cautelar,  ajuizada  em  3.8.2020  pelo  Procurador-Geral  da 
República  contra  os  §§  5º  e  6º  do  art.  22  da  Lei  Orgânica do  Distrito 
Federal, acrescentados pela Emenda n. 114/2019. Tem-se nos dispositivos 
impugnados:

“Art.  22.  Os  atos  da  administração  pública  de  qualquer  dos  
Poderes  do  Distrito  Federal,  além  de  obedecer  aos  princípios  
constitucionais  aplicados  à  administração  pública,  devem  observar  
também o seguinte: (...)

§ 5º A divulgação feita por autoridade de ato, programa, obra ou  
serviço públicos de sua iniciativa, incluídos os decorrentes de emendas  
à lei orçamentária anual,  não caracteriza promoção pessoal,  quando  
atenda os critérios previstos em norma interna de cada poder. 

§ 6º Também não caracteriza promoção pessoal a inclusão em  
material  de  divulgação  parlamentar  do  nome  do  autor  que  teve  a  
iniciativa  do  ato,  programa,  obra  ou  serviço  públicos,  incluídos  os  
decorrentes de emendas à lei orçamentária anual”.

2. O autor afirma que “permitir a utilização da publicidade institucional  
da  administração  pública  para  promoção  pessoal,  ultrapassando  os  limites  
traçados  pelo  art.  37,  §  1º,  da  Constituição  Federal,  resulta  em violação  dos  
princípios democrático e republicano (CF, art. 1º, caput e parágrafo único), dos  
quais  são  corolários  o direito  à  informação e  os  princípios  da  publicidade,  da  
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imparcialidade, da moralidade e da finalidade dos atos administrativos (CF, arts.  
5º, XXXIII, e 37, caput)”.

Enfatiza  que  “atos  de  competência  da  Câmara  Legislativa  do  Distrito  
Federal, uma vez aperfeiçoados, em conformidade com as normas constitucionais,  
legais e regimentais em vigor, consubstanciam atos do Poder Legislativo. Sua  
divulgação, quando feita pelos meios de publicidade institucional, há de se pautar  
sempre  no  interesse  coletivo,  não  havendo  de  servir  de  instrumento  para  a  
promoção da imagem pessoal do autor da respectiva proposição”. 

Pontua  que  “atos  de  competência  da  Câmara  Legislativa  do  Distrito  
Federal, uma vez aperfeiçoados, em conformidade com as normas constitucionais,  
legais e regimentais em vigor, consubstanciam atos do Poder Legislativo. Sua  
divulgação, quando feita pelos meios de publicidade institucional, há de se pautar  
sempre  no  interesse  coletivo,  não  havendo  de  servir  de  instrumento  para  a  
promoção da imagem pessoal do autor da respectiva proposição”. 

Argumenta  ser “incompatível  com  os  princípios  republicano,  da  
impessoalidade, da moralidade administrativa, da igualdade e da publicidade, a  
inclusão  do  nome  ou  qualquer  outra  referência  pessoal  a  agentes  políticos  –  
detentores  de  mandato  parlamentar  ou  autoridades  em  geral  –  em  material  
publicitário produzido pelo Estado para a divulgação de atos do Poder Público,  
ainda que estes tenham sua origem em proposições de iniciativa dos referidos  
agentes”.

Sustenta  que,  “por  permitir  que  ‘norma  interna  de  cada  poder’  afaste  
antecipadamente a caracterização de condutas como promoção pessoal em atos de  
divulgação praticados por autoridades; e por possibilitar a inclusão de nome do  
autor  da  proposição  em  meios  de  publicidade  institucional  de  órgãos  da  
administração pública, os §§ 5º e 6º do art. 22 da LODF malferem os arts. 1º,  
caput  e  parágrafo  único,  5º,  XXXIII,  e  37,  caput e  §  1º,  da  Constituição  
Federal”.
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Assinala que “a divulgação, pelo parlamentar, de ‘ato, programa, obra ou  
serviço público’ decorrente de proposição legislativa de sua iniciativa há de ser  
feita pelos meios próprios, seja na via da propaganda partidária, com recursos da  
própria legenda ou do fundo partidário; seja por meio dos canais de divulgação da  
atuação parlamentar,  inclusive  com o uso de  cota  para  exercício  de  atividade  
parlamentar – como ocorre na esfera federal, na forma disciplinada pelo Ato da  
Mesa do Congresso Nacional 43, de 21.5.200914 – ou verba equivalente”. 

3. O autor requer a suspensão cautelar das normas impugnadas.

No  mérito,  pede  “se  julgue  procedente  o  pedido  para  (i)  declarar  a  
inconstitucionalidade do § 5º inserido no art. 22 da Lei Orgânica do Distrito  
Federal  pela  Emenda  114/2019;  e  (ii)  dar  interpretação  conforme ao  §  6º  do  
mesmo dispositivo, para afastar qualquer aplicação que legitime a utilização dos  
meios oficiais de publicidade institucional da Câmara Legislativa do DF ou de  
órgãos da administração pública distrital para a divulgação de nomes de agentes  
políticos ou de autoridades, de modo a configurar promoção pessoal vedada pelo  
art. 37, § 1°, da Constituição Federal”. 

4. Em decisão de 26.2.2021, apliquei o rito previsto no art. 10 da Lei 
n. 9.868/1999.

5.  Em suas informações, o Governador do Distrito Federal realçou 
que “os dispositivos questionados seguiram regularmente o rito formal previsto  
para emenda à Lei Orgânica do Distrito Federal. No mais, ressalt[ou] que, salvo  
nos casos em que o Chefe do Executivo local deflagra o processo de emenda, não  
há  ingerência  do  Governador  do  Distrito  Federal  no  exercício  do  poder  
constituinte de reforma”.

6.  Certificou-se nos autos a não apresentação de informações pela 
Câmara  Legislativa  do  Distrito  Federal,  requisitadas  pelo  Ofício  n. 
408/2021.
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7. A  Advocacia-Geral  da  União  manifestou-se  pelo  parcial 
deferimento da medida cautelar:

“Administrativo.  Artigo  22,§§  5º  e  6º  da  Lei  Orgânica  do  
Distrito Federal, incluídos pela Emenda à Lei Orgânica nº 114/2019.  
Divulgação de atos, programas, obras ou serviços públicos. Alegação  
de violação aos artigos 1º, caput e parágrafo único; 5º, inciso XXXIII,  
e 37,  caput  e § 1º, da Constituição Federal. Presença dos requisitos  
necessários  à  concessão  da  medida  cautelar.  A  publicidade  dos  
programas,  atos  e  serviços  do  Poder  Público  deve  observar  os  
princípios gerais que regem a Administração Pública brasileira, como  
os princípios da impessoalidade e moralidade, cláusulas de reprodução  
obrigatória  para  o  Constituinte  Decorrente.  Essa  imperiosidade  é  
acentuada pelo disposto no artigo 37, § 1º, da Lei Maior, que limita o  
escopo  da  atividade  de  publicidade  institucional  a  campanhas  
meramente educativas, informativas ou de orientação social, afastando  
a possibilidade de sua utilização para a promoção pessoal de agentes  
públicos.  Precedentes  dessa  Suprema  Corte.  Manifestação  pelo  
deferimento parcial da cautelar pleiteada, apenas quanto ao artigo 22,  
§ 5º, da LODF”.

8. A  Procuradoria-Geral  da  República,  reiterando  o  seu  pedido 
inicial, pronunciou-se pela procedência do pedido.

Liberei o feito para inclusão na pauta de julgamentos do Plenário 
Virtual, com início no dia 16.4.2021. 

9. Pela Petição n. 39.797/2021, a Mesa Diretora da Câmara Legislativa 
do Distrito Federal requereu lhe fosse dada oportunidade de apresentar 
informações. Afirmou ter tomado ciência desta ação direta apenas com a 
publicação da inclusão em pauta no Diário de Justiça Eletrônico, pois o 
ofício requisitório de informações não teria sido encaminhado ao  e-mail 
institucional da Presidência da Câmara Legislativa.

Determinei  a  retirada  do  feito  da  pauta  para  nova  requisição  de 
informações  ao  Presidente  da  Câmara  Legislativa  do  Distrito  Federal, 
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Distrito Federal, incluídos pela Emenda à Lei Orgânica nº 114/2019.  
Divulgação de atos, programas, obras ou serviços públicos. Alegação  
de violação aos artigos 1º, caput e parágrafo único; 5º, inciso XXXIII,  
e 37,  caput  e § 1º, da Constituição Federal. Presença dos requisitos  
necessários  à  concessão  da  medida  cautelar.  A  publicidade  dos  
programas,  atos  e  serviços  do  Poder  Público  deve  observar  os  
princípios gerais que regem a Administração Pública brasileira, como  
os princípios da impessoalidade e moralidade, cláusulas de reprodução  
obrigatória  para  o  Constituinte  Decorrente.  Essa  imperiosidade  é  
acentuada pelo disposto no artigo 37, § 1º, da Lei Maior, que limita o  
escopo  da  atividade  de  publicidade  institucional  a  campanhas  
meramente educativas, informativas ou de orientação social, afastando  
a possibilidade de sua utilização para a promoção pessoal de agentes  
públicos.  Precedentes  dessa  Suprema  Corte.  Manifestação  pelo  
deferimento parcial da cautelar pleiteada, apenas quanto ao artigo 22,  
§ 5º, da LODF”.
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Virtual, com início no dia 16.4.2021. 

9. Pela Petição n. 39.797/2021, a Mesa Diretora da Câmara Legislativa 
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desta vez nos endereços eletrônicos indicados na Petição n. 39.797/2021, 
as quais foram prestadas em 22.4.2021.

Em  suas  informações,  a  Câmara  Legislativa  do  Distrito  Federal, 
anotou que “atos, programas, obras e serviços públicos devem ser transparentes  
e acessíveis aos seus destinatários, e o § 5º somente deixa explícito, com caráter  
pedagógico, uma realidade: sua divulgação não caracteriza promoção pessoal”.  
Pontuou que,  “a prestação de contas não é sequer uma opção do mandatário,  
pois  se  configura,  em verdade,  em um dos  seus  principais  deveres  perante  a  
sociedade”. 

É  o  relatório,  cuja  cópia  deverá  ser  encaminhada a  cada um dos 
Ministros do Supremo Tribunal Federal (art. 9º da Lei n. 9.868/1999 c/c 
inc. I do art. 87 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 
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Voto - MIN. CÁRMEN LÚCIA

17/05/2021 PLENÁRIO

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 6.522 DISTRITO FEDERAL

V O T O

A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA (Relatora): 

1.  A presente ação direta de inconstitucionalidade tem como objeto 
os §§ 5º e 6º do art. 22 da Lei Orgânica do Distrito Federal, acrescentados 
pela  Emenda  n.  114/2019,  que  cuidam  da  publicidade  de  atos  de 
autoridades do Distrito Federal. Tem-se nas normas questionadas:

“Art.  22.  Os  atos  da  administração  pública  de  qualquer  dos  
Poderes  do  Distrito  Federal,  além  de  obedecer  aos  princípios  
constitucionais  aplicados  à  administração  pública,  devem  observar  
também o seguinte: (...)

§ 5º A divulgação feita por autoridade de ato, programa, obra ou  
serviço públicos de sua iniciativa, incluídos os decorrentes de emendas  
à lei orçamentária anual,  não caracteriza promoção pessoal,  quando  
atenda os critérios previstos em norma interna de cada poder. 

§ 6º Também não caracteriza promoção pessoal a inclusão em  
material  de  divulgação  parlamentar  do  nome  do  autor  que  teve  a  
iniciativa  do  ato,  programa,  obra  ou  serviço  públicos,  incluídos  os  
decorrentes de emendas à lei orçamentária anual”.

2. A  ação  está  suficientemente  instruída  com  informações  do 
Governador  e  da  Câmara  Legislativa  do  Distrito  Federal  e  com  a 
manifestação  da  Advocacia-Geral  da  União,  pelo  que  proponho  a 
conversão  do  exame  do  pleito  de  medida  cautelar  em  julgamento  de 
mérito,  como  vem  sendo  adotado  por  este  Plenário  em  respeito  ao 
princípio  constitucional  da  duração  razoável  do  processo.  Assim,  por 
exemplo:

“AÇÃO  DIRETA  DE  INCONSTITUCIONALIDADE.  LEI  
ESTADUAL 8.939/2009 DO ESTADO DA PARAÍBA. FERIADO  
ESTADUAL  AOS  BANCÁRIOS  E  ECONOMIÁRIOS.  
VIOLAÇÃO  AO  PRINCÍPIO  DA  ISONOMIA.  DESVIO  DE  
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Voto - MIN. CÁRMEN LÚCIA

ADI 6522 / DF 

FINALIDADE. INSTITUIÇÃO DE DESCANSO REMUNERADO  
A  CATEGORIA  ESPECÍFICA,  SOB  O  PRETEXTO  DE  
INSTITUIÇÃO DE FERIADO. OFENSA AO ART. 22, I, DA CF.  
COMPETÊNCIA  PRIVATIVA  DA  UNIÃO  PARA  LEGISLAR  
SOBRE  DIREITO  DO  TRABALHO.  
INCONSTITUCIONALIDADE  MATERIAL  E  FORMAL 
RECONHECIDA. 1. Proposta de conversão de referendo de medida  
cautelar  em  julgamento  definitivo  de  mérito,  considerando  a  não  
complexidade  da questão de  direito  em discussão e  a instrução dos  
autos,  nos  termos  do  art.  12  da  Lei  9.868/1999.  2.  Instituição  de  
“feriado” somente a bancários e economiários, sem discrímen razoável,  
configura  ofensa  ao  princípio  constitucional  da  isonomia.  
Inconstitucionalidade  material  reconhecida.  3.  Lei  estadual  que,  a  
pretexto  de  instituir  feriado,  concede  benefício  de  descanso  
remunerado  à  categoria  dos  bancários  e  economiários  incorre  em  
desvio de finalidade e viola a competência privativa da União para  
legislar  sobre  direito  do  trabalho.  Inconstitucionalidade  formal  
reconhecida.  4.  Ação  direta  conhecida  e  julgada procedente” (Ação 
Direta de Inconstitucionalidade n. 5.566/PB, Relator o Ministro 
Alexandre de Moraes, DJe 9.11.2018).

3.  No  Título  II  da  Lei  Orgânica  do  Distrito  Federal,  tem-se  a 
organização da Administração Pública. No Capítulo V daquele título está 
a disciplina de seus princípios e regras, dispondo-se no art.  22 sobre a 
publicidade dos atos:

“Art.  22.  Os  atos  da  administração  pública  de  qualquer  dos  
Poderes  do  Distrito  Federal,  além  de  obedecer  aos  princípios  
constitucionais  aplicados  à  administração  pública,  devem  observar  
também o seguinte:

I - os atos administrativos são públicos, salvo quando a lei, no  
interesse da administração, impuser sigilo; (...)

V  -  a  publicidade  dos  atos,  programas,  obras,  serviços  e  as  
campanhas dos  órgãos  e  entidades  da  administração pública,  ainda  
que não custeada diretamente pelo erário, obedecerá ao seguinte: ter  
caráter  educativo,  informativo  ou  de  orientação  social,  dela  não  
podendo  constar  símbolos,  expressões,  nomes  ou  imagens  que  
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Voto - MIN. CÁRMEN LÚCIA

ADI 6522 / DF 

caracterizem promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos;  
ser  suspensa  noventa  dias  antes  das  eleições,  ressalvadas  aquelas  
essenciais ao interesse público”.

Nos §§  1º  e  2º  do  art.  22  da  Lei  Orgânica  do  Distrito  Federal  se 
estabelece  o  dever  de  publicação  oficial  de  despesas  realizadas  com 
publicidade e  propaganda pelos  órgãos dos  três  Poderes,  inclusive  da 
Administração Pública indireta, com discriminação de beneficiário, valor 
e finalidade.

4. Pela norma do § 5º do art. 22 se dispõe que “a divulgação feita por  
autoridade de ato, programa, obra ou serviço públicos de sua iniciativa, incluídos  
os decorrentes de emendas à lei orçamentária anual, não caracteriza promoção  
pessoal, quando atenda os critérios previstos em norma interna de cada poder”.

Embora  na  Lei  Orgânica  do  Distrito  Federal  se  determine  que  a 
publicidade de atos, programas, obras, serviços e campanhas de órgãos e 
entidades  da  Administração  Pública  deva  ter  caráter  educativo, 
informativo ou de orientação social  (inc.  V do art.  22),  atribuiu a cada 
Poder, nos termos do § 5º do art. 22, a fixação de critérios pelos quais a 
divulgação  daqueles  atos  não  caracterizará  promoção  pessoal  de 
autoridade pública.

5. A delegação  a  cada  Poder  para  definir,  por  norma interna,  as 
hipóteses  pelas  quais  a  divulgação  de  ato,  programa,  obra  ou serviço 
públicos não constituirá promoção pessoal está em desconformidade com 
o § 1º do art. 37 da Constituição da República, na qual se 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”.   

O  constituinte  originário,  atento  aos  princípios  republicano  e 
democrático,  estabeleceu  que  nenhuma  publicidade  ou  campanha  do 
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Poder Público pode ter como objetivo a promoção pessoal de autoridades 
ou servidores públicos, razão pela qual, como posto no § 1º do art. 37, em 
divulgações  ou  campanhas  não  podem  constar  nomes,  símbolos  ou 
imagens com essa finalidade.

Pelo § 1º do art. 37 da Constituição da República, a divulgação de 
atos, programas, obras, serviços e campanhas da administração pública 
tem  três objetivos precisos:  educar, informar ou orientar a sociedade. O 
princípio  da  supremacia  do  interesse  público  permeia  a  publicidade 
estatal.  

Sobre  a  matéria,  o  Ministro  Menezes  Direito,  em  voto  condutor 
proferido no Recurso Extraordinário n. 191.668 (DJe de 30.5.2008), assim 
pontuou:

 “A regra  constitucional  do  artigo  37,  caput  e  parágrafo  1º,  
objetiva  assegurar  a  impessoalidade  da  divulgação  dos  atos  
governamentais que devem voltar-se exclusivamente para o interesse  
social. Não quis o constituinte que os atos de divulgação servissem de  
instrumento  para  a  propaganda  de  quem  está  exercendo  o  cargo  
público,  espraiando  com  recursos  orçamentários  a  sua  presença  
política no eleitorado. O que o constituinte quis foi marcar que os atos  
governamentais  objeto  de  divulgação  devem  revestir-se  de  
impessoalidade, portanto, caracterizados como atos do governo e não  
deste ou daquele governo em particular. Não foi por outra razão que a  
redação do parágrafo 1º do artigo 37 da Constituição de 1988, prestes  
a completar 20 anos, restringiu a publicidade ao caráter educativo,  
informativo ou de orientação social, ‘dela não podendo constar nomes,  
símbolos  ou  imagens  que  caracterizem  promoção  pessoal  de  
autoridades  ou  servidores  públicos’.  No  momento  em que  existe  a  
possibilidade de reconhecimento ou identificação da origem pessoal ou  
partidária da publicidade há, sem dúvida, o rompimento do princípio  
da impessoalidade determinada no caput, bem como configuração de  
promoção pessoal daquele que exerce o cargo público no padrão de sua  
vinculação com determinado partido político que ensejou a sua eleição.  
Assim, direta ou indiretamente, a vedação é alcançada toda vez que  
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exista a menor possibilidade que seja de desvirtuar-se a lisura desejada  
pelo  constituinte,  sequer  sendo  necessário  construir  interpretação  
tortuosa que autorize essa vedação, nascida que é da simples leitura do  
texto da espécie normativa de índole constitucional. Com isso, o que se  
deve  explicitar  é  que  a  regra  constitucional  veda  qualquer  tipo  de  
identificação  pouco  relevando  que  seja  por  nome,  de  slogan  ou  de  
imagem capaz de vincular o governo à pessoa do governante ou ao seu  
partido.  Qualquer  margem de  abertura  nesse  princípio  é  capaz  de  
ensejar no tempo exceções que levam à inutilidade do dispositivo”.

6. O agente público não pode se valer do cargo que exerce ou dos 
recursos públicos que gere para a autopromoção política, sob pena de se 
ter por configurado o desvio de finalidade e contrariados os princípios da 
impessoalidade e da probidade. 

As campanhas e as divulgações da Administração Pública destinam-
se  à  realização  de  políticas  públicas  consentâneas  com  os  valores  da 
Constituição  da  República,  não  consubstanciando  instrumento  de 
propaganda governamental. Como exemplos os seguintes julgados:

“AGRAVO  REGIMENTAL  EM  RECURSO  
EXTRAORDINÁRIO.  ART.  37,  §  1º,  DA  CONSTITUIÇÃO  
FEDERAL.  PUBLICIDADE  DE  ATOS  E  OBRAS  PÚBLICAS.  
NÃO OBSERVÂNCIA DO  DISPOSTO  NA SEGUNDA PARTE  
DO PRECEITO CONSTITUCIONAL. DECISÃO PROFERIDA À  
LUZ DAS PROVAS CARREADAS PARA OS AUTOS. REEXAME  
DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE: SÚMULA 279/STF. 1. O art.  
37, § 1º da Constituição Federal preceitua 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.’  2.  
Publicidade  de  caráter  autopromocional  do  Governador  e  de  seus  
correligionários,  contendo  nomes,  símbolos  e  imagens,  realizada  às  
custas do erário.  Não observância do disposto na segunda parte do  
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preceito constitucional contido no art. 37, § 1º. Decisão proferida à luz  
das provas carreadas para os autos. Reapreciação da matéria fática em  
sede  extraordinária.  Impossibilidade.  Súmula  279/STF.  Agravo  
regimental não provido” (Recurso Extraordinário n. 217.025 AgR, 
Relator o Ministro Maurício Corrêa, DJ de 5.6.1998)

“Ação  popular.  Publicação  custeada  pela  Prefeitura  de  São  
Paulo.  Ausência  de  conteúdo  educativo,  informativo  ou  orientação  
social que tivesse como alvo a utilidade da população, de modo a não se  
ter o acórdão recorrido como ofensivo ao disposto no § 1º do art. 37 da  
Constituição  Federal.  Recurso  extraordinário  de  que,  em  
consequência, por maioria, não se conhece” (Recurso Extraordinário 
n. 208.114, Relator o Ministro Octávio Gallotti, DJ de 25.8.2000).

7. O  princípio  estabelecido  pelo  §  1º  do  art.  37  da  Constituição 
Republicana  sobre  a  finalidade  legitimadora  e  os  pressupostos  da 
publicidade dos atos e das  campanhas de órgãos públicos não admite 
flexibilização por norma infraconstitucional ou regulamentar. Trata-se de 
preceito  claro  a  ser  reproduzido  e  observado  por  todos  os  entes  da 
Federação. 

A disposição do § 5º do art. 22 da Lei Orgânica do Distrito Federal, 
na  qual  se  atribui  a  cada  Poder  a  edição  dos  critérios  pelos  quais  a 
divulgação  de  ato,  programa,  obra  ou  serviço  públicos  não  será 
considerada promoção pessoal, abriu espaço indevido de regulamentação 
não previsto na Constituição da República, tornando deficiente a proteção 
contra eventuais desvios de finalidade. Não cabe a órgão ou Poder fixar 
critérios,  pressupostos  ou  requisitos  para  a  incidência  de  norma 
autoaplicável da Constituição. 

Como  acentuado  pela  Advocacia-Geral  da  União,  “a  disposição  
hostilizada, ao permitir que norma interna de cada Poder tenha o condão, por si  
só, de delinear os critérios para a caracterização ou não de promoção pessoal nas  
divulgações, sem estabelecer quaisquer parâmetros objetivos para tanto, vulnera  
o artigo 37, caput, e parágrafo 1º, da Constituição Federal”.
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8. Deve ser realçado que o poder legislativo submete-se aos limites 
fixados  pelo  poder  constituinte  originário.  Este  Supremo  Tribunal  já 
proclamou  que  “a  Constituição  estadual [...]  representa,  no  plano  local,  a  
expressão  mais  elevada  do  exercício  concreto  do  poder  de  auto-organização  
deferido  aos  Estados-membros  pela  Lei  Fundamental  da  República.  Essa  
eminente prerrogativa institucional, contudo, não se reveste de caráter absoluto.  
Acha-se , ao contrário, submetida, quanto ao seu exercício, a limitações jurídicas  
impostas pela própria Constituição Federal, que, no art. 25, ‘caput’, estabelece  
que ‘Os Estados organizam-se e regem-se pelas Constituições e leis que adotarem,  
observados  os  princípios  desta  Constituição’”  (Ação  Direta  de 
Inconstitucionalidade n. 105, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 
3.9.2018). 

9. No § 6º do art. 22 da Lei Orgânica do Distrito Federal se estabelece 
que  “também  não  caracteriza  promoção  pessoal  a  inclusão  em  material  de  
divulgação parlamentar do nome do autor que teve a iniciativa do ato, programa,  
obra ou serviço públicos, incluídos os decorrentes de emendas à lei orçamentária  
anual”.

A divulgação feita pelo parlamentar de seus atos e iniciativas pode 
não constituir promoção pessoal indevida por não se confundir com a 
publicidade  estatal  prevista  no  §  1º  do  art.  37  da  Constituição  da 
República.   Mas  para  que  não  incorra  em  publicidade  pessoal, 
constitucionalmente  vedada,  há  que  se  limitar  ao  que  seja  descrição 
informativa de sua conduta e com limites em sua atuação.

A divulgação relacionada especificamente à prestação de contas pelo 
parlamentar ao cidadão não constitui situação vedada pela Constituição 
da República desde que realizada nos espaços próprios do mandatário ou 
do partido político e seja assumida com os seus recursos, não se havendo 
de confundi-la com a publicidade do órgão público ou entidade.
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No  inc.  IV  do  art.  36-A da  Lei  n.  9.504/1997  (Lei  das  Eleições), 
permite-se a cobertura, por comunicação social, inclusive  internet, desde 
que não configurem pedido explícito de voto, dos atos de parlamentares e 
dos debates legislativos.    

Entretanto,  como  aponta  o  autor  da  ação,  é  mister  seja  afastada 
qualquer dúvida sobre a adequada interpretação do § 6º do art. 22 da Lei 
Orgânica do Distrito Federal, para que se não se confunda a publicidade 
institucional  de  órgão  público  com  ênfase  e  propaganda  pessoal  do 
interessado. 

É de se conferir, portanto, interpretação conforme à Constituição ao 
§ 6º do art. 22 da Lei Orgânica do Distrito Federal para que a divulgação 
de  atos  e  iniciativas  de  parlamentares  seja  tida  como legítima apenas 
quando  efetuada  nos  ambientes  de  divulgação  do  mandatário  ou  do 
partido político,  não se havendo de confundi-la com a publicidade do 
órgão público ou entidade.

10. Pelo exposto, voto no sentido de se julgar procedente o pedido 
para:

a) declarar  a  inconstitucionalidade  do  §  5º  do  art.  22  da  Lei 
Orgânica do Distrito Federal; e

b) interpretar conforme à Constituição da República o § 6º do art. 
22  da  Lei  Orgânica  do  Distrito  Federal  para  que  a  divulgação  de 
iniciativa  de ato,  programa,  obra ou serviço público de  que seja  ele 
autor se realize com a finalidade exclusiva de informar ou educar e 
apenas pelos canais do próprio mandatário ou partido político, não se 
admitindo  a  sua  confusão  com  a  publicidade  do  órgão  público  ou 
entidade.
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interessado. 
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b) interpretar conforme à Constituição da República o § 6º do art. 
22  da  Lei  Orgânica  do  Distrito  Federal  para  que  a  divulgação  de 
iniciativa  de ato,  programa,  obra ou serviço público de  que seja  ele 
autor se realize com a finalidade exclusiva de informar ou educar e 
apenas pelos canais do próprio mandatário ou partido político, não se 
admitindo  a  sua  confusão  com  a  publicidade  do  órgão  público  ou 
entidade.
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PLENÁRIO
EXTRATO DE ATA

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 6.522
PROCED. : DISTRITO FEDERAL
RELATORA : MIN. CÁRMEN LÚCIA
REQTE.(S) : PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA
INTDO.(A/S) : MESA DIRETORA DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO 
FEDERAL
ADV.(A/S) : SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS

Decisão:  O  Tribunal,  por  unanimidade,  julgou  procedente  o 
pedido  formulado  na  ação  direta  para:  a)  declarar  a 
inconstitucionalidade  do  §  5º  do  art.  22  da  Lei  Orgânica  do 
Distrito  Federal;  e  b)  interpretar  conforme  à  Constituição  da 
República o § 6º do art. 22 da Lei Orgânica do Distrito Federal 
para que a divulgação de iniciativa de ato, programa, obra ou 
serviço público de que seja ele autor se realize com a finalidade 
exclusiva de informar ou educar e apenas pelos canais do próprio 
mandatário ou partido político, não se admitindo a sua confusão 
com a publicidade do órgão público ou entidade, nos termos do voto 
da Relatora. Plenário, Sessão Virtual de 7.5.2021 a 14.5.2021.

Composição:  Ministros  Luiz  Fux  (Presidente),  Marco  Aurélio, 
Gilmar Mendes, Ricardo Lewandowski, Cármen Lúcia, Dias Toffoli, 
Rosa Weber, Roberto Barroso, Edson Fachin, Alexandre de Moraes e 
Nunes Marques.

Carmen Lilian Oliveira de Souza
Assessora-Chefe do Plenário

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço
http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 631F-D58A-2244-A042 e senha CC90-8B55-38FE-92F4
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