
25 e 26 de setembro

08 às 18h

Salvador–BA 

CH: 20 horas

Valor do Curso:

R$ 950,00
*Consulte Condições

www.directcapacita.com.br
contato@directcapacita.com.br 

Matricule-se:

Apoio Institucional Realização

Capacitação em Gestão Pública

PROFESSOR

(75) 3183-1105 | (75) 98115-5868
(71) 99936-5809 | (71) 98786-8297

Incluindo também:
Material de apoio + 
Ambiente virtual de 

aprendizagem (AVA) +
Modelos de 
documentos

CURSO DE ASSESSORIA, CONSULTORIA 
E PROCURADORIA JURÍDICA DE MUNICÍPIOS

CURSO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
EM ANO ELEITORAL

Abuso de poder (Lei n. 64/90), condutas vedadas em ano eleitoral (Lei no 
9.504/97), Emenda Constitucional 107/2020 e Resoluções do Tribunal 

Superior Eleitoral (TSE) para as eleições de 2020.

Cláudio Gusmão
Procurador Regional Eleitoral

Aspectos Jurisprudenciais, Normativos e Doutrinários Atualizados

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

CURSO PRESENCIAL -  
com saúde e segurança

Consulte o protocolo



. 

APRESENTAÇÃO PROGRAMAÇÃO

 

Capacitação em Gestão Pública

Para a Administração Pública Municipal o 
ano de 2020 é atípico tendo em vista que 
no mês de outubro ocorrerá as eleições 
municipais e a legislação prevê algumas 
restrições para atuação de agentes 
públicos nesse período. Caso essas 
restrições não sejam observadas pode 
ensejar graves conseqüências aos agentes 
públicos, tais como: multa, reprovação de 
contas, improbidade administrativa e até 
mesmo a proibição de concorrer a cargos 
eletivos. 

Por tanto, aqueles que atuam direta e 
indiretamente na Administração Pública 
ou que pretendem se candidatar precisam 
estar atualizados sobre as normas, 
doutrinas e atual jurisprudência do 
Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sobre 
esses assuntos.

Nesse sentido, a DIRECT – Capacitação em 
Gestão Pública promove o CURSO DE 
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL 
EM ANO ELEITORAL. Se propondo a 
apresentar informações atualizadas sobre 
os temas: Condutas vedadas em ano 
eleitoral (Lei nº 9.504/97 – Lei das Eleições); 
Obrigações em último ano de mandato 
previstas na Lei de Responsabilidade Fiscal 
(Lei nº 101/00); e Inovações e Resoluções 
do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) para as 
eleições de 2020.

Base normativa: Constituição Federal
Código Eleitoral 
Lei nº 9.504/97 (Lei das Eleições)
Lei Complementar n.º 64/1990 (Lei de Inelegibilidade).

Alistamento eleitoral. 

Inscrição, transferência, domicílio eleitoral.

Revisão do eleitorado.

Partido político: �delidade partidária, perda do mandato, 
coligações. 

Convenções para escolha de candidatos. 

Registro de candidatura: condições de elegibilidade e 
hipóteses de inelegibilidade. 

Desincompatibilização. 

Campanha eleitoral. 

Apuração e proclamação dos eleitos. 

Diplomação.

Prazos de desincompatibilização de agentes públicos para 
concorrer a cargos durante as eleições municipais.

Resoluções do TSE para as eleições de 2020: aspectos mais 
relevantes.

Principais ilícitos eleitorais: Abuso de poder político/de 
autoridade e econômico. 

Arrecadação e gastos ilícitos de campanha. 

Captação ilícita de Sufrágio. 

Abuso de poder (Lei complementar n. 64/90)Emenda 
Constitucional 107/2020 e alterações para as eleições de 2020

Condutas vedadas aos agentes públicos em campanhas 
eleitorais. 

Espécies: cessão ou uso de bens públicos; uso de materiais ou 
serviços; cessão de servidor/empregado público; distribuição 
e uso promocional de bens e serviços de caráter social; atos 
relativos aos servidores públicos (nomeação, contratação, 
transferência, concessão/supressão de vantagens, aumento 
salarial etc); transferência de recursos entre os entes políticos; 
publicidade institucional; limites de gastos com propaganda. 

ASPECTOS GERAIS DAS ELEIÇÕES

S e g u i n d o  a s  m e d i d a s  d e  s a ú d e  e 
segurança para os  par t ic ipantes e 
realizadores do evento, serão adotados os 
seguintes protocolos:

- uso de máscaras; aferição de temperatura; 
utilização de apenas 60% da capacidade 
do auditório;  distanciamento físico; 
higienização periódica com álcool em gel; 
higienização periódica do ambiente.



CORPO DOCENTE

ORIENTAÇÕES GERAIS

FORMAÇÃO ACADÊMICA (área jurídica):

• B A C H A R E L  E M  D I R E I T O  P E L A 
UNIVERSIDADE CATÓLICA DO SALVADOR 
(1993)

• MESTRE EM DIREITO ECONÔMICO PELA 
FACULDADE DE DIREITO DA UNIVERSIDADE 
FEDERAL DA BAHIA (2000)

• MESTRE (2016) E DOUTORANDO 
EM DIREITO CONSTITUCIONAL PELA 
UNIVERSIDADE DE SEVILHA/ESPANHA

ATIVIDADES PROFISSIONAIS:

•     PROCURADOR DA REPÚBLICA (MEMBRO DO 
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL) – desde 1997

•    PROCURADOR REGIONAL ELEITORAL NO 
ESTADO DA BAHIA (CHEFE DO MINISTÉRIO PÚBLICO 
ELEITORAL NO ESTADO) – biênios 2007/2009; 
2017/2019; 2019/2021 (em exercício)

 •    PROFESSOR DA ESCOLA SUPERIOR DO 
MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO

CARGOS EXERCIDOS NA ÁREA JURÍDICA:

•    PROMOTOR DE JUSTIÇA – MINISTÉRIO 
PÚBLICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO (1995/1996)
•     JUIZ DE DIREITO – PODER JUDICIÁRIO DO 
ESTADO DA BAHIA (1996/1997)
•        JUIZ ELEITORAL – PODER JUDICIÁRIO 
ELEITORAL/BA (1995/1997)

Cláudio Gusmão

s

Local: O curso será realizado presencialmente no 
endereço AUDITÓRIO 01 do Condomínio CEO Salvador 
Shopping – Av. Tancredo Neves (Estacionamento gratuito 
desde que solicitado previamente), 2539 – Caminho das 
Árvores, Salvador – BA, CEP: 41.820-021 (O prédio fica ao 
lado do Salvador Shopping).

Período do curso: Será realizado nos dias 25 e 26 de 
setembro de 2020 das 08h às 18h. Serão disponibilizados 
via EAD  materiais para complementar os estudos do 
curso, que equivalem ao complemento de 04 horas, 
totalizando assim, a carga horária do curso de 20 horas.

Investimento: O valor do curso por participante é de 
R$990,00 (novecentos e noventa reais). Pagando até o dia 
18 de setembro de 2020, o valor com desconto será de 
R$950,00 (novecentos e cinquenta reais).

Promoção: Cada instituição ou pessoa física que 
inscrever  04 (quatro) alunos neste curso terá direito a 
mais 01 (uma) 5ª (quinta) inscrição gratuita nesse mesmo 
curso.

Estudos complementares: Incluindo também material 
de apoio, Ambiente virtual de aprendizagem (AVA) e  
Modelos de documentos.

Contrato com Entidades Públicas: Os contratos com 
Prefeituras, Câmaras ou qualquer Entidade Pública 
deverão ser apresentados e assinados pelo Gestor 
junto com o comprovante de pagamento da despesa 
previamente à data do evento.

Conceito de agente público. 

Responsabilização. 

Sanções. 

Ações eleitorais. 

Modalidades. 

Legitimação. 

Competência. 

Causas de pedir. 

Prazos.

Atuação do Ministério Público. 

Recursos

Capacitação em Gestão Pública
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Capacitação em Gestão Pública

Medidas de saúde e segurança durante os eventos de capacitação 

Seguindo as medidas de saúde e segurança para os alunos, professores e demais 
colaboradores do evento, serão adotados os seguintes protocolos:

1. Redução da utilização do espaço: será utilizada apenas 60% (sessenta 
por cento) da capacidade de cada auditório de modo a assegurar o 
distanciamento entre os participantes; 

2. Uso de máscaras: serão disponibilizadas máscaras de proteção 
individual para uso obrigatório de todos durante a realização do evento;

3. Aferição de temperatura: todos os participantes deverão se submeter à 
aferição de temperatura antes de ingressar nos auditórios; 

4. Distanciamento físico: durante as aulas, intervalos e cooffe break os 
alunos deverão manter distância e evitar aglomerações; 

5. Higienização do ambiente: será realizada higienização periódica do 
ambiente durante os 04 (quatro) turnos do evento;

6. Higienização pessoal: serão disponibilizados álcool em gel para os 
participantes e nas dependências do evento para higienização periódica das 
mãos; 

7. Grupos suspeitos: os alunos que forem constatados com algum sintoma 
do COVID-19, tais como: febre, tosse, cansaço ou falta de ar não poderão 
participar do evento.

* A inobservância dessas disposições con�gura causa para rescisão contratual e 
cancelamento da participação do aluno no evento.

À Direção.

Capacitação em Gestão Pública
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