
Advocacia-Geral da União
Subchefia para Assuntos Jurídicos Casa Civil da Presidência da República

Centro de Ética Pública da Presidência da República
Comissão de Ética Pública da Presidêcia da República

Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão



Este documento representa um resumo da Cartilha “Condutas Vedadas aos agentes 
Públicos Federais em Eleições”, produzida originalmente pela Advocacia-Geral da União e 

Subchefia para Assuntos Jurídicos da Casa Civil da Presidência da República. 
Cartilha na íntegra: 

http://www.secom.gov.br/orientacoes-gerais/normas-e-contratacoes/eleicoes-2014

Para fins didáticos, o Sumário passou por ajuste em sua numeração.
Resumo/Diagramação: Instituto Federal Baiano (IF Baiano) – Coordenação de 

Comunicação Social // Capa: AGU.

2014



1. Apresentação                                                                                                                                                                        

2. Agentes públicos para fins eleitorais  
                                                                                                                                      
3. Princípio básico de vedação de condutas      
                                                                                                                           
4. Condutas vedadas e uso indevido, desvio ou abuso do poder de autoridade

5. Condutas vedadas e atos de improbidade administrativa

6. Condutas vedadas aos agentes públicos em campanhas eleitorais
6.1. Propaganda eleitoral antecipada
6.1.1 Publicidade e o princípio da impessoalidade
6.1.2 Publicidade institucional
6.1.3 Aumento de gastos com publicidade de órgãos ou entidades públicas
6.1.4 Contratação de shows artísticos
6.1.5 Pronunciamento em cadeia de rádio e televisão
6.1.6 Propaganda eleitoral em sítios oficiais ou hospedados por órgãos ou entidades da administração pública direta ou
 indireta
6.1.7 Vedação de utilização de nomes e siglas de órgãos públicos da União, suas autarquias e fundações públicas

6.2 Bens, materiais ou serviços públicos
6.2.1 Cessão e utilização de bens públicos
6.2.2 Uso abusivo de materiais e serviços públicos
6.2.3 Uso de bens e serviços de caráter social

6.3 Recursos Humanos
6.3.1 Cessão de servidores ou empregados ou uso de seus serviços
6.3.2 Nomeação, contratação, admissão, demissão sem justa causa, supressão ou readaptação de vantagens, remoção ou 
transferência de ofício e exoneração de servidor público
6.3.3 Revisão geral da remuneração dos servidores públicos

6.4 Recursos orçamentários e financeiros
6.4.1 Transferência voluntária de recursos públicos
6.4.2 Distribuição gratuita de bens, valores ou benefícios

7. Vedação prevista na lei de responsabilidade fiscal
7.1. Vedação de se contrair obrigação de despesa

4

4

4

5

5

5
6

7
7
7

9

8

9
9

10

10
11

11
12

13

SUMÁRIO

6

8



Esta cartilha visa impedir o uso do aparelho burocrático da administração pública de qualquer esfera de poder 
(federal, estadual, distrital ou municipal) em favor de candidatura, assegurando assim a igualdade de condições 
na disputa eleitoral. 

Assim, os agentes públicos da administração federal devem ter cautela para que seus atos não venham a 
provocar qualquer desequilíbrio na isonomia necessária entre os candidatos, nem violem a moralidade e a 
legitimidade das eleições. 

Cumpre alertar, contudo, que, no art. 237 do Código Eleitoral (Lei nº 4.737, de 15 de julho de 1965), bem 
como no art. 22 da Lei Complementar nº 64, de 1990, há vedação de caráter amplo e genérico para a 
administração pública e seus gestores. Trata-se da responsabilização da autoridade e do candidato na hipótese 
de “uso indevido, desvio ou abuso do poder de autoridade”, em beneficio de candidato ou partido político. 

Isso implica que, além das hipóteses expressamente previstas na Lei das Eleições, a Justiça Eleitoral também 
tem competência para aplicar penalidades em casos que julgue tenha havido abuso do poder de autoridade. 
Dessa forma, atos de governo, ainda que formalmente legais, podem ser entendidos como abusivos se, de 
algum modo, puderem ser associados com a concessão de benefício a certo candidato, partido político ou 
coligação, ou se forem praticados em desfavor da liberdade do voto. 

Nada obstante, a participação em campanhas eleitorais é direito de todos os cidadãos. Portanto, não é vedado 
aos agentes públicos participar, fora do horário de trabalho, de eventos de campanha eleitoral, devendo 
observar, no entanto, os limites impostos pela legislação, bem como os princípios éticos que regem a 
administração pública. 

Quem exerce, ainda que transitoriamente ou sem remuneração, por eleição, nomeação, designação, 
contratação ou qualquer outra forma de investidura ou vínculo, mandato, cargo, emprego ou função nos 
órgãos ou entidades da administração pública direta, indireta ou fundacional.

Estão compreendidos: os servidores titulares de cargos públicos, efetivos ou em comissão, em órgão ou 
entidade pública (autarquias e fundações); os estagiários; os que se vinculam contratualmente com o Poder 
Público (prestadores terceirizados de serviço, concessionários ou permissionários de serviços públicos e 
delegados de função ou ofício público). 

São vedadas condutas tendentes a afetar a igualdade de oportunidades entre candidatos nos pleitos eleitorais. 

Contudo, cabe alertar que, em precedente recente do TSE, se entendeu que a configuração das condutas 
vedadas prescritas no art. 73 da Lei nº 9.504/97 se dá com a mera prática de atos, desde que esses se 
subsumam às hipóteses ali elencadas, porque tais condutas, por presunção legal, são tendentes a afetar a 
igualdade de oportunidades entre os candidatos no pleito eleitoral, sendo desnecessário comprovar-lhes a 
potencialidade lesiva (REspe nº 45.060, Acórdão de 26/09/2013, relatora Ministra Laurita Hilário Vaz; vide, 
ainda, REspe nº 21.151, Acórdão de 27/03/2003, relator Min. Fernando Neves da Silva).

1. APRESENTAÇÃO

2. AGENTES PÚBLICOS PARA FINS ELEITORAIS

3. PRINCÍPIO BÁSICO DE VEDAÇÃO DE CONDUTAS
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Conforme o TSE, as condutas vedadas (Lei das Eleições, art. 73) constituem-se em espécie do gênero abuso 
de autoridade.

O abuso do poder de autoridade é condenável por afetar a legitimidade e a normalidade dos pleitos e, 
também, por violar o princípio da isonomia entre os concorrentes, amplamente assegurado na Constituição 
da República. 

Assim, a prática de condutas vedadas pela Lei nº 9.504, de 1997 pode vir a ser apurada em investigação judicial 
e ensejar a aplicação do disposto no art. 22 da Lei Complementar nº 64, de 1990, que trata do uso indevido, 
desvio ou abuso do poder econômico ou do poder de autoridade, da utilização indevida de veículos ou meios 
de comunicação social, em benefício de candidato ou partido político.

A competência para processar e julgar o ato de improbidade não será da Justiça Eleitoral, mas da Justiça 
comum - Justiça Federal no caso de autoridade da administração federal 

As penalidades também não são de ordem eleitoral, mas de ordem cível-administrativa aquele que venha a ser 
condenado. E a circunstância de os fatos narrados em investigação judicial na Justiça Eleitoral configurarem, em 
tese, improbidade administrativa não obsta a competência dessa Justiça especializada para apuração dos 
eventuais ilícitos eleitorais (condutas vedadas e uso indevido, desvio ou abuso do poder econômico ou do 
poder de autoridade), nem para imposição das penalidades previstas na legislação eleitoral.

Para o TSE, entende-se como ato de propaganda eleitoral aquele que leva ao conhecimento geral, ainda que 
de forma dissimulada, a candidatura, mesmo que apenas postulada, a ação política que se pretende 
desenvolver ou razões que induzam a concluir que o beneficiário é o mais apto ao exercício de função pública.

Exceções: não serão consideradas propaganda antecipada e poderão ter cobertura dos meios de 
comunicação social, inclusive via internet: (I) a participação de filiados a partidos políticos ou de pré-candidatos 
em entrevistas, programas, encontros ou debates no rádio, na televisão e na internet, inclusive com a 
exposição de plataformas e projetos políticos, observado pelas emissoras de rádio e de televisão o dever de 
conferir tratamento isonômico; (II) a realização de encontros, seminários ou congressos, em ambiente 
fechado e a expensas dos partidos políticos, para tratar da organização dos processos eleitorais, discussão de 
políticas públicas, planos de governo ou alianças partidárias visando às eleições, podendo tais atividades ser 
divulgadas pelos instrumentos de comunicação intrapartidária; (III) a realização de prévias partidárias e sua 
divulgação pelos instrumentos de comunicação intrapartidária e pelas redes sociais, vedada a transmissão ao 
vivo por emissoras de rádio e de televisão; (IV) a divulgação de atos de parlamentares e debates legislativos, 
desde que não se faça pedido de votos; e (V) a manifestação e o posicionamento pessoal sobre questões 
políticas nas redes sociais. 

4. CONDUTAS VEDADAS E USO INDEVIDO, DESVIO OU ABUSO DO PODER DE AUTORIDADE

5. CONDUTAS VEDADAS E ATOS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA

6. CONDUTAS VEDADAS AOS AGENTES PÚBLICOS EM CAMPANHAS ELEITORAIS

6.1. PROPAGANDA ELEITORAL ANTECIPADA
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Observação: propaganda eleitoral antecipada dissimulada: a propaganda eleitoral antecipada ocorre 
independentemente da presença do trinômio candidato, pedido de voto e cargo pretendido, podendo ser 
configurada por qualquer meio, até mesmo dissimulado, que leve ao conhecimento do público as razões pelas 
quais o candidato seria o mais apto ao exercício da função pública. 

Observação: promoção pessoal e abuso de poder: no caso de ato de publicidade sem as características que 
definem a propaganda eleitoral, poderá haver mera promoção pessoal – aptas, em determinadas 
circunstâncias a configurar abuso de poder econômico – mas não propaganda eleitoral.

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.

Observação: para o TSE, descabe confundir propaganda eleitoral com a publicidade institucional prevista no 
artigo 37, §1º, da CF. 

Observação: entrevista: não configura propaganda institucional irregular entrevista que, no caso, inseriu-se 
dentro dos limites da informação jornalística, apenas dando a conhecer ao público determinada atividade do 
governo, sem promoção pessoal, nem menção a circunstâncias eleitorais.

Observação: apuração de promoção pessoal: quanto à violação ao art. 74 da Lei nº 9.504/97, o TSE firmou 
entendimento de que a promoção pessoal do governante em publicidade institucional da administração (CF, 
art. 37, § 1º) é passível de apuração na investigação judicial ou na representação por conduta vedada. 

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

Período:nos três meses que antecedem o pleito, ou seja, a partir de 5 de julho de 2014 até a realização das 
eleições. 

Observação: âmbito de aplicação: esta vedação específica se aplica apenas aos agentes públicos das esferas 
administrativas cujos cargos estejam em disputa na eleição (cf. § 3º do art. 73 da Lei nº 9.504, de 1997).

Observação: publicação de atos oficiais: registre-se, ainda, que o TSE firmou entendimento no sentido de que 
a publicação de atos oficiais ou meramente administrativos não caracteriza publicidade institucional por não 
apresentarem conotação eleitoral. 

6.1.1 PUBLICIDADE E O PRINCÍPIO DA IMPESSOALIDADE

6.1.2 PUBLICIDADE INSTITUCIONAL
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Observação: zelo em sítio institucional: para o TSE, os agentes públicos devem zelar pelo conteúdo a ser 
divulgado em sítio institucional, ainda que tenham proibido a veiculação de publicidade por meio de ofícios a 
outros responsáveis, e tomar todas as providências para que não haja descumprimento da proibição legal

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. 

Conduta: realizar, em ano de eleição, antes dos três meses que antecedem o pleito, despesas com publicidade 
dos órgãos públicos federais, estaduais ou municipais, ou das respectivas entidades da administração indireta, 
que excedam a média dos gastos nos três últimos anos (2011, 2012 e 2013) que antecedem o pleito ou do 
último ano imediatamente anterior à eleição (2013).

Período: em ano de eleição, antes dos três meses que antecedem o pleito, ou seja, antes de 5 de julho de 
2014.

Conduta: contratação, com recursos públicos, de shows artísticos para inauguração de obras ou serviços 
públicos. 

Período: nos três meses anteriores à eleição, ou seja, a partir de 5 de julho de 2014. 

Conduta: é vedado, nos três meses que antecedem o pleito, fazer pronunciamento em cadeia de rádio e 
televisão, fora do horário eleitoral gratuito, salvo quando, a critério da Justiça Eleitoral, tratar-se de matéria 
urgente, relevante e característica das funções de governo

Período: nos três meses que antecedem o pleito, ou seja, a partir de 5 de julho de 2014.

Observação: âmbito de aplicação: esta vedação específica se aplica apenas aos agentes públicos das esferas 
administrativas cujos cargos estejam em disputa na eleição.

Observação: utilização de símbolos ou imagens: conforme o parágrafo único do art. 36-B da Lei nº 9.504, de 
1997 (incluído pela Lei nº 12.891, de 11 de dezembro de 2013), nos casos permitidos de convocação das 
redes de radiodifusão, é vedada a utilização de símbolos ou imagens, exceto aqueles previstos no § 1o do art. 
13 da Constituição Federal, quais sejam, os símbolos da República Federativa do Brasil, que são a bandeira, o 
hino, as armas e o selo nacionais.

6.1.5 PRONUNCIAMENTO EM CADEIA DE RÁDIO E TELEVISÃO

6.1.3 AUMENTO DE GASTOS COM PUBLICIDADE DE ÓRGÃOS OU ENTIDADES PÚBLICAS

6.1.4 CONTRATAÇÃO DE SHOWS ARTÍSTICOS
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Conduta: veiculação, ainda que gratuitamente, de propaganda eleitoral na internet, em sítios oficiais ou 
hospedados por órgãos ou entidades da administração pública direta ou indireta da União, dos Estados, do 
Distrito Federal e dos Municípios 

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

Observação: link em página oficial: para o TSE, a utilização de página mantida por órgão da administração 
pública do município, como meio de acesso, por intermédio de link, a sítio que promove candidato, configura 
violação ao art. 57-C, § 1º, II, da Lei nº 9.504/97. O fato de constar da página oficial somente o link do sítio 
pessoal do candidato, e não a propaganda em si, não afasta o caráter ilícito de sua conduta, uma vez que a 
página oficial foi utilizada como meio facilitador de divulgação de propaganda eleitoral em favor do 
representado

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

Período: durante o período da propaganda eleitoral, ou seja, a partir de 05/07/14 

Exemplos:associar ao nome do candidato todo ou parte de nome de órgão público da União, suas autarquias 
e fundações (ex: Fulano do INSS); uso pelo candidato do logotipo de órgão público da União, suas autarquias e 
fundações; utilização de nome de órgão público da União, suas autarquias e fundações no nome de urna do 
candidato, santinho e propaganda impressa.

Observação: não será permitido, na composição do nome a ser inserido na urna eletrônica, o uso de 
expressão e/ou siglas pertencentes a qualquer órgão da administração pública direta, indireta federal, estadual, 
distrital ou municipal 

Observação: o crime eleitoral ocorre durante o período da propaganda eleitoral, ou seja, a partir de 05/07/14, 
contudo é vedado a qualquer tempo o uso, sem autorização, do nome alheio - inclusive de órgãos públicos - 
em propaganda comercial (Código Civil, art. 18) e incorre em crime quem altera, falsifica ou faz uso indevido 
de marcas, logotipos, siglas ou quaisquer outros símbolos utilizados ou identificadores de órgãos ou entidades 
da Administração Pública

Observação: não deve ser autorizada a utilização no nome da urna do candidato da designação oficial ou sigla 
de órgãos públicos autarquias, empresas públicas ou sociedade de economia mista.

Observação: não será permitido, na composição do nome a ser inserido na urna eletrônica, o uso de 
expressão e/ou siglas pertencentes a qualquer órgão da administração pública direta, indireta federal, estadual, 
distrital ou municipal 

Observação: o crime eleitoral ocorre durante o período da propaganda eleitoral, ou seja, a partir de 05/07/14, 
contudo é vedado a qualquer tempo o uso, sem autorização, do nome alheio - inclusive de órgãos públicos - 
em propaganda comercial (Código Civil, art. 18) e incorre em crime quem altera, falsifica ou faz uso indevido 
de marcas, logotipos, siglas ou quaisquer outros símbolos utilizados ou identificadores de órgãos ou entidades 
da Administração Pública (Código Penal, art. 296, §1º, III).

6.1.6 PROPAGANDA ELEITORAL EM SÍTIOS OFICIAIS OU HOSPEDADOS POR 
ÓRGÃOS OU ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DIRETA OU INDIRETA

6.1.7 VEDAÇÃO DE UTILIZAÇÃO DE NOMES E SIGLAS DE ÓRGÃOS PÚBLICOS DA 
UNIÃO, SUAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES PÚBLICAS
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Conduta: ceder ou usar, em benefício de candidato, partido político ou coligação, bens móveis ou imóveis 
pertencentes à administração direta ou indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e 
dos Municípios.

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

Exemplos: realização de comício em bem imóvel da União; utilização de veículo oficial para transportar 
material de campanha eleitoral; cessão de repartição pública para atividade de campanha eleitoral; utilização 
de bens da repartição, tais como celulares e computadores para fazer propaganda eleitoral de candidato. 

Exceção: a vedação de cessão e utilização de bens públicos é excepcionada quando se tratar da realização de 
convenção partidária.

Exceção: a vedação de cessão e utilização de bens públicos não se aplica ao uso, em campanha, pelos 
candidatos a reeleição de Presidente e Vice-Presidente da República, Governador e Vice-Governador do 
Estado e do Distrito Federal, Prefeito e Vice-Prefeito, de suas residências oficiais, com os serviços inerentes à 
sua utilização normal, para realização de contatos, encontros e reuniões pertinentes à própria campanha, 
desde que não tenham caráter de ato público.

Conduta: usar materiais ou serviços, custeados pelos Governos ou Casas Legislativas, que excedam as 
prerrogativas consignadas nos regimentos e normas dos órgãos que integram

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

Exemplo: uso de transporte oficial para locomoção a evento eleitoral, uso de gráfica oficial, remessa de 
correspondência com conotação de propaganda eleitoral etc.

Conduta: fazer ou permitir uso promocional em favor de candidato, partido político ou coligação, de 
distribuição gratuita de bens e serviços de caráter social custeados ou subvencionados pelo Poder Público

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

Observação: interrupção de programas: segundo o TSE, não se exige a interrupção de programas nem se 
inibe a sua instituição. O que se interdita é a utilização em favor de candidato, partido político ou coligação. 
Portanto, não há que se falarem suspensão ou interrupção de programas, projetos e ações durante o ano 
eleitoral, mas nestes não se pode fazer ou permitir o uso promocional em favor de candidato. 

6.2 BENS, MATERIAIS OU SERVIÇOS PÚBLICOS

6.2.1 CESSÃO E UTILIZAÇÃO DE BENS PÚBLICOS

6.2.2 USO ABUSIVO DE MATERIAIS E SERVIÇOS PÚBLICOS

6.2.3 USO DE BENS E SERVIÇOS DE CARÁTER SOCIAL
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Conduta: ceder servidor público ou empregado da administração direta ou indireta federal, estadual ou 
municipal do Poder Executivo, ou usar de seus serviços, para comitês de campanha eleitoral de candidato, 
partido político ou coligação, durante o horário de expediente normal, salvo se o servidor ou empregado 
estiver licenciado

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

Observação: exercício do cargo e identificação: os agentes políticos e servidores ocupantes de cargo em 
comissão, em relação aos quais pode haver o extravasamento do horário de expediente normal, se 
participarem de campanha eleitoral de candidato, partido político ou coligação, não devem fazê-lo quando 
estiverem no exercício do cargo público, nem se identificando como agentes públicos.

Conduta: nomear, contratar ou de qualquer forma admitir, demitir sem justa causa, suprimir ou readaptar 
vantagens ou por outros meios dificultar ou impedir o exercício funcional e, ainda, ‘ex officio’, remover, 
transferir ou exonerar servidor público, na circunscrição do pleito, nos três meses que o antecedem e até a 
posse dos eleitos, sob pena de nulidade de pleno direito. 

Período: nos três meses que antecedem o pleito, ou seja, a partir de 5 de julho de 2014, e até a posse dos 
eleitos.

Observação: possibilidade de realização de concurso público: o TSE entende que o disposto no art. 73, inciso 
V, da Lei nº 9.504, de 1997, não proíbe a realização de concursos públicos (Resolução TSE nº 21.806, de 
08/06/2004, relator Min. Fernando Neves da Silva).

Observação: possibilidade de nomeação e posse: admite-se a nomeação e a posse dos aprovados em 
concursos públicos no período compreendido entre 5 de julho de 2014 e a posse dos eleitos (período de 
vedação), desde que a homologação dos referidos concursos públicos ocorra até 5 de julho de 2014. 

Observação: caso o concurso público não seja homologado até 5 de julho de 2014, a nomeação e posse dos 
aprovados só poderá ocorrer após a posse dos eleitos.

Observação: contratação e demissão de temporários: o TSE firmou ainda o entendimento de que as 
contratações e demissões de servidores temporários também são vedadas pela lei no prazo de restrição. 

Exceções: (a) a nomeação ou exoneração de cargos em comissão e designação ou dispensa de funções de 
confiança; (b) a nomeação para cargos do Poder Judiciário, do Ministério Público, dos Tribunais ou Conselhos 
de Contas e dos órgãos da Presidência da República; (c) a nomeação dos aprovados em concursos públicos 
homologados até o dia 4 de julho de 2014; (d) a nomeação ou contratação necessária à instalação ou ao 
funcionamento inadiável de serviços públicos essenciais, com prévia e expressa autorização do Chefe do 
Poder Executivo; (e) a transferência ou remoção de ofício de militares, policiais civis e de agentes 
penitenciários.

6.3 RECURSOS HUMANOS
6.3.1 CESSÃO DE SERVIDORES OU EMPREGADOS OU USO DE SEUS SERVIÇOS

6.3.2 NOMEAÇÃO, CONTRATAÇÃO, ADMISSÃO, DEMISSÃO SEM JUSTA CAUSA, SUPRESSÃO OU 
READAPTAÇÃO DE VANTAGENS, REMOÇÃO OU TRANSFERÊNCIA DE OFÍCIO E EXONERAÇÃO 
DE SERVIDOR PÚBLICO
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Conduta: fazer, na circunscrição do pleito, revisão geral da remuneração dos servidores públicos que exceda a 
recomposição da perda de seu poder aquisitivo ao longo do ano da eleição.

Período: a partir de cento e oitenta dias antes da eleição, ou seja, a partir de 8 de abril de 2014 até a posse dos 
eleitos. 

Conduta: realizar transferência voluntária de recursos da União aos Estados e Municípios (...), sob pena de 
nulidade de pleno direito, ressalvados os recursos destinados a cumprir obrigação formal preexistente para 
execução de obra ou serviço em andamento e com cronograma prefixado, e os destinados a atender 
situações de emergência e de calamidade pública. 

Período: nos três meses anteriores à eleição, ou seja, a vedação conta a partir de 5 de julho de 2014 

Exemplos: concessão de repasses de recursos da União a Estado ou Município mediante convênio para 
execução de um programa, quando não incidente a ressalva legal. 

Exceções: (a) recursos destinados a cumprir obrigação formal preexistente para execução de obra ou serviço 
já fisicamente iniciados e com cronograma prefixado (TSE, REspe nº 25.324, Acórdão de 07/02/2006, relator 
Min. Gilmar Mendes); (b) para atender situações de emergência ou estado de calamidade pública durante a 
ocorrência do evento (TSE, CTA nº 1.119, Resolução nº 21.908, de 31/08/2004, relator Min. Francisco 
Peçanha Martins); ou (c) repasses para entidades privadas (TSE, ARCL nº 266, Acórdão de 09/12/2004, 
relator Min. Carlos Mário da Silva Velloso; e REspe nº 16.040, Acórdão de 11/11/1999, relator Min. Walter 
Ramos da Costa Porto).

Observação: conceito de transferência voluntária: conceitua-se como transferência voluntária a entrega de 
recursos correntes ou de capital a outro ente da Federação, a título de cooperação, auxilio ou assistência 
financeira, que não decorra de determinação constitucional, legal ou os destinados ao Sistema Único de 
Saúde. 

Observação: transferências para entidades privadas: a autorização de repasse de recursos a Entidades Privadas 
Sem Fins Lucrativos (EPSFL).

Observação: alcance da vedação:  a União está proibida de efetuar transferências voluntárias a Estados ou a 
Municípios, incluindo os órgãos da Administração direta e as entidades da Administração Indireta.

Observação: transferências para entidades privadas: a autorização de repasse de recursos a Entidades Privadas 
Sem Fins Lucrativos (EPSFL), compreendidas as Organizações Não Governamentais (ONGs) e outras 
entidades do terceiro setor, embora não sejam vedadas, comporta a verificação prévia, caso a caso, se a 
transferência de recursos não afeta a igualdade entre os candidatos ao pleito eleitoral, sob pena de poder ser 
considerada ilícita, o que sujeitaria o ato administrativo e o agente público às sanções prescritas no art. 22 da Lei 
Complementar nº 64, de 1990.

NOMEAÇÃO, CONTRATAÇÃO, ADMISSÃO, DEMISSÃO SEM JUSTA CAUSA, SUPRESSÃO OU 
READAPTAÇÃO DE VANTAGENS, REMOÇÃO OU TRANSFERÊNCIA DE OFÍCIO E EXONERAÇÃO
 DE SERVIDOR PÚBLICO

6.3.3 REVISÃO GERAL DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

6.4 RECURSOS ORÇAMENTOS E FINANCIAMENTOS

6.4.1 TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA DE RECURSOS PÚBLICOS
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Observação:  atos preparatórios: para a Advocacia-Geral da União, considera-se absolutamente legítimo que, 
durante os três meses que antecedem as eleições, os agentes públicos pratiquem todos os atos preparatórios 
necessários ao início de uma obra ou serviço, incluindo a assinatura do convênio, acordo ou instrumento 
congênere, pois nenhum desses atos se encontra proibido pelo art. 73. 

Não se pode admitir que se interprete a lei nela inserindo proibições que não existem, levando ao absurdo de 
obrigar a Administração a cruzar os braços, aguardando o término do período para, somente aí, começar a 
praticar os atos preparatórios. [...] Para deixar evidente que não se está descumprindo qualquer proibição 
legal, o convênio, acordo ou instrumento congênere deverá conter cláusula que explicite que os recursos 
somente serão liberados, ou seja, a transferência dos recursos somente ocorrerá, após o término do prazo 
previsto no inciso VI, alínea a, do art. 73 da Lei n° 9.504/97. 

E isso porque a única proibição que aí existe é quanto à transferência de recursos. Além disso, cabe observar 
que o TSE já expôs entendimento no sentido de admitir que a proibição prevista no artigo 73, inciso IV, letra 
“a”, da Lei nº 9.504, de 1997, não impede a prática dos atos iniciais de convênios, que não chegarão ao seu 
final, que seria o empenho. E o então Presidente do TSE, Min. Sepúlveda Pertence, na Consulta nº 1.062, em 
Decisão Monocrática de 07/07/2004, referendada pelos Ministros do TSE por meio da Resolução nº 21.878, 
de 12/08/2004, firmou entendimento de que a vedação não compreende a celebração de novos convênios, 
mas apenas a transferência efetiva de recursos.

Observação: obra ou serviço em andamento: o TSE entende que a exceção de transferência voluntária de 
recursos para obras e serviços em andamento se refere aqueles já fisicamente iniciados.

Observação: transferência após situação de emergência ou estado de calamidade: o TSE veda a possibilidade 
de se liberar recursos para os municípios que não mais se encontram em situação de emergência ou estado de 
calamidade, mesmo que ainda necessitem de apoio para mitigar os danos decorrentes dos eventos adversos 
que deram causa à situação de emergência ou ao estado de calamidade. 

Observação: transferência voluntária e orçamento impositivo: a Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2014 (Lei 
nº 12.919, de 24 de dezembro de 2013) prevê, em seu art. 52, o denominado orçamento impositivo, ou 
seja, a obrigatoriedade da execução orçamentária e financeira, de forma equitativa, da programação incluída 
por emendas individuais em lei orçamentária. Essa nova sistemática não torna as transferências voluntárias em 
obrigatórias. A transferência voluntária tem a natureza de ato jurídico bilateral, de modo que não basta a União 
ter a imposição de execução orçamentária e financeira para ser efetivada, deve também o outro ente 
federativo (Estado ou Município) anuir com o recebimento dos recursos e com a consecução de um 
determinado objeto (obra e/ou serviço) de comum interesse e que demanda cooperação mútua e 
contrapartidas.

Conduta: no ano em que se realizar eleição, fica proibida a distribuição gratuita de bens, valores ou benefícios 
por parte da Administração Pública, exceto nos casos de calamidade pública, de estado de emergência ou de 
programas sociais autorizados em lei e já em execução orçamentária no exercício anterior, casos em que o 
Ministério Público poderá promover o acompanhamento de sua execução financeira e administrativa.

Período:durante todo o ano de eleição. 

Exemplos: doações de cesta básica, de material de construção e de lotes. 

Exceções: nos casos de calamidade pública e estado de emergência ou programas sociais autorizados em lei e 
já em execução no exercício anterior. 

6.4.2 DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE BENS, VALORES OU BENEFÍCIOS
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Observação: doação de valores autorizada: o TSE já autorizou, em consulta feita pelo Banco do Brasil, doação 
feita à Unesco para o Projeto Criança Esperança, entendendo que: a) trata-se de iniciativa compatível com o 
caráter de absoluta prioridade constitucional à criança, a ser concretizado mediante atuação do Estado, dentre 
outros atores sociais, de sorte a revelar até mesmo o cumprimento de uma obrigação tão permanente quanto 
grave e urgente; b) a inexistência de qualquer viés eleitoral no ato em apreço. Contudo, em casos análogos, 
aconselha-se consulta ou autorização prévia do TSE.

Observação: convênio com entidades públicas e privadas: a assinatura de convênios e o repasse de recursos 
financeiros a entidades públicas e privadas para a realização de projetos na área da cultura, do esporte e do 
turismo não se amoldam ao conceito de distribuição gratuita, previsto no art. 73, § 10, da Lei nº 9.5047/97, 
sobretudo quando os instrumentos preveem a adoção de contrapartidas por parte das instituições.

Conduta: é vedado ao titular de Poder ou órgão referido no art. 20, nos últimos dois quadrimestres do seu 
mandato, contrair obrigação de despesa que não possa ser cumprida integralmente dentro dele, ou que tenha 
parcelas a serem pagas no exercício seguinte sem que haja suficiente disponibilidade de caixa para este efeito. 

7. VEDAÇÃO PREVISTA NA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL
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7.1. VEDAÇÃO DE SE CONTRAIR OBRIGAÇÃO DE DESPESA


