
Seja legal nas
eleições

CONDUTAS DO SERVIDOR
   PÚBLICOS NAS ELEIÇÕES

Conheça as condutas vedadas aos agentes
públicos durante o período eleitoral.

... a cessão ou uso de bens móveis ou imóveis 
pertencentes à Administração Pública.

Atenção: Não se aplica a bem público de uso comum, 
tais como, praias, praças e ruas), nem ao ato de ceder 
prédios públicos para sediar convenção partidária.

É vedado aos servidores e
à Administração Pública

1

... a utilização de materiais ou 
serviços públicos que ultrapassem 
as previsões dos órgãos.

Atenção: Tais prerrogativas são dadas por regimentos e 
normas internas. 
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... a distribuição gratuita de bens, valores 
ou benefícios para programas sociais já 
em execução; estados de calamidade 
pública ou emergência.

3

... o uso promocional da distribuição 
gratuita de bens e serviços de cunho 
social, financiados pelo Poder Público, 
durante o ano eleitoral.

4

... a transferência de recursos públicos 
correntes ou de capital a outro ente da 
Federação, a título de cooperação, 
auxílio ou assistência financeira, 
desde que não decorra de 
determinação constitucional, 
legal ou destinação ao SUS.

5

... prestar serviço em comitês e 
campanhas eleitorais, salvo se estiver no 
gozo de férias ou licença. 

6

... fazer revisão geral da remuneração de 
servidores públicos, salvo recomposição 
das perdas com a inflação. 

8

... a autorização ou veiculação de 
publicidade institucional, como por 
exemplo a divulgação de obras e 
ações do governo, a partir de três 
meses que antecedem as eleições até 
a posse dos candidatos eleitos. 
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... a nomeação, contratação ou admissão, 
demissão sem justa causa, supressão de 
benefícios, bem como dificultar/impedir o 
exercício funcional e a remoção, 
transferência ou exoneração.

7

... a propaganda institucional da qual 
conste nome, símbolo ou imagem que 
caracterize promoção pessoal, 
notadamente de candidato e/ou 
governante, como materiais audiovisuais, 
publicação em site, impressos etc. 

Fonte: Justiça Eleitoral
Saiba mais em: 
http://www.justicaeleitoral.jus.br/arquivos/tse-roteiro-de-direit
o-eleitoral-tabela-condutas-vedadas
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... a realização de gastos com publicidade 
institucional que ultrapassem a média dos 
gastos nos 03 últimos anos que precedem 
o pleito e a do ano anterior à eleição. 
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