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Apresentação

O Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, dando continuidade à publicação de edições 
especiais da Revista do TCE, iniciada com A Lei 8.666/93 e o TCEMG em 2009 e seguida pela 
revista Concursos Públicos em 2010, lança o terceiro número da série com o título Gestão 
Responsável em Fina l de Mandato.

O Tribunal, em sua missão pedagógica de proporcionar aos jurisdicionados capacitação e 
orientação, esforça-se para conferir instrumentos de aprimoramento da gestão pública, 

notadamente para aqueles casos considerados relevantes e de complexo entendimento. 

Neste ano de 2011 serão editadas as leis orçamentárias para o ano de 2012, fi nal de mandato 
dos gestores municipais, período em que se exige atenção e cautela redobradas. É necessário 
adotar providências específi cas no último ano de mandato, conforme estabelece a Lei de 
Responsabilidade Fiscal, que fi xa prazos, determina limitações e restrições e prevê ainda 
vedações relativamente à conduta dos agentes políticos. Há que se ater às prescrições da Lei 
Eleitoral, a qual defi ne regras pontuais para o período em foco.

Ciente da importância da matéria, o Tribunal pretende orientar os gestores municipais com vistas a 
assegurar o equilíbrio orçamentário-fi nanceiro, mediante a elaboração de uma lei orçamentária 
anual que proíba o aumento descomedido de despesas para o exercício subsequente, o que 
inviabiliza as ações dos sucessores que teriam sua gestão restringida pelos encargos deixados 
pela administração anterior.

Esta revista, elaborada por servidores do Tribunal, sob a direção da Presidência do TCEMG, está 
organizada em quatro seções.

A primeira seção conta com a entrevista da professora Selene Peres Peres Nunes, que ressaltou 
a importância do planejamento para assegurar o gasto público de qualidade, principalmente no 
que se refere ao fi nal de mandato dos gestores públicos. 

A segunda seção dedica-se à doutrina, trazendo quatro artigos elaborados por estudiosos 
da temática, a saber: professor Edson Ronaldo do Nascimento, Secretário de Estado de 
Planejamento, Orçamento e Gestão do Governo do Distrito Federal; Vander Gontijo e Eugênio 
Greggianin, Consultores de Orçamentos e Fiscalização Financeira da Câmara dos Deputados; 
professora Vanice Regina Lírio do Valle, Procuradora do Município do Rio de Janeiro; e 
professor Rodolfo Viana Pereira, Advogado, Coordenador Acadêmico do Instituto para o 
Desenvolvimento Democrático (IDDE) e Coordenador de Direito Eleitoral da Escola Superior 
de Advocacia da OAB/MG.
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A terceira seção reúne, de forma sistematizada e comentada, a jurisprudência produzida pelo 
TCEMG, sob perspectiva crítica e atual dos temas: restos a pagar, despesas com pessoal, fi xação 
do subsídio dos agentes políticos, adimplemento contratual e operações de crédito. Nessa 
seção, serão apresentados os julgados mais signifi cativos da Corte de Contas mineira, dispostos 
de maneira prática e didática, com o objetivo de guiar a atuação dos titulares de Poder ou 
Órgão em fi nal de mandato, resguardando a regular aplicação dos recursos públicos.

A quarta e última seção, intitulada Anexos, dispõe de um quadro esquemático em que é 
possível visualizar os pontos de interseção existentes entre a Lei de Responsabilidade Fiscal 
e a Lei Eleitoral, seguidos da compilação de trechos dos dispositivos legais relacionados ao 
fi nal de mandato. 

Essa publicação refl ete a convicção do TCEMG de que a disseminação do conhecimento e a 
atuação preventiva são os meios mais acertados para uma gestão pública efi ciente.

Conselheiro Antônio Carlos Doorgal de Andrada
Presidente do Tribunal
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EntrEvista 
Selene Peres Peres Nunes
Coordenadora-Geral Substituta de Normas de Contabilidade Aplicada à Federação 
da Secretaria do Tesouro Nacional

À 
frente do cargo de Assessora Econômica do Ministério do Planejamento, 
Orçamento e Gestão, de 1996 a 2002, Selene Peres Peres Nunes foi uma das 
responsáveis pela elaboração da Lei de Responsabilidade Fiscal do Brasil — Lei 
Complementar n. 101 de 4 de maio de 2000 — e pela sua negociação técnica no 

Congresso Nacional. A entrevistada desta edição especial da Revista do TCEMG nasceu no 
Rio de Janeiro, graduou-se em economia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e 
tornou-se mestre em economia pela Universidade de Brasília. Exerce atualmente a função 
de Coordenadora-Geral Substituta de Normas de Contabilidade Aplicada à Federação, 
sendo responsável pela edição dos Manuais da Secretaria do Tesouro Nacional e pela 
coordenação dos Grupos Técnicos de Padronização de Relatórios e de Padronização de 
Procedimentos Contábeis. Ocupa ainda o cargo de Coordenadora Técnica do Curso de 
Gestão Orçamentária, Financeira e Contratações Públicas para Municípios, oferecido pela 
Escola de Administração Fazendária (Esaf). Professora por vocação, a entrevistada leciona 
Finanças Públicas em Cursos de Pós-Graduação, apresenta intensa e relevante produção 
científica, coroada com quatro prêmios do Tesouro Nacional. Foi também autora das 
propostas para a Lei de Responsabilidade Fiscal do Equador e do Paraguai. Recentemente, 
investiu-se na autoria do Projeto de Lei de Qualidade Fiscal — PSL 248/2009, que se 
encontra em tramitação no Congresso Nacional. A 
entrevistada nos impressionou com a forma simples 
e esclarecedora com que abordou temas como 
responsabilidade fiscal, qualidade do gasto público 
e orçamento, sobretudo, restrições no último ano 
de mandato dos gestores.

Revista do TCEM
G

Revista do TCE — Para que as regras de final de 

mandato possam ser cumpridas em conformidade 

com o planejamento, na concepção de V. Sa., quais 

são as principais recomendações a serem feitas aos 

gestores municipais?

Selene Peres Peres Nunes — A primeira tarefa 

ao assumir é apurar, auditar e denunciar, caso, 
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eventualmente, encontre irregularidades. A segunda tarefa é planejar 
o mandato e formar uma equipe que tenha competência técnica para 
executar esse planejamento. A necessidade de chegar ao final de 
mandato com as contas ajustadas deve ser colocada em pauta desde o 
início do governo. A maior dificuldade surge quando o prefeito assume e 
passa o ano inteiro reclamando das dívidas, dos problemas, da herança 
maldita. Veja bem: “quem casou com a viúva, leva os filhos”. O prefeito 
foi eleito para resolver os problemas já existentes e para gerir da 
melhor maneira possível aqueles que venha encontrar posteriormente. 
Se ele recebeu uma “herança maldita”, terá que pagar, pois a dívida 
é da prefeitura e os credores de boa-fé não podem ser lesados. Ele 
já sabia disso quando se candidatou. Então, por exemplo, na questão 
dos restos a pagar, que é uma regra importante de final de mandato, é 
essencial que ele procure não contrair obrigação de despesa superior 
à disponibilidade de caixa e que faça isso em todos os exercícios. Se 
conseguir se programar para cumprir a regra desde o início, o risco de 
descumpri-la no final do mandato será certamente menor.

O equilíbrio fiscal é um princípio basilar da Lei de Responsabilidade 
Fiscal (LRF) e deve ser buscado sempre, por meio do planejamento, 
desde o primeiro dia de governo. A LRF já fornece um roteiro para 
realizar uma boa gestão. Contudo, sabemos que fazer planejamento 
não é muito fácil. O que se exige de alguém que planeja é que tenha 
um conhecimento profundo da realidade, que consiga diagnosticar 
corretamente os problemas e encontrar as melhores soluções, que 
eventualmente já saiba o que não deu certo no passado para não 
repetir os erros, que tenha conhecimento do que outros entes da 
Federação já tentaram, de quais são as experiências exitosas e 
de como se pode inovar na gestão para melhorar. É importante 
ter também conhecimento das regras da legislação. Portanto, qual 
é a recomendação básica? É a de que o prefeito se cerque de 
assessores competentes, preparados para o exercício da função.

Revista do TCE — Em face da notória carência de recursos 
humanos e financeiros dos municípios, como fazer para que 
o administrador público possa compreender e acompanhar a 
evolução da gestão das finanças públicas, desde a burocrática 
conformidade, passando pela necessária estabilidade fiscal e a 
desafiadora gestão pela qualidade do gasto público?

Selene Peres Peres Nunes — Fala-se em carência de recursos 
humanos. É preciso aproveitar bem os recursos humanos 

“O equilíbrio fiscal 
é um princípio 
basilar da Lei de 
Responsabilidade 
Fiscal (LRF) e 
deve ser buscado 
sempre, por meio 
do planejamento, 
desde o primeiro dia 
de governo. A LRF já 
fornece um roteiro 
para realizar uma 
boa gestão.”
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existentes. Se o prefeito não tem uma trajetória que faça com 
que tenha a necessária intimidade com a legislação, com a 
administração pública, ele deveria, desde logo, concentrar-se 
na parte mais política e escolher, para ficar à frente da 
administração propriamente dita, alguém que tivesse esse 
perfil de administrador e competência técnica para tanto, 
um gestor da cidade. O que acontece muito é que o prefeito 
é bem intencionado, mas possui formação na área da saúde ou 
educação, é um médico ou um professor, que vai se deparar 
com um conjunto de normas de finanças públicas de grande 
complexidade e vai precisar prestar contas depois para o Tribunal 
de Contas. Então, a melhor maneira de contornar essa situação é 
gerir, desde o primeiro dia, procurando planejar e contando com 
o apoio de pessoas que realmente conheçam a legislação a fim de 
orientá-lo. Não vale escolher o apadrinhado, o parente, o amigo. 
Seu melhor amigo nessa hora é aquele que sabe orientá-lo para 
que cometa menos erros.

O gasto público de qualidade é aquele que é planejado para 
atender às necessidades da população. E, nesse contexto em 
que o gestor se depara com a escassez de recursos humanos e 
financeiros, ele precisa cada vez mais se planejar para poder fazer 
mais com menos. Isso também só é possível se dispõe de uma 
equipe preparada para gerir.

Revista do TCE — O processo orçamentário como instrumento 
de planejamento público continua pouco observado pelos 
gestores públicos, mormente quanto a precariedade de um 
planejamento estratégico que forneça diretrizes de políticas 
públicas a serem alcançadas. O que V. Sa. considera ser possível 
fazer para aperfeiçoar o planejamento público municipal em 
matéria orçamentária?

Selene Peres Peres Nunes — Há uma dificuldade considerável que 
advém do fato de ser a Lei n. 4.320/64 uma norma de finanças 
públicas pré-constitucional que não prevê, porque não tinha como 
prever, o Plano Plurianual (PPA). Além disso, as indicações que 
a Constituição nos dá para a elaboração do PPA são sumárias. 
Falta todo um detalhamento do que é necessário fazer. Hoje, 
nós difundimos uma prática do Governo Federal, mas não há 
regulamentação nessa matéria. Pairam ainda muitas dúvidas 
como, por exemplo, sobre a questão das metas, se seriam físicas 

“[...] nesse 
contexto em que 
o gestor se depara 
com a escassez de 
recursos humanos 
e financeiros, ele 
precisa cada vez 
mais se planejar para 
poder fazer mais 
com menos. Isso 
também só é possível 
se dispõe de uma 
equipe preparada 
para gerir.”
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ou financeiras, e sobre qual deve ser o papel do PPA vis-à-vis com 
a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e com a Lei Orçamentária 
Anual (LOA). A Lei de Qualidade Fiscal (LQF),1 ao substituir a Lei 
n. 4.320/64, precisará esclarecer essas dúvidas.

Entendo que deve haver uma separação muito clara entre os papéis 
das três peças que compõem o processo orçamentário: o PPA, a LDO e 
a LOA. A meu ver, o constituinte previu uma função muito específica 
para cada uma delas, o que permitiria que elas funcionassem de 
forma integrada, como peças de planejamento e orçamento. Então, 
o planejamento revela, no PPA, o momento em que aquele que 
teve delegação popular para administrar as finanças públicas vai 
procurar refletir, em uma lei, o que foram as suas promessas como 
candidato, sempre adequando as referidas promessas à realidade 
financeira do ente. Portanto, não seria adequado considerar no PPA 
apenas os investimentos. O PPA deve ser abrangente, contemplar o 
conjunto das receitas e das despesas para os quatro anos, porque 
somente assim será possível uma trajetória de equilíbrio das finanças 
públicas. Deve-se, porém, trabalhar com números agregados, 
porque não é papel do planejamento proceder ao detalhamento. 
Cabe à LOA prever a receita e fixar a despesa de forma detalhada, 
de modo a dar cumprimento às metas físicas do PPA e às metas 
fiscais da LDO.

O setor público precisa avançar em relação às questões de 
planejamento, hoje bem mais desenvolvidas em empresas 
privadas. As grandes empresas, em que a função de planejamento 
está integrada à controladoria, têm se empenhado em realizar 
bons planejamentos. O setor público ainda não introjetou essa 
necessidade. O que se espera do planejamento é que seja uma peça 
indutora dos resultados que se quer atingir com a administração. 
Então, no setor público, cuja finalidade é prestar serviços para 
a população, é fundamental que haja objetivos muito claros. 
Nesse cenário de escassez de recursos, é necessário estabelecer 
prioridades, fixar critérios para otimizar tais recursos, definir os 
bens e serviços que fundamentalmente se precisa ofertar. Não é 
uma simples questão de ver o dinheiro entrando e gastar. É preciso 
identificar as prioridades para poder direcionar os recursos para 
aquilo que é indispensável à população. Sem isso, não há qualidade 
do gasto público.
1  Projeto de Lei n. 248, de 4 de junho de 2009.

“O que se espera 
do planejamento 
é que seja uma 
peça indutora dos 
resultados que se 
quer atingir com 
a administração. 
[...] é necessário 
estabelecer 
prioridades, fixar 
critérios para 
otimizar tais 
recursos, definir os 
bens e serviços que 
fundamentalmente 
se precisa ofertar.”
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Revista do TCE — Como frear a superestimativa da receita que 
é um autêntico convite para o gasto público desenfreado? A 
futura LQF ou LRO2 trará mecanismos de contenção desse tipo 
de abuso?

Selene Peres Peres Nunes — A LRF já tem um dispositivo importante 
que retira, digamos assim, a vantagem da superestimativa de 
receita, que é o mecanismo de contingenciamento previsto no 
art. 9º. Uma vez aprovado o orçamento, faz-se a programação 
financeira, o que a transforma num instrumento de monitoramento 
de resultados, possibilitando o acompanhamento paulatino 
daquilo que foi realizado relativamente ao que estava previsto, 
programado. Se houver indicação de que as metas não serão 
cumpridas, será preciso fazer ajustes, cortes. Então, se 
eventualmente o orçamento já foi aprovado com superestimativa 
de receitas e há evidências de que elas não serão realizadas, 
prevê-se o corte e retira-se a vantagem da superestimativa de 
receitas. Portanto, se for efetivamente compreendido o que 
está na LRF, resolve-se a questão. Contudo, o cumprimento da 
LRF não é apenas formal, passa por uma questão cultural que é, 
de fato, implementar mudanças na execução financeira: fazer 
da programação financeira uma prática, monitorar a execução, 
utilizar as informações no gerenciamento do caixa. Há quem pense 
assim: eu encaminhei o PPA, a LDO e o orçamento da maneira 
como foi previsto na LRF, então já estou cumprindo a lei. Não. 
É preciso verificar se gerencialmente a lei está sendo cumprida. 
Nesse ponto, é importante a mudança de cultura.

Para além da LRF, alguns aperfeiçoamentos podem ser feitos. Considero 
válido tudo o que fortalecer os instrumentos de planejamento e 
orçamento, evitando outro mal que existe na Administração Municipal 
que é o “cheque em branco” para o Executivo. Permitir que se faça 
qualquer coisa com parte expressiva do orçamento é, ao meu ver, um 
atestado de que não existe planejamento. Quem planejou tem que 
2  As expressões Lei de Qualidade Fiscal (LQF) e Lei de Responsabilidade Orçamentária 

(LRO) são designações oferecidas pelos Senadores Renato Casagrande e Tasso Jereissati, 
respectivamente, para Projetos de Lei Complementar do Senado, que buscam regulamentar 
o art. 165, § 9º, da Constituição Federal. O referido dispositivo constitucional prevê a 
instituição de lei complementar para dispor sobre o exercício financeiro, a vigência, os prazos, 
sobre a elaboração e a organização do plano plurianual, da lei de diretrizes orçamentárias 
e da lei orçamentária anual, além de estabelecer normas de gestão financeira e patrimonial 
da administração direta e indireta, bem como condições para a instituição e funcionamento 
de fundos. Os projetos de lei objetivam revogar e substituir a Lei n. 4.320/64, como também 
alterar dispositivos da Lei Complementar n. 101, de 4 de maio de 2000 (LC n. 101/2000). Os 
projetos encontram-se em análise pela Comissão de Assuntos Econômicos do Senado.

“[...] o cumprimento 
da LRF não é apenas 
formal, passa 
por uma questão 
cultural que é, de 
fato, implementar 
mudanças na 
execução financeira: 
fazer da programação 
financeira uma 
prática, monitorar 
a execução, utilizar 
as informações no 
gerenciamento  
do caixa.”
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saber em que vai gastar. Então, não há necessidade de haver uma 
suplementação tão elevada. 

Por outro lado, é importante também uma transformação, que já 
foi iniciada, nos órgãos de controle, que precisam ter esse foco na 
qualidade do gasto público, realizando avaliações críticas sobre como 
as previsões de receitas são organizadas, sobre o gerenciamento, 
sobre essa questão da execução. Então, o papel do Tribunal de 
Contas, como indutor, como partícipe dessa transformação cultural, 
é importante.

Revista do TCE — Qual a maior preocupação que o gestor deve ter 
quanto ao controle com gastos de pessoal, notadamente no último 
ano de mandato? 

Selene Peres Peres Nunes — São duas as preocupações, pois as 
bases legais são duas: uma é a LRF e a outra é a Lei Eleitoral. 
Na verdade, as regras são muito parecidas: 180 dias antes do 
final de mandato, não se pode praticar atos que aumentem a 
despesa de pessoal. Vale lembrar que o aumento de gastos com 
pessoal não diz respeito apenas à nova contratação, mas abrange 
os aumentos de salário, entre outros atos que elevam a despesa 
com pessoal.

Do ponto de vista da Lei Eleitoral, é uma condição que tende a 
proteger o pleito, tende a evitar que o favorecimento, com a 
concessão de empregos e oportunidades, possa ser um indutor de 
alteração de resultados no pleito eleitoral. É preciso preservar 
o princípio da impessoalidade na Administração Pública. Então, 
quem está exercendo mandato não pode se valer dessa condição 
para sair concedendo empregos e benesses, de um modo geral, 
no final de seu mandato, com o objetivo de alcançar melhores 
condições de se reeleger ou de eleger alguém de seu partido. Isso 
não pode acontecer.

A outra condição é imposta pela LRF, pois essa variável afeta não 
apenas o pleito, mas também o equilíbrio das finanças públicas. Então, 
a LRF também vai dizer que é nulo de pleno direito esse ato quando 
praticado nos 180 dias anteriores ao final de mandato. O dispositivo 
visa permitir, justamente, a adoção de mecanismos para anular esses 
atos, caso tenha se verificado que infringem a LRF. Então, essa é uma 
proteção àquele que chega ao poder.

“[...] o aumento de 
gastos com pessoal 
não diz respeito 
apenas à nova 
contratação, mas 
abrange os aumentos 
de salário, entre 
outros atos que 
elevam a despesa 
com pessoal.”
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Revista do TCE — Qual o objetivo visado pela equipe que redigiu a 
LRF quanto ao controle com o gasto total com pessoal, ao incluir as 
despesas com inativos e pensionistas, uma vez que essas despesas 
estão fora da alçada de gerenciamento do gestor? 

Selene Peres Peres Nunes — A Constituição, no art. 169, estabeleceu 
que uma lei complementar fixaria os limites da despesa de pessoal. Já 
existia, à época da elaboração da LRF, a Lei Camata I. O projeto da Lei 
Camata II, de cuja elaboração também participei, estava tramitando. 
No entanto, sentimos a necessidade de tratar das despesas de pessoal 
no conjunto do equilíbrio que se desejava buscar nas finanças públicas. 
Como é sabido, as despesas de pessoal são de caráter continuado 
e, por serem elevadas, muitas vezes correspondem a uma parcela 
expressiva do orçamento do ente público. Então, era preciso que as 
despesas de pessoal estivessem colocadas na LRF, dentro do quadro 
de planejamento e de prudência em relação às finanças públicas.

O objetivo da LRF é, antes de tudo, planejar e prevenir. No caso das 
despesas com pessoal, a primeira coisa a se entender é que limite não 
é meta. Não é dizer “eu ainda não cheguei lá.” Não busque atingir 
o limite. A finalidade da Administração Pública não é empregar, mas 
prover bens e serviços para a população. Empregar servidores é apenas 
um meio para se atingir esse fim. Não é um fim em si mesmo. Então, 
se nós entendemos isso dessa maneira, 60% das despesas com gasto 
com pessoal é muito, considerando que o ente ainda precisa pagar 
dívidas, tem que arcar com outras despesas de caráter obrigatório 
por exigência legal, tem limites constitucionais para cumprir que não 
se resumem à despesa com pessoal, quais sejam, gastos com custeio 
e investimento nas áreas de educação e saúde, entre outras.

Muita gente pergunta: “não há conflito entre os limites constitucionais 
de educação e saúde e o limite da despesa de pessoal?”. E eu respondo 
assim: não há; o que falta, muitas vezes, é prioridade de governo para 
o que a Constituição definiu como prioritário: os limites mínimos. 
O gestor precisa gerenciar onde é possível. Quem disse que só se 
gasta com pessoal nas áreas de educação e saúde? Muitos entes têm 
excessos em atividades administrativas de secretarias e faltas em 
hospitais e escolas. Então, se fosse preciso fazer um corte, onde seria 
mais adequado fazê-lo? Se fizermos um raio-X da gestão de recursos 
humanos, encontraremos, ainda, vários Poderes e órgãos onde há 
excesso de pessoal nas atividades-meio e falta nas atividades-fim. 
Isso ocorre na administração de um modo geral e também dentro 

“A finalidade da 
Administração Pública 
não é empregar, 
mas prover bens 
e serviços para a 
população. Empregar 
servidores é apenas 
um meio para se 
atingir esse fim. 
Não é um fim em si 
mesmo.”
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da educação e da saúde, onde há professores que não dão aula e 
médicos que não clinicam. Além disso, quem disse que todo gasto em 
educação e saúde é com pessoal? Para cumprir limites, muitas vezes 
o mais adequado é aumentar custeio e investimento, com reflexo 
direto na melhoria da qualidade de serviços. A meu ver, é preciso 
melhorar a gestão e o controle. O certo é que a sociedade não pode 
pagar a conta da má gestão e essa é a mensagem dos limites da 
despesa de pessoal introduzidos pela LRF.

A segunda questão é que as ações devem ser, sobretudo, preventivas 
porque é muito ruim quando o ente atinge o limite e o gestor 
tem que adotar medidas para se enquadrar. Não contrate sem ter 
absoluta segurança, sem ter as condições de prudência necessárias 
que permitam a expansão, que permitam contemplar, inclusive, 
o crescimento vegetativo que esse item do orçamento tem em 
decorrência, por exemplo, de direitos que vão sendo adquiridos pelos 
servidores ao longo da vida laboral. Além disso, deve-se considerar 
que há fatores que independem da vontade do gestor, como, por 
exemplo, o aumento concedido ao salário mínimo. Ressalte-se, 
ainda, a necessária reposição. Quando a LRF define inativos e 
pensionistas como despesas de pessoal, o faz porque eles oneram 
significativamente o orçamento público e não há o que fazer. Uma 
vez cumprido o prazo e as condições para aposentar, o servidor 
tem direito a essa aposentadoria. E nada pode ser feito. Por isso, 
costumo dizer que nós, servidores públicos, somos eternos: primeiro, 
ingressamos e somos ativos; depois, aposentamos e nos tornamos 
inativos; e, posteriormente, morremos e deixamos os pensionistas. 
Então, quando o gestor vai aumentar uma despesa pública, que é 
basicamente eterna, deve pensar muito antes! E ao pensar, deve 
contemplar não apenas os ativos, mas, num contexto mais geral, 
incluir inativos e pensionistas, porque eles são uma despesa pública. 
Não adianta dizer que não se tem controle sobre isso. Justamente 
porque você não tem controle sobre inativos e pensionistas é que o 
seu controle sobre ativos tem que ser redobrado.

A despesa com pessoal bruta, conforme estabelece o caput do art. 
18 da LRF, inclui gastos com ativos, inativos e pensionistas, e os 
encargos sociais e contribuições recolhidas pelo ente às entidades 
de previdência. Para calcular as despesas com pessoal líquidas, 
são deduzidos os recursos vinculados ao RPPS, isto é, contribuições 
dos segurados, compensação entre regimes e receitas arrecadadas 

“Justamente 
porque você não 
tem controle 
sobre inativos e 
pensionistas é que o 
seu controle sobre 
ativos tem que ser 
redobrado.”
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diretamente pelo RPPS e seu superávit. A parcela de inativos 
e pensionistas custeada por contribuições patronais também é 
deduzida porque representa uma duplicidade: a contribuição 
patronal é computada como despesa com pessoal quando o ente 
repassa recursos financeiros ao RPPS e, depois, novamente, quando 
o RPPS paga inativos e pensionistas. O mais importante, nesse caso, 
é lembrar que não é toda a despesa com inativos e pensionistas que 
deve ser deduzida, mas apenas a parcela custeada pela contribuição 
patronal. Eventualmente, se a contribuição patronal e os demais 
recursos vinculados não forem suficientes para garantir o equilíbrio 
financeiro, o ente deverá, ainda, fazer repasses adicionais para esse 
fim. Contudo, esses repasses para a cobertura de déficit financeiro 
não poderão ser deduzidos.

Os aportes para cobertura de déficit atuarial não estão incluídos 
na despesa com pessoal bruta porque não são contribuição, nem se 
espera que sejam utilizados de imediato para pagamento de inativos 
e pensionistas, já que sua lógica é permitir o equilíbrio atuarial da 
previdência. Da mesma forma como outros recursos vinculados ao 
RPPS, por exemplo, alienação de bens, direitos e ativos, que também 
não integram a despesa com pessoal bruta, os repasses para a 
cobertura de déficit atuarial serão deduzidos para fins de apuração da 
despesa com pessoal líquida. Trata-se de um incentivo ao equilíbrio 
atuarial, previsto na LRF e na Lei n. 9.717, de 1998. Para garantir 
o equilíbrio atuarial, deve-se realizar avaliação atuarial para a 
organização e revisão do plano de custeio. Caso haja déficit atuarial, 
o ente deverá apresentar plano de amortização, estabelecido em 
lei, com prazo máximo de 35 anos para a acumulação dos recursos 
necessários para a cobertura desse déficit, sendo a instituição 
do aporte uma das opções. Havia, no entanto, alguns entes que 
confundiam, na contabilidade, os repasses para a cobertura de déficit 
financeiro com os repasses para a cobertura de déficit atuarial. Para 
explicitar a utilização dos aportes, permitindo o acompanhamento 
do cumprimento do limite, pelos órgãos de controle, foram definidas 
novas regras contábeis, a criação do elemento de despesa 97 para 
classificação dos aportes para cobertura de déficit atuarial, por meio 
da publicação da Portaria Conjunta SOF/STN n. 2, de 19 de agosto 
de 2010, que alterou a Portaria Interministerial SOF/STN n. 163, de 4 
de maio de 2001. Com esse procedimento, houve quem interpretasse 
que estaria ocorrendo uma flexibilização, pela STN, das regras para 
o cálculo do total das despesas com pessoal, permitindo a dedução 

“[...] foram 
definidas novas 
regras contábeis, a 
criação do elemento 
de despesa 97 
para classificação 
dos aportes para 
cobertura de déficit 
atuarial, por meio 
da publicação da 
Portaria Conjunta 
SOF/STN n. 2, de 19 
de agosto de 2010, 
que alterou a Portaria 
Interministerial SOF/
STN n. 163, de 4 de 
maio de 2001.”
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dos repasses para pagamento dos inativos. Gostaria de esclarecer 
que a definição desse elemento apenas dá transparência e não 
representa qualquer alteração em relação ao entendimento 
expressado, pela STN, no Manual de Demonstrativo Fiscal (MDF). 
O entendimento é o mesmo desde a edição da LRF, até porque 
decorre da aplicação da lei.

Revista do TCE — O art. 21 da LRF declara que é nulo de pleno 
direito o ato que provoque aumento da despesa com pessoal e 
que não atenda às exigências dos arts. 16 e 17. Por seu turno, o 
art. 15 atesta que será considerada não autorizada, irregular e 
lesiva ao patrimônio público a geração de despesa ou assunção 
de obrigação que não atenda aos arts. 16 e 17. A interpretação 
literal leva o aplicador da norma a presumir que um município que 
deixar de observar a regra da estimativa do impacto orçamentário 
e financeiro terá a despesa considerada nula de pleno direito e 
lesiva ao patrimônio público. Como V. Sa. analisa essa questão? A 
presunção de lesividade é absoluta ou é relativa?

Selene Peres Peres Nunes — É necessário entender o contexto 
dos arts. 14 e 16, que tratam de receita e despesa, e preveem a 
necessidade de uma estimativa de impacto orçamentário-financeiro 
por três anos. Esse prazo de três anos é o período das metas fiscais, 
previstas no art. 4º. A lógica da LRF, como se sabe, é sistêmica. Então, 
se foi feito corretamente o planejamento das receitas e despesas 
para três anos, no momento da execução, tem-se que ter sempre 
como referência aquelas metas fiscais. Digamos que se vá realizar 
uma despesa, de um modo geral, uma despesa nova qualquer. O 
que deve ser o balizador? Primeiro, tenho que garantir que existe 
uma compatibilidade com o Plano Plurianual, que não estarão sendo 
infringidas as normas da Lei de Diretrizes Orçamentárias, que existe 
crédito específico e suficiente no orçamento. Mas, como saber se há 
crédito específico e suficiente no orçamento se não sei de quanto é 
a despesa? Por isso, há necessidade de uma estimativa do impacto 
orçamentário-financeiro daquela despesa para os três anos, para 
permitir comparar com o orçamento e verificar se os créditos que 
estão lá são específicos e suficientes.

A exigência do art. 16, mais geral, aplica-se também ao caso 
particular do art. 17, a despesa obrigatória de caráter continuado, 
que chega preestabelecida no orçamento e tem impacto em 
vários exercícios. Quando falo orçamento, refiro-me à peça 

“A lógica da LRF, 
como se sabe, 
é sistêmica. 
Então, se foi feito 
corretamente o 
planejamento das 
receitas e despesas 
para três anos, 
no momento da 
execução, tem-se 
que ter sempre como 
referência aquelas 
metas fiscais.”
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originalmente aprovada mais os créditos adicionais. Se houver 
falhas no orçamento original, eventualmente, será necessário 
alteração pela via de créditos adicionais para incluir essa despesa 
porque ela é obrigatória.

Agora, digamos que se vá conceder uma renúncia de receita. É 
necessário verificar se a renúncia foi prevista especificamente na 
LDO e no orçamento porque, se não foi, esse ato posterior exigirá 
uma compensação. Para saber se é possível realizar a renúncia de 
receita, precisarei de uma estimativa do impacto orçamentário-
financeiro daquela renúncia para os três anos, para comparar com 
a LDO e o orçamento. Se a renúncia não tiver sido prevista, a 
estimativa será útil também para comparar com a compensação 
que está sendo oferecida.

Há, ainda, muitas dúvidas quanto à operacionalização do art. 16, 
que pretendemos esclarecer nas próximas versões do MDF. Alguns 
questionam se a aplicação dos arts. 16 e 17 se dá na elaboração do 
orçamento ou na execução. É lógico que é o momento da execução 
que, no entanto, toma como balizador o orçamento. O orçamento 
já foi aprovado, já foi feita a programação e o ordenador de 
despesa passa a ter como atribuição verificar se as pré-condições 
para empenho, licitação, contrato, liquidação e pagamento estão 
sendo observadas. Aos que perguntam se existe uma duplicidade, 
digo que não, o que acontece é que a cultura de finanças públicas no 
Brasil está fortemente influenciada pelo orçamento e a lógica da LRF 
extrapola o orçamento no tempo e no objeto.

Há certa dificuldade de compreender que a LRF extrapola a 
anualidade orçamentária. Então, fica parecendo repetitivo, mas não 
é, o objetivo da lei é bem mais amplo. Exemplificativamente, digamos 
que se vá contratar um serviço plurianual ou fazer um investimento 
plurianual. Então, ao fazer um investimento que tem um prazo de 
execução de cinco anos, o que seria razoável, o que seria desejável 
para fins de planejamento? Em primeiro lugar, ao se fazer essa 
licitação, deve-se observar, como determina a Lei n. 8.666, se existe 
o crédito específico no orçamento em relação ao primeiro ano. Os 
demais anos serão atendidos pelas leis orçamentárias subsequentes. 
Isso significa que quando uma lei orçamentária é elaborada, algumas 
decisões já foram tomadas previamente, seja porque se referem a 
despesas obrigatórias (determinações legais que não se pode deixar 
de atender), seja porque são contratos que estão em plena execução. 

“[...] a cultura 
de finanças 
públicas no Brasil 
está fortemente 
influenciada pelo 
orçamento e a lógica 
da LRF extrapola o 
orçamento no tempo 
e no objeto.”
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Esses, embora discricionários, não devem ser interrompidos porque 
não é desejável para a qualidade do gasto público que as obras 
fiquem paradas. É por essa razão que, no art. 45 da LRF, há menção 
às obras. A lei orçamentária e as leis de créditos adicionais só podem 
incluir novos projetos depois de adequadamente atendidos os que 
estão em andamento e contempladas as despesas com conservação 
do patrimônio público. Esse é um dos artigos menos cumpridos da 
LRF porque essa lógica ainda não foi completamente internalizada, 
absorvida pela Administração Pública.

Seria preciso criar uma sistemática de acompanhamento em que, a cada 
momento, a informação sobre o impacto orçamento-financeiro para 
vários exercícios servisse para alimentar uma memória do que já foi 
previamente decidido. Dessa forma, quando se chegasse à elaboração 
de um novo orçamento, poderíamos refletir sobre a inclusão de novos 
investimentos, considerando a existência de outros já em execução, 
sem comprometer o equilíbrio fiscal. O impacto orçamentário e 
financeiro previsto no art. 16 e aplicável também ao art. 17 tem essa 
dupla finalidade. Na execução, serve para verificar se, em relação ao 
orçamento do primeiro ano, as condições iniciais foram atendidas; na 
elaboração do orçamento dos anos subsequentes, serve para informar 
o que já está foi comprometido por decisões anteriores, de modo 
evitar comprometimentos excessivos, superiores à disponibilidade de 
fazer, subsidiando, assim, a elaboração orçamentária.

No que se refere à presunção de lesividade, entendo que a presunção 
é absoluta, pois o gestor teria que ter feito todo esse planejamento 
e, se não faz, assume a atitude de risco para as finanças públicas. 
Tem-se que passar por toda essa etapa. Sem impacto orçamentário-
financeiro, não é possível garantir que o patrimônio público não 
esteja sendo lesado. Assim, não é preciso comprovar que houve lesão 
ao patrimônio público, porque o fato de o gestor não ter planejado já 
configura descumprimento da LRF.

Revista do TCE — Temos constatado volume relevante de despesa 
pública sendo gerada sem fonte de receita que a financie. Na opinião 
de V. Sa. como conferir efetividade ao espírito moralizador do art. 
42 da LRF que veda a realização de despesa sem disponibilidade 
de caixa para esse fim?

Selene Peres Peres Nunes — O principal objetivo é perseguir o 
cumprimento do art. 42 em todos os exercícios, ainda que não seja 

“A lei orçamentária 
e as leis de créditos 
adicionais só podem 
incluir novos 
projetos depois de 
adequadamente 
atendidos os que 
estão em andamento 
e contempladas 
as despesas com 
conservação do 
patrimônio público. 
Esse é um dos artigos 
menos cumpridos 
da LRF porque essa 
lógica ainda não 
foi completamente 
internalizada, 
absorvida pela 
Administração 
Pública.”
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final de mandato. É verdade que o descumprimento só configura 

crime no final de mandato. A lei é propositalmente mais dura no 

final de mandato para coibir os desequilíbrios que têm como origem 

o ciclo político. Contudo, se o gestor contrai obrigação de despesa 

sem respaldo em disponibilidade de caixa, não está preservando o 

equilíbrio das finanças públicas. Então, há um princípio de equilíbrio 

da LRF que está sendo comprometido. 

O desequilíbrio começa no início do mandato, razão pela qual o 

gestor tem que se ajustar, tem que se planejar desde o início, com 

mais razão ainda se recebeu uma herança maldita. Se já começa 

o mandato com restos a pagar, sem cobertura de disponibilidade 

de caixa, precisa, na sua programação financeira, abrir espaço 

para honrar os Restos a Pagar. Deve-se prever uma folga para o 

pagamento gradual de restos a pagar, de modo que o problema 

não seja agravado no final do mandato. Ao fazer a programação 

financeira, o gestor teria que prever o espaço necessário para ir 

quitando os restos a pagar.

Uma dificuldade é a leitura que alguns fazem do art. 9º da 

LRF, sem compreender que limitação de empenho é uma coisa 

e limitação de movimentação financeira é outra. Só é possível 

empenhar o que está orçado. Não há empenho sobre restos 

a pagar, porque se trata de execução financeira de orçamento 

anterior. Então, ao limitar empenho, limito exclusivamente as 

despesas que foram orçadas para aquele exercício. Porém, além 

das despesas orçadas, é preciso lembrar que existem os restos 

a pagar. Por isso, o legislador determina que se faça limite da 

movimentação financeira, porque essa inclui não só o empenho 

relativamente àquele exercício, àquele orçamento, mas também 

os restos a pagar, que serão pagos. Se os limites de movimentação 

financeira são maiores do que os de empenho, abre-se espaço para 

o pagamento de restos a pagar, o que seria desejável para aquele 

que recebe a herança maldita.

É preciso preservar o princípio da impessoalidade na Administração 

Pública: costuma-se dizer que a dívida é do gestor anterior, 

quando, na realidade, a dívida não é da pessoa, é da Administração 

Pública. Se o prefeito foi eleito para administrar, terá que planejar 

o pagamento das dívidas da Prefeitura.

“É preciso preservar 
o princípio da 
impessoalidade 
na Administração 
Pública: costuma-se 
dizer que a dívida é 
do gestor anterior, 
quando, na 
realidade, a dívida 
não é da pessoa, é 
da Administração 
Pública.” 
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Revista do TCE — Qual foi a mens legis para a expressão “contrair 
obrigação de despesas”, relativa a Restos a Pagar e constante do 
art. 42 da LRF? Quais os melhores exemplos para sua compreensão?

Selene Peres Peres Nunes — O art. 42 está inserido na seção 
que trata de Restos a Pagar, mas, em nenhum momento, proíbe 
a inscrição em Restos a Pagar. Todo o comportamento que a lei 
procura induzir no gestor é para privilegiar o planejamento e a 
prudência, a fim de se evitar riscos para a Administração Pública. 
Então, o que a lei proíbe é que no último ano de mandato seja 
contraída obrigação de despesa sem a disponibilidade de caixa 
para arcar com aquela obrigação. Assim, a proibição não recai em 
pagar ou em inscrever em Restos a Pagar. O controle deve ocorrer 
ao contrair o compromisso. O que não pode acontecer é contrair 
compromissos superiores à capacidade de pagamento.

Alguns prefeitos foram orientados a cancelar Restos a Pagar, inclusive 
nos casos em que as despesas já haviam sido liquidadas. Isso é uma 
temeridade. A LRF não incentiva nem autoriza a quebra de contrato 
nem a lesão ao credor. Muito pelo contrário. O equilíbrio das finanças 
públicas deve ser indutor de uma maior credibilidade do setor 
público. Deve-se sempre honrar os compromissos.

Como a receita é sempre prevista, exige-se um cuidado redobrado 
do gestor porque ele tem que ter absoluta segurança de que 
haverá disponibilidade de caixa quando o mandato se encerrar. 
No orçamento, a receita é prevista e a despesa é autorizada até 
determinado teto. O gestor precisa certificar-se de que as receitas 
irão realmente entrar e converter-se em caixa, para que possa 
fazer as despesas. Ainda que exista uma autorização orçamentária 
para fazer despesa, se ele não tiver essa segurança, ele não deve 
contrair obrigação de despesa. 

O período de aplicação da regra do art. 42 não é nem maior, nem 
menor do que um exercício. Embora alguns aleguem que a expressão 
“nos últimos dois quadrimestres de seu mandato” restringe o 
período, da leitura do parágrafo único se infere que, para determinar 
a disponibilidade de caixa, há que se considerar os encargos e as 
despesas compromissadas a pagar até o final do exercício. Além disso, 
não há inscrição de Restos a Pagar ao longo do exercício, apenas no 
final do exercício. Então, preciso comparar, no dia 31 de dezembro, 
dois montantes: Restos a Pagar e disponibilidade de caixa. 

“A LRF não incentiva 
nem autoriza a 
quebra de contrato 
nem a lesão ao 
credor. Muito 
pelo contrário. 
O equilíbrio das 
finanças públicas 
deve ser indutor 
de uma maior 
credibilidade  
do setor público.”
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Naturalmente, estou supondo que o gestor tenha procedido de 
acordo com as boas práticas da contabilidade, que não tenha 
deixado de registrar despesas que foram efetivamente contraídas, 
que não tenha deixado de orçar as suas obrigações, de empenhar, 
que não tenha feito cancelamentos indevidos. Caso contrário, 
os órgãos de controle deverão verificar qual é o valor relativo à 
obrigação de despesa contraída, porque essa terá que ser honrada. 
Caberão ainda sanções, por ter sido desrespeitado o processo 
orçamentário e as normas de finanças públicas em vigor. A meu 
ver, aquele que cancela uma despesa para dar impressão de que 
cumpriu o art. 42, em primeiro lugar, descumpriu preceito legal. 
Em segundo lugar, lesou a Administração Pública, porque aquele 
que tem direitos contra a Administração Pública, o credor de boa-fé 
que honrou o seu contrato, que cumpriu corretamente um contrato 
válido, legítimo, irá recorrer à Justiça, conseguindo facilmente 
ressarcir-se do prejuízo. E a Administração Pública terá que pagar 
com multa, juros e honorários advocatícios. Então, quem cancela 
uma despesa nessas condições está lesando a Administração Pública. 
E, terceiro, está lesando as normas de contabilidade pública, por 
não estar expressando o estado do patrimônio naquele momento. 
Quer dizer, ele tinha uma dívida que simplesmente desapareceu 
da contabilidade e apresentou uma situação falsa à população, 
aos contribuintes, aos servidores. Isso significa lesar as normas de 
contabilidade pública.

Revista do TCE — V. Sa. acredita que a Nota Técnica n. 73/2011/
CCFONF/STN, que trata dos demonstrativos da disponibilidade 
de caixa e dos Restos a Pagar, possa ser adequadamente 
compreendida pela Administração Pública Municipal? Como 
torná-la efetiva?

Selene Peres Peres Nunes — Muitos têm nos procurado com 
dúvidas, acreditando que essa exigência é nova. Não é. No 
orçamento, há vinculações referentes à previdência (os recursos da 
previdência não podem ser usados para outra finalidade senão a de 
previdência); há recursos em fundos que têm que ser usados para 
aquela finalidade específica, como educação e saúde; há recursos 
que são repassados e que não podem ter sua finalidade desviada, 
como as transferências voluntárias; há outras vinculações previstas 
na legislação específica do ente. A LRF, no parágrafo único do 
art. 8º, estabelece que os recursos legalmente vinculados a uma 

“A meu ver, aquele 
que cancela uma 
despesa para dar 
impressão de que 
cumpriu o art. 
42, em primeiro 
lugar, descumpriu 
preceito legal. Em 
segundo lugar, lesou 
a Administração 
Pública, porque 
aquele que tem 
direitos contra a 
Administração 
Pública, o credor de 
boa-fé que honrou 
o seu contrato 
[...] irá recorrer à 
Justiça, conseguindo 
facilmente 
ressarcir-se do 
prejuízo. E a 
Administração 
Pública terá que 
pagar com multa, 
juros e honorários 
advocatícios.”
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finalidade específica permanecerão vinculados àquela finalidade. 
Ainda que em outro exercício, o que estava vinculado permanece 
vinculado. Logo, ao analisar os Restos a Pagar e compará-los com 
a disponibilidade de caixa, não é possível ignorar as vinculações. 
Se uma parte da disponibilidade de caixa está comprometida com 
a previdência, a saúde, a educação, com determinados contratos, 
não é possível contrair outra obrigação de despesa contando com 
aquele recurso. Isso é lógico e é decorrência direta das exigências 
legais. Alguns perguntam como poderão saber, ao fim do exercício, a 
disponibilidade de caixa vinculada. Se existe planejamento, devem 
ser conhecidas as vinculações — é o que minimamente se exige para 
cumprir a lei. E se o gestor sabe o que está vinculado, sabe também 
qual é a parcela de caixa que não pode ser comprometida com outras 
obrigações. A nota técnica é de 2011, mas toda a interpretação e 
todos os dispositivos legais que estão citados são constitucionais e 
da lei complementar.

Revista do TCE — A renúncia de receita tem sido concedida de 
forma indiscriminada por gestores, com grave comprometimento 
de recursos para investimentos futuros. Sabendo que o controle 
dessas concessões ainda é feito de forma tímida, que orientação 
poderia ser dada ao gestor público?

Selene Peres Peres Nunes — Entendo que nesse aspecto é preciso 
aperfeiçoar o MDF. O legislador trata da renúncia de receitas em 
três momentos diferentes e a primeira dificuldade que o gestor 
público municipal tem é compreender isso. A LRF trata da mesma 
renúncia de receita em três momentos. No que se refere à LDO, a 
LRF diz, no inciso V do § 2º do art. 4º, que deve ser publicado um 
demonstrativo com a estimativa e a compensação da renúncia de 
receita. No art. 5º, inciso II, há também menção da renúncia de 
receita no orçamento, fazendo referência ao artigo constitucional 
165, § 6º. No art. 14, a LRF dispõe sobre o ato que cria a renúncia 
de receita, que faz a concessão ou ampliação de incentivo do 
benefício de natureza tributária do qual decorre renúncia de 
receita. Então, são três os momentos: na LDO, na LOA e no ato 
que concede a renúncia.

Em segundo lugar, é necessário saber o escopo da renúncia. 
Segundo o § 6º do art. 165 da Constituição, na previsão, é preciso 
incluir benefícios de natureza tributária, financeira e creditícia. 
O constituinte previu essa abrangência porque existem práticas 

“Se existe 
planejamento, devem 
ser conhecidas as 
vinculações — é o 
que minimamente se 
exige para cumprir a 
lei. E se o gestor sabe 
o que está vinculado, 
sabe também qual 
é a parcela de caixa 
que não pode ser 
comprometida com 
outras obrigações.”
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na Federação que mascaram a renúncia de receita pela via de 
fundos de empréstimos e de doações. Há engenharias financeiras 
construídas para simular que não existe renúncia de receita, 
quando na verdade ela existe sob a forma de benefício financeiro 
ou creditício. Então, em alguns casos, isso entra no orçamento 
sob a forma de subsídio. Assim, quando me questionam porque 
o art. 14, § 1º, incluiu no conceito de renúncia a expressão 
subsídio, que está relacionada à despesa, digo sempre que uma 
parte da renúncia está travestida de subsídio, mas, na essência, 
é renúncia. Como o intuito é pegar a renúncia na essência e não 
nas várias modalidades que ela pode ter, é necessário abarcar 
todo esse universo. 

Na previsão da LDO, já é preciso prever os benefícios tributários, 
financeiros e creditícios para três anos. Qual é a razão desse prazo 
de três anos? É que na LDO são incluídas as metas fiscais. Então, 
ao estabelecer as metas fiscais, é razoável que, na previsão de 
renúncia, leve-se em consideração o prazo de três anos. Quanto 
ao orçamento, que se destina apenas a um ano, a Constituição 
exige um demonstrativo regionalizado do impacto sobre receitas e 
despesas. No ato que concede a renúncia, se ela já estava prevista 
na LDO, pode-se dizer se vai ou não impactar as metas fiscais, se 
estava ou não prevista no orçamento. Se estiver prevista, aquela 
renúncia de receita não vai estar sujeita a uma compensação. Mas 
se o gestor estiver extrapolando todo o planejamento de receita 
e criando uma renúncia de receita que não entrou na sua conta 
anterior, neste caso, tem que haver compensação. Caso contrário, 
as metas fiscais estarão em risco. É preciso ter consciência de 
que a responsabilidade fiscal não se pratica somente na despesa, 
mas também na receita. Aliás, quando se fala em responsabilidade 
fiscal e, esse foi um ponto que o relator da LRF fez muita questão 
de ressaltar, é importante chamar a atenção para questão da 
dívida ativa, das medidas de combate à sonegação, à evasão, que 
devem constar do Relatório Resumido de Execução Orçamentária 
(RREO). Esse Relatório evidenciará o balanço orçamentário, 
mostrando o que tinha sido programado e o que foi realizado. 
Essa é uma excelente ocasião para se colocar uma nota de rodapé 
demonstrando as medidas adotadas para combater a sonegação 
e a evasão. A lei exige e os tribunais devem cobrar, porque a 
responsabilidade de gestão fiscal não deve ser praticada só na 
despesa, mas na receita também. 

“É preciso ter 
consciência de que 
a responsabilidade 
fiscal não se pratica 
somente na despesa, 
mas também na 
receita.”
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Revista do TCE — Questão de grande relevância em tema 
de transição é a dívida. Vossa Senhoria afirmou em artigo 
para a Revista de Administração Pública, que, antes da LRF, 
“predominava, entre muitos gestores públicos, a cultura de 
absorver o bônus da despesa no momento presente, transferindo 
o ônus para o futuro: o exercício seguinte, o mandato seguinte 
e, no caso da previdência social, as gerações seguintes”. Para 
V. Sa., como o gestor público pode conter a geração de dívida 
decorrente do descontrole no gasto público?

Selene Peres Peres Nunes — Essa afirmação que eu fiz está no cerne 
da elaboração da LRF, porque chama a atenção justamente para 
o fato de que a lei extrapola o orçamento no tempo e no objeto. 
As variáveis da LRF não são variáveis apenas orçamentárias. Muitas 
vezes, há operações de crédito que não passam pelo orçamento, 
renúncias de receita que não são orçadas, despesas obrigatórias 
de caráter continuado que já chegam preestabelecidas quando o 
orçamento é elaborado. Há também dívidas que, por sua própria 
natureza, transcendem o equilíbrio, porque a dívida é justamente a 
capacidade de transferir o ônus da despesa para o futuro. Há os Restos 
a Pagar, que são execução financeira de orçamento anterior, então 
também não estão incorporados ao orçamento atual. Até mesmo 
as metas fiscais que estão no processo orçamentário são trienais e 
ampliam o escopo do orçamento. Naturalmente, as metas fiscais são 
mandatórias no primeiro exercício e indicativas nos dois seguintes. 
Sabemos que é da cultura do político absorver o bônus e postergar o 
ônus, para o mais longe possível. O jogo intertemporal tende a gerar 
desequilíbrios nas finanças públicas. Então, a intenção foi buscar o 
equilíbrio das finanças públicas como estabelece o art. 1º da LRF. 
Esse é o objeto da lei: o equilíbrio em uma sequência de exercícios, 
o equilíbrio intertemporal. O gestor deve se preocupar não só com 
as ações que têm impacto neste orçamento, neste exercício, mas 
com as ações que podem vir a comprometer o equilíbrio das finanças 
públicas a qualquer tempo. Então, como se busca a ação planejada, 
transparente, há uma exigência de levar em consideração essas 
variáveis que poderão impactar exercícios futuros.

Revista do TCE — Esta edição especial da Revista do TCEMG, que 
aborda o tema Regras de final de mandato, será enviada para o 
Executivo e o Legislativo de todos os municípios mineiros, além de 
estar disponível em nosso site. Que mensagem V. Sa. pode deixar 

“Sabemos que é da 
cultura do político 
absorver o bônus e 
postergar o ônus, 
para o mais longe 
possível. O jogo 
intertemporal tende 
a gerar desequilíbrios 
nas finanças 
públicas.”
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para os 853 prefeitos e presidentes de Câmaras Legislativas do 
Estado de Minas Gerais e, ainda, para milhares de técnicos que 
trabalham com os instrumentos de gestão fiscal, mormente em 
final de mandato?

Selene Peres Peres Nunes — A mensagem é que eles procurem 
aprimorar a gestão de recursos públicos, que invistam efetivamente 
no planejamento das contas públicas, que tomem as precauções 
necessárias desde o início de seus mandatos e procurem fortalecer 
a gestão. Tenho uma preocupação muito grande com a gestão das 
finanças públicas. A gestão não se faz só com o cumprimento de 
normas legais, se faz no dia a dia com medidas gerenciais. Então, 
tudo o que se puder fazer para fortalecer esses instrumentos é útil. 
Embora a lei tenha sido sumária ao dizer, em algumas palavrinhas, 
aquilo que o gestor deveria fazer, sabe-se que há um longo trabalho 
a ser concluído para cumprir integralmente a LRF.

Acredito que, nos próximos anos, com as alterações das normas de 
finanças públicas que estão por vir, o escopo da norma será ampliado. 
No entanto, desde já, é possível adotar gerencialmente medidas 
para melhorar a qualidade do gasto público. Então, sugeriria que eles 
fortalecessem a gestão e a busca pelo gasto público de qualidade 
imediatamente, de forma consistente com o equilíbrio fiscal, pois 
não precisam esperar que a Lei de Qualidade Fiscal mande fazer.

“A gestão não 
se faz só com o 
cumprimento de 
normas legais, se 
faz no dia a dia com 
medidas gerenciais.”

Por: Cláudia 
Costa de Araújo, 
Juliana Mara 
Marchesani e 
Márcio Ferreira 
Kelles
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Resumo: O ano de 2010 marca uma etapa de transição nas administrações estaduais no 
Brasil. Nessa etapa, a Lei de Responsabilidade Fiscal exige o cumprimento de regras que 
preparam os estados para uma nova gestão política, orçamentária e financeira. Para a 
administração que sai, cabe deixar a casa arrumada, enquanto que a nova equipe de governo 
deverá atestar que está recebendo as contas em dia, com os níveis de gastos com pessoal e 
endividamento sob controle e que as despesas realizadas ao final do mandato tenham sido 
quitadas ou haja disponibilidade financeira para tanto. Essas regras também deverão ser 
observadas pelos entes municipais em período de transição de governo. 

Palavras-chave: Lei de Responsabilidade Fiscal. Governos municipais. Final de mandato.

1 Introdução

Em 2010, finaliza-se uma etapa política de quatro anos de mandato estadual. A Lei de 
Responsabilidade Fiscal (LRF) introduziu algumas regras para final de mandato que deverão 
ser observadas pelos governantes nessa fase da administração dos estados brasileiros.

Basicamente, essas regras referem-se aos gastos com pessoal, contratação de operações de 
crédito (incluindo operações de antecipação de receita orçamentária — AROs), endividamento, 

Regras de final de mandato: orientações 
aos governos estaduais e municipais
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realização de despesas que se estenderão até o exercício seguinte (Restos a Pagar) e as chamadas 
transferências voluntárias (convênios).

Este texto apresenta as principais regras que deverão ser observadas nesse período de transição 
e de final de mandato e visa orientar os gestores públicos na observação das normas da 
responsabilidade fiscal.

2 Gastos com pessoal

No que se refere às despesas com pessoal, nos 180 dias que antecedem o término da legislatura 
ou do mandato do chefe do Poder Executivo, nenhum ato que provoque aumento desses gastos 
poderá ser editado (art. 21, parágrafo único, da LRF). 

Atente-se para o fato de que tal mandamento não alcança os aumentos originários de 
vantagens pessoais a que os servidores públicos têm direito por força de dispositivo 
constitucional. É o caso dos anuênios, quinquênios, salário-família etc., que deverão ser 
pagos normalmente, mesmo durante o último ano de mandato. Outra exceção à regra 
definida no referido parágrafo único do art. 21 da LRF é a que se refere às despesas com 
pessoal da educação. As despesas, nesse caso, dependerão do desempenho das receitas que 
comporão os recursos transferidos para os fundos de educação estaduais e municipais, dos 
quais, 60% deverão ser utilizados no pagamento de salários. 

Também se configuram como exceção a esse dispositivo da LRF os casos de excepcional interesse 
governamental para a contratação de serviço público, obedecendo-se ao disposto no inciso IX 
do art. 37 da Constituição Federal, que determina, in verbis:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes 
da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá 
aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e 
eficiência e, também, ao seguinte: 

[...] 

IX — a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para 
atender a necessidade temporária de excepcional interesse público. (grifo 
nosso).

Nos demais casos, o aumento nas despesas sujeitará os titulares dos Poderes ou órgãos referidos 
no art. 20 da LRF às sanções previstas na Lei n. 10.028, de 19 de outubro de 2000, a chamada 
Lei de Crimes Fiscais (LCF). 

Finalmente, de acordo com o art. 20 da LRF, as despesas com pessoal nos Estados e 
Municípios não poderão superar a 60% da Receita Corrente Líquida (RCL)1 e 50% da RCL 
na União. Ainda nos termos da Lei Fiscal, se um ente público ultrapassar o limite em um 
1  Receita disponível, após as transferências constitucionais. No caso dos Municípios, não havendo transferências a serem feitas a 

outros órgãos, a RCL poderá corresponder a própria Receita Corrente Bruta. 
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quadrimestre, deverá reduzir o excesso nos dois quadrimestres seguintes, sendo que, em 
ano de final de mandato, não haverá esse prazo para o reenquadramento: as ações punitivas 
ocorrerão imediatamente se houver excesso em qualquer quadrimestre no último ano da 
administração do Município. 

3 Dívida pública

No que se refere às operações de crédito (empréstimos), há três regras que deverão ser 
observadas no final do mandato: para o montante da dívida, para as operações de crédito por 
antecipação de receitas (AROs) e para os Restos a Pagar. 

Operações de AROs são aquelas em que o setor financeiro antecipa aos entes públicos as 
receitas tributárias futuras (ICMS no caso dos Estados), sendo que, nessas operações, os 
tributos são oferecidos em garantia. Já os Restos a Pagar são despesas contratadas em um 
exercício e que serão pagas no todo ou em parte nos exercícios seguintes.

Além disso, se o limite máximo para a dívida consolidada líquida (DCL),2 estabelecido em 
Resolução do Senado Federal (120% da RCL para Municípios), for ultrapassado no primeiro 
quadrimestre do último ano de mandato, ficará vedada a realização de operações de 
crédito, exceto as destinadas ao refinanciamento da dívida mobiliária, se houver. As AROs, 
por sua vez, são proibidas no último ano do mandato do chefe do Poder Executivo — nos 
anos anteriores ao do final de mandato poderão ser contratadas até 10 de dezembro. 

Por fim, nos dois últimos quadrimestres do último ano da legislatura e do mandato do chefe do 
Poder Executivo, não poderá ser assumida obrigação cuja despesa não possa ser paga no mesmo 
exercício, a menos que haja igual ou superior disponibilidade de caixa para o sucessor, assunto 
que será tratado a seguir.

4 Restos a Pagar

A rubrica Restos a Pagar, na sua origem, destinava-se a compatibilizar o término do exercício 
financeiro com a continuidade da administração pública. Isto porque nem todos os pagamentos 
de despesas coincidem com o término do exercício financeiro e é natural que algumas despesas 
que pertencem a um exercício venham a ser pagas no exercício seguinte (NUNES, 2003). 

Com o passar do tempo, os Restos a Pagar foram sendo utilizados como instrumento de 
rolagem de dívidas. Essa prática decorria, de acordo com Nunes (2003), em grande medida, 
de deficiências do processo orçamentário como instrumento de planejamento. 

O orçamento, alimentado por superestimativas de receitas e/ou 
subestimativas de despesas, embutia autorização para assunção de 
compromissos que não eram acompanhados pela efetiva arrecadação de 

2  Corresponde ao total da dívida contratual (de longo prazo, fundada), deduzida das disponibilidades de caixa.



REVISTA DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Edição Especial — ano XXIX

40

REVISTA DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Edição Especial — ano XXIX

receitas. A falta de sincronia entre orçamento e execução financeira e a 
ausência de medidas corretivas ocasionava uma sobra de pagamentos que 
não podiam ser atendidos no mesmo exercício e, portanto, eram transferidos 
para o exercício seguinte sob a forma de Restos a Pagar. 

O orçamento do exercício seguinte, por sua vez, frequentemente não 
contemplava espaço para esses gastos que, para serem atendidos, 
ocasionavam deslocamento de outras despesas. Estas, por sua vez, seriam 
também transferidas sob a mesma rubrica para o exercício subsequente, 
configurando-se então uma “rolagem extraorçamentária” de dívidas. 

A situação tornava-se mais grave quando a série de planejamentos 
deficientes fazia com que os problemas se acumulassem, dando origem a 
uma trajetória crescente de endividamento de curto prazo. E, ainda mais, 
quando em último ano de mandato, a pressão pela acomodação de despesas 
também aumentava, elevando o volume de Restos a Pagar a tal magnitude 
que, muitas vezes, o sucessor era forçado a consumir um ou mais anos de 
seu mandato apenas para saldar dívidas contraídas em mandatos anteriores 
(NUNES, 2003). 

Após a LRF, esse tipo de rolagem de dívidas fica vedado no último ano de mandato. O art. 42 
da Lei de Responsabilidade Fiscal foi concebido com o espírito de, por um lado, evitar que, 
em último ano da administração, sejam irresponsavelmente contraídas novas despesas que 
não possam ser pagas no mesmo exercício, sob pressão do próprio pleito. Por outro lado, 
o fim do mandato serviria também como ponto de corte para equacionamento de todos 
os estoques. Em outras palavras, eventuais dívidas poderiam ser roladas ao longo de um 
mesmo mandato, mas jamais transferidas para o sucessor. A regra visa obrigar o governante 
a “deixar a casa arrumada para o sucessor”.

Posteriormente, a Lei n. 10.028, de 19 de outubro de 2000, denominada Lei de Crimes Fiscais, 
caracterizou como crime ordenar ou autorizar a assunção de obrigação em desacordo com 
a determinação do referido art. 42 da LRF.

Várias dúvidas surgiram em relação à interpretação desse dispositivo, tornando-se 
necessários alguns esclarecimentos. Vamos utilizar como referência o ano de 2010 que é 
último ano de mandato estadual.

Nos termos do art. 36 da Lei n. 4.320/64, somente poderá ser inscrita em Restos a Pagar a 
despesa empenhada, mas não paga até 31 de dezembro. Além disso, a LRF, em seu art. 50, 
inciso II, determina que a despesa e a assunção de compromisso serão registradas segundo 
o regime de competência, disposição esta que se aplica também a Restos a Pagar.

Desse entendimento, decorrem algumas conclusões:

1. Se o governante realizar um contrato com execução prevista para vários 
exercícios (plurianual), não poderá inscrever em Restos a Pagar ao final do 
exercício de 2010 despesas que não sejam da competência daquele exercício. 
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Pela mesma razão, também não se deve esperar que o administrador público 

deixe disponibilidade de caixa para atender a todas as parcelas futuras que não 

são da competência de 2010. Caso contrário, se essa conduta fosse exigida, 

ficariam inviabilizados investimentos, pagamento da dívida pública e contratos 

de prestação de serviços que se estendem além do final deste exercício. 

Ressalte-se que, na Administração Pública, a assinatura de contrato não basta 

para caracterizar a obrigação de despesa, a qual deve também ser empenhada 

e liquidada para que possa ser paga.

2. É preciso observar ainda que as despesas que legalmente pertencem ao 

exercício deverão ser pagas no mesmo exercício ou serem acompanhadas de 

disponibilidade de caixa. Então, o ente público que empenha as folhas do 

exercício em janeiro de cada ano e liquida parte da folha de dezembro no 

dia 5 do mês subsequente, deverá deixar disponibilidade de caixa. A LRF não 

contraria a lei trabalhista, a qual permite o pagamento posterior; apenas exige a 

disponibilidade de caixa. Infringe o art. 42 quem, nos oito meses que antecedem 

o final do mandato, contrair obrigação de despesa que não possa ser cumprida 

integralmente dentro dele ou que a inscreva em Restos a Pagar (e para tanto 

deverá previamente empenhar a despesa) sem deixar igual disponibilidade de 

caixa para que o sucessor possa atendê-la.

Em consonância com a LRF, a qual respeita e preserva o princípio constitucional de 

independência dos Poderes, um Poder não será responsabilizado pela ação irregular de 

outro. Assim, no art. 20, é definido o nível de individualização das responsabilidades por 

Poder, que deverá acompanhar toda a LRF. Decorrem então algumas conclusões:

1. A disponibilidade de caixa e os Restos a Pagar a serem considerados para 

efeito de aplicação do art. 42 são os do Poder ou órgão referido no art. 

20. Não se trata aqui das Secretarias, enquanto órgãos do Poder Executivo 

Estadual, por exemplo, pois não é esse o nível de responsabilização definido 

no art. 20. 

2. A regra possui cunho de responsabilização pessoal e aplica-se no último ano 

de mandato dos chefes de Poder ou órgão referido no art. 20, portanto, a todos 

os Poderes independentemente de ser o mandato eletivo ou não.

3. A regra do art. 42 aplica-se ao último ano de mandato, independentemente de 

quem seja o sucessor. Assim, ainda que o sucessor seja o próprio Governador ou 

Prefeito, em caso de reeleição, a regra precisará ser cumprida.

4. A independência dos Poderes não isenta os Estados e Municípios das sanções 

fiscais no caso de o Poder Legislativo, por exemplo, estar acima dos limites para 

gastos com pessoal, mesmo que o Poder Executivo esteja cumprindo o seu limite 
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percentual. Em outras palavras, não basta cumprir o limite global para despesas 

com pessoal (60% da RCL nos Estados e Municípios), sendo necessária ainda a 

observação do limite individual por Poder.

A LRF também não autoriza nem incentiva a quebra de contratos ou a “maquiagem 
contábil”. O comportamento do gestor público deverá pautar-se pela prudência, 
evitando contrair despesas sem que tenha certeza de que haverá condições financeiras 
para saldá-las.

Não obstante a regra do art. 42 da LRF aplicar-se apenas às despesas contraídas nos últimos 
oito meses do último ano de mandato, não deverá ser dada prioridade à liquidação desses 
débitos em detrimento dos assumidos em meses anteriores. Isso porque, primeiro, a Lei 
n. 8.666/93 veda tal conduta: em seu art. 5º a referida legislação determina, in verbis:

Devendo cada unidade da Administração [...] obedecer, para cada fonte 
diferenciada de recursos, a estrita ordem cronológica das datas de suas 
exigibilidades, salvo quando relevantes razões de interesse público e 
mediante prévia justificativa da autoridade competente, devidamente 
publicada. 

Assim, não deve ser dada prioridade à liquidação dos débitos dos últimos oito meses do 
mandato em detrimento dos anteriores. 

A LRF não autoriza nem incentiva a realização de contratos à margem do processo 
orçamentário. Ao contrário, o art. 37 da LRF proíbe a assunção de obrigação, sem autorização 
orçamentária, com fornecedores para pagamento a posteriori de bens e serviços (contratos 
de gaveta), caracterizando-se tal ação como operação de crédito irregular. A Lei de Crimes 
Fiscais, por sua vez, pune com pena de reclusão de um a dois anos a realização de operação 
de crédito sem autorização legislativa ou com inobservância de condição estabelecida em 
lei. Assim, recomenda-se que toda a despesa transite pelo orçamento e que toda a despesa 
a pagar seja efetivamente registrada na rubrica Restos a Pagar.

Em determinadas circunstâncias, e sendo necessário, é possível cancelar empenhos sem 
prejuízo a fornecedores. Assim, embora o ideal seja agir prudencialmente, em situações 
extremas é possível e até recomendável promover o ajuste fiscal por meio do cancelamento 
de empenhos. Contudo, há limites para fazê-lo. Uma vez assumido o compromisso e tendo 
sido o bem ou serviço entregue (liquidado), o pagamento é devido e os fornecedores de 
bens e serviços não devem ser lesados. Os contratos assumidos que se referirem a serviços 
já prestados deverão ser honrados. Ressalte-se que a limitação de empenho está prevista 
também no art. 9º da LRF.

Em decorrência do art. 35 da Lei n. 4.320/64, pertencem ao exercício financeiro as 
receitas nele arrecadadas e as despesas legalmente empenhadas. Por isso, diz-se 
que temos um regime contábil misto adotado no Brasil, qual seja, de caixa para a 
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receita e de competência para a despesa, daí decorrendo, em uma análise conjunta e 
em conformidade com os arts. 58 a 65 da Lei n. 4.320/64, que todo o empenho gera 
obrigação de despesa.

4.1 Interpretação do art. 42 da LRF

Diz o art. 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal, in verbis:

Art. 42. 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.

Parágrafo único. Na determinação da disponibilidade de caixa serão 
considerados os encargos e despesas compromissadas a pagar até o final do 
exercício.

O termo obrigação de despesa como posto na LC n. 101/2000 tem o objetivo de atingir não 
somente o empenho de despesa, mas, também todo aquele compromisso assumido e que 
efetivamente ainda não esteja materializado na fase do empenho. Uma leitura rápida e 
descontextualizada dos princípios constitucionais orçamentários, notadamente o princípio 
da anualidade orçamentária, e com o próprio parágrafo único do art. 42, poderia levar à 
interpretação de que o administrador público teria a obrigatoriedade de manter, em sua 
integralidade, no caixa do Poder ou órgão, recursos necessários à satisfação das obrigações 
de despesa contraídas. Porém, tal entendimento não se afiguraria como procedente.

Ocorre que o caput do art. 42 da LRF refere-se à obrigação de despesa; contudo, o seu parágrafo 
único, ao regulamentar o caput, esclarece que, na determinação das disponibilidades de 
caixa, deverão ser consideradas as despesas compromissadas a pagar até o final do exercício. 
As despesas compromissadas são aquelas que foram ou irão ultrapassar a fase da liquidação 
do empenho até o final do exercício; logo, do total da obrigação de despesa contraída nos 
dois últimos quadrimestres, que ultrapassassem aquele exercício, para fins da apuração das 
disponibilidades de caixa, somente seriam consideradas aquelas parcelas do compromisso 
assumido que fossem liquidadas até o final do exercício, ficando as demais, em obediência 
ao princípio da anualidade orçamentária, como fonte de financiamento nos orçamentos dos 
próximos exercícios.

Em consequência da aplicação do princípio contábil da competência da despesa, a obrigação 
de despesa de que trata o art. 42 da LRF, quando do final do exercício, seria praticamente 
sinônimo de despesa liquidada ou em execução, que deveria ter o seu pagamento efetuado 
dentro ainda do exercício financeiro ou, no mínimo, haver recursos em caixa disponíveis, 
neste mesmo exercício, para satisfação da obrigação, ainda que o pagamento ocorresse no 
exercício seguinte. 
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Outra situação prática que tem suscitado dúvida de interpretação é a que se refere à 
contratação de execução de obra pública ou de serviços nos últimos oito meses de mandato. 
A interpretação desse caso, a exemplo do que já foi exposto, deve propiciar a integração 
do princípio do equilíbrio e da continuidade da administração destacado pela LRF, com os 
princípios e normas constitucionais orçamentárias e legislação correlata, de forma que 
preserve a razoabilidade das ações de governo. 

Nesse sentido, não se poderia interpretar que, em relação a uma determinada obra vultosa 
ou a um contrato para prestação de serviços de engenharia de 60 meses, cuja execução do 
respectivo objeto fosse iniciada nos últimos oito meses de mandato, fosse o administrador 
compelido a dispor de todo o recurso financeiro necessário quando da celebração do contrato 
de execução. 

Convém destacar, por importante, que para uma obra ser licitada, preliminarmente, deve 
ser atendido o princípio constitucional do planejamento integrado (CF, art. 165), ou seja, 
essa obra deve ser objeto de previsão no Plano Plurianual (PPA), na Lei de Diretrizes 
Orçamentárias (LDO) e na Lei Orçamentária Anual (LOA). De acordo com o transcrito no 
art. 7º da Lei de Licitações, deve haver, ainda, projeto básico, projeto executivo e normas 
de execução dessa obra, que incluirão um cronograma de execução. Um dos principais 
dispositivos que elucidam o impasse é o art. 7º, § 2º, III da Lei n. 8.666/93, que prevê, 
acertadamente, que a dotação orçamentária necessária à licitação deve ser conjugada 
com o planejamento da execução a ser realizada no exercício financeiro, tão somente.

Este dispositivo da Lei de Licitações, conforme já asseverado, está em conformidade 
com o princípio da anualidade previsto no art. 2º da Lei n. 4.320/64 e no art. 165 da 
CF/88, que determina que as receitas e as despesas devem referir-se, sempre, ao período 
coincidente com o exercício financeiro. Por consequência, se o crédito orçamentário deve 
limitar-se àquelas parcelas da execução da obra que forem planejadas para o exercício, 
o mesmo ocorrerá em relação aos respectivos empenhos da despesa, liquidação. No 
que tange às parcelas subsequentes, além de a obra estar incluída no PPA, deverá 
haver previsão da mesma tanto na LDO, quanto na LOA, relativas a cada exercício ao 
qual a obra se estenda, tudo nos limites financeiros em consonância com o cronograma 
de execução físico-financeiro. Em conclusão, os contratos para a execução de obras 
ou prestação de serviços serão empenhados e liquidados no exercício, não pelo valor 
total, mas, somente, as parcelas do cronograma físico-financeiro que correspondam ao 
executado no exercício financeiro. 

5 Transferências voluntárias

A definição legal para o conceito de transferência voluntária encontra-se no art. 25 da Lei 
de Responsabilidade Fiscal (LRF). 



REVISTA DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Edição Especial — ano XXIX

REVISTA DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Edição Especial — ano XXIX

45

D
ou

tr
in

a

Art. 25. Para efeito desta Lei Complementar, entende-se por transferência 
voluntária a entrega de recursos correntes ou de capital a outro ente da 
Federação, a título de cooperação, auxílio ou assistência financeira, que não 
decorra de determinação constitucional, legal ou os destinados ao Sistema 
Único de Saúde. (grifo nosso).

As transferências voluntárias permitem atribuir aos Estados, Municípios ou a instituições 

vinculadas a responsabilidade final pela aplicação de recursos, não podendo ser utilizadas 

com finalidade diversa daquela pactuada.

Existem transferências voluntárias que não são realizadas por via de convênio, como 

por exemplo, o Programa Dinheiro Direto na Escola e, também, repasses realizados por 

meio de convênios que não podem ser classificados como transferências voluntárias, 

como por exemplo, parcela dos recursos repassados pelo SUS (Sistema Único de Saúde). 

Tradicionalmente, o convênio tem sido o instrumento utilizado pela Administração 

Federal para transferir recursos aos Estados e Municípios. Porém, existem ainda outros 

mecanismos de transferência previstos na legislação (Contrato de Repasse), além do 

Termo de Parceria, nesse caso entre a União Federal e as organizações da sociedade civil 

de interesse público (Oscip).

Convênio, de acordo com o Decreto n. 6.170 de 25/07/2007, representa acordo, ajuste 

ou qualquer outro instrumento que discipline a transferência de recursos financeiros de 

dotações consignadas nos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União e tenha como 

partícipe, de um lado, órgão ou entidade da administração pública federal, direta ou 

indireta, e, de outro lado, órgão ou entidade da administração pública estadual, distrital 

ou municipal, direta ou indireta, ou ainda, entidades privadas sem fins lucrativos, visando 

à execução de programa de governo, envolvendo a realização de projeto, atividade, 

serviço, aquisição de bens ou evento de interesse recíproco, em regime de mútua 

cooperação.

Atualmente, a norma que rege a execução de transferências voluntárias no Brasil é a Portaria 

n. 127, de 29 de maio de 2008, cujas principais características são:

•	 regras para os convênios firmados entre órgãos da Administração Pública Federal 

e os entes da federação (Estados e Municípios), bem como junto ao setor privado 

(ONG, Oscip);

•	 valores a serem conveniados somente a partir de R$100 mil;

•	 obrigatoriedade de cadastramento no Sistema de Gestão de Convênios e Contratos 

de Repasse (Siconv);

•	 preferência de convênios junto a consórcios públicos;
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•	 prova de regularidade com o órgão concedente (que transfere o recurso financeiro);

•	 exigência de contrapartida que poderá ser na forma de bens e serviços 

mensuráveis financeiramente;

•	 observação das regras dispostas na LRF, em especial aquelas referentes à 

observação de limites para endividamento, gastos com pessoal, cobrança de 

impostos de sua competência, publicação de relatórios fiscais (RREO e RGF), 

além de envio de balanços para consolidação, nos termos do art. 51 da LRF;

•	 observação de gastos mínimos com educação e saúde, conforme disposição 

constitucional;

•	 licença ambiental prévia quando obra de infraestrutura que exija o licenciamento;

•	 comprovação de titularidade de imóvel, no caso de convênios que envolvam 

benfeitorias em patrimônio da entidade convenente (que recebe o recurso 

financeiro);

•	 capacidade técnica e autorização regimental para contratação de convênios com 

o Governo Federal, no caso de ONG e Oscip;

•	 permissão de livre acesso de órgãos de controle do Governo Federal (CGU,TCU);

•	 manifestação conclusiva de setores técnicos e jurídicos dos órgãos concedentes 

(Ministérios e órgãos que firmam convênios);

•	 observação de procedimentos licitatórios no caso de contratação de bens ou 

serviços com os recursos dos convênios assinados com a União;

•	 elaboração e envio de Plano de Trabalho a ser submetido ao órgão concedente;

•	 inclusão das receitas e despesas do convênio na Lei Orçamentária Anual (para 

Estados e Municípios);

•	 observação das regras dispostas nas Leis de Diretrizes Orçamentárias (LDO) da 

União;

•	 publicação no Diário Oficial da União para validação.

Antes da Portaria n. 127/2008, era a Instrução Normativa n. 01, de 1997 que regulamentava 

a matéria. No entanto, a partir da publicação da nova portaria, os convênios que vierem a 

ser firmados deverão observar a Portaria n. 127/2008, enquanto que os convênios firmados 

anteriormente, nos termos da Portaria n. 01/1997, deverão observar suas disposições até 

seu encerramento.
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Além disso, aqueles convênios firmados com as agências reguladoras e que envolvam delegação 
de competência para os Estados e Municípios não necessitarão observar a Portaria n. 127/2008. 

Resta ainda considerar que em ano eleitoral, nos três meses que antecedem as eleições, é 
vedada a realização de transferências voluntárias a Estados e Municípios, exceto para aquelas 
obras e serviços em andamento para os quais já houve assinatura de convênios. 

As regras para as transferências voluntárias, em ano eleitoral, deverão observar as 
disposições da Lei n. 9.504, de 1997 que determina em seu art. 73, in verbis:

Art. 73. São proibidas aos agentes públicos, servidores ou não, as seguintes 
condutas tendentes a afetar a igualdade de oportunidades entre candidatos 
nos pleitos eleitorais: 

[...]

VI — nos três meses que antecedem o pleito:

a) realizar transferência voluntária de recursos da União aos Estados e 
Municípios, e dos Estados aos 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;

[...]

§ 4º O descumprimento do disposto neste artigo acarretará a suspensão 
imediata da conduta vedada, quando for o caso, e sujeitará os responsáveis 
a multa no valor de cinco a cem mil UFIR.

[...]

§ 10. 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 (incluído 
pela Lei n. 11.300, de 2006).

6 Responsabilização solidária

Resta ainda considerar que o administrador público que assumir a administração nos últimos 
meses de mandato (no caso do afastamento do titular), poderá ser responsabilizado pelos 
fatos que ocorreram no seu período de gestão, bem como, em alguma medida, pelos danos 
causados pelo seu antecessor. O raciocínio aqui é bastante simples: quem suceder, por 
exemplo, um prefeito municipal que tentará uma candidatura legislativa, e tendo participado 
das ações da Administração Municipal3 é responsável solidário com a gestão que se encerra.
3  Em geral, quem assume o posto é alguém indicado pelo antecessor (o vice-prefeito, por exemplo).
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Por outro lado, conhecendo os problemas causados por seu antecessor, o novo administrador 
deverá denunciar irregularidades e tentar sanar os danos ao erário. Atitude diferente 
poderá representar omissão ou mesmo conivência com a prática irregular, cabendo ao 
gestor que assume, portanto, a responsabilidade objetiva e solidária pelos atos de gestão 
da administração da qual participou.

Por fim, e a título de exemplo, destaco a seguir algumas infrações em final de mandato 
e suas consequências legais:

Ação irregular

Expedir ato que provoque aumento da despesa com pessoal nos 180 dias 
anteriores ao final do mandato do titular do respectivo Poder ou órgão (LRF, 
art. 21) 

Sanção

Nulidade do ato (LRF, art. 21, parágrafo único);

Reclusão de um a quatro anos (Lei n. 10.028/2000, art. 2º)

Ação irregular

Contratar operação de crédito por antecipação de receita orçamentária, em 
desacordo com a lei (LRF, art. 38).

Sanção

Cassação do mandato (Decreto-Lei n. 201, art. 4º, inciso VII).

Ação irregular

Inscrever, em Restos a Pagar, despesa que não tenha sido previamente 
empenhada ou que exceda o limite estabelecido na lei (LRF, art. 42 e art. 55, 
inciso III, alínea b).

Sanção

Detenção de seis meses a dois anos (Lei n. 10.028/2000, art. 2º, inciso XVI).

7 Regras de transição

As regras referentes ao final de mandato deverão considerar ainda aspectos relacionados 
à transição de governo que ocorrerá entre o período do processo eleitoral (primeiro e 
segundo turno) e a data da titulação dos novos administradores públicos.
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É necessário, nesse caso, que a administração que encerra seu mandato forme equipe 

de transição que será responsável pela elaboração de relatórios e a separação daqueles 

documentos (mesmo em versão preliminar) comprobatórios do cumprimento das regras 

com despesas com pessoal, restos a pagar, nível de endividamento, serviços terceirizados, 

convênios, processos judiciais em andamento etc. Esse procedimento garante a 

transparência e a responsabilidade do administrador público em relação à continuidade 

da administração.

A Administração que assume também deverá constituir sua equipe de transição entre 

profissionais qualificados que possam se debruçar sobre as informações disponíveis e 

apresentar relatórios consistentes a respeito da saúde econômica e financeira do Estado 

ou Município. Nesse caso, e a título de exemplo, havendo um volume de Restos a Pagar 

superior às disponibilidades de caixa (referentes às despesas de competência dos últimos 

oito meses) o novo governante deverá ser informado para dar ciência aos órgãos de controle 

(Tribunais de Contas e Controladorias).

É importante que as equipes de transição analisem documentos como os relatórios da LRF 

(Relatório de Gestão e Relatório Resumido de Execução Orçamentária), principalmente 

aqueles que apresentam as disponibilidades de caixa, as despesas com pessoal, o nível de 

endividamento, juntamente dos convênios em curso e que deverão ser objeto de prestação 

de contas pela nova administração. 
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Abstract

The year 2010 marks a transition stage in state administrations in Brazil. During 
this period, the Law of Fiscal Responsibility requires compliance with rules that 
prepare the states for a new political, budgetary and financial management. It is 
the duty of the former management to ensure that the new management is secured 
with an Administration in order. Meanwhile, the new government team must certify 
that the levels of personnel expenses and debt of the received accounts are under 
control. It must also certify that the expenses incurred at the end of mandate have 
financial wherewithal or have been paid off. These rules should also be observed by 
municipal entities that are going through a period of government transition.

Keywords: Law of Fiscal Responsibility. Municipal Governments. End of Mandate.
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Resumo: A convivência durante mais de uma década com a Lei Eleitoral e com a Lei de 
Responsabilidade Fiscal permite uma análise das interpretações, posicionamentos e sentenças 
de estudiosos e magistrados em relação a questões de caráter orçamentário e financeiro que 
devem ser observadas pelos gestores públicos e agentes políticos nos períodos eleitorais e de 
final de mandato. Este artigo apresenta um resumo desses dispositivos, bem como comentários 
relacionados com sua aplicação, em especial quanto ao regime diferenciado atribuído por essa 
legislação às transferências voluntárias, às despesas com pessoal, às operações de crédito e aos 
restos a pagar.

Palavras-chave: Período eleitoral. Fim de mandato. Transferências voluntárias. Despesas 
com pessoal. Operações de crédito. Restos a Pagar. Empenho. Liquidação. Pagamento. 
Licitação. Lei Eleitoral.

1 Introdução

A Lei n. 9.504/97 (Lei Eleitoral) aborda algumas questões de caráter orçamentário e 
financeiro que devem ser observadas nos períodos eleitorais e de final de mandato, tendo 
como objetivo central criar condições de equilíbrio de oportunidades entre candidatos. 

Fim de mandato e eleições:  
exigências fiscais
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A Lei Complementar n. 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), ao fixar um conjunto de 
normas de finanças públicas voltadas para a ação fiscal responsável, dedica especial atenção 
aos atos dos administradores no final de mandato. O objetivo é evitar, nesse período, a 
pressão pela ocorrência de gastos orçamentários excessivos e o comprometimento das metas 
fiscais estabelecidas.

Este artigo apresenta uma avaliação geral dos dispositivos dessas leis e comentários relacionados 
à sua interpretação e aplicação.

2 Transferências voluntárias

2.1 Transferências voluntárias X transferências obrigatórias

Entre outras restrições, a Lei Eleitoral proíbe1 a realização de transferência voluntária de 
recursos da União aos Estados e Municípios, e dos Estados aos Municípios,2 nos três meses que 
antecedem as eleições,3 in litteris:

Art. 73. São proibidas aos agentes públicos, servidores ou não, as seguintes 
condutas tendentes a afetar a igualdade de oportunidades entre candidatos nos 
pleitos eleitorais: 

VI — nos três meses que antecedem o pleito:

a) realizar transferência voluntária de recursos da União aos Estados e 
Municípios, e dos Estados aos 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. (grifo nosso).

Observe-se, em primeiro lugar, que a proibição desse artigo não atinge as chamadas transferências 
obrigatórias.4 O texto se refere somente às transferências voluntárias que, nos termos definidos 
pelo art. 25 da LRF, correspondem à “entrega de recursos correntes ou de capital a outro ente 
da Federação, a título de cooperação, auxílio ou assistência financeira, que não decorra de 
determinação constitucional, legal ou os destinados ao Sistema Único de Saúde.”5

2.2 Transferências para entidades privadas

A alínea a do inciso VI do art. 73 da Lei Eleitoral proíbe a realização de transferência voluntária 
entre entes da Federação, mas não impõe qualquer restrição em relação às transferências 
1  Sobre penalidades aplicáveis sugere-se consultar BRASIL. (Ministério do Planejamento, Orçamento, e Gestão, 2008, 

p. 27).

2  Também ao Distrito Federal e aos órgãos e entidades da Administração direta ou indireta dos Estados, Distrito Federal ou 
Municípios.

3  Ou seja, no caso das eleições de 2010, a partir de 3 de julho (cf. art. 53 da Resolução TSE n. 23.191, de 16/12/2009, ReI. Min. 
Arnaldo Versiani).

4  Transferências para o cumprimento das obrigações constitucionais ou legais entre a União, Estados e Municípios.

5  Para contornar as dificuldades de repasses a Estados e Municípios no ano eleitoral de 2010, a União, sem alterar a LRF, passou 
a considerar como obrigatórias as transferências relacionadas com o Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), com o 
Programa Territórios da Cidadania, entre outros (O Globo, 25/03/2010, Segundo Caderno, p. 1). 
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financeiras para entidades privadas — reconhecidas, no orçamento da União, por meio 
do identificador de Modalidade de Aplicação igual a 50 — em decorrência do período 
pré-eleitoral. Esse entendimento já foi reconhecido pelo Ministro Carlos Velloso no Acórdão 
n. 266, de 09/12/2004. 

Os relatórios do Siafi/MF sobre a execução orçamentária da União do mês de setembro de 
2010 indicam a existência de inúmeros casos de empenhos liquidados e pagos na Modalidade 
de Aplicação 50, o que endossa a conclusão de que a vedação do § 10, do art. 73 da Lei 
n. 9.504/1997, introduzido pela Lei n. 11.300/2006, não atinge a transferência voluntária 
para entidades privadas.

2.3 Distribuição gratuita de bens

Em 2006, a Lei n. 11.300 alterou a Lei Eleitoral para incluir o § 10 no seu art. 73. Esse 
dispositivo proíbe, no ano em que se realizar eleição, a distribuição gratuita de bens, 
valores ou benefícios por parte da Administração Pública, in litteris:

Art. 73. [...]

[...]

§ 10. 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.

A questão aqui colocada é saber se esse dispositivo passou a impedir a Administração 
Pública, no ano eleitoral, de realizar transferências voluntárias, até mesmo para entidades 
privadas, a partir do raciocínio de que tais recursos poderiam ser utilizados para a aquisição 
e distribuição de bens, valores ou benefícios. 

Para avançar nesse ponto é preciso distinguir o processo da aquisição do processo de distribuição 
de bens. A distribuição, obviamente, deve ser precedida pela aquisição. A aquisição pode ser 
feita pela Administração Pública diretamente junto aos fornecedores, com recursos próprios, 
ou indiretamente por meio de transferências voluntárias da União aos Estados e Municípios, 
e dos Estados aos Municípios. A aquisição de bens integra as etapas do processo orçamentário 
e financeiro. A distribuição física é ato que afeta apenas as contas patrimoniais, sem efeitos 
orçamentários, fato corriqueiro e normal no âmbito da Administração Pública.

Não existe restrição legal para o ente efetuar a aquisição direta na medida em que essa 
ocorre independentemente de transferência de outro ente. 

No caso da aquisição indireta, em que ocorre a transferência entre entes da Federação, a 
Lei Eleitoral impede tais repasses, salvo algumas exceções, no período de três meses que 
antecede as eleições. 
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Vale observar também que, em virtude da possibilidade de ocorrer uma defasagem de 
tempo entre a etapa de liquidação da despesa e a seguinte — o pagamento propriamente 
dito —, o bem pode ser recebido — e distribuído — pela Administração Pública antes mesmo 
de ocorrer a transferência para seu pagamento.

Vê-se, consequentemente, a pertinência da inclusão do § 10 do art. 73 da Lei Eleitoral, 
pois a possibilidade de distribuição do bem adquirido não estava explicitamente proibida 
pela Lei Eleitoral antes de esta ser emendada pela Lei n. 11.300, de 2006.

A regra instituída pelo § 10 do art. 73 vale também para aqueles bens adquiridos em anos 
anteriores e mesmo para os que se encontrarem com todas as etapas de execução da 
despesa concluídas.

Quanto à distribuição de bens, valores ou benefícios efetuados por programas sociais do 
Governo, deve-se ter em mente que, em geral, se trata de obrigações do Estado criadas 
por autorizações legais. Diferem em conteúdo da distribuição aleatória, temporária e 
esporádica, que deve ser o objeto da proibição introduzida pela Lei n. 11.300, de 2006.

O que tal dispositivo pretende coibir é a prática lesiva de doação de cesta 
básica, de camisetas, de materiais escolares, de microcomputadores, de 
material de construção, de lotes, de casas, de máquinas em geral etc. 
durante todo o exercício em que será realizado o certame eleitoral, ou seja, 
desde o dia 1° de janeiro a 31 de dezembro.6

Em resumo, a Lei Eleitoral impede, desde 2006, a distribuição, não amparada por lei, de 
bem, valor ou benefício durante o ano eleitoral. Não impede, em tese, a aquisição do bem, 
apenas restringe o processo proibindo sua distribuição no ano das eleições.

2.4 Assunção de obrigação X pagamento — ressalvas

A alínea a do inciso VI do art. 73 da Lei Eleitoral traz importantes ressalvas à proibição 
de realizar transferências voluntárias de recursos de um ente para outro no período 
pré-eleitoral, quais sejam:

1) quando os recursos forem destinados para cumprir uma obrigação formal 
preexistente para a execução de obra ou serviço que já tiverem sido fisicamente 
iniciados de acordo com cronograma prefixado; ou
2) quando os recursos forem destinados a atender situações de emergência e 
de calamidade pública.

Assim, para que uma transferência voluntária possa ser efetivada no período pré-eleitoral, a 
lei exige, em primeiro lugar, que o respectivo termo do convênio, contrato, ou instrumento 
congênere,7 seja firmado antes de iniciado o período pré-eleitoral.
6  Texto da correspondência recebida em 13/10/2010 do Dr. Alysson Sander de Souza, Auditor do Tribunal de Contas do 

Estado do Mato Grosso, utilizado neste estudo com a gentil autorização do Dr. José Alves Pereira Filho, Secretário 
Auditor-Geral.

7  Convênios, ajustes e contratos são obrigações formais. São acordos realizados entre agentes econômicos estabelecendo, 
entre eles, compromisso de ceder, apropriar, colaborar, participar etc. Convênio é o instrumento utilizado para 
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Decorre assim que, se o convênio for assinado no período pré-eleitoral, e ainda que a 
despesa empenhada venha a ser liquidada nesse período, a transferência voluntária para o 
respectivo pagamento só poderá ser efetuada depois de transcorridas as eleições.

Observe-se ainda que o inciso VI do art. 73 da Lei Eleitoral não proíbe, expressamente, 
que seja assinado convênio, contrato ou congênere, nem que seja iniciado ou dado 
continuidade ao processo de execução da despesa no período pré-eleitoral. Não há 
impedimento em relação aos atos preparatórios necessários à celebração de contatos 
ou convênios.

Em 2004, por meio da Consulta n. 1.062, o TSE, acionado sobre novo Parecer da AGU (AC-
12, de 2004), não viu razões para discordar de que “a proteção da soberania popular não 
pode se transformar em empecilho ou elemento de desarticulação ou de frustração dos 
atos da Administração, mesmo durante o chamado período eleitoral”. No mesmo texto, o 
TSE aceitou, também, que a vedação do art. 73 “não compreende a celebração de novos 
convênios, mas apenas a transferência efetiva dos recursos.”

É preciso, todavia, lembrar que, em relação a outros atos administrativos que precedem a 
celebração da obrigação formal, o Acórdão RP n. 54, de 1998, do TSE, respalda entendimento 
anterior da AGU (Parecer CQ-158, de 1998), observando que, no caso concreto, se tais 
atos vierem a ser utilizados para angariar votos ou simpatias populares, “certamente se 
aplicarão as sanções próprias a quem couber”. 

É importante notar que a ressalva presente na alínea a do inciso VI do art. 73 da Lei 
Eleitoral refere-se apenas ao pagamento de execução de obra ou serviço. Ou seja, a 
transferência de recurso para exclusivo pagamento de máquinas e equipamentos, por 
exemplo, não pode ser efetuada no período eleitoral, mesmo que haja uma obrigação 
formal preexistente.

Assim dito, se, por exemplo, o Município firmou convênio com a União, licitou e, seguindo 
o cronograma, deu início à obra ou serviço, tudo antes do período objeto da proibição, 
satisfeita está a exigência legal para que a concedente libere, em qualquer tempo, os 
recursos que cabem ao Município ou ao Estado. 

Como ressaltado anteriormente, a Lei Eleitoral não proíbe, no período de três meses que antecede 
as eleições, o início do processo de execução da despesa (empenho, licitação, assinatura de 
convênio, início da obra, liquidação). Com esse entendimento, as prefeituras podem, sem 
constrangimento, iniciar ou continuar o processo administrativo, realizando o lançamento de 
edital ou homologando o resultado de licitação. A proibição legal atinge apenas a liberação de 
recursos financeiros da União para Estados e Municípios e dos Estados para Municípios.

a formalização de acordo ‘que tem por partes órgãos, entidades da Administração e organizações particulares. Os 
objetivos são recíprocos e a cooperação mútua. No contrato, o interesse das partes é diverso, pois a Administração 
objetiva a realização do objeto contratado e ao particular, interessa o valor do pagamento correspondente’ (BRASIL, 
2003; SANCHES, 2004). 
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Entretanto, sabe-se que Secretaria do Tesouro Nacional (STN) tem adotado o procedimento 
de bloquear, no período pré-eleitoral, lançamentos no Siafi até mesmo aqueles relativos 
a empenhos. 

A justificativa apresentada para tal procedimento baseia-se no princípio da precaução. É 
verdade que a lei é bastante clara ao motivar as restrições impostas: não prejudicar, nem 
favorecer candidato ao pleito eleitoral. E é nesse sentido que se entende a opinião do 
ex-Consultor-Geral da União Mauro Lauro Volkmer de Castilho, citada no Parecer/Conjur/
MTE/n. 218/2010, in litteris:

Vale lembrar, ainda, sem embargo de não configurar autêntica vedação ao 
agente público, que é recomendável, segundo a Nota AGU/MC n. 06/2006 
do então Consultor-Geral da União Mauro Lauro Volkmer de Castilho, que 
sejam evitados, durante o período eleitoral, alguns atos preparatórios à 
assinatura dos convênios, tendo ele explanado sua opinião nos seguintes 
termos: sendo o duplo cuidado da lei eleitoral a proteção da liberdade de 
manifestação da vontade do eleitor e a defesa da igualdade na competição, 
se essa atividade de empenho de despesas — inclusive inscrição no Siafi — 
puder ser acusada de provocar esse quadro de desequilíbrio nas condições 
de competição eleitoral, parece fortemente recomendável evitar-se a 
conduta no período para que não venha a ser tida, por extensão, como 
vedada pela lei eleitoral. Dessa forma, sugiro recomendar-se em qualquer 
circunstância a suspensão de empenho ou inclusão no Siafi até o término 
do defeso eleitoral. (grifo nosso).

Ora, salvo melhor juízo, trata-se de uma atitude postergadora, desnecessária e que 
extrapola, conforme reconhecimento feito pelo próprio Consutor-Geral, as restrições 
impostas pela Lei Eleitoral, que se resumem apenas à fase de pagamento. Além do mais, 
na medida em que excede o texto legal, a autoridade executiva age como revisor de leis 
e abre, senão com dúvidas, uma inconsequente hipótese sobre o conhecimento do assunto 
pelo legítimo legislador.

No que se refere ao orçamento da União, o art. 40 da Lei n. 12.209, de 2010 (LDO 2011), 
altera, por conveniência do Executivo e em claro desrespeito à hierarquia legal, a definição 
de transferência voluntária constante no art. 25 da Lei de Responsabilidade Fiscal. In litteris:

Art. 40. O ato de entrega dos recursos correntes e de capital a outro ente 
da Federação, a título de transferência voluntária, nos termos do art. 25 
da Lei Complementar n. 101, de 2000, é caracterizado no momento da 
assinatura do respectivo convênio ou contrato, bem como na assinatura dos 
correspondentes aditamentos de valor, e não se confunde com as liberações 
financeiras de recurso, que devem obedecer ao cronograma de desembolso 
previsto no convênio ou contrato de repasse.

A lei também não prevê a necessidade de ter havido liberação inicial de recursos para 
o início da obra. A norma fala simplesmente em obra ou serviço em andamento. Se o 
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Município está executando, diretamente ou indiretamente, com recursos de contrapartida 
e cronograma acertado, previstos no convênio, nenhuma ilegalidade existe. 

O mais importante é que os termos do convênio, contrato ou ajuste, sejam devidamente 
publicados no Diário Oficial da União ou do Estado, conforme o caso, confirmando a 
obrigação formal firmada antes do período proibitivo.

Ressalte-se, finalmente, que certos recursos, como será explicado no item 2.6, mesmo 
sendo destinados à execução de obra ou serviço, ou a pagamento da aquisição de 
máquinas ou equipamentos em Estado ou Município, não se enquadram na proibição 
da alínea a do art. 73 da Lei Eleitoral. Ou seja, podem ser pagos até mesmo no período 
pré-eleitoral.

2.5 Obra em andamento

É bom relembrar ainda que a obra (construção, reforma, fabricação, recuperação ou 
ampliação) ou serviço8 devem se encontrar em andamento. Entende-se por obra em 
andamento aquela fisicamente já iniciada (Acórdão n. 25.324, de 07/02/2006, Rel. Min. 
Gilmar Mendes), conforme plano de trabalho e cronograma físico e financeiro previstos no 
convênio (inciso VI, § 1º, do art. 55, da Lei n. 8.666/93), e ainda não concluída. Assim, 
inaugurações com placas, pedras fundamentais, faixas, elaboração de projetos etc., 
não podem ser interpretados como início de obra ou serviço. A lei não dispôs claramente 
acerca do critério físico (ou financeiro) pelo qual deva se considerar uma obra como em 
andamento.9 Imagina-se, no entanto, que essa caracterização do ponto de vista físico deva 
levar em conta, no caso de construção, pelo menos, a existência das instalações provisórias 
e o início das fundações. 

Observe-se, entretanto, com atenção, que no caso de celebração de contrato ou convênio no 
período pré-eleitoral — período objeto de restrição da lei —, não cabe admitir a existência 
de obra ou serviço em andamento antes desse período. A compreensão abrangente de 
obra ou serviço em andamento requer, sempre, a existência prévia da assinatura dos 
atos formais, nos quais são exigidas previsão legal, prévia licitação,10 previsão e provisão 
orçamentária e financeira, e cronograma prefixado.11

8  Serviço é toda atividade destinada a obter determinada utilidade de interesse para a administração, tais como: demolição, 
conserto, instalação, montagem, operação, conservação, reparação, adaptação, manutenção, transporte, locação de bens, 
publicidade, seguro ou trabalhos técnico-profissionais (inciso II do art. 6º da Lei n. 8.666, de 1993).

9  O § 1º do art. 22 da Lei n. 12.309, de 2010, que ‘Dispõe sobre as diretrizes para a elaboração e execução da Lei 
Orçamentária de 2011 e dá outras providências’ considera que, no caso da União, sejam entendidos como projetos ou 
subtítulos de projetos em andamento, para efeito da aplicação do princípio do art. 45 da Lei Complementar n. 101, 
de 2000, aqueles cuja execução financeira, até 30 de junho de 2010, tenham ultrapassado 20% do seu custo total 
estimado.

10 Ver as exigências legais sobre a licitação para a execução de obras no art. 7º da Lei n. 8.666, de 1993.

11 A Lei n. 8.666/93, no art. 55, § 1º, impõe requisitos prévios para a assinatura desses instrumentos: 
“§ 1º A celebração de convênio, acordo ou ajuste pelos órgãos ou entidades da Administração Pública depende de prévia 
aprovação de competente plano de trabalho proposto pela organização interessada, o qual deverá ter, no mínimo, as 
seguintes informações:
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2.6 Aplicação direta

Ora, sabe-se que todos os gastos da União são organizados de acordo com vários 
critérios de classificação. A classificação da despesa quanto à sua natureza considera 
sua categoria econômica, o grupo de despesa a que pertence, o elemento de despesa e, 
complementarmente, a modalidade da aplicação. 

A modalidade de aplicação, conceito criado no âmbito da União e inscrito nas leis de 
diretrizes orçamentárias, destina-se a indicar, de acordo com determinado código numérico, 
se os recursos do ente serão aplicados:

I — mediante transferência financeira, inclusive a decorrente de descentralização 
orçamentária;
II — diretamente pela unidade detentora do crédito orçamentário, ou por outro 
órgão ou entidade no âmbito do mesmo nível de Governo.

A modalidade de aplicação correspondente ao código 90 (aplicação direta) indica que os 
recursos serão aplicados diretamente pela unidade detentora do crédito orçamentário, ou 
por outro órgão ou entidade no âmbito do mesmo nível de governo, independentemente 
de sua localização espacial. Tais despesas, ainda que originadas de emendas aprovadas no 
âmbito do Congresso Nacional, distinguem-se daqueles recursos transferidos da União para 
execução pelos Estados (Modalidade de Aplicação 30) ou pelos Municípios (Modalidade de 
Aplicação 40). 

Portanto, as despesas destinadas ao atendimento de obras e serviços em Estados e 
Municípios aplicadas diretamente pela União, classificadas na modalidade de aplicação 90, 
não devem ser entendidas como transferência voluntária da União aos Estados e Municípios 
nos termos da alínea a do inciso VI do art. 73 da Lei Eleitoral.12

Atente-se, nesse sentido, que o caput do art. 73 qualifica as ações proibidas no período 
pré-eleitoral como sendo aquelas que poderão “afetar a igualdade de oportunidades entre 
candidatos”. Ou seja, essas ações não estariam proibidas em circunstâncias nas quais 
teoricamente não exista essa possibilidade e, evidentemente, essas estão ausentes nas 
esferas administrativas em que não ocorram pleitos eleitorais, pois não haveria candidato 
a favorecer. Assim, no ano de 2008, por exemplo, não houve pleito eleitoral no Distrito 
Federal, nem na esfera estadual. Nada teria impedido, portanto, que tivessem sido 

I — identificação do objeto a ser executado;
II — metas a serem atingidas;
III — etapas ou fases de execução;
IV — plano de aplicação dos recursos financeiros;
V — cronograma de desembolso;
VI — previsão de início e fim da execução do objeto, bem assim de conclusão das etapas ou fases programadas;
VII — se o ajuste compreender obra ou serviço de engenharia, comprovação de que os recursos próprios para complementar 
a execução do objeto estão devidamente assegurados, salvo se o custo total do empreendimento recair sobre a entidade 
ou órgão descentralizador.”

12 A Instrução Normativa n. 1, de 17 de outubro de 2005, da STN/MF, disciplina as exigências e procedimentos para realização 
das transferências voluntárias.
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efetivadas transferências voluntárias da União para o Governo do Distrito Federal, nem 
para os governos estaduais.

Nesse aspecto, zeloso foi o legislador, que além da direção explícita no caput do art. 73, 
conforme acima exposto, ainda incluiu, na própria Lei Eleitoral, dispositivo (§ 5º do art. 
73) apenando o candidato eventualmente beneficiado. Isso também indica, mais uma 
vez, que o inciso VI só se aplica nos casos em que houver pleitos eleitorais.

Por fim, observe-se na alínea a do inciso VI do art. 73 da Lei Eleitoral que os recursos de 
transferências voluntárias, destinados a atender situações de emergência ou calamidade 
pública, também não se encontram sujeitos ao impedimento em análise.

3 Despesas com publicidade

Em ano de eleição, as despesas realizadas com publicidade dos órgãos e entidades federais, 
estaduais e municipais, ficam condicionadas ao disposto no art. 73, inciso VII, da Lei n. 
9.504/97 (Lei Eleitoral):

Art. 73. São proibidas aos agentes públicos, servidores ou não, as seguintes 
condutas tendentes a afetar a igualdade de oportunidades entre candidatos 
nos pleitos eleitorais: 

[...]

VI — nos três meses que antecedem o pleito:

[...]

VII — realizar, em ano de eleição, antes do prazo fixado no inciso anterior, 
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 que antecedem o pleito 
ou do último ano imediatamente anterior à eleição.

A principal questão é determinar o alcance da palavra “realizar” utilizada. Vale a pena 
lembrar que, no âmbito do orçamento da União, é praxe definir como despesa realizada 
a despesa liquidada. Ocorre que esse entendimento poderia nos levar a uma situação 
de permissão de empenhos em valores superiores aos que seriam liquidados no período, 
deixando-se o saldo para inscrição em Restos a Pagar. Esse desvirtuamento decorre do fato 
de que a liquidação é um conceito ex post e que, em razão disso, não pode ser utilizado 
para exercer controle antecipado de despesas. Como o objetivo da norma é o de regular os 
gastos em publicidade antes do período pré-eleitoral, é preciso utilizar-se de um conceito 
que reflita a própria expectativa de realização de despesa. 

Assim, julgamos que o controle ex ante deve recair sobre a despesa empenhada. Caso 
contrário, poder-se-ia extrapolar os limites estabelecidos, postergando-se sua liquidação 
para além do período restritivo. Por isso, deve-se comparar a despesa empenhada antes 
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do período pré-eleitoral com a média da despesa liquidada nos três últimos anos que 
antecedem o pleito ou com a despesa liquidada no último ano imediatamente anterior ao 
da eleição.

Além dessa observação, ainda há dois pontos interessantes a comentar sobre esse artigo. 
Note-se que o receptor da advertência legal não é o candidato que disputa a eleição ou a 
reeleição. O art. 73 é dirigido ao agente público e sobre ele deverá recair as penalidades 
de seu descumprimento.

O segundo ponto, o mais interessante, é que o inciso VII do referido artigo não faz, 
literalmente, nenhuma restrição a gasto com publicidade no período pré-eleitoral 
propriamente dito (três meses que antecede as eleições). A restrição se refere às despesas 
com publicidade antes do prazo (fixado no Inciso VI) de três meses que antecedem o 
pleito. Em 2010, por exemplo, a restrição abrangeria o período de 1º de janeiro a 3 de 
julho. Nesse período, os órgãos públicos de todas as esferas, bem como as entidades da 
administração indireta não podem gastar (empenhar) nada que exceda a média anual de 
suas respectivas despesas com publicidade efetuadas (liquidadas) nos últimos três anos ou 
no ano imediatamente anterior.

Essa média deve ser calculada com as despesas orçamentariamente liquidadas. As despesas 
liquidadas indicam, incontestavelmente, que o bem ou o serviço foi devidamente entregue 
à Administração Pública, ponto final da negociação de compra que será, eventualmente, 
saldada com o respectivo pagamento.

Observe-se que a possibilidade de escolha propiciada pela lei poderia, se houver intenção 
expansionista, levar à efetivação de gastos excessivos no exercício que antecede o ano 
eleitoral, pois, quanto mais se gastar no ano anterior, mais poder-se-ia gastar no ano eleitoral. 
Na verdade, o orçamento público de ano eleitoral deveria ser aprovado observando-se esses 
limites e escolhendo o que for menor (jurisprudência do TSE endossa essa posição: inciso VII 
do art. 42 da Resolução TSE n. 22.718, de 28/2/2008, Rel. Min. Ari Pargendler). 

Por fim, o art. 75 da Lei Eleitoral volta a focalizar o período pré-eleitoral de três meses, 
no qual proíbe a contratação de shows artísticos a serem pagos com recursos públicos, 
in litteris: “Art. 75. Nos três meses que antecederem as eleições, na realização de 
inaugurações é vedada a contratação de shows artísticos pagos com recursos públicos”.

4 Despesas com pessoal

4.1 No período eleitoral

O inciso V do art. 73 da Lei Eleitoral proíbe, nos três meses que antecedem o pleito e 
até a posse dos eleitos, “nomear, contratar ou de qualquer forma admitir, demitir sem 
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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 [...]”.13

Art. 73. São proibidas aos agentes públicos, servidores ou não, as seguintes 
condutas tendentes a afetar a igualdade de oportunidades entre candidatos 
nos pleitos eleitorais: 

[...]

V — 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, 
ressalvados:

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 
início daquele prazo;

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 ex officio de militares, policiais civis e de 
agentes penitenciários;

O TSE entende que o disposto no inciso V do art. 73 da Lei Eleitoral não proíbe a realização 
de concursos públicos, mas somente a nomeação de servidor. Nesse caso, a data limite 
para a posse dos novos servidores ocorrerá no prazo de 30 dias contados da publicação do 
ato de provimento, desde que o concurso tenha sido homologado até três meses antes do 
pleito (Res. n. 21.806, de 2009, Rel. Min. Arnaldo Versiani).

O inciso VIII do mesmo artigo estabelece outra conduta restritiva referente às despesas 
com pessoal, in litteris:

Art. 73. São proibidas aos agentes públicos, servidores ou não, as seguintes 
condutas tendentes a afetar a igualdade de oportunidades entre candidatos 
nos pleitos eleitorais:

[...] 

VIII — fazer, na circunscrição do pleito, revisão geral da remuneração dos 
servidores públicos que exceda a recomposição da perda de seu poder 

13 Penalidades: suspensão imediata da conduta vedada; multa no valor de R$5.320,50 a R$106.410,00 aos agentes responsáveis, 
sem prejuízo de outras sanções; cassação do registro do candidato ou do diploma do eleito que tenha sido beneficiado (art. 
73 da Lei n. 9.504, de 1997).
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aquisitivo ao longo do ano da eleição, a partir do início do prazo estabelecido 
no art. 7º desta Lei e até a posse dos eleitos. 

Assim, a partir de 180 dias da data da eleição até a posse dos eleitos, fica proibido 
qualquer aumento, decorrente de revisão geral, aos servidores públicos, superior à perda 
de seu poder aquisitivo prevista para o próprio ano da eleição. 

Nesses termos, se a proposta de aumento for superior à perda (prevista) do poder aquisitivo 
em 2010, por exemplo, o ato que o autorizar deveria ter sido completamente terminado 
antes de 6 de abril de 2010. Entretanto, se o aumento proposto for igual ou menor que a 
perda prevista, nada obstará a consecução do ato durante o período pré-eleitoral.

4.2 Ao final de mandato

A partir da vigência da Lei de Responsabilidade Fiscal, a criação ou o aumento de gastos 
com pessoal deve cumprir os seguintes requisitos:

1) estimativa do impacto orçamentário-financeiro no exercício em que deva 
entrar em vigor e nos dois subsequentes, e demonstrativo da origem dos 
recursos para seu custeio, observado o § 2º do art. 17 da LRF (art. 21, inciso I, 
e art. 17, § 1º, da LRF);

2) declaração do ordenador da despesa de que o aumento tem adequação 
orçamentária e financeira com a lei orçamentária anual e compatibilidade com 
o plano plurianual e com a lei de diretrizes orçamentárias (art. 21, inciso I, e 
art. 16, inciso II, da LRF);

3) comprovação de que a despesa criada ou aumentada não afetará as metas 
de resultados fiscais previstas no anexo referido no § 1º do art. 4º da LRF, 
devendo seus efeitos financeiros, nos períodos seguintes, serem compensados 
pelo aumento permanente de receita ou pela redução permanente de despesa 
(art. 21, inciso I, e art. 17, § 2º, da LRF);

4) existência de prévia dotação orçamentária suficiente para atender às 
projeções das despesas (art. 21, inciso I, da LRF e art. 169 da CF);

5) obediência à proibição de vinculação ou equiparação de quaisquer espécies 
remuneratórias (art. 21, inciso I, da LRF e art. 37, inciso XIII, da CF);

6) cumprimento do limite legal de comprometimento aplicado às despesas com 
pessoal inativo (art. 21, inciso II, da LRF);

7) exige-se, ainda, prévia autorização da Lei de Diretrizes Orçamentárias 
(LDO) quando se tratar de concessão de qualquer vantagem ou aumento de 
remuneração, de criação de cargos, empregos e funções ou alteração de estrutura 
de carreiras, bem como de admissão ou contratação de pessoal, a qualquer 
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título, pelos órgãos e entidades da administração direta ou indireta (ressalvadas as 
empresas públicas e sociedades de economia mista), inclusive fundações instituídas 
e mantidas pelo poder público (art. 169, § 1º, inciso II, CF 88).

Entretanto, mesmo que todo esse ritual seja cumprido, a LRF determina que o ato que 
resultar em aumento da despesa com pessoal será nulo se expedido nos 180 dias 
anteriores ao final do mandato do titular do respectivo Poder ou órgão, in litteris:

Art. 21. [...]

[...]

Parágrafo único. Também é nulo de pleno direito o ato de que resulte 
aumento da despesa com pessoal expedido nos cento e oitenta dias 
anteriores ao final do mandato do titular do respectivo Poder ou órgão 
referidos no art. 20.

Em primeiro lugar, atente-se que a proibição não é direcionada diretamente ao fato do 
aumento de despesa, mas à prática de ato de que resulte tal aumento, ou seja, o legislador 
elegeu como momento e objeto de controle o que chamamos de ato de geração, cujo 
teor e significado devem ser deduzidos da análise conjunta dos princípios que compõe a 
LRF, com destaque para a ação fiscal planejada e o controle da geração da despesa. Se a 
proibição fosse direta ao aumento da despesa, não seria possível, por exemplo, aumentá-la 
no período defenso, mesmo que resultasse de ato emanado antes do citado período. 

A geração da despesa deve ser considerada desde o momento da aprovação da lei, da 
edição de medida provisória ou do ato administrativo normativo que cria o cargo. Os 
demais atos de provimento devem ser considerados desdobramentos do primeiro, eleito 
pelo legislador como o ato primário da geração da despesa pública. “A criação de cargos em 
final de mandato, ainda que sem provimento, detém, por si só, os elementos de suspeita 
e reprovação combatidos pela LRF” (GREGGIANIN, 2008).

Rocha (2007) tem a mesma opinião. Ele afirma que “a autorização legislativa não poderá 
ser utilizada no período defeso, visto que configuraria aumento de despesa e acarretaria a 
nulidade do ato do administrador que lhe usasse como fundamento.”

Em segundo lugar, mesmo que a despesa não ocorra no período abrangido pelo art. 21, 
e somente venha ser realizada na gestão futura, a prática do ato que a originou é que 
determinará o ilícito.

Para esclarecer, Queiroz (2004) cita o exemplo lançado por Paulo Curi Neto, Procurador do 
Tribunal de Contas de Rondônia, in verbis:

Lei que promova o aumento de despesa com pessoal, editada no período 
sujeito à restrição (últimos 180 dias do mandato) cuja eficácia seja diferida 
ao primeiro exercício do mandato caracteriza ofensa à norma em comento.
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Por outro lado, se o ato por si, e isoladamente, não implicar aumento de despesa, não há 
ilícito a ser declarado.

Vale lembrar que esta norma alcança também os presidentes dos Legislativos, cujos 
mandatos, neste cargo, têm duração de dois anos, estando, consequentemente, impedidos 
da prática de atos que possam aumentar a despesa com pessoal no último semestre em que 
estiverem presidindo as respectivas Casas.14

É conveniente ressaltar que os sete requisitos da LRF anteriormente citados têm efeito em 
qualquer período do ano fiscal, seja ele pré-eleitoral ou não. Sua obediência é condição 
sine qua non para a aprovação de criação ou de aumento de despesas com pessoal. 

Assim, a concessão de aumento de despesas com pessoal dentro dos limites estabelecidos 
nos arts. 20 e 21 da LRF15 não invalida o preceito instituído no parágrafo único do art. 21 da 
mesma lei, ou seja, o cumprimento dos limites, ipso facto, não retira a eficácia do texto 
desse parágrafo. Trata-se de regulamentação especial adicional às normas vigentes. Ou 
seja, não deve ser permitido o aumento de despesas com pessoal no período de 180 dias 
anteriores ao final do mandato do dirigente, mesmo que o ente ou órgão esteja dentro dos 
limites fixados nos arts. 20 e 21 da LRF.16

Da mesma forma, a eficácia do parágrafo único do art. 21 da LRF permanece, por exemplo, na 
hipótese de aumento remuneratório de pessoal, mesmo que a devida compensação tenha sido 
observada. A Lei Complementar n. 101, de 2000, supera, inclusive, o art. 73, inciso VIII, da 
Lei Eleitoral (Lei n. 9.504/97) que permite seja feita em qualquer momento do ano eleitoral, 
revisão geral da remuneração dos servidores, desde que não “exceda a recomposição da 
perda de seu poder aquisitivo ao longo do ano da eleição.” Carece, também, de fundamento 
o entendimento do Tribunal Superior Eleitoral, no sentido de que a vedação do art. 73 da Lei 
Eleitoral não abrange a concessão de aumento a determinada categoria específica (Consultas 
n. 772 e 782, ambas de relatoria do Min. Fernando Neves).

Ressalte-se, ademais, que alguns tribunais de contas, na aplicação do dispositivo relativo 
à proibição de ato que resulte em aumento da despesa com pessoal no final de mandato, 
14 A proibição alcança os chefes dos poderes e órgãos citados no art. 20 da LRF: 

‘Art. 20 [...]
§ 2º Para efeito deste artigo entende-se como órgão:
I — o Ministério Público;
II — no Poder Legislativo:
a) Federal, as respectivas Casas e o Tribunal de Contas da União;
b) Estadual, a Assembleia Legislativa e os Tribunais de Contas;
c) do Distrito Federal, a Câmara Legislativa e o Tribunal de Contas do Distrito Federal; 
d) Municipal, a Câmara de Vereadores e o Tribunal de Contas do Município, quando houver; 
III — no Poder Judiciário:
a) Federal, os tribunais referidos no art. 92 da Constituição;
b) Estadual, o Tribunal de Justiça e outros, quando houver.

15 A ultrapassagem desses limites desencadeia uma série de gatilhos fiscais destinados a retornar os parâmetros aos valores 
fixados.

16 Segundo Kahir, se essa despesa exceder o limite no primeiro quadrimestre do último ano do mandato, a prefeitura, 
imediatamente, não poderá receber transferências voluntárias, garantias e contratar operações de crédito, ressalvadas as 
destinadas ao refinanciamento da dívida mobiliária e as que visem à redução da despesa total com pessoal.
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procuram encontrar soluções que superem uma série de situações peculiares relativas a 
um conjunto de procedimentos existentes na administração pública no período final de 
mandato. Questionam, com argumentos de mérito, a eficácia do § 1º do art. 21 da LRF. As 
interpretações são resultado do esforço para encontrar fórmulas que conciliem o conjunto 
dos princípios constitucionais ou legais, possibilitando a integração e a aplicação da lei 
abstrata e genérica aos casos concretos. Cabe, no entanto, ao próprio sistema, gerir e 
definir os limites e as possibilidades desse protagonismo jurídico. 

De acordo com o Compêndio sobre a Lei de Responsabilidade Fiscal (ESPÍRITO SANTO, 
2010),17 o entendimento do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, que 
concluiu, em caráter meramente exemplificativo, ser possível a edição de alguns atos nos 
últimos 180 dias de mandato. Entre esses se encontram:

1) Provimento de cargos efetivos vagos, preexistentes, quer em substituição 
de servidores inativos, falecidos, exonerados, ou seja, qual for a causa da 
vacância, inclusive por vagas que venham a ser concretizadas no período 
de vedação, desde que a respectiva autorização legislativa para sua criação 
tenha sido encaminhada, pelo titular de Poder ou órgão competente, ao 
Poder Legislativo, antes do início daquele prazo;

2) Nomeações para cargos em comissão que vagarem no período, ou 
daqueles cujas vagas venham a ser concretizadas no período de vedação, 
desde que a iniciativa legislativa para sua criação tenha sido exercida pelo 
respectivo titular de Poder ou órgão e encaminhada ao Poder Legislativo 
antes do início daquele prazo;

3) Contratação temporária de pessoal, porque autorizada pela própria 
Constituição Federal, nos termos postos no inciso IX do art. 37, sempre 
que necessário para ‘atender a necessidade temporária de excepcional 
interesse público’, devendo estar caracterizada a emergência legitimadora 
desta forma de contratação;

4) Designação de funções gratificadas e suas substituições, bem como 
atribuição de gratificações de representação, criadas por legislação anterior 
ao período de vedação;

5) Designação de funções gratificadas ou suas substituições, bem como 
atribuição de gratificações de representação, quando sua instituição for 
concretizada posteriormente, desde que o respectivo projeto de lei para 
sua criação tenha sido encaminhado pelo Poder ou órgão, a quem cabe 
sua iniciativa legislativa, ao Poder Legislativo, antes do início do prazo 
excepcionado pela LRF;

6) Realização de concurso público, até porque esta é a forma constitucional 
regular de provimento de cargos públicos (inciso II, art. 37, CF);

7) Concessão de vantagens, inclusive as temporais — ex facto temporis —, 
17 Com todos os créditos devidamente reconhecidos, este trabalho utiliza boa parte do material produzido no Compêndio 

sobre a Lei de Responsabilidade Fiscal da Procuradoria-Geral do Estado do Espírito Santo (2010), que apresenta uma 
interessante e exaustiva pesquisa para responder uma questão relacionada com a aplicação do parágrafo único do art. 21 
da LRF.
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bem como de promoções, reguladas em lei editada anteriormente ao 
período de vedação, porque estes são benefícios pessoais do servidor, já 
adquiridos;

8) Com relação às promoções, deverão ser concedidas nos termos, na 
forma, e segundo os requisitos específicos previstos na respectiva legislação 
reguladora preexistente ao período de vedação. A efetivação de promoções, 
em muitas situações, é, inclusive, indispensável à continuidade dos serviços 
públicos como, por exemplo, para fins de provimento de comarcas ou 
regionais de órgão, caso do Poder Judiciário, Ministério Público, do próprio 
Tribunal de Contas, e outros;

9) Honorários, seja em função da participação do servidor como membro de 
banca de concurso, ou de sua gerência, planejamento, execução ou outra 
atividade auxiliar a ele correlata, em razão de que esta é remuneração a 
ele devida por exercício de atividade extracargo indispensável à prestação 
dos serviços públicos e/ou sua continuidade;

10) O pagamento de honorários a servidor por treinamento de pessoal e 
por atuação como professor de cursos legalmente instituídos (inciso IV, 
arts. 85 e 121, Estatuto do Servidor Público do Rio Grande do Sul), não se 
inclui na vedação do parágrafo único do art. 21 da LRF, na medida em que 
estas atividades são necessárias ao aprimoramento do quadro de servidores 
e, pois, à otimização dos serviços públicos prestados ou disponibilizados. 
A única exigência para pagamento destes honorários no período referido 
será sua devida motivação, que deverá deixar clara a indispensabilidade da 
realização destas despesas no período excepcionado;

11) Concessão de revisão salarial geral anual aos servidores públicos, 
prevista no inciso X do art. 37, desde que existente política salarial 
prévia. Não é admissível, contudo, a concessão de reajustes salariais 
setorizados, por categorias, instituídos no período de vedação;

12) Concessão de aumentos salariais previstos em norma legal editada 
anteriormente ao período de vedação, com repercussão nele, de 
parcelas determinadas na respectiva lei reguladora (Parecer n. 51/2001 
— Processos n. 5.010-02.00/01-6 e 4.971-02.00/01-6).

Nesta linha de raciocínio, pode-se concluir que o ato que resultar no aumento do subsídio 
do Presidente da República (despesa do grupo de natureza GND 1 — Despesa de Pessoal) 
não estaria submetido ao crivo do art. 21 da LRF. Primeiro porque se trata de revisão de 
remuneração, no caso, de subsídios, prevista na própria Constituição Federal:

Art. 37 [...]

[...]

X — a remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o § 
4º do art. 39 somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, 
observada a iniciativa privativa em cada caso, assegurada revisão geral 
anual, sempre na mesma data e sem distinção de índices; [...] (inciso com 
redação dada pela Emenda Constitucional n. 19, de 1998).
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Em segundo lugar, porque inexiste, no Decreto Legislativo, decisão individual absoluta 
do Presidente do Congresso Nacional. A responsabilidade do ato é coletiva e emana do 
Plenário da Casa. A ementa do Decreto Legislativo diz claramente “O Congresso Nacional 
decreta”. Ou seja, o autor da decisão é o Congresso Nacional. O ator é o Presidente do 
Congresso, que, mesmo estando em fim de mandato, se submete à decisão.

A esses atos podem-se acrescentar outros que concretizam deveres constitucionais, como 
os de aplicação mínima de recursos do Fundef com o pagamento de professores (ADCT, art. 
60, § 5º) e de gasto mínimo com saúde (ADCT, art. 77, § 4º).

Embora não tenha se manifestado de forma tão abrangente quanto o Tribunal de Contas do 
Estado do Rio Grande do Sul, o Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo parece ter 
o mesmo entendimento sobre o assunto.

No Parecer/Consulta TC n. 028/2000, a Corte concluiu que, em se tratando de direito 
adquirido do servidor, “o Administrador tem o dever de conceder a gratificação de 
assiduidade, por ser ato vinculado, independentemente se ocorrer dentro do ínterim 
disposto pelo art. 21 da LRF”.

No Parecer/Consulta TC n. 072/2001, formulado por Poder Legislativo Municipal, que havia 
extrapolado o limite prudencial do art. 22, parágrafo único, da Lei de Responsabilidade 
Fiscal, admitiu a Corte de Contas capixaba: 

a possibilidade de candidatos aprovados em concurso público serem 
nomeados nos últimos 180 dias de um mandato devido ao surgimento de 
vagas por exoneração e/ou aposentadoria de servidor, desde que atendidas 
as exigências legais e constitucionais do limite de gastos com pessoal, 
especialmente o que determina o art. 22, parágrafo único, inciso IV, da Lei 
de Responsabilidade Fiscal — impossibilidade da criação de novos cargos 
nos últimos 180 dias de um mandato.

No Parecer/Consulta TC n. 037/2003 — outro caso em que a consulente apresentava-se 
acima do limite prudencial — foram colocadas duas hipóteses que não representariam 
violação ao art. 21 da Lei de Responsabilidade Fiscal:

se existente dotação orçamentária e disponibilidade financeira suficiente, ou 
seja, a despesa já estava previamente autorizada, dispondo o administrador 
de respaldo financeiro para proceder às contratações necessárias ao 
funcionamento inadiável de serviços públicos inadiáveis; 

se não houver cobertura orçamentária é possível contratações, desde que 
precedidas de medidas compensatórias, de modo a manter os limites com 
gasto de pessoal no mesmo patamar de antes.

No Parecer/Consulta TC n. 044/2004, entendeu a Corte pela possibilidade de concessão de 
abono a professores nos últimos 180 dias do mandato, a fim de implementar a aplicação 
mínima de recursos do Fundef imposta pelo art. 60, § 5º, do ADCT.
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Por fim, no Parecer/Consulta TC n. 046/2004, entendeu a Corte pela possibilidade de 

concessão da revisão geral anual prescrita pelo inciso X do art. 37 da Constituição Federal, 

nos 180 dias anteriores ao final do mandato, mesmo que resulte aumento da despesa com 

pessoal, desde que nessa mesma época do ano a concessão já viesse sendo implementada 

em exercícios anteriores.

5 Operações de crédito

Observe-se que a restrição da alínea a do inciso VI do art. 73 da Lei Eleitoral incide 

especificamente sobre transferências voluntárias, não importando se são transferências 

de capital (destinadas a obras) ou correntes (destinadas a pagamento de serviços). Não 

há vedação, nesse artigo, sobre fontes de recursos para a cobertura dessas despesas de 

transferência. Portanto, não há, definitivamente, restrições em relação às operações de 

crédito que são, por definição, “ingressos financeiros contraídos por meio de endividamento 

ou recebimento de parcelas referentes a pagamentos financeiros decorrentes de 

empréstimos em que o Estado é o ente credor” (BRASIL, 2010b).

As restrições sobre operações de crédito, previstas no § 1º do art. 31 da LRF, que se impõem 

quando a dívida consolidada ultrapassar os limites previstos no art. 30 da LRF, aplicam-se 

imediatamente se isso ocorrer no primeiro quadrimestre do último ano de mandato do 

chefe do Executivo:

Art. 31. [...]

§ 1º Enquanto perdurar o excesso, o ente que nele houver incorrido:

I — estará proibido de realizar operação de crédito interna ou externa, 
inclusive por antecipação de receita, ressalvado o refinanciamento do 
principal atualizado da dívida mobiliária;

II — obterá resultado primário necessário à recondução da dívida ao limite, 
promovendo, entre outras medidas, limitação de empenho, na forma do 
art. 9º.

§ 2º Vencido o prazo para retorno da dívida ao limite, e enquanto perdurar 
o excesso, o ente ficará também impedido de receber transferências 
voluntárias da União ou do Estado.

§ 3º As restrições do § 1º aplicam-se imediatamente se o montante da dívida 
exceder o limite no primeiro quadrimestre do último ano do mandato do 
chefe do Poder Executivo.

Os chefes do Poder Executivo do Estado, Distrito Federal ou do Município, no intervalo 

constituído pelos 180 dias anteriores ao final dos respectivos mandatos, são proibidos de 

contratar operações de crédito, exceto se se tratar de refinanciamento da dívida mobiliária 

(art. 15, caput, e § 1º, da Resolução do Senado Federal n. 43/2001, na redação dada pela 

Resolução n. 03/2002):
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Art. 15. É vedada a contratação de operação de crédito nos 180 (cento e 
oitenta) dias anteriores ao final do mandato do Chefe do Poder Executivo 
do Estado, do Distrito Federal ou do Município. 

§ 1º. Excetua-se da vedação a que se refere o caput deste artigo o 
refinanciamento da dívida mobiliária.

Especificamente, no último ano do mandato, a LRF dispõe que o titular do Poder Executivo 
não pode fazer operações de crédito por antecipação de receita: 

Art. 38. A operação de crédito por antecipação de receita destina-se a 
atender insuficiência de caixa durante o exercício financeiro e cumprirá as 
exigências mencionadas no art. 32 e mais as seguintes:

[...]

IV — estará proibida:

[...]

b) no último ano de mandato do Presidente, Governador ou Prefeito Municipal.

6 Restos a pagar

O art. 42 da LRF veda ao titular de órgão ou Poder assumir obrigação de despesa nos dois 
últimos quadrimestres de seu mandato, que não possa ser cumprida integralmente dentro 
dele. Havendo despesas a serem pagas no exercício seguinte, deve haver também recursos 
suficientes em caixa,18 no final do exercício, para cobri-las.19

Art. 42. 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.

Vê-se, portanto, que a LRF obriga o titular do Poder ou órgão a garantir cobertura financeira 
das obrigações de despesa20 contraídas depois de 1º de maio do último ano de seu mandato. 
Se essas não forem pagas até 31 de dezembro, sua inscrição em Restos a Pagar deve contar 
com a existência dos equivalentes recursos em caixa. O objetivo é evitar que os atuais 
governos deixem dívidas para seus sucessores. 

Novamente, com argumentos de mérito,21 alguns tribunais de contas entendem que os 
contratos de serviços de natureza contínua (por exemplo, luz, água, telefone, correios 
18 Na determinação da disponibilidade de caixa serão considerados os encargos e despesas compromissadas a pagar até o final do 

exercício (parágrafo único, art. 42, Lei Complementar n. 101, de 2000).

19 Penalidades: previstas no Decreto-Lei n. 2.848, de 07/12/1940, na Lei n. 1.079, de 10/04/1950; no Decreto-Lei n. 201, de 1967, 
na Lei n. 8.429, de 1992 e demais normas pertinentes.

20 O art. 42 da LRF deseja impor limite à geração de despesa nos últimos oito meses do mandato, condicionando-a à capacidade 
financeira de sua absorção. A despesa, no regime de competência, fica limitada à realização da receita, respeitado o regime 
de caixa.

21 Alguns tribunais de contas não interpretam a LRF literalmente. Entendem ser necessário verificar seus efeitos, no sentido 
de não prejudicar o bom funcionamento dos serviços públicos.
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etc.) e outros essenciais para a não interrupção dos serviços públicos não se incluem na 
literalidade da vedação do art. 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Da mesma forma, têm 
permitido, no final de mandato, o empenho de despesa com recursos financeiros previstos 
para o exercício seguinte, desde que sejam decorrentes de convênio ou de contrato de 
operação de crédito assinados antes de 1º de maio. Caso contrário, empreendimentos de 
longo prazo ficariam inviabilizados, pois geralmente contam com o repasse de parcelas em 
períodos plurianuais.

Não havendo a devida disponibilidade e ocorrendo a anulação de empenho por insuficiência 
de recursos, o direito do credor pode não se extinguir. Há possibilidades de a despesa 
constar do elemento despesas de exercícios anteriores (GONTIJO; Pereira Filho, 2010).

A LRF não proíbe, portanto, passar débitos para a futura gestão. Ela determina, contudo, 
que haja disponibilidade financeira (recurso em caixa) para o devido suporte, quando tais 
despesas forem contraídas nos dois últimos quadrimestres do mandato.

No entanto, é importante observar que o art. 42, in extenso, não autoriza a inscrição em 
Restos a Pagar de despesas contraídas antes do início dos dois quadrimestres do término 
do mandato sem a correspondente disponibilidade financeira; caso contrário, haveria 
agressão ao exigido no art. 55, III, b, da LRF.

A proibição do art. 42 da LRF foi a que gerou maior debate e controvérsia, pelo seu 
grande potencial de mudança na cultura fiscal. As obrigações contraídas nos dois últimos 
quadrimestres não podem onerar os cofres públicos além da disponibilidade de caixa. Os 
recursos consideram-se disponíveis, como esclarece o parágrafo, quando já deduzidos os 
demais compromissos e encargos do ente. 

A Lei n. 10.028, de 2000, incluiu o art. 359-C no Código Penal, considerando conduta 
tipificada: 

Ordenar ou autorizar a assunção de obrigação, nos dois últimos quadrimestres 
do último ano de mandato ou legislatura, cuja despesa não possa ser paga no 
mesmo exercício financeiro ou, caso reste parcela a ser paga no exercício 
seguinte, que não tenha contrapartida suficiente de disponibilidade de 
caixa. Pena: Reclusão de 1 a 4 anos.

O volume de restos a pagar, no final de mandato, deve ter cobertura no saldo de caixa. 
Ainda que vetado o art. 41 da LRF que disciplinava os restos a pagar, manteve-se no inciso 
III do art. 55, que trata dos demonstrativos a serem apresentados no último quadrimestre 
do exercício, quando da elaboração do Relatório de Gestão Fiscal, a necessidade de  
se explicitar:

a) o montante das disponibilidades de caixa em 31 de dezembro;

b) a inscrição em Restos a Pagar, das despesas:
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1) liquidadas;

2) empenhadas e não liquidadas, inscritas por atenderem a uma das 
condições do inciso II do art. 41 (vetado);

3) empenhadas e não liquidadas, inscritas até o limite do saldo da 
disponibilidade de caixa;

4) não inscritas por falta de disponibilidade de caixa e cujos empenhos 
foram cancelados.

Pelo veto ao item 2 da alínea b do art. 55, concluiu-se que despesas empenhadas e não 

liquidadas, ainda que decorrentes de contratos e convênios, não podem mais serem 

inscritas em Restos a Pagar, caso não haja disponibilidade de caixa. Mas, havendo caixa, e 

até o limite do saldo, a inscrição é possível, conforme item 3. 

A punição de condutas e procedimentos relacionados à inscrição de Restos a Pagar demonstra 

o cuidado e o juízo de reprovação do legislador ao tratar do tema, conforme as disposições 

da Lei n. 10.028, de 2000, que alterou o Código Penal, que tipifica:

Art. 359-B. Ordenar ou autorizar a inscrição em restos a pagar de despesa que 
não tenha sido previamente empenhada ou que exceda limite estabelecido 
em lei. Pena: detenção, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos. 

Art. 359-F. Deixar de ordenar, de autorizar ou de promover o cancelamento 
do montante de restos a pagar inscrito em valor superior ao permitido em 
lei. Pena: detenção, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos. 

Existem iniciativas de alteração da LRF que propõem excetuar algumas despesas da 

proibição do art. 42. Argumenta-se que o dispositivo limita de forma excessiva prerrogativas 

legítimas e reduzem mandatos pelo engessamento da Administração nos últimos oito 

meses. Propõem, por exemplo, excluir da proibição do art. 42 as despesas decorrentes 

de obrigações constitucionais e legais, de convênios, ajuste, acordo ou congêneres, em 

andamento, e as destinadas ao pagamento do serviço da dívida. Uma das propostas pretende 

considerar, como disponibilidade de caixa, eventuais receitas tributárias decorrentes da 

inscrição da Dívida Ativa.

Alguns entes adotaram, após a LRF, a prática de cancelamento de empenhos ou de restos 

a pagar relativos a obras ou serviços já executados. Esse expediente fará com que o 

novo governante encontre, no início de sua gestão, dívidas não contabilizadas, cujos 

créditos, para serem reconhecidos, devem ser devidamente caracterizados em processo 

administrativo próprio. Tais dívidas somente poderão ser liquidadas à conta de despesas 

de exercícios anteriores, adotado o devido processo administrativo e legal que apure as 

responsabilidades.

A anulação de empenho, ato de cancelamento total ou parcial de importância empenhada, 

com reversão da parcela à dotação de origem, é permitida apenas em certas situações, a 
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exemplo do empenho por estimativa quando não utilizado. Não se pode, no entanto, sob pena 

de conduta fraudulenta, cancelar empenho relativo a obrigação regularmente assumida. 

O art. 359-C do Código Penal tipifica a conduta de ordenar ou autorizar a assunção de 

obrigação, nos dois últimos quadrimestres do último ano do mandato ou legislatura, cuja 

despesa não possa ser paga no mesmo exercício financeiro ou, caso reste parcela a ser paga 

no exercício seguinte, que não tenha contrapartida suficiente de disponibilidade de caixa. 

E o art. 359-D considera crime ordenar despesa não autorizada por lei. Ora, as despesas 

decorrentes de obrigações contraídas no final de mandato que não cumpram as condições 

do art. 42 encontram-se desautorizadas pela LRF. Logo, não podem ser ordenadas e muito 

menos contratadas.

É ineficaz ou nulo o cancelamento do empenho, se já produziu efeitos obrigacionais, ainda 

que tais efeitos tenham que ser provados por outras formas admitidas no Direito. 

Existem também situações em que a Administração assume compromissos contratuais sem 

promover o empenho da despesa. O enquadramento do gestor, nesse caso, é mais grave, 

pois a obrigação contraída, além de infringir a LRF, viola a própria lei orçamentária. 

O art. 42 da LRF veda a contratação que cria obrigação efetiva. Na União, o art. 108 da 

Lei n. 11.513/2007 (LDO para 2008), esclarece que, para efeito do citado dispositivo, 

considera-se contraída a obrigação no momento da formalização do contrato administrativo 

ou instrumento congênere, sendo que no caso de despesas relativas à prestação de 

serviços já existentes e destinadas à manutenção da Administração Pública, consideram-se 

compromissadas apenas as prestações cujo pagamento deva se verificar no exercício 

financeiro, observado o cronograma pactuado.22

Um dos pontos trazidos à discussão nos projetos de lei complementar que tramitam na 

Câmara dos Deputados diz respeito às situações de renúncia de mandato eletivo de titulares 

de cargo no Poder Executivo. Muitas vezes os titulares transferem compromissos superiores 

à disponibilidade de caixa. Uma das soluções apresentadas é a de ampliar a restrição do 

art. 42 para atingir os dois últimos quadrimestres imediatamente anteriores à renúncia do 

cargo, responsabilizando-se assim o antigo titular.

7 Conclusões

No final de mandato, o agente público procura ampliar feitos e realizações com o objetivo de 

apoio político para sua reeleição ou a de seu correligionário. No período eleitoral, a tendência 

é favorecer nichos eleitorais estratégicos por meio da utilização selecionada e direcionada de 

recursos públicos. 
22 Observar, a propósito, os arts. 5º, 7º, 57, 65, 78 e 92 da Lei das Licitações.
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Frequentes eram os relatos segundo os quais os dirigentes em final de 
gestão efetuavam despesas e assumiam compromissos para “ficar bem com 
o seu eleitorado”, transferindo os encargos aos sucessores e, com isso, 
manietando-os em termos de redirecionamento das ações de governo 
e disponibilização de recursos para imprimirem sua própria marca às 
administrações que assumiam (PISCITELLI, 2009).

Decorridos mais de dez anos de vigência da Lei de Responsabilidade Fiscal e mais de 
14 anos da Lei Eleitoral, observa-se que a aplicação de restrições orçamentárias e 
financeiras ao final de mandato, para manter equilibradas as oportunidades entre 
candidatos e para evitar gastos orçamentários excessivos, foi uma medida acertada do 
legislador. 

Verifica-se, igualmente, para além da existência do texto formal da lei, que é importante 
e fundamental a adequada interpretação jurídica que permite a sua aplicação de 
acordo com a finalidade e princípios que nortearam a sua concepção. Nesse sentido, o 
artigo testemunha o esforço e as ricas intervenções de procuradores e magistrados de 
vários tribunais de contas no País. É cada vez mais relevante a ação desses tribunais na 
tarefa hermenêutica de interpretar e de aplicar a legislação fiscal e eleitoral aos casos 
concretos, em sintonia com a finalidade da norma e com os princípios gerais do direito 
público. 
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Abstract

With more than one decade of experience in the implementation of the Federal 
Electoral Act and the Federal Fiscal Responsibility Act, ample review material 
has been produced by social researchers, lawyers and magistrates, particularly in 
relation to the budgeting and financing regulations to be observed by public officials 
during electoral and the end of mandate periods. This paper, focusing on these 
periods, presents a summary of the differentiated regime that governs voluntary 
transfers, public payroll, credit operations and undisbursed commitments.

Keywords: Election period. End of mandate. Voluntary transfers. Public payroll 
expenses. Credit operations. Undisbursed commitments. Budget commitments and 
obligations. Federal Electoral Act.
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Resumo: Consolidar a democracia é uma tarefa que vai além de assegurar aos cidadãos que 
eles sejam aptos a votar. Eleições justas é um resultado que exige um ambiente neutro. Logo, 
prevenir o mau uso da máquina pública deve ser uma prioridade. A Lei de Responsabilidade 
Fiscal enfrenta essa preocupação estabelecendo um padrão de decisões que são vedadas aos 
agentes públicos, próximo ao período eleitoral, de forma a garantir que eles não possam seduzir 
os funcionários públicos com benefícios nem que lhes seja permitido punir aqueles que não se 
alinhem com um projeto político em particular. A LC n. 101/00 também está atenta a prevenir 
decisões que possam ameaçar as finanças do futuro governo. A lógica normativa é de reforçar 
os princípios democrático e republicano, constringindo decisões voluntárias que possam criar 
despesas no denominado “período suspeito”.

Palavras-chave: Lei de Responsabilidade Fiscal. Princípio democrático. Eleições justas. 
Equilíbrio fiscal.

1 Limitação às condutas dos agentes públicos em matéria de despesa 
de pessoal para fins de preservação da gestão responsável

A incorporação constitucional de uma arquitetura de poder que abrace o ideário democrático 
importa na necessidade de assegurar, também por intermédio da legislação ordinária, as 
potencialidades de concretização deste princípio que, embora não se resuma à dimensão 

Período suspeito ou despesa suspeita? 
A LRF e a vedação de aumento de gastos 
no período pré-eleitoral
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representativa,1 tem nela uma de suas mais importantes manifestações. Esse desdobramento 
legislativo se dará não só por intermédio da regulação daquilo que é expressamente identificado 
com o direito eleitoral — condições ordinárias de elegibilidade de candidatos e de alistamento 
de eleitores — mas também pela construção de um ambiente sociopolítico propício ao livre 
exercício da escolha daqueles que devam figurar como mandatários da cidadania. 

Múltiplos são os vetores que podem de alguma forma toldar o ambiente de escolha pública 
informada e transparente com vistas ao pleito eleitoral: financiamento de campanha, 
propaganda eleitoral, desequilíbrio nas oportunidades de divulgação de ideias e programas; 
todos esses são fenômenos que podem determinar o comprometimento do pleito — e que, 
portanto, são objeto de cogitação legislativa visando neutralizar interferências indesejáveis 
no momento em que a cidadania exerce de forma mais direta a já referida dimensão 
representativa do princípio democrático.

Na mesma categoria de fenômenos que podem determinar relevante influência na escolha, 
tem-se o chamado abuso da máquina pública — prática que evidentemente desequilibra as 
condições de competição no curso do período eleitoral. Assim, já de há muito se encontra no 
sistema legislativo brasileiro a disciplina, pela Lei n. 9.504/97, de condutas de diversas ordens 
vedadas aos agentes públicos, tudo com vistas a assegurar a igualdade de oportunidades entre 
os candidatos nos pleitos eleitorais. 

O elenco de comportamentos cogitados pelo art. 73 do citado instrumento legal, no campo 
em particular da gestão de pessoal, compreende atuações de caráter indutivo ou repressivo, 
reconhecendo o potencial de influência sobre o cenário eleitoral que a especial posição detida 
por agentes públicos lhes confere. 

No plano indutivo, a excessiva generosidade com os recursos públicos ou com os postos 
de trabalho no âmbito da Administração é prática conhecida na história nacional, numa 
manifestação inequívoca do patrimonialismo que marca a história da sociedade brasileira e o 
exercício do poder político institucionalizado.2 Assim, cuida a Lei n. 9.504/97 de bloquear esse 
tipo de prática, em aval não só ao princípio democrático, mas também àquele republicano.3

Já as condutas associadas à coerção são aquelas que objetivam manietar, seja a propagação das 
próprias ideias, seja a crítica às ideias alheias. Em resumo, o abuso da máquina administrativa 
1  CANOTILHO, J. J. Gomes. Direito constitucional e teoria da constituição. 4. ed. Coimbra: Almedina, p. 286, 2000.

2  É de Faoro, em sua obra clássica Os donos do poder, a afirmação: ‘A comunidade política conduz, comanda, supervisiona 
os negócios como negócios privados seus, na origem, como negócios públicos depois, em linhas que se demarcam 
gradualmente. O súdito, a sociedade, se compreendem no âmbito de um aparelhamento a explorar, a manipular, a 
tosquiar nos casos extremos. Dessa realidade se projeta, em florescimento natural, a forma de poder, institucionalizada 
num tipo de domínio e patrimonialismo, cuja legitimidade assenta no tradicionalismo — assim é porque sempre foi’ 
(FAORO, Raimundo. Os donos do poder: formação do patronato político brasileiro. 3. ed. rev. São Paulo: Globo, 2001, p. 
819).

3  Esclarecendo o sentido das regras citadas da Lei Eleitoral, afirmou o STJ, no Recurso em Mandado de Segurança n. 
19.360/PB, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, julgamento em 10 nov. 2009: ‘Pretendeu o legislador assegurar a 
isonomia no pleito eleitoral, de forma a garantir a moralidade dos atos administrativos e coibir o favorecimento de 
candidatos que pretendem se reeleger ou são apoiados por administradores públicos que, no poder, podem influir no 
resultado do pleito’.
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pela via da coerção pretende contaminar ou influenciar o exercício da escolha livre e 
informada, valendo-se do uso da força em relação àqueles integrantes do quadro de pessoal da 
Administração que não se revelem inteiramente alinhados com a estratégia e a opção eleitoral 
dos atuais detentores do poder. Também a casuística na Administração Pública brasileira é rica 
em atos de retaliação dirigidos a servidores públicos dos mais variados escalões, que vão do 
corte de parcelas remuneratórias variáveis a remoções e transferências indesejadas.

Esse é o cenário que, no campo em particular da disciplina do quadro de pessoal da Administração 
Pública, determinou que a cogitação da Lei n. 9.504/97 orienta-se especialmente para o bloqueio 
das providências de admissão em geral (inviabilizando o suposto efeito indutivo em favor de 
uma determinada posição política que elas pudessem ter) e ainda daquelas que impliquem 
cerceamento ao livre exercício funcional como retaliação à escolha política de cada um, e 
mesmo à disseminação de um pensamento divergente.

O cenário da disciplina das condutas possíveis em relação ao pessoal da Administração Pública 
em período eleitoral foi inovado com a edição da Lei Complementar n. 101/00, disciplinadora 
do que se qualificou como gestão fiscal responsável. Cogitando de uma visão das finanças 
públicas de longo prazo — que tenha em conta menos os atos materiais de criação de um 
gasto público, e mais o conjunto de decisões da Administração que tenham o potencial de 
refletir-se a curto, médio e longo prazo na viabilidade financeira da entidade — era natural 
que o referido diploma cuidasse de prevenir condutas que, sob os eflúvios de disputa eleitoral 
de poder, pudessem comprometer, em alguma medida, esse ideal de equilíbrio de contas, 
ameaçando a sustentabilidade da entidade federada. Nesse espírito, destaca-se a regra 
contida no art. 42 do LC n. 101/00 — que cuida dos restos a pagar relacionados ao término 
de mandato — e o parágrafo único do art. 21, que estabelece limites à atuação dos agentes 
públicos no campo do pessoal:

Também é nulo de pleno direito o ato de que resulte aumento da despesa com 
pessoal expedido nos cento e oitenta dias anteriores ao final do mandato do 
titular do respectivo Poder ou órgão referido no art. 20.

É certo que, em alguma medida, a cláusula de proibição da LC n. 101/00 guarda pontos de 
contato com aquela já aludida do art. 73 da Lei n. 9.504/97. Afinal, a admissão de pessoal, 
vedada por esse último diploma implicaria, em princípio, aumento de despesa, o que esbarraria 
agora também no novo preceito proibitivo da Lei de Responsabilidade Fiscal. Todavia, fica 
claro que o espectro de condutas vedadas pela LC n. 101/00 é mais amplo do que aquele 
antes alcançado pela Lei n. 9.504/97, compreendendo toda e qualquer providência que possa 
determinar impacto na despesa de pessoal.

É importante sublinhar, para que bem se possa compreender a opção legislativa, que a despesa 
de pessoal se particulariza pelo seu caráter no mais das vezes, incompressível — significa 
dizer que, uma vez materializada a causa do aumento do gasto, fica muito limitada a margem 
de possibilidades de reversão do decidido, com a consequente contenção daquele mesmo 
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gasto. Admitido o servidor no quadro, como se sabe, são limitadíssimas as possibilidades 
de seu desligamento; conferida a revisão vencimental, não menos limitadas se mostram as 
possibilidades de redução daquele gasto.4 Assim, a gestão fiscal irresponsável no campo do 
pessoal da Administração Pública é patologia de combate difícil — por isso, uma cogitação 
especial no tema por parte da Lei Complementar n. 101/00, particularmente quando se avizinha 
o período eleitoral. Afinal, a violação ao ideário de responsabilidade fiscal nesse especial 
momento que antecede a troca de titularidade do poder envolve outra potencial dimensão 
de interferência nefasta no processo político, que é aquela orientada a instituir um quadro de 
inviabilidade financeira do desenvolvimento do mandato subsequente. 

Integra o princípio democrático — tanto quanto o direito a votar e ser votado — a garantia de que 
a alternância do poder seja possível em ambiente de normalidade institucional, preservada ao 
novo titular do poder a plena potencialidade de concretização de seu projeto político, que afinal 
foi sufragado pela população. Nisso se compreende, evidentemente, contas equilibradas, sem 
a sobrecarga decorrente de qualquer decisão contingente — e nem sempre ditada estritamente 
pelo interesse público — concretizada ao apagar das luzes de um mandato não renovado.

Nesse sentido, é de se afirmar que as regras da Lei n. 9.504/97 e o art. 21 da Lei de Responsabilidade 
Fiscal guardam entre si relação de complementaridade, preservando o princípio democrático 
seja pela blindagem do pleito em relação a uso indevido da máquina pública em momento 
delimitado no tempo; seja pela proteção das condições futuras de equilíbrio fiscal em favor do 
novo mandatário político.

Compreendida a finalidade do recorte legislativo empreendido pela Lei Complementar n. 101/00 
em relação ao leque de possibilidades de atuação dos agentes públicos por ocasião do período 
eleitoral, resta identificar qual o contorno da conduta vedada, que compreende um elemento 
subjetivo e um elemento objetivo.

2 O elemento subjetivo da conduta vedada pelo art. 21 da LC n. 101/00 
— vontade dirigida à interferência na despesa de pessoal

Evidenciado que a finalidade das regras de recorte das possibilidades de ação dos agentes 
públicos é o prestígio ao princípio democrático nas suas múltiplas facetas — escolha pelo 
eleitor livre de influências indevidas dos novos agentes políticos e garantia da viabilidade 
de atuação desses mesmos mandatários —, deflui com clareza o que se identifica como o 
elemento subjetivo da conduta vedada, a saber, a vontade dirigida do agente público para 
alcançar a situação objetiva descrita na norma, como por exemplo, gerar aumento de 
despesa de pessoal. 
4  Em que pese a tentativa empreendida pela Emenda Constitucional n. 19 de viabilizar, nos termos do § 3º acrescido ao 

art. 169 da CF, nas hipóteses de violação do limite de gastos com pessoal, a demissão de servidores não estáveis — e 
mesmo, excepcionalmente, dos estáveis — ainda hoje grassa o debate jurídico em relação à necessária intervenção 
legislativa reguladora dessa medida, e com isso continua verdadeira a afirmação de que se cuide de despesa de natureza 
incompressível.
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Essa conclusão já se sustentaria inteiramente a partir do plano da literalidade do processo de 
interpretação; afinal, o preceito alude a ato expedido, o que está a reclamar uma conduta 
positiva da Administração Pública. Antes ainda, no mesmo preceito, alude-se a aumento de 
despesa com pessoal “[...] que resulte de [...]” — o que se exige é uma relação de causa e 
efeito entre o aumento e o ato expedido pela autoridade pública. A partir desses elementos 
já se teria por defensável a circunscrição da incidência do parágrafo único do art. 21 às ações 
voluntárias — mas não é só isso.

Uma aproximação interpretativa que tenha em conta, como anteriormente apontado, os bens 
jurídicos pretendidos tutelar, resultaria na mesma conclusão — somente a ação voluntária teria o 
condão de contaminar a lisura do pleito ou a viabilidade do exercício do mandato subsequente.5

Dessa afirmação — de que a conduta vedada compreende uma vontade dirigida à geração 
do resultado aumento de despesa — tem-se a resposta a indagações recorrentes como 
aquelas atinentes à viabilidade de se empreender, ao longo do chamado período suspeito, 
providências administrativas que decorram de normas preexistentes, cuja incidência possa 
determinar aumento de despesa. A resposta — se a providência administrativa de que se 
está cogitando é tão somente aplicação de norma jurídica preexistente — haverá de ser 
necessariamente positiva, na medida em que aqui não se tem a inovadora manifestação de 
vontade que traduza o desejo de intervenção no processo eleitoral contra a qual se volta a 
norma jurídica sob escrutínio.

Assim é que providências concretizadoras daquilo que se costuma identificar como os fatores 
determinantes do chamado crescimento vegetativo da folha de pagamentos — implantação de 
adicionais de tempo de serviço, acréscimos decorrentes de progressão na carreira, averbação 
de tempo de serviço e tantos outros previstos nos estatutos públicos — situam-se fora da esfera 
de cogitação do art. 21, parágrafo único da Lei de Responsabilidade Fiscal,6 e não se considera 
aumento de despesa de pessoal legalmente vedada.7

Nesse exato sentido — de que a prática de ato vinculado por norma jurídica preexistente exclui 
a incidência do art. 21, parágrafo único da LC n. 101/00 — é já pacífica a jurisprudência do 
STJ, valendo a referência, a título de ilustração, ao REsp. 674.753-PB, Rel. Min. Arnaldo Esteves 
Lima, julgamento em 08/05/2008.
5  Em trabalho anterior na matéria, assinalei a compatibilidade dessa compreensão também com o princípio da moralidade 

administrativa (VALLE, Vanice Lírio do. LRF, Despesa de pessoal e o período pré-eleitoral: um roteiro prático de providências. 
A&C Revista de Direito Administrativo e Constitucional, ano 6, n. 25, jul./set. 2006, p. 9-23).

6  Essa compreensão dos termos do preceito em exame se pode afirmar hoje pacificada, em especial no âmbito das Cortes 
de Contas. A título de mera ilustração, cite-se a Decisão TC n. 1.054/10, emanada pela Corte de Contas do Estado de 
Pernambuco: ‘Conforme estabelece o parágrafo único do art. 21 da Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei Complementar n. 
101, de 04/05/2000, é nulo de pleno direito o ato de que resulte aumento da despesa com pessoal expedido nos cento e 
oitenta dias anteriores ao final do mandato do titular do respectivo Poder ou órgão referido no artigo 20. Não significa dizer 
que está vedado qualquer aumento remuneratório. Há situações em que é possível a concessão de vantagens financeiras. Por 
exemplo: a vedação não alcança atos vinculados decorrentes de direitos já assegurados constitucionalmente ou legalmente, 
independentes da vontade do gestor, a exemplo de férias, quinquênios e salário-família [...].’ 

7  Desnecessário dizer que sempre e sempre — agora à conta da cláusula constitucional contida no art. 169 — exigível será a 
sustentação orçamentário-financeira para a referida medida.



REVISTA DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Edição Especial — ano XXIX

REVISTA DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Edição Especial — ano XXIX

81

D
ou

tr
in

a

Vale explicitar que se insere entre as condutas não voluntárias do administrador — e, portanto, 

excluídas da incidência da cláusula de bloqueio do art. 21, parágrafo único da LC n. 101/00 — a 

revisão geral anual em favor de servidores públicos, desde que remetida àquele momento no 

tempo por deliberação preexistente.8 

Da mesma forma — e pela mesma razão — tampouco se tem qualquer conflito entre a regra 

contida no art. 21, parágrafo único e os eventuais efeitos sobre a despesa de pessoal decorrentes 

de cumprimento de decisão judicial que importe no incremento de seu montante. Também aqui 

não é a vontade do administrador que dá origem ao aumento da despesa, mas a determinação 

cogente do Judiciário no exercício de sua função de controle do poder.

De outro lado, a instituição de benefícios novos — criação de uma gratificação, mudanças na 

estrutura de carreira potencialmente geradoras de aumento, revisão vencimental específica 

são providências incluídas no âmbito da vedação pretendida pela Lei Complementar n. 101/00.

É de se ter em conta — a partir do segundo vetor que a norma em comento pretende proteger, 

a saber, a viabilidade financeira da gestão subsequente — que a modulação no tempo dos 

efeitos financeiros da providência geradora do aumento de despesa não tem o condão de 

validar a conduta, que continua, na literalidade do art. 21, parágrafo único, nula de pleno 

direito. Assim, a aprovação de lei ou ato normativo que tenha o condão de determinar 

aumento de despesa, ainda que tenha por eficácia momento no tempo posterior ao chamado 

período suspeito, ficará igualmente viciada não só por violação ao bem jurídico pretendido 

tutelar, mas também por uma evidente incompatibilidade com o princípio republicano e, da 

moralidade administrativa.9 

Na mesma linha de compreensão, Moreira Neto10 explicita que a nulidade prevista na lei está 

associada ao ato originário ou iniciador do processo que culminará no aumento de despesa que 

se pretende, afinal, evitar. Com isso, ainda que os efeitos se produzam em momento futuro, 

se a deliberação tem lugar no período suspeito, plena incidência tem a cláusula de vedação do 

art. 21, parágrafo único da LC n. 101/00.

Observe-se que a lógica do sistema se completa quando se tem em conta a consequência 

imposta pela Lei de Responsabilidade Fiscal à concretização da conduta vedada: declaração de 

nulidade de pleno direito. Só esse resultado teria o condão de reverter o efeito negativo sobre 

as contas que a Lei Complementar n. 101/00 buscou prevenir, a saber, um comprometimento 

indevido das finanças públicas presentes e futuras. 
8  CORREIA, Arícia Fernandes; FLAMMARION, Eliana Pulcinelli; VALLE, Vanice Regina Lírio do. Despesa de pessoal: a chave da 

gestão fiscal responsável. Rio de Janeiro: Forense, 2001, p. 217-218.

9  Em verdade, esse tipo de conduta — aprovação de benefícios financeiros em favor de servidores em geral ou categorias 
funcionais específicas com efeitos tão somente a partir do término do período suspeito — compreende exatamente o tipo 
de prática contaminadora do equilíbrio fiscal do mandato subsequente que a LC n. 101/00 quis evitar.

10 MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo. Considerações sobre a Lei de Responsabilidade Fiscal. Finanças públicas democráticas. 
Com a colaboração de Sílvio Freire de Moraes. Rio de Janeiro: Renovar, 2001, p. 183.
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Tenha-se sempre em conta, porém, que essa nulidade revela-se relativa — o que 

significa dizer que o ato de que resulte aumento nominal de despesa de pessoal, mas 

que escape à incidência do tanto referido art. 21, parágrafo único da LC n. 101/00, 

pode ser objeto da devida sanatória,11 restaurando-se a regularidade e prosperando a 

conduta administrativa.

3 Primeiro elemento objetivo da conduta vedada — o requisito temporal

No campo objetivo, a norma de vedação adota, para seu desenho, um elemento que é comum 

em regramentos de mesma finalidade, a saber, fixação de um momento no tempo em que 

se tem por circunscrito o potencial de ação do gestor público — na hipótese, 180 dias que 

antecedem o pleito. 

É certo que soluções desse tipo sempre geram desconforto em relação ao acerto do critério, na 

medida em que um único dia pode determinar a validade ou a nulidade da decisão administrativa, 

sem que disso resulte efetivo afastamento do potencial de influência da atuação do poder no 

processo eleitoral.

Nesse aspecto, o que se pode afirmar é que o critério objetivo opera em favor da segurança 

das relações jurídicas. Não se pode deixar de ter em conta que uma regra dessa natureza pode 

determinar a nulidade de um ato administrativo que pode alcançar um número expressivo de 

servidores, que hão de ser merecedores de um cenário mais claro e previsível12 no que toca 

à higidez da conduta da Administração.13 A par disso, o critério objetivo de data-limite é uma 

técnica usual na disciplina do direito eleitoral.

Uma vez que o indicado período suspeito é fixo, e tem por termo inicial uma data igualmente 

determinada — 31 de dezembro, nos termos das regras eleitorais vigentes, quando menos no 

âmbito do Poder Executivo14 — o prazo de 180 dias terá como termo inicial o dia 5 de julho, 

sendo lícitas portanto as decisões administrativas que impliquem aumento de despesas até a 

data de 4 de julho, inclusive.
11 MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo. Curso de Direito Administrativo. Parte introdutória, Parte geral e Parte especial. 15. 

ed., rev. e atual., p. 241-243, 2009.

12 É de Pérez-Luño o registro de que a segurança jurídica, na sua dimensão subjetiva, compreende justamente a possibilidade 
em favor dos destinatários do ordenamento jurídico, de saber com clareza e de antemão aquilo que lhe está ordenado, 
permitido ou proibido — a partir do que poderá organizar a sua conduta presente e programar as expectativas para sua 
atuação jurídica futura sob pautas razoáveis de previsibilidade (PÉREZ-LUÑO, Antonio-Enrique. La seguridad jurídica: uma 
garantia del derecho y la justicia. Boletin de La Facultad de Direcho, n. 15, p. 29, 2000).

13 A título de ilustração, o REsp 1090707-SP, Rel. Min. Herman Benjamin, dá conta justamente da anulação de nomeações 
de servidores concursados perpetradas no chamado período suspeito, por provocação de uma ação popular, o que está a 
evidenciar que a segurança das relações jurídicas e a proteção à boa-fé dos envolvidos — especialmente os beneficiários do 
ato viciado — recomenda a fixação de um parâmetro objetivo que demarque claramente qual seja a órbita de incidência da 
nulidade preconizada pela LRF.

14 Não se pode desconsiderar que a regra jurídica sob exame compreende igualmente os chefes do demais Poderes — Legislativo 
e Judiciário —; a esses não se aplica a mesma data de alternância na titularidade, tendo de se identificar o dado a partir 
dos respectivos regimentos internos.
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Importante ainda consignar que a criação da despesa para fins de observância do art. 21, parágrafo 
único da Lei de Responsabilidade Fiscal envolve a edição de ato legislativo ou administrativo 
apto a fundamentar um gasto com pessoal — ainda que o fato objetivo que o determine só se 
venha a verificar em momento posterior no tempo. Assim é que a aprovação, por hipótese, 
de um ato legislativo instituidor de um novo plano de carreira já traduz por si aumento de 
despesa, ainda que a concretização deste gasto possa depender de providências de ordem 
burocrática, como apuração do tempo de serviço ou qualquer outra aferição determinante do 
enquadramento no novo regime aplicável à carreira. 

O comando legislativo que prevê nulidade se volta, como já mencionado, ao ato expedido de 
que resulte aumento de despesa de pessoal — o ato originário, aquele que fundamenta o gasto. 
As providências administrativas subsequentes constituem mera execução de um ato que lhe é 
prévio, esse sim causador do aumento de despesa. Nesses termos, uma lei que aprove, em maio 
do ano eleitoral, uma gratificação cuja implementação em favor dos servidores só se possa 
materialmente verificar em agosto, não será alcançada pela cláusulas de nulidade, uma vez que 
a decisão originária se deu fora do chamado período suspeito.

Ainda no que diz respeito a completar-se a deliberação pública apta a determinar o 
aumento do gasto com pessoal, é de se cogitar se ela compreende, necessariamente, a 
publicação dentro do interstício fixado pela lei. A cogitação envolve aquela ocorrência, 
que não é incomum nas organizações públicas, que é a publicação de um ato em data 
próxima àquela de sua subscrição ou aprovação, acompanhada da referência a que aquela 
veiculação pública tenha sido omitida do Diário Oficial de data anterior. In casu, o que 
se está cogitando é da publicação de um ato que determine aumento de despesa de 
pessoal no âmbito do Poder Executivo, por exemplo, em data posterior a 5 de julho, com 
a anotação “omitido no D.O. de 5 de julho” — inserção temporal essa que traria o ato para 
a zona de conforto quanto à sua validade.

É fato que a lei ou o ato administrativo normativo — instrumentos que normalmente veicularão 
uma deliberação pública capaz de determinar aumento de despesa de pessoal — só se 
perfectibilizam com a veiculação em Diário Oficial, em homenagem ao princípio da publicidade 
insculpido no art. 37 da CF. Também se poderia entender, a partir de uma leitura mais flexível 
do requisito formal da publicação, que se esteja ainda na seara da normalidade quando 
entre a subscrição do instrumento normativo, tenha-se um interstício de um ou dois dias — 
possivelmente, o tempo necessário a que as providências de ordem interna prévias à publicação 
se desenvolvam. Mas é possível que esse intervalo de tempo se mostre um pouco mais alongado 
— e com isso, conduza a publicação real (a data em que o ato normativo se vê estampado no 
Diário Oficial) a um momento mais distanciado em relação ao dia de sua subscrição. Essa é a 
hipótese que pode gerar alguma perplexidade.

Para o enfrentamento dessa indagação — que não tem resposta literal no texto da Lei 
Complementar n. 101/00 — penso que se impõe recuperar a presunção de legalidade e 
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veracidade dos atos da Administração. Essa é a ideia que há de presidir o controle, tendo em 
conta o caráter cogente dos princípios que a ela se aplicam a teor do art. 37, caput, CF/88. 

A própria instituição legal de um período suspeito para o desenvolvimento de condutas 
administrativas já importa numa inversão dessa presunção, de modo que não parece possível 
somar-se a ela uma nova desconsideração do signo presumido de legalidade e veracidade do 
ato administrativo, para fins de afirmar-se que a enunciação de que uma publicação se teve 
por omitida do Diário Oficial de 4 de julho seja, em princípio, falsa. Na análise desse aspecto 
da decisão administrativa, que determina aumento de despesa, é de se ter, em princípio, por 
válida a afirmação de que a publicação tardia se deu por uma falha interna de funcionamento, 
do que resultaria portanto a validade ainda da decisão.

Observe-se que o raciocínio se desenvolve a partir de uma presunção — aquela de legalidade 
e veracidade dos atos da administração — que é de natureza relativa e que admite, portanto, 
prova em contrário. Significa dizer que, no extremo, é possível que o entorno fático da 
decisão esteja a indicar que, efetivamente ela não se tenha verificado fora do período 
suspeito — hipótese em que a presunção de legalidade dos atos da Administração cederá 
espaço à preservação dos bens jurídicos tutelados pelo sistema da Lei de Responsabilidade 
Fiscal, também eles de sede constitucional.

Não é ocioso dizer que, deslocado o momento de perfectibilização do ato administrativo para 
esse terreno pantanoso, aumenta o ônus argumentativo do gestor público responsável pela 
decisão, cujo último elemento se dá extemporaneamente. Significa dizer que, na dúvida quanto 
à efetiva omissão na publicação, caberá ao agente público autor da decisão demonstrar as 
circunstâncias que conduziram à falha na publicação e, mais ainda, corroborar que o ato se 
tenha efetivamente praticado entre o período de tempo que a lei autorizava sua materialização.

4 Segundo elemento objetivo da conduta vedada — o aumento de despesa 
de pessoal

4.1 Referenciais para a identificação do dado objetivo aumento de despesas de 
pessoal

Completa o desenho do comportamento repudiado pela LC n. 101/00, o resultado que desqualifica 
o agir administrativo, a saber, a geração de aumento de despesa. Para a compreensão de como 
se possa manifestar esse efeito do agir político-administrativo rejeitado pela norma, é de se ter 
claro que esse constitui um conceito necessariamente relacional. Aumento é fenômeno que só 
se pode identificar a partir de uma posição inicial, que se vê (ou não) incrementada por outros 
fatos jurígenos ou atos jurídicos.

Dessa afirmação deflui um primeiro elemento útil ao controle da ação administrativa que 
possa entrar em rota de colisão com a recomendação de gestão responsável: é preciso que o 



REVISTA DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Edição Especial — ano XXIX

REVISTA DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Edição Especial — ano XXIX

85

D
ou

tr
in

a

agente público possa identificar e enunciar a referida posição inicial, que, na hipótese, haverá 
de ser o montante de gasto de pessoal em que incidia já a Administração por ocasião do 
dia imediatamente anterior àquele de início do período suspeito. Esse é um dado objetivo, 
indispensável ao controle, que pode ser apurado naquela mesma ocasião, ou ainda resgatado — 
se necessário — ao longo do período suspeito.

É importante ter em conta que, não obstante a LRF se valha, para fins de incidência de sua 
própria disciplina no tocante à despesa de pessoal, de um conceito denominado “período de 
apuração” (art. 18, § 2°);15 esse não terá aplicação para fins do dispositivo legal em análise. E 
isso se afirma a partir de dois argumentos. O primeiro — uma vez mais — é o da interpretação 
literal: o citado preceito alude, não à despesa total com pessoal, mas à despesa de pessoal, 
diferenciando-se de outros contidos na mesma Seção II — Das Despesas com Pessoal da LRF. 
O segundo argumento é de que o que se proíbe é a ação voluntária destinada a interferir, 
descaracterizar uma situação concretamente apontada pela LC n. 101/00, a saber, a despesa 
com pessoal havida no 181° dia anterior ao final do mandato dos titulares de cada um dos 
poderes. O parâmetro de controle será, portanto, não a despesa total com pessoal anterior ao 
período suspeito, mas o gasto com pessoal em que já tenha incidido a Administração16 até a 
data-limite fixada pela lei.

A recomendação de que se empreenda a esse acertamento, por sua vez, sugere a indagação 
acerca de como se deva apurar esse montante de gastos que se afigure como o limite do 
possível: se em números absolutos ou se em percentual. 

Essa não é uma distinção bizantina. A primeira opção leva a uma cristalização de uma realidade 
fática — montante em reais de gastos por ocasião do início do período suspeito. A segunda tem 
em conta a dinâmica da despesa de pessoal vis a vis a receita corrente líquida nos meses que 
integram o mesmo interstício.

O caminho mais seguro de interpretação do tema parece estar orientado pelos valores que a 
norma em comento pretende proteger, já tanto referidos no presente texto, a saber, a garantia 
de uma escolha eleitoral livre de influências determinadas por práticas não republicanas no 
que se refere ao gasto de pessoal e a preservação da viabilidade do mandato subsequente pela 
gestão responsável desses mesmos gastos.

No tocante ao último aspecto — preservação do potencial de gestão do mandato que se 
seguirá —, parece indiferente, se o critério que se tem em conta guarda uma perspectiva 
15 Art. 18, § 2º da LC n. 101/00 — A despesa total com pessoal será apurada somando-se a realizada no mês em referência com 

as dos onze imediatamente anteriores, adotando-se o regime de competência.

16 É de se ter em conta — mais uma vez — que é possível que tenha a Administração já incidido em gasto de pessoal, sem 
que ele se tenha ainda concretizado. O exemplo mais simples é a nomeação de pessoal que não se tenha ainda incluído 
em folha de pagamento. A referência é de ser o gasto real (valor de folha) acrescido daqueles em que já se tenha 
incidido, ainda que não concretizados. Da mesma maneira, a estrutura de cargos em comissão e funções gratificadas 
já existentes no âmbito da Administração é de ser considerada despesa em que já tenha ela incidido, pelo que a 
reposição de pessoal nessas mesmas funções fiduciárias remanesce possível, ainda que ao longo do tanto mencionado 
período suspeito.  
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estática ou dinâmica. Isso porque, para fins de preservação desse elemento — equilíbrio de 
contas em favor da gestão futura —, o que importa é que o comprometimento da receita 
corrente líquida (que é a principal fonte de financiamento dos projetos e atividades a serem 
desenvolvidos pela administração recém-eleita) seja o mesmo identificado antes do início do 
período suspeito. Nessa hipótese, seria possível afirmar que a nova gestão recebe o mesmo 
quadro de disponibilidades orçamentário-financeiras, e, portanto, mantém-se o quadro de 
igualdade de condições que a lei pretendeu preservar. Assim, para fins de preservação da 
viabilidade fiscal da gestão futura, se a um aumento de receita corrente líquida corresponder 
igualmente um aumento de despesa de pessoal, disso não decorrerá uma mudança da situação 
relativa das contas públicas — portanto, nenhuma alteração das condições postas à futura 
gestão, sob o prisma de finanças. 

Já para fins do segundo valor protegido — a saber, outorga de vantagens pecuniárias em favor 
dos servidores públicos orientada ao comprometimento da isenção do processo eleitoral —, o 
uso de um ou outro critério pode se afigurar relevante.

A adoção do critério relacional, que tem em conta não a expressão nominal dos gastos com 
pessoal no 181° dia imediatamente anterior ao término do mandato, mas sim o percentual 
que esse montante representa do total da receita corrente líquida, admite como possibilidade 
que a um aumento desta última corresponda um acréscimo nominal no gasto com pessoal, 
sem que se tenha ultrapassado o limite percentual. Esse resultado, todavia, não se revela 
compatível com aquilo que se pretendia assegurar, a saber, que o gasto com pessoal possa 
se prestar a um exercício patrimonialista dirigido à contaminação do processo eleitoral pela 
captura de votos entre os favorecidos por uma decisão, ainda que contingente, que permita 
a distribuição desses recursos.

Nesses termos, a conclusão que se apresenta é que o critério a ser utilizado para fins de 
apuração do evento vedado — aumento de gastos — é de ser o da expressão nominal, e não o 
do percentual sobre a receita corrente líquida. Cumpre registrar, todavia, que há opiniões em 
contrário sobre o tema, perfilhando o entendimento de que o percentual de gastos possa ser 
utilizado como paradigma para a avaliação do eventual descumprimento da regra insculpida no 
art. 21, parágrafo único da LC n. 101/00.17 O argumento manejado por aqueles que defendem 
a viabilidade da adoção do critério percentual para apuração do eventual aumento de despesa 
repousa em duas afirmações: de que o fenômeno vedado é o acontecer objetivo de aumento de 
despesa; e de que a cogitação da norma em análise não compreende avaliações no campo da 
moral, mas do equilíbrio orçamentário-financeiro.

Em que pese a autoridade das opiniões em contrário, é de se ter em conta que a proibição 
legal de desenvolvimento de uma atividade que seria inerente ao exercício do mandato (gestão 
17 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Arts. 18 a 28. In: NASCIMENTO, Carlos Valder do. Comentários à Lei de Responsabilidade 

Fiscal. São Paulo: Saraiva, 2001, p. 155-156; e ainda SANCHES, Cleuton de Oliveira. Reajuste dos servidores municiais 
no período eleitoral. Jus navigandi. Disponível em: <http://jus.uol.com.br/revista/texto/11768/reajuste-dos-servidores-
municipais-no-periodo-eleitoral>. Acesso em: 25 mar. 2011. 
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de pessoal, com efeitos que podem compreender o aumento de gasto) só se justificaria tendo 
em conta um outro aspecto desse mesmo princípio. Assim, constringe-se as possibilidades de 
decisão ordinária do gestor no período suspeito, em favor da preservação da livre escolha dos 
mandatários. Nesses termos, a vedação legislativa está orientada, por si, à geração de um 
resultado, a saber, garantir um processo eleitoral neutro, não influenciado pelo uso abusivo 
da máquina administrativa — e isso, necessariamente, haverá de contemplar como proibida a 
hipótese do aumento nominal de despesa que encontre cobertura num eventual aumento de 
receita corrente líquida, na medida em que essa possibilidade pode contaminar a liberdade de 
escolha dos eleitores.

Nem se diga que isso implica manietar ou mesmo inviabilizar as potencialidades de 
desenvolvimento pleno do mandato por parte daquele que cumpre seus últimos 180 dias de 
gestão. Afinal, o pressuposto é de que a política de gestão de pessoal esteja em curso ao longo 
de todo o mandato, e poderia contemplar as medidas determinantes de aumento em qualquer 
outro momento no tempo que não o chamado período suspeito.

Uma última observação é de se fazer no que toca a identificação do elemento objetivo da 
conduta aumento de despesa: o preceito legal já visitado nada diz em relação à amplitude 
da perspectiva dentro da qual se avalia o aumento de despesa — significa dizer, que para a 
LC n. 101/00, é indiferente se o referencial de comparação para fins de apuração quanto à 
ocorrência ou não de acréscimo tem em conta todo o gasto de uma entidade federada ou o 
gasto compartimentado por unidades administrativas (secretarias, por exemplo). Disso decorre 
que a eleição do critério é do administrador, que evidentemente haverá de adotar a mesma 
perspectiva para o dimensionamento do gasto de pessoal no segundo momento, de molde a 
permitir um olhar comparativo sem distorções. 

Sob o prisma estritamente prático, o olhar que agrega toda a organização para fins de 
identificar o gasto-teto de pessoal parece o mais recomendável, na medida em que permitirá 
com mais facilidade a compensação de gastos que, descaracterizando o aumento, viabilizará 
decisões administrativas que podem se mostrar relevantes ou necessárias. É o tema que se 
passa a examinar.

4.2 Descaracterizando a conduta vedada pelo art. 21 da LC n. 101/00 — compensação 
dos gastos novos

Já se identificou, no item 2, que só a conduta voluntária da Administração tem potencial de 
atrair a incidência do parágrafo único do art. 21 da LC n. 101/00. Nesses termos, os eventos 
fundados em comandos legais preexistentes ou em decisão judicial com reflexo no gasto de 
pessoal hão de ser excluídos da aferição do atendimento ao citado preceito. Mas não é essa 
a única hipótese de exclusão da disciplina da presunção de nulidade no período suspeito.

Como já se disse, o elemento objetivo da conduta estabelecido no preceito em exame 
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compreende o aumento do gasto com pessoal — e, portanto, um mecanismo a ilidir a cláusula 
de bloqueio será o emprego de medidas compensatórias que determinem um resultado de 
soma zero. Assim, é possível que a Administração, diante da redução de gastos havida, por 
exemplo, devido a exonerações, término de contratos temporários, desligamento de estágio 
probatório e outros eventos tais, se utilize desse montante de que se viu desonerada, para 
suportar novos gastos. Nessa hipótese, o resultado matemático da operação é zero, logo não se 
tem concretizado aumento da despesa de pessoal.18

De início, é oportuno destacar que, a exemplo do já contido na anterior disciplina do art. 
17 da mesma LC n. 101/00, as medidas compensatórias que se apresentem como a fonte de 
financiamento da providência de aumento de gastos hão de se verificar antes dessa última 
providência, não concomitantentemente, não posteriormente, mas antes. Isso porque, 
notadamente no campo de pessoal, como já se teve oportunidade de destacar nesse trabalho, 
a decisão que implica aumento de gastos normalmente se afigura irreversível, daí o pressuposto 
autorizador da decisão de gasto é de ser anterior a essa última. 

Mais ainda, uma vez que o comando cingido no art. 21, parágrafo único, da LC n. 101/00 
veda o aumento do gasto, é preciso conhecer com absoluta precisão qual é a margem 
de manobra decorrente de medidas de compensação. Impõe-se portanto conhecer, 
primeiro, o quanto se deixou de gastar, para só então verificar quais as novas decisões 
que, materializadas, vão ainda se inserir no limite de gasto fixado antes do início do 
período suspeito.

É importante destacar — mais uma vez tendo em conta a dupla tutela que o dispositivo em 
causa pretende empreender — que a redução da despesa de pessoal, que se usa como margem 
para a incidência em novos gastos sem que disso decorra violação aos termos do art. 21, 
parágrafo único, da LC n. 101/00, é de ser daquela que se afigure em caráter definitivo, e 
não contingente. Afinal, só a definitividade da redução da despesa permitira afirmar que a 
medida de aumento do gasto que se cogite implementar não gerará, nem nesse momento, e 
nem no futuro, o aumento de despesa de pessoal que a LRF proíbe. Assim, a vacância de cargo 
público por qualquer de suas causas (exoneração, demissão, morte etc.19), por exemplo, 
pode dar ensejo a compensação e com isso lastrear uma despesa nova; já, uma redução de 
gastos decorrente, por exemplo, de ingresso de servidores em licença sem remuneração, não 
permite a mesma medida, porque nessa hipótese, a despesa supostamente reduzida, a rigor, 
pode voltar a incidir a qualquer tempo, sem que a Administração detenha controle sobre o 
fato determinante da retomada da despesa, nem tampouco do momento em que isso se dará. 
18 Nessa linha de pensamento, constitui precedente já firmado no âmbito do STJ o decidido no Agravo Regimental na Suspensão 

de Segurança n. 1452-SC, Rel. Min. Edson Vidigal, julgamento em 17/12/2004. A decisão monocrática viu-se confirmada pelo 
Plenário em 29/06/2005.

19 A vacância do cargo decorrente de aponsetadoria pode ou não se apresentar como causa determinante de redução de 
despesa, e portanto, viabilizar outros gastos acobertados por compensação. A distinção envolverá saber quem seja o 
financiador do benefício previdenciário cabível na hipótese; se o regime próprio de previdência, o novo gasto lastreado em 
compensação revela-se possível; se ao contrário, os proventos de inatividade ainda remanescerem suportados pelo Tesouro, 
a providência compensatória não será possível.
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5 O reforço ao signo do planejamento — um resultado menos 
evidente do conjunto preceitual relacionado aos gastos com pessoal  
no período pré-eleitoral

À guisa de conclusão, impõe-se sublinhar um subproduto do conjunto de normas disciplinadoras 

das escolhas públicas envolvendo despesa de pessoal no período pré-eleitoral, que é o reforço 

do signo de planejamento.

Conforme já se teve oportunidade de desenvolver em trabalhos anteriores,20 o vetor do 

planejamento se constitui hoje um imperativo absoluto para a Administração Pública, seja 

tendo em conta os compromissos finalísticos que a Carta de 1988 lhe assinalou, seja a partir da 

perspectiva de que a ação administrativa há de se revelar sempre e necessariamente eficiente 

— resultado que não se pode alcançar numa organização multifacetada como é o Estado, sem 

um agir minuciosamente planejado.

Se a afinidade com o planejamento não se afigura como um traço característico da Administração 

Pública brasileira — ainda contaminada em alguma medida por décadas de economia sem controle 

e de inflação galopante — relativo ao segmento do pessoal, a ausência de um planejamento 

consistente e sistematizado chega ao ápice, sendo verdadeiro padrão, que nessa seara, as 

decisões sejam reativas, refletindo o (des)equilíbrio das forças políticas do lado do governo e 

da categoria funcional envolvida.

A conjugação dos limites decorrentes da Lei n. 9.504/97, mais aqueles trazidos à lume pela LC 

n. 101/00, impondo um expressivo espectro de limitações à conduta dos agentes públicos no 

campo do pessoal e da despesa a ele associada, tende a determinar com o tempo, uma reversão 

nesse quadro — quando menos, no que tange uma percepção mais aguda das necessidades de 

captação de mão de obra. 

A arquitetura das normas em comento tem em conta tão somente limitar o período em que 

os gastos não podem sofrer qualquer incremento. Os virtuais efeitos dessa limitação sob 

uma determinada gestão em curso podem ser perfeitamente suplantados pelo desencadear 

das providências de admissão de pessoal, por exemplo, em data anterior ao período suspeito 

— o que estará mais uma vez a exigir planejamento quanto ao levantamento de vacâncias, 

deflagração de concursos etc. Significa dizer que suavizar os efeitos das cláusulas restritivas 

sob exame é prerrogativa do próprio administrador que, atento, pode programar as medidas 

e benefícios que entenda indispensáveis à sua gestão, respeitado o chamado período 

suspeito eleitoral.
20 VALLE, Vanice Regina Lírio do. Direito fundamental à boa administração, políticas públicas eficientes e a prevenção do 

desgoverno. Interesse Público, v. 48, p. 87-110, 2008. 

VALLE, Vanice Regina Lírio do. Constitucionalização das políticas públicas e seus reflexos no controle. Fórum Administrativo, 
v. 8, p. 7-21, 2008.
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Cuida-se aqui de um benefício indireto do sistema normativo que se revela plenamente 

consentâneo com os princípios constitucionais regedores da Administração Pública e que, 

portanto, é de ser valorizado, como o são os efeitos positivos da sistemática examinada sob o 

princípio democrático e o republicano.

O potencial de incremento do planejamento tenderá a aumentar, à medida que a 

interpretação das exceções ao art. 21, parágrafo único, da LC n. 101/00 for mais estrita, 

reservando a escape clause tão somente às hipóteses em que não se possa identificar 

vontade dirigida do administrador à geração da despesa — todavia, tendo-se em conta que 

essa vontade dirigida pode se verificar na modalidade explícita ou ainda numa que decorra 

da insidiosa omissão.

Zona perigosa para o prestígio, os vetores que a LRF busca proteger com a cláusula contida 

no art. 21, parágrafo único, é aquela dos gastos obrigatórios em educação, em saúde 

ou ainda em qualquer outra área de vinculação de gastos indicada por lei. Isso se diz 

porque nessas hipóteses, a omissão do administrador — que não programa o desembolso 

obrigatório para momento anterior àquele do período suspeito — induz à sempre difícil 

questão entre prestigiar o sistema da LRF ou observar a vinculação constitucional ou legal 

de gastos. São situações tais que desafiam a integridade do sistema, e que têm conduzido, 

por vezes, a decisões que prestigiam a vinculação constitucional, sem cuidar da apuração 

de responsabilidade, até mesmo no regime da improbidade administrativa, em relação ao 

gestor que, violando o dever de planejamento, favoreceu a situação que conduziu a um 

bypass ao sistema da LRF.

Prevenção de riscos e correção de desvios é o eixo central do conceito de gestão 

fiscal responsável — e esse é um traço comportamental que se pode perfeitamente ter 

incorporado à gestão de pessoal, notadamente quando ela se inter-relaciona com a 

despesa correspondente. Consolidar essa visão como prática na Administração Pública é 

um esforço — também ele — de amadurecimento democrático, incorporando ao dia a 

dia das organizações públicas a ideia de que Estado de Direito, mais do que governo per 

legem, exige governo sub legem.
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Abstract

Consolidate a democracy is a task that goes beyond assuring citizens that they are 

eligible to vote. Fair elections is a result that demands a neutral environment. 

Therefore, to prevent misuse of the public machine must be a priority. The Law of 

Fiscal Responsibility addresses that concern by establishing a pattern of decisions 
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that are not allowed to public officials near the election period, in order to certify 
that they do not seduce public employees with benefits neither punish the ones that 
are not aligned with a particular politic project. The Law of Fiscal Responsibility is 
also concerned with preventing decisions that may threaten the future government 
finances. The normative logic is to reinforce the democratic and republican principles 
by constraining voluntary decisions that would create expenses during the so called 
“suspect period”.

Keywords: Law of Fiscal Responsibility. Democratic principle. Fair elections. Fiscal 
balance.
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Resumo: o artigo aborda a distinção conceitual entre revisão geral e revisão setorial 

da remuneração dos servidores a fim de esclarecer os limites e as possibilidades de 

modificação da estrutura remuneratória e organizacional das carreiras públicas em ano 

eleitoral. A revisão de remuneração de servidores sempre vem à tona durante campanha 

eleitoral, trazida por segmentos do funcionalismo público alinhados com a situação, como 

forma de pressão sobre os candidatos.

Palavras-chave: Revisão geral. Revisão setorial. Remuneração. Limitações. Ano eleitoral.

1 Introdução

Após o advento da Constituição de 1988, a regulação jurídica da política ganhou destaque no 

Brasil e vários foram os diplomas normativos editados com vistas a instituir parâmetros básicos 

de qualidade na gestão pública e a promover o combate às irregularidades político-eleitorais. 

Merecem relevo, nesse contexto, a denominada Lei Geral das Eleições (LGE — Lei n. 

9.504/97) e a Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF — LC n. 101/00). A primeira, por ter 

Limites e possibilidades da revisão  
da remuneração de servidores  
em ano eleitoral
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estabilizado as principais regras regentes do processo eleitoral e, a segunda, por ter 
instituído parâmetros para o controle e a responsabilidade nos gastos públicos.

Sendo objetivo deste artigo trabalhar a interface entre ambas, chamamos a atenção para 
o capítulo da LGE intitulado Das Condutas Vedadas aos Agentes Públicos em Campanhas 
Eleitorais (arts. 73 e segs.). Faz-se referência aqui a um conjunto amplo de temas que 
visam garantir, em última instância, a igualdade das candidaturas e a lisura do pleito, 
coibindo práticas de favorecimento eleitoral por agentes públicos. 

Em síntese, os tópicos incluem: vedação de utilização de bens móveis ou imóveis públicos 
em benefício de candidatos, partidos ou coligações; cessão de servidor público para 
comitês de campanha durante o horário de expediente; limites e período vedado para 
propaganda institucional; proibição de comparecimento a inauguração de obras públicas, 
entre tantos outros.

No rastro das alterações legislativas eleitorais promovidas desde 2006 pelas chamadas 
minirreformas (Lei n. 11.300/06 e Lei n. 12.034/09), o referido capítulo passou por 
importantes ajustes e melhoramentos. Entre elas, a mais importante foi a uniformização 
da sanção de cassação de registro e de diploma, aplicável a todas as hipóteses do art. 73, 
incluídos os casos dos ilícitos de desrespeito às regras relativas a propaganda institucional 
(art. 74, LGE c/c art. 37, §1º, CR/88), contratação de shows pagos com recursos públicos 
nos três meses anteriores ao pleito (art. 75, LGE) e proibição do comparecimento de 
candidatos a inauguração de obras públicas no mesmo prazo de três meses (art. 77, LGE).

É que, anteriormente, duas incongruências tornavam inconsistente o regime jurídico 
coercitivo aplicado às condutas vedadas. Em primeiro lugar, havia apenas uma sanção aplicável 
indistintamente a todas as modalidades do ilícito: a pena de multa no valor de cinco a cem 
mil Ufir, estando a outra penalidade limitada à mera cassação do registro de candidatura (e 
não do eventual diploma conquistado). Em segundo lugar, esta sanção (cassação de registro) 
valia apenas no caso do inciso VI do caput do art. 73 da LGE, isto é, nos ilícitos praticados 
durante o chamado período vedado (três meses antes das eleições), quais sejam:

•	 realizar transferência voluntária de recursos da União aos Estados e Municípios, e 
dos Estados aos Municípios, sob pena de nulidade de pleno direito, ressalvadas as 
hipóteses legais;

•	 autorizar publicidade institucional dos atos, programas, obras, serviços e campanhas 
dos órgãos públicos federais, estaduais ou municipais, ou das respectivas entidades 

da administração indireta, ressalvadas as hipóteses legais;

•	 fazer pronunciamento em cadeia de rádio e televisão, fora do horário eleitoral 
gratuito, ressalvadas as hipóteses legais.

•	 Conclui-se, a contrario sensu, que a prática de todas as demais irregularidades 
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não ocasionava qualquer penalidade que prejudicasse a pretensão eleitoral dos 
candidatos, pois implicava, no máximo, a suspensão da conduta antijurídica e o 

pagamento de valor pecuniário.

Com a famosa Lei n. 9.840/99 (captação ilícita de sufrágio), a sanção de cassação do 
diploma foi acrescida à de perda do registro, sendo ambas estendidas para os ilícitos 
previstos nos incisos I a IV do art. 73 da LGE, a saber:

•	 ceder ou usar, em benefício de candidato, partido político ou coligação, bens móveis 

ou imóveis públicos, ressalvadas as hipóteses legais;

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

•	 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, durante o horário de expediente normal, salvo se o servidor 
ou empregado estiver licenciado;

•	 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.

Contudo, tivemos que esperar uma década para que, finalmente, a sanção de cassação de 
registro ou de diploma fosse alargada para todas as condutas vedadas, com esteio na Lei 
n. 12.034/09. A partir de então, foram incluídas nesse rol as seguintes ilegalidades:

•	 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, ressalvadas as hipóteses legais (art. 73, 

V, LGE);

•	 realizar, em ano de eleição, antes do prazo fixado no inciso V do art. 73, 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 que antecedem o pleito ou do último ano imediatamente 
anterior à eleição (art. 73, VII, LGE);

•	 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, a partir do início do prazo estabelecido no art. 7º da Lei n. 9.504 e 
até a posse dos eleitos (art. 73, VIII, LGE);
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•	 desrespeitar as regras relativas à propaganda institucional (art. 74, LGE c/c art. 37, 
§ 1º, CR/88);

•	 contratar shows pagos com recursos públicos nos três meses anteriores ao pleito 

(art. 75, LGE);

•	 comparecer (candidatos) em inauguração de obras públicas no mesmo prazo de três 
meses (art. 77, LGE).

Interessa-nos, aqui, analisar mais de perto uma dessas vedações que, possuindo interface com 
a Lei de Responsabilidade Fiscal, afigura-se merecedora de especial atenção. Escolhemos 
abordar o art. 73, VIII, da Lei Geral das Eleições, atinente aos limites e possibilidades da 
revisão da remuneração de servidores no ano eleitoral.

A questão é relevante, pois é muito comum ocorrer, no segundo semestre do ano eleitoral, 
um jogo de forças entre setores do funcionalismo público e o chefe do Poder Executivo, na 
intenção de aproveitar o momento eleitoral para pressionar por acréscimos remuneratórios. 
Havendo certa confusão doutrinária a respeito, passemos à tentativa de aclará-las.

2 Regime jurídico aplicado à revisão geral da remuneração de 
servidores em ano eleitoral

A revisão de remuneração de servidores públicos se sujeita a um amplo tratamento 
normativo constitucional e infraconstitucional. Segundo a Constituição da República, 
a remuneração dos servidores públicos somente poderá ser fixada ou alterada por lei 
específica, “assegurada revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de 
índices” (art. 37, X, CR/88). 

Trata-se aqui, propriamente, de uma das espécies de revisão de remuneração, intitulada 
Revisão Geral. Essa modalidade tem por finalidade atualizar o valor da remuneração de 
todos os servidores públicos, independentemente de suas áreas de atuação. O objetivo 
central é recompor o valor real da remuneração, tendo em vista a perda do seu poder 
aquisitivo frente à inflação, admitindo-se aplicação de percentuais de ajuste superiores 
aos índices inflacionários.

Em ano eleitoral, essa revisão geral sofre limitações previstas no art. 73, VIII, da Lei n. 
9.504. Literalmente:

Art. 73. São proibidas aos agentes públicos, servidores ou não, as seguintes 
condutas tendentes a afetar a igualdade de oportunidades entre candidatos 
nos pleitos eleitorais:

[...]

VIII — fazer, na circunscrição do pleito, revisão geral da remuneração dos 
servidores públicos que exceda a recomposição da perda de seu poder 
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aquisitivo ao longo do ano da eleição, a partir do início do prazo estabelecido 
no art. 7º desta lei e até a posse dos eleitos.

Decorre do artigo a fixação de um período vedado, em que se proíbe a revisão geral que 
exceda a perda inflacionária verificada ao longo do ano da eleição. O prazo a que se refere 
a parte final da norma em comento é o de 180 dias anteriores ao pleito que, nas eleições 
de 2010, correspondeu ao dia 6 de abril, segundo a Resolução n. 23.089/09 do Tribunal 
Superior Eleitoral.

Em resumo: após 6 de abril de 2010, só era possível praticar aumento de despesa 
com funcionalismo público na modalidade de revisão geral da remuneração se fossem 
asseguradas concomitantemente as seguintes condições:

a) aplicação de índices oficiais de reajustes;

b) a fim de garantir a mera recomposição do valor da remuneração;

c) em face da perda inflacionária medida no período entre 1º de janeiro e a data da 
concessão do reajuste.

São vários os precedentes judiciais fixados, nesse sentido, pelo Tribunal Superior Eleitoral:

Consulta. Eleição 2004. Revisão geral da remuneração servidor público. 
Possibilidade desde que não exceda a recomposição da perda do poder 
aquisitivo (inciso VIII do art. 73 da Lei n. 9.504/97) (TSE. Resolução n. 
21.812/2004).

SUBSÍDIO — REVISÃO. Consoante dispõe o art. 73, inciso VIII, da Lei n. 
9.504/97, é lícita a revisão da remuneração considerada a perda do poder 
aquisitivo da moeda no ano das eleições (TSE. Resolução n. 22.317/2006).

O Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais, nos Recursos Eleitorais n. 1.498/04 e 
1.677/05, julgou ilícita a concessão de reajuste de 8,34% a servidores públicos municipais, 
no período vedado, quando os índices oficiais não ultrapassavam os 4%.

Contudo, o próprio TRE/MG determinou, no julgamento do Recurso Eleitoral n. 829/05, 
ser lícita a incorporação de abono salarial aos vencimentos ainda que em período vedado:

Acórdão n. 1.546/2005

Recurso Eleitoral. Representação. Art. 73, inciso VIII, da Lei n. 9.504/97. 
Eleições 2004. Extinção do processo sem julgamento do mérito. Art. 267, 
VI, do CPC.

Preliminares:

1. Incompetência da Justiça Eleitoral. Rejeitada. Art. 96, inciso I, da Lei 
n. 9.504/97 dispõe sobre a competência dos Juízes Eleitorais para apurar 
as reclamações ou representações relativas ao descumprimento da Lei 
Eleitoral, nas eleições municipais.

2. Ilegitimidade passiva do recorrido. Rejeitada. Conduta do recorrido, na 
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condição de Prefeito, enquadra-se nas proibições contidas no art. 73, inciso 
VIII, da Lei n. 9.504/97.

3. Inadequação da via eleita. Rejeitada. Art. 96 da Lei n. 9.504/97 prevê a 
aplicabilidade do procedimento adotado no caso em apreço para apurar a 
infração à Lei Eleitoral.

Mérito. Aplicabilidade do art. 515, § 3º, do CPC. Matéria exclusivamente 
de direito. Incompetência do juízo eleitoral para se pronunciar acerca de 
nulidade de lei municipal criada a partir do devido processo legislativo.

Concessão de abono salarial aos servidores públicos municipais fora do 
período vedado pelo art. 73, inciso VIII, da Lei n. 9.504/97. Inexistência 
de mudança efetiva e real na remuneração dos servidores ou nos encargos 
municipais. Incorporação aos vencimentos do abono anteriormente pago. 
Não configuração de infração à Lei n. 9.504/97.

Recurso a que se dá provimento. Improcedência do pedido.

(TRE/MG. Recurso Eleitoral n. 829/2005. Relator: Des. Armando Pinheiro 
Lago. DJMG 19/11/05). (grifo nosso).

3 Tratamento jurídico diferenciado para a revisão setorial

Apesar das vedações supracitadas, urge ressaltar que, segundo o melhor posicionamento 
doutrinário e jurisprudencial, a revisão geral não se confunde com outra modalidade, aqui 
denominada de revisão setorial. Enquanto aquela tem por destinatário a integralidade 
dos servidores, esta focaliza determinado segmento. Enquanto a primeira objetiva, em 
regra, recompor a perda inflacionária, a segunda almeja proceder à reestruturação de 
determinada carreira.

Nesse sentido, a vedação da Lei n. 9.504/97 não alcança a revisão setorial, relativamente 
a determinada categoria de servidores, cuja remuneração, plano de carreira e estrutura 
funcional demandam revalorização profissional.

Tal entendimento se escora na jurisprudência do TSE. 

Na Consulta n. 772/02 (Resolução n. 21.054/02), a Corte aprovou por unanimidade o voto 
do Ministro Relator Fernando Neves dispondo que “[...] a aprovação, pela via legislativa, 
de proposta de reestruturação de carreira de servidores não se confunde com revisão 
geral de remuneração e, portanto, não encontra obstáculo na proibição contida no art. 
73, inciso VIII, da Lei n. 9504, de 1997”. Importante destacar o conteúdo de decisão do 
Superior Tribunal de Justiça citada no acórdão do TSE em reforço à tese:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. LEI DE EFEITO CONCRETO. ISONOMIA DE 
VENCIMENTOS. IDENTIDADE DE FUNÇÕES. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. 
MANDADO DE SEGURANÇA. RECURSO.

1. Doutrina e jurisprudência afastam a possibilidade da impetração do Mandado 
de Segurança contra lei em tese; cabível, entretanto, contra ato normativo 
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de efeitos concretos e decisórios, que supostamente exclui os impetrantes da 
incidência igualitária de aumento ou gratificação.

2. Concedida, exclusivamente, a determinada categoria, a vantagem 
perseguida não pode ser considerada revisão geral de remuneração. 
Identidade de funções não demonstrada.

3. O Mandado de Segurança é ação de rito sumário, sem dilação probatória. 
O direito invocado, para ser amparado, há que vir expresso em norma legal, 
e trazer em si todos o requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante.

4. Recurso não provido.

(Recurso Ordinário em Mandado de Segurança n. 11.126. Relator: Min. Edson 
Vidigal, DJ 11/06/01). (grifo nosso).

O mesmo entendimento foi esposado na Resolução n. 21.296/02/TSE:

Revisão geral de remuneração de servidores públicos — Circunscrição do 
pleito — Art. 73, inciso VIII, da Lei n. 9.504/97 — Perda do poder aquisitivo 
— Recomposição — Projeto de lei — Encaminhamento — Aprovação.

1. O ato de revisão geral de remuneração dos servidores públicos, a que se 
refere o art. 73, inciso VIII, da Lei n. 9.504/97, tem natureza legislativa, 
em face da exigência contida no texto constitucional.

2. O encaminhamento de projeto de lei de revisão geral de remuneração 
de servidores públicos que exceda a mera recomposição da perda do poder 
aquisitivo sofre expressa limitação do art. 73, inciso VIII, da Lei n. 9.504/97, 
na circunscrição do pleito, não podendo ocorrer a partir do dia 9 de abril de 
2002 até a posse dos eleitos, conforme dispõe a Resolução TSE n. 20.890, 
de 09/10/2001.

3. A aprovação do projeto de lei que tiver sido encaminhado antes do período 
vedado pela lei eleitoral não se encontra obstada, desde que se restrinja à 
mera recomposição do poder aquisitivo no ano eleitoral.

4. A revisão geral de remuneração deve ser entendida como sendo o 
aumento concedido em razão do poder aquisitivo da moeda e que não 
tem por objetivo corrigir situações de injustiça ou de necessidade de 
revalorização profissional de carreiras específicas. (grifo nosso).

O mesmo se pode dizer quanto ao posicionamento da Advocacia-Geral da União. Em 
nota datada de 21/06/2006, atestou que “[...] a revisão geral é aquela que se deve 
dar anualmente, ‘sempre na mesma data e sem distinção de índices’, para todos os 
servidores públicos, não se confundindo com outras formas de alteração da remuneração 
dos servidores, como pela reestruturação de determinadas carreiras, pela concessão de 
gratificações a carreiras específicas etc.”1 (grifo nosso).

Não é incomum, ademais, encontrarmos atos normativos (leis e medidas provisórias) 
contemplando revisões setoriais em época de eleições gerais, tanto em nível federal, 
como em nível estadual, municipal e distrital. Seguem exemplos de legislação pertinente 
1  Disponível em: <http://www.conjur.com.br/2006-jun-22/agu_reestruturacao_carreiras_nao_aumento>.
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publicada nos anos eleitorais de 2010 e 2006 após as datas que inauguravam o período 
vedado para a revisão geral.

4 No plano federal

Lei n. 12.277, de 30/06/10 — Dispõe sobre a instituição do Adicional por 
Participação em Missão no Exterior, a remuneração dos cargos de Atividades 
Técnicas da Fiscalização Federal Agropecuária do Quadro de Pessoal 
Permanente do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, de 
que tratam as Leis n. 10.484, de 3 de julho de 2002, 11.090, de 7 de 
janeiro de 2005, e 11.344, de 8 de setembro de 2006, da Carreira de Agente 
Penitenciário Federal, de que trata a Lei n. 11.907, de 2 de fevereiro de 
2009, dos Empregos Públicos do Quadro de Pessoal do Hospital das Forças 
Armadas (HFA), de que trata a Lei n. 10.225, de 15 de maio de 2001, do 
Plano de Carreiras dos Cargos de Tecnologia Militar, de que tratam as Leis 
n. 9.657, de 3 de junho de 1998, e 11.355, de 19 de outubro de 2006, 
da área de Auditoria do Sistema Único de Saúde, de que trata a Lei n. 
11.344, de 8 de setembro de 2006, a instituição de Estrutura Remuneratória 
para os cargos efetivos de Engenheiro, Arquiteto, Economista, Estatístico 
e Geólogo, a remuneração do Plano de Carreiras e Cargos da Agência 
Brasileira de Inteligência — ABIN, de que trata a Lei n. 11.776, de 17 de 
setembro de 2008, alterando essas Leis e a Lei n. 11.526, de 4 de outubro 
de 2007; revoga dispositivos das Leis n. 11.784, de 22 de setembro de 2008, 
e 11.907, de 2 de fevereiro de 2009; e dá outras providências.

Lei n. 12.274, de 24/06/10 — Dispõe sobre a criação das Funções Comissionadas 
do INPI  –FCINPI, a extinção de cargos em comissão do grupo DAS, e altera a Lei n. 
11.526, de 4 de outubro de 2007, para dispor sobre a remuneração das FCINPI.

Lei n. 12.256, de 15/06/10 — Reestrutura a remuneração dos cargos de 
natureza especial, altera a tabela de fatores da Gratificação de Atividade 
Legislativa devida aos servidores efetivos da Câmara dos Deputados; revoga 
o art. 4º da Resolução n. 28, de 1998, e o art. 1º da Resolução n. 39, de 
2006, ambas da Câmara dos Deputados; e dá outras providências.

Lei n. 11.335, de 25/07/06 — Reorganiza o Plano de Carreira da Câmara 
dos Deputados e aplica aos seus servidores efetivos, no que couber, 
Gratificação de Representação instituída pela Resolução n. 7, de 2002, do 
Senado Federal, convalidada pela Lei n. 10.863, de 29 de abril de 2004.

Lei n. 11.314, de 03/07/06 — Altera a Lei n. 8.112, de 11 de dezembro 
de 1990, que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos civis 
da União, das autarquias e das fundações públicas federais; a Lei n. 
10.233, de 5 de junho de 2001, que dispõe sobre a reestruturação dos 
transportes aquaviário e terrestre, cria o Conselho Nacional de Integração 
de Políticas de Transporte, a Agência Nacional de Transportes Terrestres, a 
Agência Nacional de Transportes Aquaviários e o Departamento Nacional de 
Infraestrutura de Transportes; a Lei n. 10.683, de 28 de maio de 2003, que 
dispõe sobre a organização da Presidência da República e dos Ministérios; 
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a Lei n. 11.171, de 2 de setembro de 2005, que dispõe sobre a criação 
de carreiras e do Plano Especial de Cargos do Departamento Nacional de 
Infraestrutura de Transportes (DNIT), a Lei n. 11.233, de 22 de dezembro 
de 2005, que institui o Plano Especial de Cargos da Cultura e a Gratificação 
Específica de Atividade Cultural (Geac), cria e extingue cargos em comissão 
no âmbito do Poder Executivo dispõe sobre servidores da extinta Legião 
Brasileira de Assistência, sobre a cessão de servidores para o DNIT e sobre 
controvérsia concernente à remuneração de servidores do Departamento 
Nacional de Obras Contra as Secas (DNOCS); a Lei n. 9.636, de 15 de maio 
de 1998, que dispõe sobre a regularização, administração, aforamento e 
alienação de bens imóveis de domínio da União; o Decreto-Lei n. 9.760, de 
5 de setembro de 1946, que dispõe sobre os bens imóveis da União, a Lei n. 
11.182, de 27 de setembro de 2005; a Lei n. 11.046, de 27 de dezembro de 
2004; a Lei n. 5.917, de 10 de setembro de 1973, e a Lei n. 8.630, de 25 de 
fevereiro de 1993; revoga dispositivos da Medida Provisória n. 2.228-1, de 6 
de setembro de 2001, da Lei n. 10.871, de 20 de maio de 2004, e da Medida 
Provisória n. 280, de 15 de fevereiro de 2006; e autoriza prorrogação de 
contratos temporários em atividades que serão assumidas pela Agência 
Nacional de Aviação Civil (Anac).

Lei n. 11.319, de 06/07/06 — Altera dispositivos da Lei n. 10.479, de 28 
de junho de 2002, que dispõe sobre a remuneração dos integrantes das 
Carreiras de Diplomata, Oficial de Chancelaria e Assistente de Chancelaria; 
altera os valores dos salários dos empregos públicos criados pela Lei n. 
10.225, de 15 de maio de 2001, no Quadro de Pessoal do Hospital das 
Forças Armadas; dispõe sobre a remuneração dos titulares dos cargos de 
Juiz-Presidente e Juiz do Tribunal Marítimo; e dá outras providências.

Lei n. 11.344, de 08/09/06 — Dispõe sobre a reestruturação das carreiras de 
Especialista do Banco Central do Brasil, de Magistério de Ensino Superior e de 
Magistério de 1º e 2º Graus e da remuneração dessas carreiras, das Carreiras 
da Área de Ciência e Tecnologia, da Carreira de Fiscal Federal Agropecuário 
e dos cargos da área de apoio à fiscalização federal agropecuária; estende 
a Gratificação de Desempenho de Atividade Técnica de Fiscalização 
Agropecuária (GDATFA) aos cargos de Técnico de Laboratório e de Auxiliar 
de Laboratório do Quadro de Pessoal do Ministério da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento; cria a Gratificação de Desempenho de Atividade de Execução 
e Apoio Técnico à Auditoria no Departamento Nacional de Auditoria do 
Sistema Único de Saúde — GDASUS; e dá outras providências.

5 No Estado de Minas Gerais

Lei n. 18.975, de 29/06/2010 — Fixa o subsídio das carreiras do grupo de 
atividades de educação básica do Poder Executivo estadual e do pessoal 
civil da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais e dá outras providências.

Lei n. 18.974, de 29/06/2010 — Estabelece a estrutura da carreira 
estratégica de especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental, 
altera as tabelas de vencimento das carreiras policiais civis de que trata a 
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Lei Complementar n. 84, de 25 de julho de 2005, e dá outras providências.

Lei n. 16.198, de 26/06/2006 — Prevê gratificação especial devida aos 
ocupantes dos cargos de Comandante de Avião a Jato, código EX-41, 
Comandante de Avião, código EX-24, Piloto de Helicóptero, código EX-35, 
e Primeiro Oficial de Aeronave, código EX-25, corresponde a, no mínimo, 
cem horas-vôo por mês, ainda que não atingido o limite fixado em resolução 
do Chefe do Gabinete Militar do Governador do Estado, sendo calculadas 
as horas-vôo excedentes, quando houver, proporcionalmente ao seu valor.

Lei Complementar n. 92, de 23/06/2006 — Estabelece as tabelas de 
vencimento básico das carreiras de Defensor Público, de Procurador do 
Estado e de Advogado Autárquico, fixa os valores da remuneração dos cargos 
de Defensor Público-Geral, Subdefensor Público-Geral e Corregedor-Geral e 
dá outras providências.

Lei n. 16.134, de 26/05/2006 — Reajusta o vencimento dos servidores do 
Tribunal de Contas do Estado.

Lei n. 16.076, de 26/04/2006 — Reestrutura a remuneração do pessoal da 
Polícia Militar do Estado de Minas Gerais e concede, a título de indenização 
para aquisição de fardamento necessário ao desempenho de suas funções, o 
valor correspondente a 40% da remuneração básica do Soldado de 1ª Classe, 
a ser paga anualmente no mês de abril.

6 Limitações fiscais e orçamentárias às revisões geral e setorial

Independentemente do tipo de revisão, se geral ou setorial, há outras normas a observar, 
sob pena de inconstitucionalidade e ilegalidade da medida.

O art. 169, §1º, da Constituição determina que a concessão de qualquer vantagem ou 
aumento de remuneração, a criação de cargos, empregos e funções ou alteração de 
estrutura de carreiras, bem como a admissão ou contratação de pessoal, a qualquer título, 
só poderão ser feitas se houver prévia dotação orçamentária e autorização específica na 
lei de diretrizes orçamentárias.

No caso do Estado de Minas Gerais, a Lei de Diretrizes Orçamentárias do ano anterior às 
últimas eleições (Lei n. 18.313 de 2009), em seu art. 15, dá aplicabilidade expressa ao 
artigo constitucional supracitado, verbis:

Art. 15. Para atender ao disposto no inciso II do §1º do art. 169 da Constituição 
da República, ficam autorizados a concessão de vantagem ou o aumento 
de remuneração, a criação de cargos, empregos e funções ou alteração 
de estrutura de carreiras, conforme lei específica, bem como a admissão 
ou contratação de pessoal, a qualquer título, observado o disposto na Lei 
Complementar Federal n. 101, de 2000.

A remissão final do art. 15 da LDO mineira ao disposto na LC n. 101/00 é bem oportuna, 
pois é preciso observar outras duas vedações previstas nesse último diploma legal (LRF):
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a) Respeito ao limite máximo de gastos com pessoal

A LRF, na intenção de conter o inchaço desmesurado das folhas de pagamento com pessoal, 

previu percentuais máximos a serem respeitados pelos entes da Federação relativamente 

a cada um dos três poderes, Tribunais de Contas e Ministério Público. É o que determinam 

os arts. 19 e 20:

Art. 19. Para os fins do disposto no caput do art. 169 da Constituição, a 

despesa total com pessoal, em cada período de apuração e em cada ente da 

Federação, não poderá exceder os percentuais da receita corrente líquida, 

a seguir discriminados:

I — União: 50% (cinquenta por cento);

II — Estados: 60% (sessenta por cento);

III — Municípios: 60% (sessenta por cento). 

Art. 20. A repartição dos limites globais do art. 19 não poderá exceder os 

seguintes percentuais:

I — na esfera federal:

a) 2,5% (dois inteiros e cinco décimos por cento) para o Legislativo, incluído 

o Tribunal de Contas da União;

b) 6% (seis por cento) para o Judiciário;

c) 40,9% (quarenta inteiros e nove décimos por cento) para o Executivo, 

destacando-se 3% (três por cento) para as despesas com pessoal decorrentes 

do que dispõem os incisos XIII e XIV do art. 21 da Constituição e o art. 31 da 

Emenda Constitucional n. 19, repartidos de forma proporcional à média das 

despesas relativas a cada um destes dispositivos, em percentual da receita 

corrente líquida, verificadas nos três exercícios financeiros imediatamente 

anteriores ao da publicação desta Lei Complementar;

d) 0,6% (seis décimos por cento) para o Ministério Público da União;

II — na esfera estadual:

a) 3% (três por cento) para o Legislativo, incluído o Tribunal de Contas do Estado;

b) 6% (seis por cento) para o Judiciário;

c) 49% (quarenta e nove por cento) para o Executivo;

d) 2% (dois por cento) para o Ministério Público dos Estados;

III — na esfera municipal:

a) 6% (seis por cento) para o Legislativo, incluído o Tribunal de Contas do 

Município, quando houver;

b) 54% (cinquenta e quatro por cento) para o Executivo.

Por outro lado, o art. 22, parágrafo único, inciso III, da mesma lei proíbe alteração de 

estrutura de carreira que implique aumento de despesa quando o total da despesa com 

pessoal exceder a 95% dos percentuais previstos no art. 20.
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Art. 22. [...]

Parágrafo único. Se a despesa total com pessoal exceder a 95% (noventa e 
cinco por cento) do limite, são vedados ao Poder ou órgão referido no art. 
20 que houver incorrido no excesso:

[...]

III — alteração de estrutura de carreira que implique aumento de despesa

b) Observância de data-limite para aprovação de lei que implique aumento de despesa 
com pessoal no último ano do mandato

O art. 21, parágrafo único, é expresso ao determinar que:

Art. 21. [...]

Parágrafo único. Também é nulo de pleno direito o ato de que resulte 
aumento da despesa com pessoal expedido nos cento e oitenta dias 
anteriores ao final do mandato do titular do respectivo Poder ou órgão 
referido no art. 20.

Em outras palavras, no ano eleitoral e no âmbito da entidade federativa cujos cargos 

eletivos estão em disputa, o aumento de despesas com pessoal só será válido se aprovado 

até o dia 4 de julho.

7 Considerações conclusivas

À luz do exposto, em cada ano eleitoral, é permitida, até o 180° dia antes da eleição 

(abril, em regra), revisão geral para todo o funcionalismo público, com base em índice de 

reajuste superior ao da inflação.

Após esse prazo, é permitida revisão geral para todo o funcionalismo público, com base 

em índice oficial e limitada ao período compreendido entre 1º de janeiro do ano eleitoral 

e a data da efetiva concessão.

Não há vedação para revisão setorial, desde que:

a) prevista em lei específica;

b) aprovada até o dia 4 de julho;

c) não atingido o limite de 95% dos percentuais máximos que os Poderes ou 
Órgãos podem despender em gastos com pessoal, considerados ainda os limites 
específicos previstos na LRF para cada ente federado;

d) presente dotação orçamentária;

e) existente autorização por via da Lei de Diretrizes Orçamentárias.
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Abstract

This paper approaches the conceptual difference between general and sectorial 
salary review of public officials in order to clarify the limits and possibilities of 
changes in the remuneration and organizational structures of public careers during 
electoral period. Part of public officials always raise this issue during electoral 
campaigns, as a mechanism of putting pressure on those who are candidates to 
Executive Powers. 

Keywords: General salary review. Sectorial salary review. Remuneration. Limits. 
Electoral year.
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O TCEMG e os 
Municípios mineiros 
diante das regras 
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1 Introdução

No dia 1º de janeiro de 2013, 853 novos gestores municipais do Estado de Minas Gerais e 5.562 
em todo o país tomarão posse, dando início à concretização das políticas públicas da campanha 
eleitoral vencedora. Entretanto, a posse deve ser precedida de um longo planejamento, e tem 
o seu ápice nas solenidades, a face visível de um longo trabalho. Em verdade, o planejamento 
sistêmico tem início com a posse e percorre todo o mandato, durante o qual inúmeros atos de 
governo são necessários para que se possa concretizar todo o ciclo da gestão pública. Neste 
momento, importa-nos as condutas antecipatórias que deverão ser observadas para que, num 
momento distal do mandato, atos de transição possam ser praticados sem qualquer atropelo 
e sobre os quais teceremos comentários em outra oportunidade.

Todo esse planejamento deverá estar permeado com os cuidados de uma gestão fiscal 
responsável, que está a exigir cautela, prudência, respeito a contratos, consciência das 

O TCEMG e os Municípios mineiros 
diante das regras de final de mandato
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receitas possíveis e de que o gasto público é cercado de limites e finito, exatamente por 

ser público. Nessa trilha, vale resgatar as diretrizes propostas pelo Instituto Ethos de 

Empresas e Responsabilidade Social, idealizador do Fórum Social Mundial: 

Constatamos que é necessário viabilizar processos que, por sua 
exemplaridade, possam recuperar para a sociedade os valores do 
desenvolvimento sustentável, da ética e da democracia participativa. 

O movimento Nossa São Paulo: Outra Cidade, calcado no espírito 
de pertencimento e transformação, pretende, por sua abrangência, 
representatividade, credibilidade, comprometimento e eficácia, construir 
uma força política, social e econômica capaz de comprometer a sociedade 
e sucessivos governos com uma agenda e um conjunto de metas, visando 
oferecer uma melhor qualidade de vida para todos os habitantes da cidade.1

Esse é o espírito que deve presidir o planejamento não apenas de uma campanha vencedora, 

mas de uma campanha capaz, uma vez vitoriosa, de ser a vocalização e a representação 

de toda uma sociedade, de sorte a atender as aspirações mais legítimas do ideário de 

igualdade de acesso aos insuficientes recursos públicos. Poderá ser, assim, instrumento 

de humanização da vida, de promoção do ser humano e, com maior ou menor largueza, 

proteger os hipossuficientes acantonados em todas as nossas cidades. É um olhar para a 

frente e não pelo retrovisor, buscando consensualidade e legitimação das políticas públicas, 

com coragem e vontade de acertar.

Na senda da importância de os orçamentos públicos consagrarem a inclusão social, esse 

eterno sonho do pertencimento,2 permeando todo o processo legislativo orçamentário, 

resgatamos parte do pronunciamento do Ministro Marco Aurélio de Mello, do Supremo 

Tribunal Federal, que assim se pronunciou sobre o tema:

A Lei Maior é aberta com o artigo que lhe revela o alcance: constam como 
fundamentos da República Brasileira a cidadania e a dignidade da pessoa 
humana, e não nos esqueçamos jamais de que os homens não são feitos 
para as leis; as leis é que são feitas para os homens. Do artigo 3º vem-
nos luz suficiente ao agasalho de uma ação afirmativa, a percepção de 
que o único modo de se corrigir desigualdades é colocar o peso da lei, 
com a imperatividade que ela deve ter em um mercado desequilibrado, 
a favor daquele que é discriminado, que é tratado de forma desigual. 

1  Instituto Ethos de Empresas e Responsabilidade Social em <www.ethos.org.com>.

2  Numa visão metafórica acerca da destruição dos recursos públicos ou coletivamente partilhados, emblematicamente 
apresentada pelo ambientalista norte-americano Garrett Hardin, sob o título The tragedy of the commons e publicada 
na Revista Science, revela que, quando a população não identifica aquilo que é comum a todos como sendo seu 
também, ela tende a não preservá-lo. Em certa medida, é o que percebemos nas grandes metrópoles mundiais, onde, 
quanto mais inconsciência acerca do bem comum, maior é a dilapidação do bem público compartilhado (destruição de 
telefones públicos, bancos de praças, pichações de prédios, lixo jogado nas ruas e até mesmo em reservas ambientais, 
poluição de rios, apropriação indébita de bens públicos, etc.). Para lidar com essas questões, o Estado tem de 
habilitar a cidadania, fazer os processos de inclusão que, em verdade, só são possíveis, vale a repetição, mediante 
investimentos maciços em educação e promoção da identidade constitucional do povo, cuja unidade capilar é o homem 
e sua eterna incompletude. Lembremos João Guimarães Rosa, em Grande Sertão: Veredas, para quem “as pessoas 
ainda não estão terminadas [...]”.
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Nesse preceito são considerados como objetivos fundamentais de nossa 
República: primeiro, construir — preste-se atenção a esse verbo — uma 
sociedade livre, justa e solidária; segundo, garantir o desenvolvimento 
nacional — novamente temos aqui o verbo a conduzir, não a uma atitude 
simplesmente estática, mas a uma posição ativa; erradicar a pobreza e a 
marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais; e, por último, 
no que nos interessa, promover o bem de todos, sem preconceitos de 
origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. 
Pode-se afirmar, sem receio de equívoco, que se passou de uma igualização 
estática, meramente negativa, no que se proibia a discriminação, para 
uma igualização eficaz, dinâmica, já que os verbos ”construir”, “garantir”, 
“erradicar” e “promover” implicam, em si, mudança de óptica, ao denotar 
“ação”. Não basta não discriminar. É preciso viabilizar — e encontramos, 
na Carta da República, base para fazê-lo — as mesmas oportunidades. Há 
de ter-se como página virada o sistema simplesmente principiológico. A 
postura deve ser, acima de tudo, afirmativa. E é necessário que essa seja a 
posição adotada pelos nossos legisladores. Qual é o fim almejado por esses 
dois artigos da Carta Federal, senão a transformação social, com o objetivo 
de erradicar a pobreza, que é uma das formas de discriminação, visando-
se, acima de tudo, ao bem de todos, e não apenas daqueles nascidos em 
berços de ouro?3

Entretanto, os desafios são enormes, pois o rol de legítimas reivindicações é sabidamente 
maior que os recursos públicos para seu financiamento. Fica fácil perceber que a 
alocação desses recursos deve, necessariamente, percorrer o caminho da legitimação 
das políticas públicas, cujo vetor democrático está fartamente albergado quer na 
Constituição da República quer na Lei de Responsabilidade Fiscal. Advirta-se que o 
princípio da legitimidade é o dotado de maior grau de fundamentalidade4 e âncora de 
toda a gestão pública.

No principal orçamento da federação para o exercício financeiro de 2011, o da União, 
há previsão de investimentos da ordem de R$171 bilhões, dos quais R$107,5 bilhões 
serão investidos pelas estatais. O montante é expressivo relativamente à nossa histórica 
incapacidade de gerar recursos para os investimentos fundamentais, mas absolutamente 
insuficientes para a Nação produzir os aportes necessários para resgatar o enorme déficit 
social acumulado há séculos. Nos entes subnacionais, essa realidade só se agrava, uma 
3  Texto extraído de palestra proferida, em 20 de novembro de 2001, no Seminário “Discriminação e Sistema Legal Brasileiro”, 

promovido pelo Tribunal Superior do Trabalho.

4  Destacamos a imperatividade da legitimidade como princípio de maior grau de fundamentalidade dentre todos aqueles 
que regem a Administração Pública. A doutrina é uníssona em relação à grandiloquência da legitimidade como princípio 
fundante do Estado democrático de direito. É que, quanto maior a necessidade de legitimação do Estado, maior será a 
necessidade de reconhecer a autonomia da sociedade, gerando, por conseguinte, sua autodeterminação. Nesse sentido, 
apresentam-se Luciano Ferraz (1999, p. 101), José Adércio Leite Sampaio (2004, p. 49), José Matias Pereira (2003, p. 
199), Maria Tereza Fonseca Dias (2003, p. 152), Marçal Justen Filho (2005, p. 5), Jürgen Habermas (1997-I, p. 168), Jorge 
Ulisses Jacoby Fernandes (2003, p. 49), Juarez Freitas (2004, p. 76; 2003, p. 171), Pedro Demo (2001, p. 15), Diogo de 
Figueiredo Moreira Neto (2000, p. 13; 2004, p. 48), Rosemiro Pereira Leal (2005, p. 29), Hannah Arendt (2002) e tantos 
outros importantes autores.
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vez que nosso federalismo centrífugo concentra nas mãos da União a quota fundamental 
da reserva financeira gerada pelo País. Segundo o Instituto Brasileiro de Planejamento 
Tributário (IBPT), de todos os impostos e tributos arrecadados no Brasil, 69,54% vão para 
os cofres da União, enquanto 25,88% são destinados aos Estados e 4,58% vão para os 
Municípios. 

Feitas essas considerações, de caráter introdutório ao tema da gestão responsável em 
final de mandato, impõe-se observar que, entre o mandato que se encerra e o que se 
descortina, há uma fronteira tênue que consagra o espaço para o exercício da civilidade e 
do respeito aos verdadeiros interessados numa transição democrática e transparente — os 
cidadãos.

Assim, a observância dos princípios norteadores da conduta humana no espaço da 
Administração Pública e das regras de ordem legal sinaliza o caminho do final de mandato 
para algumas condutas impostergáveis, todas com lastro no macro planejamento e 
acompanhamento sistemático de sua execução. 

O orçamento público não pode ser compreendido apenas em sua feição 
financeira, mas sim como um sistema integrado de planejamento público, 
que envolve a elaboração do PPA, da LDO e da LOA, sendo que a essa 
última cabe fixar a despesa e prever a receita necessária à execução dos 
programas governamentais previstos no PPA de modo a alcançar as metas 
físicas e financeiras neles fixados (Prestação de Contas n. 730.067. Rel. 
Auditor Licurgo Mourão. Sessão de 22/02/2010).

Com o objetivo de proporcionar capacitação específica nesse importante tema, o TCEMG 
dará início, no dia 16 de junho de 2011, a um projeto cujo objetivo é o de aclarar as regras 
balizadoras do final de mandato. Para tanto, o TCEMG constituiu uma equipe de técnicos 
especialistas que visitarão seis macrorregiões do Estado de Minas Gerais, levando a palavra 
esclarecedora acerca do tema, de sorte a proporcionar os elementos necessários para que 
o planejamento dos atos de gestão no último ano do mandato possa ocorrer da forma mais 
serena, legal e legítima possível. 

Merecem especial atenção os seguintes pontos de controle para o final do mandato.

2 Restos a pagar

Restos a pagar e fixação de subsídios dos agentes políticos são, de longe, os dois pontos de 
controle que mais atenção merecem do gestor público. Relativamente aos restos a pagar, 
a Lei de Responsabilidade Fiscal veio apor um veto a esse excesso de gastos ao criar um 
fluxo orçamentário e financeiro para que a geração da despesa possa se dar dentro de 
parâmetros não meramente legais ou formais, mas balizados pela realidade financeira. 
Com esse propósito, reafirmamos: “A Lei de Responsabilidade Fiscal é tema do Estado 
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democrático de direito na medida em que procura discutir equilíbrio fiscal acenando com 
a possibilidade de relativizar o Estado tecnocrático pela participação popular”.5 Ou seja, 
sua validação está limitada aos critérios do interesse público e dos eixos fundamentais do 
planejamento, controle e transparência, sem o que a responsabilização do agente se torna 
um imperativo.

O instituto dos Restos a Pagar visa compatibilizar e harmonizar o término do exercício 
financeiro com sua necessária continuidade no exercício seguinte. Com o advento da 
LRF, seu desvirtuamento vem sendo amenizado, mas ainda se veem graves distorções 
nessa seara. Muitos gestores se valem dos Restos a Pagar como meio de rolagem dos 
compromissos financeiros, gerando déficits continuados que, com o passar do tempo, 
se constituíram em autênticas dívidas públicas. Pior, via de regra, dívidas públicas 
descontroladas.

Nesse sentido, a conjugação do art. 36 da Lei n. 4.320/64 com o art. 42 da LRF e, ainda, 
com o art. 359-C do Código Penal6 reforça o desejo do legislador de estancar a geração 
de despesa com caráter notoriamente eleitoreiro, aquela que é formada ao arrepio de 
diretrizes formuladoras de macro políticas públicas, ao largo do planejamento orçamentário 
legitimado pelas audiências públicas e com fincas na irresponsabilidade fiscal, para a qual 
basta o desejo da promoção pessoal da despesa sem lastro financeiro, com postergação dos 
danos para exercícios futuros e, até mesmo, gerações futuras.

A LRF criou uma barreira intransponível a essa conduta ruinosa ao vetar a rolagem de dívida 
no último ano de mandato. A um só tempo, impede-se a postergação do pagamento de 
eventuais compromissos assumidos nos oito últimos meses do mandato e cria-se um marco 
temporal para encontro de contas. O art. 42 da LRF impede que se contraia obrigação de 
despesa sem a suficiente e necessária disponibilidade de recursos. 

Mas a vedação somente se impõe se não existirem recursos financeiros 
suficientes para liquidar as obrigações contraídas entre maio e dezembro 
do último ano do mandato, seja em relação às parcelas vencidas e não pagas 
até o encerramento do respectivo mandato, seja em relação às parcelas 
vincendas a partir de janeiro do exercício financeiro seguinte ao término 
do mandato.

[...]

O primeiro comando a ser examinado é ‘contrair obrigação de despesa’. 
Para esse mister, necessário recorrer às disposições da Lei n. 4.320, de 17 
de março de 1964.

Segundo o art. 58 do referido diploma, ‘o empenho de despesa é o ato 
5  KELLES, Márcio Ferreira (2007, p. 182).

6  Art. 359-C. Ordenar ou autorizar a assunção de obrigação, nos dois últimos quadrimestres do último ano do mandato ou 
legislatura, cuja despesa não possa ser paga no mesmo exercício financeiro ou, caso reste parcela a ser paga no exercício 
seguinte, que não tenha contrapartida suficiente de disponibilidade de caixa: 

Pena — reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos. 
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emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de 
pagamento pendente ou não de implemento de condição’.

Ao comentar esse dispositivo, o professor e comentarista da Lei n. 4.320/64 
José Teixeira Machado Jr., faz, em síntese, as seguintes considerações:

‘[...] O empenho não cria obrigação e, sim, ratifica a garantia de 
pagamento assegurada na relação contratual existente entre o Estado e 
seus fornecedores e prestadores de serviços’.

‘[...] É uma reserva que se faz, ou garantia que se dá ao fornecedor ou 
prestador de serviços, com base em autorização e dedução da dotação 
respectiva, de que o fornecimento ou o serviço contratado será pago, desde 
que observadas as cláusulas contratuais’.

‘Todavia, não é só dos contratos, convênios, acordos ou ajustes que resultam 
as obrigações do Estado. Estas também se originam de mandamentos de leis 
(Constituições, Leis Orgânicas Municipais, Leis Ordinárias) e regulamentos, 
que devem ser cumpridos, posto que não envolvem implementos de 
condições’.

E arremata o citado comentarista: ‘Empenho de despesa é o ato emanado 
de autoridade competente que vincula dotação de créditos orçamentários 
para pagamento de obrigação decorrente de lei, contrato, acordo ou ajuste, 
obedecidas as condições estabelecidas’.

De fato, a acepção da expressão “contrair obrigação de despesa” adotada 
no preceptivo legal sob comento é a do momento da geração da despesa, e 
não a do momento do empenho do gasto público.

É que, como visto, o ato de empenhar despesa pública, que exige existência 
de dotação orçamentária prévia, não significa contrair obrigação para a 
Administração, mas sim o reconhecimento de obrigação assumida com a 
celebração, v.g., de contrato, convênio, acordo, ajuste, ou mesmo aquela 
decorrente de imposição constitucional e legal. 

[...]

A segunda expressão ou comando a ser perscrutado é “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”.

Esse comando legal significa que as despesas decorrentes de obrigações 
contraídas nos últimos oito meses do mandato deverão ser pagas até o dia 
31 de dezembro, ou então serem inscritas em Restos a Pagar, observadas as 
regras sobre a matéria estatuídas na Lei n. 4.320/64, quando então deverá 
ser feita a necessária, suficiente e concomitante provisão de recursos 
financeiros para pagá-las no exercício financeiro seguinte.

À guisa de exemplo, e nessa esteira de raciocínio, toma-se a contratação 
de obra ou serviço nos últimos oito meses do mandato, cuja conclusão 
esteja prevista para ocorrer até o dia 31 de dezembro do mesmo ano do 
encerramento do mandato, mas que, por qualquer motivo, não seja concluída 
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e paga até o final do exercício, restando parcelas a serem executadas no 
exercício seguinte.

Nesse caso, o titular de Poder ou Órgão deverá, obrigatoriamente, fazer 
a provisão de recursos financeiros para efetivar o pagamento no exercício 
financeiro seguinte, porquanto havia prévia dotação orçamentária e foi 
com base nela que contratou a obra ou serviço.

Por outro lado, se for contratada obra a ser executada em mais de um 
exercício financeiro, o titular de Poder ou Órgão não está obrigado, 
consoante as disposições do aludido art. 42, a prover recursos financeiros 
para pagar as parcelas da obra que serão executadas com dotações dos 
orçamentos dos exercícios financeiros seguintes.

A conclusão acerca dessa segunda hipótese deflui, com clareza solar, da 
interpretação conjugada do dispositivo legal sob exame com as disposições 
do art. 7° da Lei n. 8.666/93, Estatuto das Licitações e Contratos, e ainda 
com as disposições do art. 165 da Lei Maior da República, que prescreve, 
como visto anteriormente, o princípio do planejamento integrado e o 
princípio da anualidade dos orçamentos públicos. 

[...]

Assim sendo, é patente a conclusão de que os contratos para a execução de 
obras ou de serviços serão empenhados e liquidados no exercício financeiro, 
não pelo valor total, mas pelo valor das parcelas executadas no exercício 
financeiro, conforme o estabelecido no necessário e respectivo cronograma 
físico-financeiro de execução (Consulta n. 660.552. Rel. Conselheiro 
Eduardo Carone Costa. Sessão do dia 08/05/02).

Nesse mesmo sentido trilhou a jurisprudência do Tribunal de Contas da União, no 
esclarecedor acórdão abaixo:

[...]

116. Como se sabe, a Lei Complementar n. 101/2000 foi instituída como 
normas gerais de finanças públicas e, por assim ser, abrange alguns aspectos 
orçamentários inerentes às finanças. E não foi por acaso que, ao sistematizar 
a Lei Complementar, o legislador inseriu as disposições do art. 42 na Seção 
VI “Dos Restos a Pagar” do Capítulo VII “Da Dívida e do Endividamento”. Os 
restos a pagar constituem instituto que somente existe como consequência 
da execução orçamentário-financeira, referentes à parcela do orçamento 
empenhada pendente de pagamento no encerramento do exercício. A 
parcela liquidada é inscrita em restos a pagar processados e a pendente de 
liquidação, em restos a pagar não-processados.

117. A aplicação do art. 42 da Lei Complementar n. 101/2000 deve se 
dar nesse contexto da execução orçamentário-financeira, norteada pelo 
princípio constitucional da anualidade e pelo calendário civil que se 
encerra em 31 de dezembro, conforme definido pela Lei n. 4.320/1964. 
Diante disto, no que tange à execução orçamentário-financeira a cargo 
do Desembargador ABRAHAM LINCOLN DA CUNHA RAMOS, deve-se exigir o 
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cumprimento do art. 42 da Lei Complementar n. 101/2000 tão somente 
para as obrigações assumidas no período de 4 de julho a 31 de dezembro 
de 2006, embora o fim do seu mandato tenha sido em 4 de março de 2007.

118. Isso porque, careceria de razoabilidade jurídica — por afrontar o 
princípio constitucional da anualidade do orçamento (§ 5º do art. 165) — 
exigir que o referido titular deixasse, no encerramento de seu mandato 
(em 4 de março de 2007), disponibilidade de caixa para pagamento das 
obrigações assumidas no período de 2 de janeiro a 4 de março de 2007, cujos 
créditos encontram-se aprovados pelo orçamento de 2007. Por outro lado, 
exigir disponibilidade de caixa global dos Poderes e órgãos do Legislativo, 
do Judiciário e do Ministério Público ao longo da execução orçamentária 
e financeira contrapõe-se ao art. 168 da Constituição, o qual estabelece 
que os recursos correspondentes às dotações orçamentárias ser-lhes-ão 
entregues até o dia 20 (vinte) de cada mês, sendo impossível a exigência 
de disponibilidade global dos referidos órgãos ao longo do exercício. Tal 
entendimento também se encontra alinhado com as redações do parágrafo 
único do art. 42 e da alínea a, do inciso III do art. 55 da Lei Complementar 
n. 101/2000, a apuração do montante das disponibilidades de caixa ocorre 
em trinta e um de dezembro, data em que também ocorre a inscrição das 
despesas realizadas e não pagas em restos a pagar (Acórdão TCU/Plenário 
n. 2.354/07. Processo n. 002.798/2007-0. Rel. Ministro Ubiratan Aguiar. 
Sessão de 07/11/2007 e aprovado em 08/11/2007).

Visando aclarar o entendimento normativo, a Lei Federal n. 11.178/05, em seu art. 106, 
determina:

Art. 106. Para efeito do disposto no artigo 42 da Lei Complementar n. 
101/2000:

I — considera-se contraída a obrigação no momento da formalização do 
contrato administrativo ou instrumento congênere; e

II — no caso de despesas relativas à prestação de serviços já existentes 
e destinados à manutenção da administração pública, considera-se como 
compromissadas apenas as prestações cujo pagamento deva se verificar no 
exercício financeiro, observado o cronograma pactuado.

Assim, o imperativo de se deixar disponibilidade de caixa para fazer face às despesas 
contratadas nos últimos oito meses de mandato deve ser interpretado à luz do princípio 
da moralidade, pois este é o seu objetivo maior. Deve-se advertir o administrador público 
municipal de que referidas restrições visam, ainda, individualizar responsabilidades para 
ações de criminalização de condutas incompatíveis com a “responsividade” exigível. 

3 Despesas de pessoal

Nos termos do art. 21, parágrafo único, da Lei Complementar n. 101/2000 — Lei de 
Responsabilidade Fiscal, nos 180 dias que antecedem o término da legislatura, nenhum 
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ato que gere aumento de gasto com pessoal poderá ser editado, com tipificação penal 
anotada no art. 359-G do Código Penal. O dispositivo apresenta um cunho moralizante 
ao criminalizar a contratação de pessoal com o propósito de atender a compromissos 
eleitoreiros. Na mesma direção segue a legislação do Tribunal Superior Eleitoral — TSE, 
que, por via da Resolução n. 22.579/2007,7 fez divulgar o Calendário Eleitoral para as 
eleições de 2008, contendo as seguintes restrições:

8 de abril — terça-feira

(180 dias antes)

1. Último dia para o órgão de direção nacional do partido político publicar, 
no Diário Oficial da União, as normas para a escolha e substituição de 
candidatos e para a formação de coligações, na hipótese de omissão do 
estatuto (Lei n. 9.504/97, art. 7º, § 1º).

2. Data a partir da qual, até a posse dos eleitos, é vedado aos agentes 
públicos 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 (Lei n. 9.504/97, art. 73, VIII, e 
Resolução n. 22.252, de 20/06/2006).

5 de julho — sábado

(três meses antes)

[...]

2. Data a partir da qual são vedadas aos agentes públicos as seguintes 
condutas (Lei n. 9.504/97, art. 73, V e VI, a):

I — 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, até a posse dos 
eleitos, sob pena de nulidade de pleno direito, ressalvados os casos de:

a) nomeação ou exoneração de cargos em comissão e designação ou dispensa 
de funções de confiança;

b) nomeação para cargos do Poder Judiciário, do Ministério Público, dos 
Tribunais ou Conselhos de Contas e dos órgãos da Presidência da República;

c) nomeação dos aprovados em concursos públicos homologados até 5 de 
julho de 2008;

d) 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) transferência ou remoção ex officio de militares, de policiais civis e de 
agentes penitenciários;

A jurisprudência do TCEMG foi construída em diversos pareceres e consultas, merecendo 
especial destaque as seguintes:
7  A resolução do TST para as eleições de 2012 deverá ser publicada no final deste ano. Mudará o calendário, mas as regras 

restritivas possivivelmente serão as mesmas.
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No particular, calha colacionar escólio do abalizado magistério da culta 
professora Maria Sylvia Zanella Di Pietro, nestes termos:

‘[...] A intenção do legislador com a norma do parágrafo único foi impedir 
que, em fim de mandato, o governante pratique atos que aumentem o total 
da despesa com pessoal, comprometendo o orçamento subsequente ou até 
mesmo superando o limite imposto pela lei, deixando para o sucessor o 
ônus de adotar as medidas cabíveis para alcançar o ajuste. O dispositivo, 
se fosse entendido como proibição indiscriminada de qualquer ato de 
aumento de despesa, inclusive atos de provimento, poderia criar situações 
insustentáveis e impedir a consecução de fins essenciais, impostos aos 
entes públicos pela própria Constituição’.

Nessa ordem de ideias, conclui-se que o objetivo da norma contida no 
parágrafo único do art. 21 da Lei de Responsabilidade Fiscal é impedir a 
assunção de despesas novas de pessoal em final de mandato, em dissonância 
com o que preveem o Plano Plurianual de Investimentos e a Lei de Diretrizes 
Orçamentárias, e, por conseguinte, evitar o comprometimento da execução 
financeira e orçamentária do exercício financeiro seguinte.

E, com efeito, despesa nova de pessoal para esse fim não pode alcançar 
aqueles atos que são praticados em decorrência de autorização legal 
preexistente aos 180 (cento e oitenta) dias finais do mandato, para a 
garantia do exercício de situações jurídicas já consolidadas, e até mesmo 
para evitar a descontinuidade da prestação de serviço público, e.g., o 
provimento de cargos, a concessão de promoções e vantagens funcionais 
e a declaração de direitos preexistentes, alicerçadas nos mais éticos 
princípios, dos quais não se pode furtar a Administração Pública de prestar 
obediência irrestrita (Consulta n. 660.552. Rel. Conselheiro Eduardo Carone 
Costa. Sessão de 08/05/02).

Deve-se observar que a norma fiscal contém um espectro de eficácia que não distingue a 
duração das legislaturas. Assim, uma instituição cujo mandato presidencial seja de 1 (um) 
ano, haverá espaço de liberdade de contratação fora das restrições da LRF de apenas 4 
(quatro) meses. O TCEMG assim se pronunciou acerca do tema:

Trata o presente expediente de Consulta formulada pelo Presidente da 
Câmara Municipal de Conceição do Rio Verde, Vereador João Batista Vilela, 
vazada nos seguintes termos:

O art. 21, parágrafo único, da Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei 
Complementar n. 101 de 04/05/2000, diz em seu teor:

‘Também é nulo de pleno direito o ato de que resulte aumento da despesa 
com pessoal expedido nos cento e oitenta dias anteriores ao final do 
mandato do titular do respectivo Poder ou Órgão referido no art. 20’.

Diante do exposto tenho a indagar e gostaria que fosse esclarecido o 
seguinte:

Quando uma Câmara Municipal, cujo mandato do presidente é de um (01) 
ano, havendo portanto quatro (04) presidentes no período da Legislatura 
de quatro anos, o parágrafo da Lei acima mencionado aplica-se somente 
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para o último presidente, ou seja, nos cento e oitenta dias anteriores às 
eleições como acontece para o Prefeito ou, a interpretação do parágrafo 
refere-se também para cada presidente, ou seja, nesse ano de 2001 o 
prazo que o atual presidente teria para conceder determinado aumento ou 
ajuste salarial para seus servidores, caso seja viável e de acordo com o que 
estabelece a Lei, seria pois o prazo até 30/06/2001? E, consequentemente 
para os presidentes seguintes o prazo será somente no 1º semestre?”

[...]

No mérito, respondo no sentido de que, de acordo com o parágrafo único do 
art. 21 da Lei de Responsabilidade Fiscal, citado pelo consulente, deve ser 
considerado nulo o ato de que resultar aumento da despesa com pessoal, 
expedido nos 180 dias anteriores ao final do mandato do Presidente da 
Câmara Municipal.

Assim, numa Câmara Municipal cujo mandato do Presidente é de 1 (um) 
ano, como no exemplo dado na presente Consulta, nenhum dos quatro (04) 
Presidentes de cada legislatura, poderá, sob pena de nulidade, expedir ato 
que aumente a despesa com pessoal, nos 180 dias anteriores ao final de 
seus mandatos (Consulta n. 652.796. Rel. Conselheiro Sylo Costa. Sessão de 
05/12/01).

A LRF apôs um veto firme e irreparável acerca da expansão da folha de pagamentos que não 
guarde adequação com igual crescimento das receitas. O que se criou é um acoplamento 
entre a geração das despesas de pessoal com a Receita Corrente Líquida (RCL), de tal sorte 
a se vincular a expansão de um com o crescimento do outro. Assim, o gestor público deverá 
estar atento e cauteloso às motivações de caráter eleitoreiro, pois a responsabilização é 
individual e direta.

Embora não integre o núcleo dos esclarecimentos visados neste artigo, a oportunidade 
nos convida a tangenciar um ponto de controle de extrema relevância e que repercute, 
por conexão, no tema das despesas com pessoal. Trata-se do gerenciamento ou controle 
da chamada DTP — Despesa Total com Pessoal, prevista nos arts. 18-21 da LRF e que 
abrange toda modalidade de espécies remuneratórias. Claro está que, nesse compasso, 
ela inclui, textualmente, as despesas com ativos, inativos e pensionistas. É curial que 
todas essas espécies remuneratórias, independentemente de estarem ou não na alçada 
de gerenciamento direto do Poder Público, irão compor o dispêndio total com gastos com 
pessoal. A Professora Selene Peres Nunes, em entrevista publicada nesta edição da Revista 
do TCEMG, pontua, com propriedade:

Quando a LRF define inativos e pensionistas como despesas de pessoal, 
o faz porque eles oneram significativamente o orçamento público e não 
há o que fazer. Uma vez cumprido o prazo e as condições para aposentar, 
o servidor tem direito a essa aposentadoria. E nada pode ser feito. Por 
isso, costumo dizer que nós, servidores públicos, somos eternos: primeiro, 
ingressamos e somos ativos; depois, aposentamos e nos tornamos inativos; 
e, posteriormente, morremos e deixamos os pensionistas. Então, quando o 
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gestor vai aumentar uma despesa pública, que é basicamente eterna, deve 
pensar muito antes! E ao pensar, deve contemplar não apenas os ativos, 
mas, num contexto mais geral, incluir inativos e pensionistas, porque eles 
são uma despesa pública. Não adianta dizer que não se tem controle sobre 
isso. Justamente porque você não tem controle sobre inativos e pensionistas 
é que o seu controle sobre ativos tem que ser redobrado.

Trata-se de um dos fundamentais pontos de controle da LRF e que tem sofrido, eventualmente, 
interpretações que elastecem não apenas o conceito normativo, mas, também, a intenção 
do legislador, que sempre foi exatamente a de criar barreiras, limites intransponíveis ao 
gasto público, mormente no seu “calcanhar de Aquiles”, que são as despesas com pessoal. 
Saliente-se, neste quesito, a deturpação ou manifesta manipulação que vem se praticando, 
com largueza, por diversos setores da Administração Pública, em relação às despesas com 
terceirizados.

4 Fixação do subsídio dos agentes políticos

A fixação deverá atender ao princípio da anterioridade, posto que de elementar natureza 
ética. No plano de princípios constitucionais de regência, a determinação moralizadora de 
se fixar remunerações na legislatura antecedente significa que a mesma deve ser fixada 
antes do pleito eleitoral, com evidência. O art. 29, V, da CF deve ser conjugado com o 
art. 1798 da Constituição do Estado de Minas Gerais, a cujo texto poucos estudiosos têm 
dedicado a merecida atenção, sendo de observância cogente a todos os seus destinatários, 
verbis:

Art. 179. A remuneração do Prefeito, do Vice-Prefeito e do Vereador será 
fixada, em cada legislatura, para a subsequente, pela Câmara Municipal. 

Parágrafo único. Na hipótese de a Câmara Municipal deixar de exercer a 
competência de que trata este artigo, ficarão mantidos, na legislatura 
subsequente, os critérios de remuneração vigentes em dezembro do último 
exercício da legislatura anterior, admitida apenas a atualização dos valores. 
(grifo nosso).

Verifica-se que a Constituição Mineira pavimentou uma importante via hermenêutica para 
a solução de uma inconformidade deixada pelo constituinte federal ao enfrentar o tema da 
anterioridade ou da regra da legislatura. Ao se pronunciar em Incidente de Uniformização 
relativo às Caixas Escolares, o Conselheiro Antônio Carlos Andrada produziu percuciente 
análise:

Nesse particular, ressalto ainda, Srs. Conselheiros, que mesmo 
recentemente, apesar do avanço no entendimento acerca da tratativa 
da matéria, observamos que a prática usual de decisões divergentes em 

8  Redação proposta pelo saudoso Prof. Paulo Neves de Carvalho, na condição de Consultor da Comissão Constituinte da 
Assembleia Legislativa, em 1989. O eminente professor já havia percebido a incoerência de igual disposição na Constituição 
Federal ao exigir o crivo moralizador do princípio da anterioridade apenas para os vereadores. Na constituinte mineira a 
questão foi recolocada de forma mais esclarecedora.



REVISTA DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Edição Especial — ano XXIX

REVISTA DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Edição Especial — ano XXIX

Re
gr

as
 d

e 
fin

al
 d

e 
m

an
da

to

121

consulta subsiste, como aliás apontei na sessão do dia 01/09/2010.

Nesses termos, é cediço que um Tribunal cujas orientações mudam 
frequentemente se enfraquece perante a sociedade. A diversidade de 
entendimento sobre um mesmo assunto traz enorme insegurança jurídica, 
rompendo com um dos pressupostos operacionais do Direito como 
ciência, que é exatamente assegurar a estabilidade das relações jurídicas 
constituídas.

A meu ver, neste momento, uma visão que adota a exegese literal do 
dispositivo — no sentido de conferir identidade entre consulta e norma em 
sentido estrito —, pode ser mais cômoda e simplista, mas nos custa um preço 
maior do que acolhermos este Incidente de Uniformização de Jurisprudência 
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 760.875. Rel. Conselheiro 
em exercício Gilberto Diniz. Sessão de 24/11/2010. Publicada na Revista do 
TCEMG, Belo Horizonte, v. 78, n. 1, jan./mar. 2011).

Relativamente à modalidade normativa própria para o aperfeiçoamento da fixação 
remuneratória, este TCEMG fixou jurisprudência no sentido de que para os vereadores 
pode ser tanto por resolução quanto por lei.

O cerne desta questão, no meu entendimento, reside em saber se — neste 
hipotético caso, em que se busca atender às recomendações de correção 
do instrumento de formalização — estar-se-ia violando o princípio da 
anterioridade.

Colho, aqui, as considerações feitas pelo eminente Conselheiro Antônio 
Carlos Andrada, no voto prevalente da já citada Consulta n. 752.708, em 
que se assentou:

‘Dessa forma, como a Constituição da República não fixou, expressamente, 
qual o veículo normativo necessário à fixação dos subsídios dos membros 
do Poder Legislativo Municipal, sustento que a Câmara Municipal pode fixá-
los mediante resolução, nada obstando, entretanto, a adoção de processo 
legislativo mais complexo, voltado à elaboração de leis em sentido estrito.’

Na esteira desse entendimento, parece-me possível a afirmação, em termos 
pragmáticos, de que “quem pode o mais pode o menos” e, na hipótese 
aventada, se a lei posterior apenas ratificar os termos da resolução pretérita, 
para corrigir suposta irregularidade formal, não vejo como reputar a nova 
norma inconstitucional ou negar-lhe vigência ou validade.

No caso, não se trataria de nova fixação de subsídios, que já estariam 
fixados pela norma anterior e ratificados pela posterior.

Entendo, assim, que, se este Tribunal de Contas, renegando o formalismo 
exacerbado, considera hábeis os dois instrumentos normativos e reafirma 
as vedações decorrentes dos comandos da anterioridade e da moralidade 
— pelos quais se fixam (ou não se elevam) subsídios antes das eleições e 
somente para legislatura seguinte —, deve adotar posicionamento menos 
rigoroso, no sentido da plena eficácia da norma posterior (Consulta n. 
833.223. Rel. Sebastião Helvecio. Sessão de 03/11/2010).
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Reforçando o convencimento pela dupla via normativa, o TCEMG firmou posição com a 
seguinte orientação:

Depois de sopesar os fundamentos das três correntes distintas, revi meu 
voto, para filiar-me à tese conciliatória esposada pelo Conselheiro Antônio 
Carlos Andrada, por entender que ela representa a melhor exegese dos 
dispositivos constitucionais que regem a matéria.

Colhidos os votos dos Conselheiros presentes, a Consulta n. 752.708 foi 
aprovada, por maioria de votos, com a seguinte ementa:

VEREADOR. REMUNERAÇÃO. SUBSÍDIOS. FIXAÇÃO PELA CÂMARA MUNICIPAL 
EM UMA LEGISLATURA PARA A SUBSEQUENTE, MEDIANTE RESOLUÇÃO OU LEI 
ESPECÍFICA, DESDE QUE O ATO SEJA PERFEITO.

Assim, tendo em vista que a dúvida formulada nestes autos já foi respondida 
por este Tribunal, concluo que esta consulta deve ser respondida nos 
termos do entendimento exarado no Processo n. 752.708, disponível no 
portal do Tribunal de Contas www.tce.mg.gov.br (Consulta n. 747.255. Rel. 
Conselheira Adriene Andrade. Sessão de 12/05/2010).

As parcelas remuneratórias — 13º salário e férias — devem ser enfrentadas com extrema 
cautela, pois, a despeito de alguns Tribunais de Contas brasileiros, inclusive o TCEMG, 
firmarem posição favorável às referidas concessões, há, igualmente, farta jurisprudência 
em sentido diametralmente oposto. 

O TCEMG se manifestou no seguinte sentido:

No entanto, em relação ao pagamento do 13º salário aos Vereadores, em 
que pese a vigência da Emenda Constitucional n. 25, que trata da fixação 
do subsídio, sujeita-se à prévia aprovação de lei de iniciativa da Câmara 
Municipal, já que possui a referida parcela natureza distinta do subsídio 
mensal pago aos edis, não se tratando de matéria amparada pela referida 
Emenda no que se refere à regulamentação mediante Resolução.

A gratificação natalina ou 13º salário é direito de natureza social 
constitucionalmente garantido, além de ser vantagem anual, com 
escopo diverso dos subsídios mensais. Tendo natureza remuneratória, 
absolutamente, não se confunde com a indenização, que visa a resgatar 
gastos feitos pelo Agente Político em decorrência de despesas que não são 
típicas das funções que legitimam o referido subsídio, sendo atividades 
excedentes e que demandam gastos extras, que, sempre que ocorrentes, 
deverão ser pagos mediante prestação de contas (Consulta n. 800.657. Rel. 
Conselheiro Eduardo Carone. Sessão de 08/09/2010). 

A 5a Turma do Superior Tribunal de Justiça já julgou caso similar e se pronunciou contra o 
direito ao 13º salário de agentes políticos — deputados, senadores, entre outros. Segundo 
os ministros, os agentes políticos não são considerados trabalhadores nem servidores 
públicos por causa da natureza política do cargo, que não representa trabalho de cunho 
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profissional e, por conseguinte, impedidos de perceber vantagem de natureza remuneratória 
proveniente das relações de trabalho.

Entretanto, este TCEMG, por maioria absoluta de votos e, após longa pesquisa na 
jurisprudência do Judiciário brasileiro, firmou o seguinte entendimento: 

Feitas essas considerações doutrinárias, passo agora ao exame da 
jurisprudência do TJMG, STJ, STF e, ao final, da jurisprudência desta Corte 
de Contas.

No âmbito do TJ mineiro, inexiste entendimento pacificado acerca 
da matéria tanto no controle de constitucionalidade difuso quanto no 
concentrado, conforme será demonstrado a seguir:

Na Apelação Cível n. 1.0693.05.034387-2/001, o TJMG manifestou-se pela 
impossibilidade de o agente político receber 13º salário, na qualidade de 
servidor público, titular de cargo público, nos termos do art. 39, § 3º, da 
CR/88. Contudo, nessa mesma decisão, o Tribunal ressalvou, expressamente, 
que o agente político faria jus ao décimo terceiro salário se houvesse 
previsão em lei autorizativa.

Em sentido divergente da decisão acima citada, tem-se o Reexame Necessário 
n. 1.0155.02.001918-0/001(1), no qual a 3a Câmara Cível, ao confirmar 
sentença proferida em Ação Civil Pública, negou vigência à Lei do Município 
de Caxambu (Lei n. 1.610/2002), posicionando-se, contrariamente, à 
concessão da gratificação natalina ao Prefeito, Vice-Prefeito e Vereadores 
daquele Município.

Em sede de controle concentrado de constitucionalidade, primeiramente, 
destaco que, na ADI n. 1.0000.07.452524-7/000(1), a Corte Superior do 
Tribunal de Justiça declarou a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei 
Complementar n. 026, de 04/09/2004, o qual institui o décimo terceiro 
salário ao Prefeito, Vice-Prefeito e Secretários Municipais do Município 
de Patrocínio. Saliento que, neste julgado, a decisão não foi unânime, 
ficando vencidos os desembargadores Reynaldo Ximenes Carneiro, Almeida 
Melo, Brandão Teixeira, José Domingues Ferreira Esteves, Duarte de Paula, 
Alvimar de Ávila, Edelberto Santiago, Sérgio Resende e Dárcio Lopardi 
Mendes.

Na ADI n. 1.000008486655-7/000, o TJMG, em medida cautelar, determinou 
a suspensão do pagamento do décimo terceiro salário aos Vereadores da 
Câmara Municipal de Belo Horizonte. Todavia, posteriormente, o STF, 
por meio de decisão monocrática, na Reclamação n. 7.396, suspendeu 
a mencionada ADI, bem como os efeitos da cautelar concedida, sob o 
argumento de que os Tribunais estaduais não possuem competência para 
processar e julgar representação de inconstitucionalidade na hipótese 
de o dispositivo da Constituição estadual — supostamente violado por lei 
municipal — fazer remissão à Constituição Federal.

Diferentemente das ADI’s acima mencionadas, o TJMG, na ADI n. 
1.0000.09.498295-6/000(1) NÃO deferiu medida cautelar de suspensão de 
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eficácia de dispositivos legais que regulamentam a concessão do décimo 
terceiro salário aos agentes políticos do Município Juiz de Fora.

Analisando os julgados do STJ a respeito da matéria, verifica-se que no 
Recurso Especial n. 801.160/DF, no Recurso Especial n. 837.188/DF e 
no Agravo Regimental interposto no Recurso Especial n. 742.171/DF, o 
Tribunal decidiu que, a despeito de o art. 39, §3º, da CR/88 não se aplicar 
aos agentes políticos, a estes poderão ser conferidos direitos sociais, 
como o décimo terceiro salário, desde que haja expressa autorização em 
lei.

Em pesquisa à jurisprudência do STF, pode-se observar que o Tribunal ainda 
não proferiu decisão definitiva de mérito quanto à extensão do direito 
social ao décimo terceiro salário aos agentes políticos, seja em controle 
difuso, seja em controle concentrado de constitucionalidade.

Pelos fatos acima expostos, depreende-se que a constitucionalidade 
da concessão do décimo terceiro salário aos agentes políticos encontra 
divergência na doutrina e na jurisprudência pátria. Nesses termos, entendo 
que o enunciado de Súmula n. 91 deverá ser mantido até a apreciação da 
matéria em caráter definitivo pelo STF.

O enunciado de Súmula n. 91 admite o pagamento do décimo terceiro salário 
aos agentes políticos, mediante previsão em lei, votada na legislatura 
anterior para produzir efeitos na subsequente, devendo ser respeitados 
os limites constitucionais referentes ao total da despesa do Legislativo 
Municipal e ao subsídio dos Vereadores. O entendimento consolidado no 
enunciado continua a ser aplicado em vários julgados desta Casa. Portanto, 
é pacífico na jurisprudência deste Tribunal o reconhecimento do décimo 
terceiro salário como direito dos agentes políticos. Nesta seara, comungo 
do posicionamento de que o benefício em exame é devido por força do art. 
7º, VIII, da CR/88.

A propósito, Alcimar Lobato da Silva leciona que: ‘O que fica claro, pela 
simples leitura do dispositivo constitucional [art. 7º, VIII, da CR/88] é que o 
direito a percepção da décima-terceira remuneração foi concedido a todos 
os “trabalhadores” e servidores públicos civis, lato sensu, alcançando desta 
forma os agentes políticos’, até porque a leitura dos direitos fundamentais 
deve ser ampliativa e não restritiva.

Desse modo, a partir de uma perspectiva humanista/garantista do texto 
constitucional, que se coaduna com o ideal de um Estado Democrático de 
Direito e enseja uma hermenêutica ampliativa da expressão “trabalhadores”, 
prevista no caput do art. 7º da CR/88, defendo que o décimo terceiro 
salário deverá ser concedido aos agentes políticos. Acrescento, ainda, que 
o dispositivo constitucional não fez qualquer distinção, dentro da categoria 
dos agentes públicos, entre os agentes políticos e os servidores públicos 
(titulares de cargo ou ocupantes de emprego público) (Consulta n. 803.574. 
Rel. Conselheiro Antônio Carlos Andrada. Sessão de 30/06/2010).

Se fizerem opção pela auto-concessão das referidas parcelas remuneratórias, há de existir 
norma específica e prévia previsão legal, inclusive na LDO e LOA. Finalmente, deve-se 
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advertir que a Súmula 919 do TCEMG encontra-se com sua eficácia suspensa, tendo a Corte 
de Contas divulgado a seguinte nota de esclarecimento: 

Com base no parecer exarado na Consulta nº 833.219 (Conselheiro Relator 
Elmo Braz, sessão de 06/04/2011), o Tribunal Pleno deliberou pela suspensão 
da eficácia do Enunciado de Súmula nº 91 na sessão do dia 27/04/2011. O 
motivo da suspensão da eficácia do referido enunciado é a divergência de 
entendimento na Casa quanto à aplicação do princípio da anterioridade 
na concessão do 13º salário aos agentes políticos, e quanto à definição do 
instrumento normativo adequado para fixação do 13º salário desses agentes. 
No entanto, ressalta-se que a suspensão do enunciado não está relacionada 
à legitimidade do pagamento do 13º salário dos agentes políticos, ficando 
inalterado o posicionamento da Corte quanto à possibilidade de concessão 
do benefício aos agentes políticos.” (publicada no site do TCEMG, em 
04.05.2011).

O aviso tem duplo objetivo a ser perseguido: a uma, suspende eficácia de instrumento 
que se revelou menos esclarecedor que o esperado e, a duas, sinaliza um esforço 
concentrado da Corte de Contas Mineira em produzir nova deliberação que possa vocalizar 
com maior resolutividade matéria que se equilibra em frágil construção na jurisprudência 
nacional e rarefeitamente enfrentada pelos doutrinadores. Busca-se, assim, uniformizar 
jurisprudência e ofertar a seus jurisdicionados a desejável segurança jurídica em tema de 
envergadura. Podemos acompanhar mais informações acerca dos julgados, nas consultas 
735.595/2009 (momento da fixação), 833.223/2010 (necessidade de ato normativo 
próprio), 800.655/2010 (fixação em parcela única, em espécie e não percentual, vedada a 
vinculação), 812.412/2010 (formas de recomposição do subsídio).

5 Adimplemento contratual

O Estado democrático de direito está a exigir que as partes envolvidas em obrigações 
contratuais cumpram as determinações pactuadas, por força de cogência legal. Mais uma 
vez a LRF veio balizar os parâmetros da estrita observância legal. É que, a despeito de o 
art. 42 determinar que a contração de despesas nos dois últimos quadrimestres deva estar 
antecedida de suficiente disponibilidade de recursos financeiros, sua conjugação com o 
art. 5º da Lei 8.666/93 veda qualquer possibilidade de alteração na ordem cronológica dos 
pagamentos. Senão vejamos:

Art. 5º Todos os valores, preços e custos utilizados nas licitações terão como 
expressão monetária a moeda corrente nacional, ressalvado o disposto no 
art. 42 desta Lei, devendo cada unidade da Administração, no pagamento 
das obrigações relativas ao fornecimento de bens, locações, realização 
de obras e prestação de serviços, obedecer, para cada fonte diferenciada 
de recursos, a estrita ordem cronológica das datas de suas exigibilidades, 

9  Súmula 91 do TCEMG — O pagamento do 13º salário ao agente político somente se legitima através da lei (publicada no 
DOU, em 01/12/2010).
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salvo quando presentes relevantes razões de interesse público e mediante 
prévia justificativa da autoridade competente, devidamente publicada. 
(grifo nosso).

Evidente está que não há que se cogitar sobre o pagamento preferencial das despesas 
contraídas nos últimos dois quadrimestres, mas sim sobre o estrito cumprimento da ordem 
cronológica das exigibilidades. 

Conciliando as disposições da regra acima (art.92, parágrafo único, da Lei 
n. 4.320/64), citada com aquela consignada no art. 5º da Lei n. 8.666/93, 
não devem ser preteridos os valores inscritos em Restos a Pagar originários, 
especialmente, das despesas processadas, isto é, as que já estavam em 
fase de pagamento quando se esgotou o exercício financeiro em favor da 
realização de investimentos previstos na lei orçamentária, sob pena de 
infringência do preceito licitatório correspondente à observância da ordem 
cronológica das datas de exigibilidade das obrigações.

Tratamento diferenciado, todavia, deve ser dado aos Restos a Pagar, da 
categoria de despesa não processada, uma vez que proveniente daquela 
empenhada, mas cujo processo de pagamento não tenha se consumado.

Assim, somente após verificado o direito líquido e certo do credor, e 
ultimado o processo de pagamento, este deverá ser feito, observando-se, 
sempre, a ordem cronológica das datas reais de suas exigibilidades.

Destarte, inferindo que “a realização de investimentos” mencionada na 
indagação do consulente possa implicar pagamento, este não deverá ser 
efetivado em data anterior daqueles valores inscritos em Restos a Pagar de 
exercícios anteriores, para que não haja, assim, burla ao art. 5º do diploma 
licitatório.

Por oportuno, registro que o art. 42, caput, da Lei Complementar n. 101, 
de 04/05/00, proíbe 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 deles, ou que tenha 
parcelas a serem pagas no exercício seguinte sem que haja suficiente 
disponibilidade de caixa para este efeito.

Nesse sentido, entendo que, com base nessa nova sistemática, os valores 
inscritos em Restos a Pagar deverão ser sempre pagos, integralmente, 
no exercício seguinte, considerando a disponibilidade de caixa, pois, a 
contrário senso, não poderiam existir, tampouco serem lançados nessa 
natureza (Consulta n. 635.993. Rel. Simão Pedro Toledo. Sessão de 
07/03/2001).

Quanto ao momento da exigibilidade da ordem cronológica dos pagamentos, este Tribunal 
de Contas tem uma esclarecedora decisão:

Quanto ao estabelecimento da ordem cronológica, esta deve ancorar-se na 
exigibilidade da obrigação. É este o fato jurídico que caracteriza a ordem 
de pagamentos. Deve, portanto, ser líquida e certa, a obrigação, para ser 
exigível. E, se nada de anormal ocorrer, a data para a sua exigibilidade 
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é aquela determinada pela liquidação regular da despesa, gerando a 
obrigação de pagar. Para que se aperfeiçoe tal exigibilidade, é de se observar 
o princípio insculpido no art. 1.092 do Código Civil, determinando que, nos 
contratos bilaterais — sendo uma das espécies desse gênero o contrato 
administrativo resultante de licitação — nenhum dos contratantes, antes 
de cumprida sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro. 
Assim sendo, cumprida a obrigação de entrega de coisa, obra ou serviço, 
deve o contratado formalizar sua pretensão ao devido pagamento, dando 
ciência à Administração do cumprimento de sua obrigação para que esta 
possa liquidar a obrigação, tornando-a exigível. A data da exigibilidade 
seria decorrente da liquidação, em razão da observância dos arts. 62 e 
63 da Lei 4.320/64, portanto, servindo de base para o estabelecimento 
da ordem cronológica de todos os pagamentos. Parte-se do suposto do 
adimplemento da obrigação do contratado, a tempo e a hora, e segundo 
as demais exigências contratuais. Em não havendo este pré-requisito, não 
poderá o contratado habilitar-se à liquidação e ao pagamento da obrigação, 
obviamente. Supõe-se, da mesma forma, o escorreito procedimento 
da Administração, conforme exigem as normas legais, para proceder 
imediatamente a liquidação ou impugná-la, em não sendo cumpridas as 
condições expressas em contrato ou em razão de qualquer outro motivo 
que torne inidônea a pretensão do contratado (Consulta n. 605.840. Rel. 
Conselheiro Simão Pedro Toledo. Sessão de 09/06/1999). 

6 Operações de crédito

Em face do disposto no art. 359-A do Código Penal, é proibida, ao longo de todo último ano 
do mandato do chefe do Poder Executivo, a contratação de operações de crédito.

Art. 359-A. Ordenar, autorizar ou realizar operação de crédito, interno ou 
externo, sem prévia autorização legislativa:

Pena — reclusão, de 1 (um) a 2 (dois) anos.

Parágrafo único. Incide na mesma pena quem ordena, autoriza ou realiza 
operação de crédito, interno ou externo:

I — com inobservância de limite, condição ou montante estabelecido em lei 
ou em resolução do Senado Federal; (grifo nosso).

II — quando o montante da dívida consolidada ultrapassa o limite máximo 
autorizado por lei (Lei n. Decreto-Lei n. 2.848, de 07/12/1940).

A remissão encontra-se no art. 15 da Resolução n. 43/2001, publicada no DOU de 10/04/2002, 
com as alterações da Resolução n. 03/2002:

Art. 15. É vedada a contratação de operação de crédito nos 180 (cento e 
oitenta) dias anteriores ao final do mandato do Chefe do Poder Executivo 
do Estado, do Distrito Federal ou do Município.

Na eventualidade de o município ultrapassar, no primeiro quadrimestre do último ano de 
mandato, os limites para dívida, fixados em Resoluções do Senado Federal, de 120% da 
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Receita Corrente Líquida (RCL) para municípios e de 200% da RCL para estados, ficará 
vedada a realização de operações de crédito, exceto as destinadas ao refinanciamento da 
dívida mobiliária, caso existam. Por outro lado, é vedada a contratação de Operações de 
Crédito por Antecipação de Receita Orçamentária — as ARO’s — no último ano de mandato 
do chefe do Poder Executivo, por força da determinação do § 2º do mesmo art. 15 da acima 
citada Resolução n. 43/2001 do Senado Federal:

§ 2º No caso de operações por antecipação de receita orçamentária, a 
contratação é vedada no último ano de exercício do mandato do chefe do 
Poder Executivo.

7 Conclusão

Mais que os comandos legais, o que é fundamental num momento como este é o despertar 
da consciência de nossos gestores públicos. É verdade que eles não têm culpa da sistemática 
eleitoral brasileira, que não exige o conhecimento prévio de finanças públicas para que 
alguém possa se lançar candidato a um cargo eletivo, principalmente nas áreas de gestão 
e execução. Tal não ocorre nos Estados Unidos, onde os Municípios sequer são citados na 
Constituição e não possuem autonomia, ficando sua organização e administração sujeitas 
às normas de cada Estado e alinhadas a critérios balizadores de aferição de metas e 
resultados absolutamente técnicos. Via de regra, organizam-se em Conselhos (Council) 
ou Comissões (Comission) para planejar as políticas públicas que serão executadas pelo 
manager (gerente), que deverá apresentar resultados ao longo de sua gestão como 
administrador do Município. A administração por manager ocorre preferencialmente nos 
pequenos e médios Municípios (city) e por mayor (prefeito) apenas nos grandes Municípios 
(county). Mas, mesmo nesses, a execução das políticas públicas é delegada ao manager. 
A Harvard University possui curso regular de formação de managers para a administração 
das cidades norte-americanas.10

O profissionalismo com que os Estados Unidos tratam essa matéria tem feito, ao longo 
da história, uma diferença abissal no que concerne ao desenvolvimento local, âncora 
de qualquer organização em prol do desenvolvimento humano. É nas cidades que nós 
vivemos e é nelas que necessitamos aprender os conceitos de democracia participativa, 
conselhos gestores e tutelares, democracia direta (plebiscito, recall, referendo) e tantos 
outros valores caros à construção democrática. Nesse ambiente, marcado por profundas 
desigualdades sociais, desejamos ver prosperar a ética e a prestação de serviços públicos 
essenciais de forma cada vez mais efetiva. Será esse mais um desafio aos novos gestores, 
como na lembrança eterna dos ensinamentos do grande mestre do Direito Administrativo, 
Professor Paulo Neves de Carvalho:

No Brasil, grave óbice à assimilação dos valores e princípios é a profunda 
marginalização ou exclusão social: de tal assimilação estão apartados mais 

10 Para maior compreensão, veja KELLES, Márcio Ferreira (2007), capítulo 3.6.1 – O paradigma municipal norte-americano.
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de cinquenta milhões de brasileiros, porque tomados pela ignorância, a 
doença, a miséria, o desemprego e — constrange dizê-lo — mesmo a fome, 
que inexoravelmente sufoca a virtude ou a boa intenção; com efeito, ao 
faminto, ao desassistido física e moralmente, não tem sentido dizer-lhe 
que nele reside a matriz do Poder, no regime democrático.11

Aos 22 anos da Constituição Federal de 1988, é imperativo que se faça uma reflexão sobre 
o papel da Constituição na vida nacional. É ela que garante o jogo interativo entre as 
pessoas, entre os estamentos da sociedade, é ela que fornece os meios jurídicos para se 
buscar, incessantemente, a igualdade dos cidadãos. À Constituição compete assegurar a 
justiça, a liberdade, a solidariedade e a igualdade. Pontes de Miranda já afirmou, com 
propriedade, que “a Constituição é o outro nome da igualdade, pois a Constituição está 
atravessada pela igualdade”. Finalmente, ao assegurar as bases jurídicas da liberdade, a 
Constituição sinaliza à Nação um de seus principais fundamentos, que é o de proporcionar 
a emancipação da cidadania a todos os seus filhos. Essa é a grande luta de todos nós, 
principalmente dos agentes públicos políticos, aqueles que trabalham com as chaves 
constitucionais que podem abrir as fechaduras do jogo democrático. E esse caminho não 
tem volta, é uma trilha contínua, para a frente, uma marcha enérgica e se, por algum 
instante, se transformar em miragem, em sonho, devemos nos recordar que esse é um 
sonho que vale a pena ser sonhado, lembrando o grande filósofo existencialista Jean Paul 
Sartre,12 para quem “o homem está condenado à liberdade”.

Nesta oportunidade, o que se espera é que o planejamento de final de mandato seja, 
de fato, efetivado, podendo a população, com legitimidade, acompanhar de perto tal 
gerenciamento, aferindo o equilíbrio, a prudência, os limites e a responsabilidade de 
seus governantes. Finalizando, apresentamos a reflexão da Ministra do Supremo Tribunal 
Federal, Cármen Lúcia Antunes Rocha, para quem

Direito não é fácil de pensar-se, recriar-se e, principalmente, com ele 
satisfazer o homem. Mas a pessoa não pode viver sem os limites do Direito, 
que é o que lhe garante viver com liberdade, permitindo-lhe ser o que 
afirma a sua vocação e o seu desejo com o menor limite possível.

Sem liberdade não há o homem. Sem o Direito não há liberdade.
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Esta seção constitui-se de material de consulta rápida 
e direta dos principais dispositivos legais relativos 
à conduta dos gestores públicos em último ano de 

mandato.

Cumpre destacar que estão compilados apenas os dispositivos 
da Lei de Responsabilidade Fiscal (LC n. 101/2000) e da Lei 
Eleitoral (Lei n. 9.504/2007) referentes ao tema desta Revista 
Especial.

Apresentamos a seguir um quadro esquemático com as 
limitações e restrições mais significativas do período em 
questão, a fim de orientar a atuação dos gestores públicos para 
uma gestão consciente e responsável em final de mandato. 
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Conduta Período Consequência Base legal

pe
ss

oa
l

Aumentar despesa com pessoal

180 dias 
anteriores 
ao final do 
mandato 

Nulidade de pleno 
direito do ato

Parágrafo 
único do 

art. 21 da 
LRF

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

180 dias antes 
das eleições 

até a posse dos 
eleitos

Suspensão imediata da 
conduta e sujeição dos 
responsáveis a multa

Inciso VIII 
c/c § 4º do 
art. 73 da 

Lei 9.504/07

Exceder o limite legal de despesa 
total com pessoal no primeiro 
quadrimestre do último ano de 

mandato

Quadrimestre 
imediatamente 
seguinte àquele 
em que ocorrer 
extrapolação 
dos limites

Aplicação imediata das 
seguintes proibições: 

receber transferências 
voluntárias; obter 
garantia, direta ou 

indireta, de outro ente; 
e contratar operações 
de crédito, ressalvadas 

as destinadas ao 
refinanciamento da 

dívida mobiliária e as 
que visem à redução das 
despesas com pessoal (§ 

3º do art. 23 da LRF)

§ 4º do art. 
23 da LRF 

Ceder servidor público ou empregado 
da administração direta ou indireta 

ou usar de seus serviços para comitês 
de campanha eleitoral de candidato, 
partido político ou coligação, durante 

o horário de expediente normal

Campanhas 
eleitorais

Suspensão imediata da 
conduta e sujeição dos 
responsáveis a multa, 
salvo se o servidor ou 

empregado estiver 
licenciado

Inciso III c/c 
§ 4º do art. 
73 da Lei 
9.504/07

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

Três meses que 
antecederem 
o pleito até 
a posse dos 

eleitos

Suspensão imediata 
da conduta e sujeição 

dos responsáveis a 
multa e nulidade de 
pleno direito do ato, 

ressalvadas as hipóteses 
das alíneas a a e do 

inciso V do art. 73 da 
Lei n. 9.504/07

Inciso V c/c 
§ 4º do art. 
73 da Lei 
9.504/07

Remover, transferir ou exonerar 
servidor público, ex officio, na 

circunscrição do pleito

Três meses que 
antecederem 
o pleito até 
a posse dos 

eleitos

Suspensão imediata 
da conduta e sujeição 

dos responsáveis a 
multa e nulidade de 
pleno direito do ato, 

ressalvadas as hipóteses 
das alíneas a a e do 

inciso V do art. 73 da 
Lei n. 9.504/07

Inciso V c/c 
§ 4º do art. 
73 da Lei 
9.504/07
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Conduta Período Consequência Base legal

D
ív

id
a 

e 
en

di
vi

da
m

en
to

Contrair obrigação de despesa que 
não possa ser cumprida integralmente 

dentro do mandato, ou que tenha 
parcelas a serem pagas no exercício 

seguinte sem que haja suficiente 
disponibilidade de caixa

Dois últimos 
Qquadrimestres 

do mandato

Conduta expressamente 
vedada. Configura 

crime de assunção de 
obrigação no último 
ano do mandato ou 

legislatura (art. 359-C 
do Código Penal)

Art. 42 da 
LRF

Exceder o limite do montante da 
dívida consolidada no primeiro 
quadrimestre do último ano de 

mandato do  
Chefe do Executivo

Quadrimestre 
imediatamente 
seguinte àquele 
em que ocorrer 
extrapolação do 

limite

Aplicação imediata 
das seguintes  

restrições: proibição 
de realizar operação 
de crédito interna 

ou externa, inclusive 
por antecipação de 

receita, ressalvado o 
refinanciamento do 
principal atualizado 
da dívida mobiliária; 
obrigação de obter 
resultado primário 

necessário à recondução 
da dívida ao limite, 
promovendo, entre 

outras medidas, 
limitação de empenho, 
na forma do art. 9º da 

LFR (§ 1º do  
art. 31 da LRF)

§ 3º do 
art. 31 da 

LRF

Realizar operação de crédito por 
antecipação de receita orçamentária

Último ano de 
mandato do 
presidente, 
governador 
ou prefeito 
municipal

Cassação do mandato do 
prefeito, conforme art. 
4º, VII, Decreto-lei n. 

201/1967

Alínea b do 
inciso IV do 
art. 38 da 

LRF
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Conduta Período Consequência Base legal

U
so

 d
e 

be
ns

 e
 r

ec
ur

so
s 

pú
bl

ic
os

 

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

Campanhas 
eleitorais

Suspensão imediata da 
conduta e sujeição dos 
responsáveis a multa

Inciso IV c/c 
§ 4º do art. 
73 da Lei 
9.504/07

Distribuir bens, valores ou benefícios 
gratuitamente por parte da 

Administração Pública
Ano eleitoral

Suspensão imediata da 
conduta e sujeição dos 
responsáveis a multa, 
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 

que não sejam 
executados por entidade 
nominalmente vinculada 
a candidato ou por esse 

mantida

§ 10 do art. 
73 da Lei 
9.504/07

Contratar com recursos públicos 
shows artísticos para a realização de 

inaugurações

Três meses que 
antecederem as 

eleições

Suspensão imediata da 
conduta e cassação do 
registro de candidatura 

ou do diploma de 
eleito do candidato 

beneficiado, seja agente 
público ou não. Caso 
configurado abuso do 
poder de autoridade, 
inelegibilidade para 

as eleições a se 
realizarem nos três 

meses subsequentes à 
eleição (art. 22, XIV, LC 

n. 64/90). 

Art. 75 da 
Lei 9.504/07
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Conduta Período Consequência Base legal

Tr
an

sf
er

ên
ci

a 
de

 r
ec

ur
so

s

Realizar transferência voluntária 
de recursos da União aos Estados 
e Municípios, e dos Estados aos 

Municípios

Três meses que 
antecederem o 

pleito

Suspensão imediata 
da conduta e sujeição 

dos responsáveis a 
multa e nulidade 

de pleno direito do 
ato, 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

Alínea a do 
inciso VI c/c 
§ 4º do art. 
73 da Lei 
9.504/07

Pu
bl

ic
id

ad
e

Autorizar publicidade institucional 
dos atos, programas, obras, serviços 

e campanhas dos órgãos públicos 
ou das entidades da administração 

indireta, com exceção da propaganda 
de produtos e serviços que tenham 

concorrência no mercado

Três meses que 
antecederem o 

pleito

Suspensão imediata da 
conduta e sujeição dos 
responsáveis a multa, 

apenas quanto aos 
agentes públicos das 

esferas administrativas 
cujos cargos estejam 

em disputa na eleição, 
salvo em caso de grave 
e urgente necessidade 

pública, assim 
reconhecida pela Justiça 

Eleitoral

Alínea b do 
inciso VI c/c 
§ 4º do art. 
73 da Lei 
9.504/07

Fazer pronunciamento em cadeia 
de rádio e televisão, fora do horário 

eleitoral gratuito

Três meses que 
antecederem o 

pleito

Suspensão imediata da 
conduta e sujeição dos 
responsáveis a multa, 

apenas quanto aos 
agentes públicos das 

esferas administrativas 
cujos cargos estejam 

em disputa na eleição, 
salvo quando, a critério 

da Justiça Eleitoral, 
tratar-se de matéria 
urgente, relevante 
e característica das 
funções de governo

Alínea c do 
inciso VI c/c 
§ 4º do art. 
73 da Lei 
9.504/07

Realizar despesas com publicidade 
dos órgãos públicos ou das entidades 

da administração indireta que 
excedam a média dos gastos nos três 
últimos anos que antecedem o pleito 

ou do último ano imediatamente 
anterior à eleição, prevalecendo o 

que for menor

1º de janeiro a 
30 de junho do 
ano eleitoral

Suspensão imediata da 
conduta e sujeição dos 
responsáveis a multa

Inciso VII 
c/c § 4º do 
art. 73 da 

Lei 9.504/07
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Art. 21. É nulo de pleno direito o ato que provoque aumento da despesa com pessoal e não atenda:

I — as exigências dos arts. 16 e 17 desta Lei Complementar, e o disposto no inciso XIII do art. 
37 e no § 1o do art. 169 da Constituição;
II — o limite legal de comprometimento aplicado às despesas com pessoal inativo.

Parágrafo único. Também é nulo de pleno direito o ato de que resulte aumento da despesa 
com pessoal expedido nos cento e oitenta dias anteriores ao final do mandato do titular do 
respectivo Poder ou órgão referido no art. 20.

[...]

Art. 23. Se a despesa total com pessoal, do Poder ou órgão referido no art. 20, ultrapassar 
os limites definidos no mesmo artigo, sem prejuízo das medidas previstas no art. 22, o 
percentual excedente terá de ser eliminado nos dois quadrimestres seguintes, sendo pelo 
menos um terço no primeiro, adotando-se, entre outras, as providências previstas nos §§ 
3o e 4o do art. 169 da Constituição.

[...]

§ 3o Não alcançada a redução no prazo estabelecido, e enquanto perdurar o excesso, o 
ente não poderá: 

I — receber transferências voluntárias;
II — obter garantia, direta ou indireta, de outro ente;
III — contratar operações de crédito, ressalvadas as destinadas ao refinanciamento da 
dívida mobiliária e as que visem à redução das despesas com pessoal.

§ 4o As restrições do § 3o aplicam-se imediatamente se a despesa total com pessoal 
exceder o limite no primeiro quadrimestre do último ano do mandato dos titulares de 
Poder ou órgão referidos no art. 20.

[...]

Art. 31. Se a dívida consolidada de um ente da Federação ultrapassar o respectivo limite ao 
final de um quadrimestre, deverá ser a ele reconduzida até o término dos três subsequentes, 
reduzindo o excedente em pelo menos 25% (vinte e cinco por cento) no primeiro.

LEI COMPLEMENTAR FEDERAL  
N. 101. 04/05/2000
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§ 1o Enquanto perdurar o excesso, o ente que nele houver incorrido:
I — estará proibido de realizar operação de crédito interna ou externa, inclusive 
por antecipação de receita, ressalvado o refinanciamento do principal atualizado da 
dívida mobiliária;
II — obterá resultado primário necessário à recondução da dívida ao limite, 
promovendo, entre outras medidas, limitação de empenho, na forma do art. 9o.

[...]

§ 3o As restrições do § 1o aplicam-se imediatamente se o montante da dívida exceder o 
limite no primeiro quadrimestre do último ano do mandato do Chefe do Poder Executivo.

[...]

Art. 38. A operação de crédito por antecipação de receita destina-se a atender insuficiência 
de caixa durante o exercício financeiro e cumprirá as exigências mencionadas no art. 32 e 
mais as seguintes:

I — realizar-se-á somente a partir do décimo dia do início do exercício;
II — deverá ser liquidada, com juros e outros encargos incidentes, até o dia dez de 
dezembro de cada ano;
III — não será autorizada se forem cobrados outros encargos que não a taxa de juros da 
operação, obrigatoriamente prefixada ou indexada à taxa básica financeira, ou à que 
vier a esta substituir;
IV — estará proibida:

a) enquanto existir operação anterior da mesma natureza não integralmente 
resgatada;
b) no último ano de mandato do Presidente, Governador ou Prefeito Municipal.

[...]

Art. 42. 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.

Parágrafo único. Na determinação da disponibilidade de caixa serão considerados os 
encargos e despesas compromissadas a pagar até o final do exercício.

(Os órgãos a que se refere o art. 20 da LRF são: I) O Ministério Público, II) No âmbito do Poder 
Legislativo: (a) Federal, as respectivas Casas e o Tribunal de Contas da União. (b) Estadual, a 
Assembleia Legislativa e os Tribunais de Contas; (c) do Distrito Federal, a Câmara Legislativa e 
o Tribunal de Contas do Distrito Federal; (d) Municipal, a Câmara de Vereadores e o Tribunal de 
Contas do Município – se existente; III) No Poder Judiciário: (a) Federal, os tribunais referidos no 

art. 92 da CF; e (b) Estadual, o Tribunal de Justiça e outros, quando houver.)
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Das Condutas Vedadas aos Agentes Públicos em Campanhas Eleitorais

Art. 73. São proibidas aos agentes públicos, servidores ou não, as seguintes condutas 
tendentes a afetar a igualdade de oportunidades entre candidatos nos pleitos eleitorais: 

I — 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, ressalvada a realização de convenção partidária; 

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

III — 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;

IV — 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;

V — 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, ressalvados:

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 início daquele 
prazo;
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 ex officio de militares, policiais civis e de agentes 
penitenciários;

LEI FEDERAL  
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VI — nos três meses que antecedem o pleito:
a) realizar transferência voluntária de recursos da União aos Estados e Municípios, 
e dos Estados aos 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;
b) 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; 
c) 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;

VII — realizar, em ano de eleição, antes do prazo fixado no inciso anterior, 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 que antecedem o pleito ou do último ano imediatamente anterior à eleição.

VIII — 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, a 
partir do início do prazo estabelecido no art. 7º desta Lei e até a posse dos eleitos. 

§ 1º Reputa-se agente público, para os efeitos deste artigo, 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.

§ 2º A vedação do inciso I do caput não se aplica ao uso, em campanha, de transporte 
oficial pelo Presidente da República, obedecido o disposto no art. 76, nem ao uso, em 
campanha, pelos candidatos a reeleição de Presidente e Vice-Presidente da República, 
Governador e Vice-Governador de Estado e do Distrito Federal, Prefeito e Vice-Prefeito, 
de suas residências oficiais para realização de contatos, encontros e reuniões pertinentes 
à própria campanha, desde que não tenham caráter de ato público. 

§ 3º As vedações do inciso VI do caput, alíneas b e c, aplicam-se apenas aos agentes 
públicos das esferas administrativas cujos cargos estejam em disputa na eleição.

§ 4º O descumprimento do disposto neste artigo acarretará a suspensão imediata da conduta 
vedada, quando for o caso, e sujeitará os responsáveis a multa no valor de cinco a cem mil UFIR(s).

§ 5o Nos casos de descumprimento do disposto nos incisos do caput e no § 10, sem prejuízo 
do disposto no § 4o, o candidato beneficiado, agente público ou não, ficará sujeito à 
cassação do registro ou do diploma. (Redação dada pela Lei n. 12.034, de 2009)

§ 6º As multas de que trata este artigo serão duplicadas a cada reincidência.
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§ 7º As condutas enumeradas no caput caracterizam, ainda, atos de improbidade 
administrativa, a que se refere o art. 11, inciso I, da Lei n. 8.429, de 2 de junho de 1992, 
e sujeitam-se às disposições daquele diploma legal, em especial às cominações do art. 12, 
inciso III.

§ 8º Aplicam-se as sanções do § 4º aos agentes públicos responsáveis pelas condutas vedadas 
e aos partidos, coligações e candidatos que delas se beneficiarem.

§ 9º Na distribuição dos recursos do Fundo Partidário (Lei n. 9.096, de 19 de setembro 
de 1995) oriundos da aplicação do disposto no § 4º, deverão ser excluídos os partidos 
beneficiados pelos atos que originaram as multas.

§ 10. 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. (Incluído pela 
Lei n. 11.300, de 2006)

§ 11. Nos anos eleitorais, os programas sociais de que trata o § 10 não poderão ser executados 
por entidade nominalmente vinculada a candidato ou por esse mantida. (Incluído pela Lei 
n. 12.034, de 2009)

§ 12. A representação contra a não observância do disposto neste artigo observará o rito 
do art. 22 da Lei Complementar n. 64, de 18 de maio de 1990, e poderá ser ajuizada até a 
data da diplomação. (Incluído pela Lei n. 12.034, de 2009)

§ 13. O prazo de recurso contra decisões proferidas com base neste artigo será de 3 (três) 
dias, a contar da data da publicação do julgamento no Diário Oficial. (Incluído pela Lei n. 
12.034, de 2009)

Art. 74.  Configura abuso de autoridade, para os fins do disposto no art. 22 da Lei 
Complementar n. 64, de 18 de maio de 1990, a infringência do disposto no § 1º do art. 37 
da Constituição Federal, ficando o responsável, se candidato, sujeito ao cancelamento do 
registro ou do diploma. (Redação dada pela Lei n. 12.034, de 2009)

Art. 75. Nos três meses que antecederem as eleições, na realização de inaugurações é 
vedada a contratação de shows artísticos pagos com recursos públicos.

Parágrafo único.  Nos casos de descumprimento do disposto neste artigo, sem prejuízo 
da suspensão imediata da conduta, o candidato beneficiado, agente público ou não, 
ficará sujeito à cassação do registro ou do diploma. (Incluído pela Lei n. 12.034, de 
2009)

[...]

Art. 77.  É proibido a qualquer candidato comparecer, nos 3 (três) meses que precedem o 
pleito, a inaugurações de obras públicas. (Redação dada pela Lei n. 12.034, de 2009)
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Parágrafo único.  A inobservância do disposto neste artigo sujeita o infrator à cassação do registro 

ou do diploma. (Redação dada pela Lei n. 12.034, de 2009)

Art. 78. A aplicação das sanções cominadas no art. 73, §§ 4º e 5º, dar-se-á sem prejuízo 
de outras de caráter constitucional, administrativo ou disciplinar fixadas pelas demais leis 
vigentes.






