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Pontos principais da Lei Eleitoral
e o Calendário Eleitoral

As regras para as eleições de 1988 foram definidas pela Lei Federal nº 9.504, de 30
de setembro de 1997. Até o dia 5 de março, de acordo com a referida lei, o Tribunal
Superior Eleitoral deverá divulgar as demais instruções necessárias à sua aplicação.

A Área de Consultoria Temática, por seus consultores Maria Martins Ramos e
William Heder Massieiro e seu redator Anderson Fortes de Almeida, e a Diretoria

Adjunta do Processo Legislativo da Assembléia de Minas prepararam a compilação
dos principais pontos da nova lei eleitoral, que publicamos juntamente com a
íntegra da Resolução nº 20.000, do Tribunal Superior Eleitoral, que contém o

calendário das eleições de 1998.

(art. 6º, § 1º).
As normas para a escolha de candidatos

e  para a formação de coligações  serão
estabelecidas no estatuto do partido, ob-
servadas as disposições desta lei (art. 7º).

Candidatos natos

Detentores de mandato de deputado ou
os que tenham exercido esse cargo em
qualquer período da legislatura em curso
têm assegurado o registro de candidatura
para o mesmo cargo pelo partido a que
estejam filiados (art. 8º, § 1º).

Domicílio eleitoral

O candidato deverá ter domicílio elei-
toral na circunscrição pelo prazo mínimo
de um ano antes do pleito e estar com a
filiação deferida pelo partido no mesmo
prazo (art. 9º).

Registro de candidatos

Limites para registro de candidatos e de
coligações

Nas eleições proporcionais, cada parti-
do poderá registrar candidatos até 150% do
número de lugares a preencher (art. 10).

Nas coligações para a eleição propor-
cional, só poderão ser registrados candida-

LEGISLAÇÃO

Lei nº 9.504, de 1997

Escolha dos candidatos e das coliga-
ções

Estatuto dos partidos e votos válidos

O partido deverá registrar seus estatu-
tos no TSE até um ano antes do pleito
(art. 4º).

Nas eleições proporcionais, os votos
em branco não serão considerados válidos
(art. 5º).

Escolha dos candidatos e das coligações,
normas estatutárias

A escolha de candidatos pelos partidos
e a deliberação sobre coligações deverão
ser feitas de 10 a 30 de junho do ano das
eleições (art. 8º).

São admitidas as coligações para elei-
ção majoritária e/ou para as proporcionais.
Se forem admitidas para ambas as eleições,
os partidos integrantes da coligação para as
eleições majoritárias poderão formar mais
de uma coligação para a eleição proporci-
onal (art. 6º).

Celebrada a coligação, os partidos que
a integram passam a funcionar como um
único partido perante a Justiça Eleitoral e
no trato das questões intrapartidárias
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tos até o dobro do número de lugares a
preencher (art. 10, § 1º).

Limites por sexo para as eleições de 1998 e
seguintes

Partidos e coligações reservarão pelo
menos 30% das  vagas  para  candidatos  de
cada  sexo. (art. 10º, § 3º). Nas eleições de
1998, esse percentual será de 25%
(art. 80).

Verificação do requisito constitucio-
nal da idade mínima

A idade mínima estabelecida pela Cons-
tituição Federal como condição de elegibi-
lidade será verificada quando da data da
posse do eleito (art. 11, § 2º).

Prazo para o registro e variações nominais
admitidas

O registro dos candidatos deverá ser
requerido até as 19 horas de 5 de julho do
ano das eleições (art. 11).

Variações nominais por candidato até
no máximo de três (art. 12).

A preferência  da variação nominal é
para candidato  que esteja exercendo
mandato eletivo ou que o tenha exercido
nos últimos quatro anos, ou que nesse
mesmo prazo tenha se candidatado com o
nome indicado (art. 12, § 1º, II).

Substituição de candidatos

Poderá ser substituído candidato
inelegível,  que renunciou ou faleceu após
o final do prazo para registro, ou que tiver
seu registro indeferido ou cancelado
(art. 13).

O registro do substituto deverá ser
requerido até 10 dias contados do fato ou
da decisão judicial que ocasionou a subs-
tituição (art. 13, § 1º).

O substituto será escolhido conforme
estabelecido no estatuto do partido do
substituído (art. 13, § 1º).

Nas majoritárias, se o substituído for
candidato de coligação, a substituição se
fará por decisão da maioria absoluta dos
órgãos executivos de direção dos partidos
coligados. O partido ao qual pertencia o
substituído tem preferência (art. 13, § 2º).

Nas proporcionais, a substituição de
candidato deverá ser requerida até 60 dias
antes do pleito (art. 13, § 3º).

Cancelamento do registro de candida-
tos expulsos do partido

Candidatos expulsos do partido até a
data da eleição, poderão ter seus registros
cancelados (art. 14).

Número dos candidatos

O número com o qual os partidos e os
candidatos concorreram na eleição anteri-
or poderá ser mantido (art. 15, § 1º).

Os candidatos detentores de mandato
de deputado ou de vereador ou que
tenham exercido esses cargos na legislatura
em curso poderão requerer novo número
ao órgão de direção do seu partido (art. 15,
§ 2º).

Arrecadação e aplicação de recursos
nas campanhas eleitorais

Responsabilidade pelas despesas

As despesas são de responsabilidade
dos partidos ou de seus candidatos e
financiadas na forma desta lei (art. 17).

Comunicação dos gastos máximos à Justi-
ça Eleitoral

Valores máximos de gastos por candi-
datura em cada eleição deverão ser comu-
nicados à Justiça Eleitoral pelos partidos e
coligações ( art. 18).

Comitês financeiros

Os comitês financeiros serão constitu-
ídos em até 10 dias após a escolha dos
candidatos em convenção e registrados até
5 dias após sua constituição (art. 19, caput
e § 3º).

Os comitês serão constituídos para cada
eleição em que o partido apresente candi-
dato próprio (art. 19, § 1º).

Na eleição presidencial, é obrigatória a
criação de comitê nacional e facultativa a
de comitês nos Estados e no Distrito Fede-
ral (art. 19, § 2º).

Conta bancária

A abertura de conta bancária específica
é obrigatória para o partido e para os
candidatos (art. 22).

Doações de pessoas físicas

Doações de pessoas físicas poderão ser
feitas a partir do registro dos comitês
financeiros (art. 23).
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Doações de pessoa física ficam limita-
das a 10% dos rendimentos brutos auferidos
no ano anterior ao da eleição (art. 23,
§ 1º, I).

Doações de pessoa jurídica

Doações de pessoa jurídica, após regis-
tro dos comitês,  ficam limitadas a 2% do
faturamento bruto do ano anterior à eleição
(art. 81,  caput e § 1º).

Infração ao limite de doação das pesso-
as jurídicas implica multa (art. 81, § 2º) e
proibição de participarem de licitações
públicas e de celebrarem contratos com  o
poder  público  por 5 anos (art.  81,  § 3º).

Doações com recursos próprios

Se forem usados recursos próprios, o
candidato deverá limitar-se ao valor máxi-
mo comunicado à Justiça Eleitoral na forma
do art. 18 (art. 23 § 1º, II).

Exigência de recibos e cheques cruzados

Toda doação a candidato ou a partido
será mediante recibo, segundo modelo
anexo (art. 23, §2º).

Doações diretamente nas contas serão
feitas por cheques cruzados e nominais
(art. 23, § 4º).

Doações vedadas

São vedadas as doações procedentes
de entidade ou governo estrangeiro; de
órgão da administração pública direta e
indireta ou de fundação pública; de entida-
de de classe ou sindical, entre outras
(art. 24).

Gastos eleitorais: conceito e limite não
contabilizável

São gastos eleitorais: confecção de
material impresso; propaganda e publici-
dade direta ou indireta, por qualquer meio;
aluguel de locais para atos de campanha;
despesas com transporte e deslocamento
de pessoal a serviço de candidaturas;
correspondência e despesas postais; insta-
lação, organização e funcionamento de
comitês; remuneração ou gratificação de
pessoal a serviço de candidatos ou dos
comitês; montagem e operação de carros
de som, de propaganda e assemelhados;
produção ou patrocínio de espetáculos
promocionais e pagamento de cachês a
artistas; produção de programas de rádio,

televisão ou vídeo; realização de pesqui-
sas ou testes pré-eleitorais; custos com a
criação e inclusão de sítios na Internet;
multas aplicadas a candidatos que infringi-
rem a legislação eleitoral (art. 26).

O eleitor poderá gastar com candidato
até 1.000 UFIRs não contabilizadas e não
reembolsáveis (art. 27).

Penalidades

A infração aos limites estabelecidos
implica multa no valor de 5 a 10 vezes a
quantia excedida (art. 23, § 3º).

Perde o direito ao recebimento da quota
do fundo partidário o partido que infringir
as normas  de arrecadação e aplicação de
recursos estabelecidas nesta lei.  Os can-
didatos beneficiados responderão por abu-
so do poder econômico (art. 25).

Prestação de contas

Formalização da prestação de contas, mo-
delo simplificado

A prestação de contas dos candidatos na
majoritária será feita na forma disciplinada
pela Justiça Eleitoral (art. 28, I).

Para os candidatos na proporcional, as
contas serão prestadas na forma do modelo
simplificado constante de anexo da lei (art.
28, II).

Serão feitas, pelo comitê financeiro, as
prestações de contas dos candidatos às
majoritárias, e pelo comitê financeiro ou
pelo próprio candidato, as prestações de
contas dos que concorrerem às proporci-
onais (art. 28, §§ 1º e 2º).

Valores em UFIR

Os valores  das contribuições serão
convertidos em UFIR, pelo valor desta no
mês em que as contribuições ocorrerem
(art. 28, §3º).

Encaminhamento da prestação de contas
e prazos

Os comitês deverão encaminhar à Jus-
tiça Eleitoral, em até 30 dias após as
eleições, as prestações de contas dos
candidatos e do próprio comitê; se houver
2º turno, a prestação de contas dos candi-
datos que o disputem, referente aos dois
turnos, será encaminhada em até 30 dias da
realização do pleito final (art. 29).
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Os candidatos que optarem pela pres-
tação de contas diretamente à Justiça Elei-
toral observarão igual prazo de 30 dias
após a eleição (art. 29, § 1º).

Penalidade

A inobservância desse prazo, enquanto
perdurar,  impede a diplomação (art. 29,
§ 2º).

Sobra de recursos

A sobra de recursos ao final da campa-
nha deve ser declarada na prestação de
contas e transferida ao partido ou aos
partidos coligados (art. 31).

Prazo para a conservação dos documen-
tos referentes às contas

A documentação concernente às contas
deverá ser conservada até 180 dias após a
diplomação dos candidatos (art. 32).

Pesquisas e testes pré-eleitorais

Registro prévio das informações das pes-
quisas na Justiça Eleitoral

As informações referidas às pesquisas
e relacionadas no art. 33 da lei serão
registradas na Justiça Eleitoral, até 5 dias
antes da divulgação dos seus resultados
(art. 33).

Infrações e penalidades

A divulgação de pesquisa sem o prévio
registro implica multa de 50.000 a 100.000
UFIRs (art. 33, § 3º).

A divulgação de pesquisa fraudulenta
constitui crime punível com detenção de
seis meses a um ano e multa de 50.000 a
100.000 UFIRs (art. 33, § 4º).

Garantia da ação fiscalizadora dos partidos

A ação fiscalizadora dos partidos sobre
as pesquisas e os testes pré-eleitorais não
poderá   ser impedida, dificultada ou
retardada sob pena de configurar crime
punível com detenção de seis meses a um
ano ou com prestação de serviços à comu-
nidade por igual prazo, e multa de 10.000
a 20.000 UFIRs (art. 34, § 2º).

A propaganda eleitoral em geral

Permissão para a propaganda eleitoral

A propaganda eleitoral será permitida após
o dia 5 de julho do ano da eleição (art. 36).

Propaganda para a realização de conven-
ção

A propaganda para a realização de
convenções partidárias será permitida nos
15 dias anteriores à sua realização, vedado
o  uso de rádio, televisão e outdoor (art. 36,
§1º).

Não-veiculação da propaganda partidária
gratuita

No segundo semestre do ano da elei-
ção, não será veiculada a propaganda
partidária gratuita prevista em lei nem
permitido qualquer tipo de propaganda
paga no rádio ou na televisão (art. 36, § 2º).

Vedação de pichações e penalidades

É vedada a pichação, a inscrição a tinta
e a veiculação de propaganda nos bens
públicos, ressalvada a fixação de placas,
estandartes, faixas e assemelhados nos
postes, viadutos, passarelas e pontes, des-
de que não lhes causem dano, prejudi-
quem  o seu uso ou o bom andamento do
tráfego (art. 37).

A veiculação de propaganda em desa-
cordo com a lei sujeita o responsável à
restauração do bem e à multa de 5.000 a
15.000 UFIRs (art. 37, § 1º).

Em bens particulares

Em bens particulares, é livre a veiculação
de propaganda (art. 37, § 2º).

Nas dependências do Poder Legislativo

Nas dependências do Poder Legislativo,
a veiculação de propaganda eleitoral fica
a critério da Mesa Diretora (art. 37, § 3º).

Propaganda mediante folhetos

É livre a propaganda via folhetos,
volantes e outros impressos editados sob a
responsabilidade do partido, coligação ou
candidato, exceto no dia da eleição (art. 38
e art. 39, § 5º).

Alto-falantes ou amplificadores de som

O funcionamento de alto-falantes ou
amplificadores de som é permitido entre as
8 e as 22 horas e à distância mínima de 200
metros:

� das sedes dos poderes, dos tribunais
e dos quartéis e estabelecimentos milita-
res;

� dos hospitais e casas de saúde;
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� das escolas, bibliotecas, igrejas e
teatros em funcionamento (art. 39).

Comícios

Comícios poderão ser realizados entre
as 8 e as 24 horas, excluído o dia da eleição
(art. 39, §§ 4º e 5º, I).

Vedações no dia da eleição e penalidades

No dia da eleição, é vedada a propagan-
da com alto-falantes e amplificadores ou a
promoção de comícios ou carreatas. Pena:
seis meses a um ano de detenção ou
prestação de serviços comunitários pelo
mesmo período e multa de 5.000 a 15.000
UFIRs (art. 39, § 5º).

Vedação do uso de símbolos associados a
órgão de governo, penalidades

É vedado o uso de símbolos, frases ou
imagens associados aos de órgão de gover-
no, empresa pública ou sociedade de
economia mista. Pena: seis meses a um ano
de detenção ou prestação de serviços
comunitários por igual período e multa de
10.000 a 20.000 UFIRs (art. 40).

Propaganda em outdoors

A propaganda via outdoors será permi-
tida após o sorteio realizado pela Justiça
Eleitoral (art. 42).

Distribuição dos locais para propaganda
em outdoors

Os locais para propaganda em outdoors
serão assim distribuídos:

� 30% para os partidos e coligações que
apresentarem candidato a presidente;

� 30% para os que tenham candidato a
governador e a senador;

� 40% para os que tenham candidatos
a deputado federal, estadual  ou distrital
(art. 42).

Nas eleições municipais, 50% dos lo-
cais para outdoors ficarão para os partidos
e coligações que tenham candidato a pre-
feito, e a outra metade, para os que tenham
candidato a vereador (art. 42).

Os partidos distribuirão entre seus can-
didatos os espaços para outdoors que lhes
couberem (art. 42, § 9º).

Preço das propagandas em outdoors

O preço das propagandas em outdoors
será, no máximo, igual ao de mercado (art.
42, § 10).

Propaganda na imprensa escrita
A propaganda na imprensa escrita é

permitida até o dia das eleições ( art. 43).

A propaganda no rádio e na televisão

Tratamento privilegiado a candidato

A partir de 1º de julho do ano da eleição,
fica vedado às emissoras de rádio e de
televisão dar tratamento privilegiado a
candidato, partido, coligação (art. 45).

Horário restrito

No rádio e na televisão, a propaganda
restringe-se ao horário gratuito definido na
lei (art. 44).

Divulgação de programas com nomes de
candidatos

A partir de 1º de julho do ano da eleição,
as emissoras de rádio e de televisão não
poderão transmitir programas, entrevistas,
filmes, novelas ou mesmo divulgar nome
de programa que se refira a candidato
escolhido em convenção, de modo a
desfavorecer ou a favorecer candidato, em
prejuízo do normal andamento das propa-
gandas políticas e das campanhas eleitorais
reguladas em lei. Exceção para os progra-
mas jornalísticos e debates políticos
(art. 45).

Programa apresentado ou comentado por
candidato

A partir de 1º de agosto, é vedada a
transmissão de programa apresentado ou
comentado por candidato escolhido em
convenção (art. 45).

Debates

É facultada a transmissão de debates
sobre as eleições majoritária ou proporci-
onal,  assegurada a participação de candi-
datos de todos os partidos com represen-
tação na Câmara dos Deputados, observa-
das as demais exigências do art. 46.

Período e horários para propaganda no
rádio, na televisão e na televisão por assi-
natura

A propaganda no rádio e na televisão e
nos canais de TV por assinatura se dará nos
45 dias anteriores à antevéspera das elei-
ções (art. 47):

� se propaganda para presidente da
República, às terças, quintas e sábados,  das
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7h às 7h25 e das  12h às 12h25, no rádio;
e das 13h às 13h25 e das 20h30 às  20h55,
na televisão;

� se propaganda para deputado fede-
ral: às terças, quintas e sábados, das 7h25
às 7h50 e das 12h25 às 12h50, no rádio; e
das 13h25 às 13h50 e das 20h55 às 21h20,
na televisão;

� se propaganda para governador de
Estado e do Distrito Federal, às segundas,
quartas e sextas-feiras:  das 7h às 7h20 e
das 12h às 12h20, no rádio; e das 13h às
13h20 e das 20h30 às 20h50, na televisão;

� se propaganda para senador, às se-
gundas, quartas e sextas-feiras, das 7h40 às
7h50 e das 12h40 às 12h50, no rádio; e das
13h40 às 13h50 e das 21h10 às 21h20, na
televisão;

� se propaganda para prefeito e vice-
prefeito, às segundas, quartas e sextas-
feiras, das 7h às 7h30 e  das 12h às 12h30,
no rádio; e das 13h às 13h30 e das 20h30
às 21h, na televisão;

� se propaganda para vereador, às
terças, quintas e sábados, das 7h às 7h30
e das 12h às 12h30, no rádio; e das 13h às
13h30 e das 20h30 às 21h, na televisão;

� se propaganda para deputado estadu-
al e deputado distrital, às segundas, quartas
e sextas-feiras, das 7h20 às 7h40 e das
12h20 às 12h40, no rádio; e das 13h20 às
13h40 e das 20h50 às 21h10, na televisão.

Esses horários de propaganda serão
distribuídos conforme a representação dos
partidos e das coligações na Câmara dos
Deputados, no início da legislatura em
curso, nos moldes do §2º do art. 47 da lei.

Propaganda no rádio e na televisão para o
segundo turno

Havendo 2º turno, a propaganda no
rádio e na televisão se dará a partir de 48
horas da proclamação do resultado do
primeiro turno e até a antevéspera da
eleição. Serão reservados 2 períodos diá-
rios de 20 minutos para cada eleição,
iniciando-se às 7h e às 12h, no rádio, e às
13h e às 20h30, na televisão (art. 49 e § 2º).
A divisão do tempo será igualitária entre os
candidatos.

Onde houver 2º turno para presidente
e para governador, o horário para a propa-
ganda do último iniciar-se-á imediatamen-

te após o término do horário do primeiro
(art. 49).

A alternância na ordem cronológica das
propagandas será feita por sorteio (art. 50).

Inserções diárias de 30 e 60 segundos
Serão reservados, ainda, 30 minutos

diários, no rádio e na televisão, para
inserções de 30 ou 60 segundos, a serem
distribuídos proporcionalmente ao longo
da programação veiculada entre as 8 e as
24 horas (art. 51).

Plano de mídia
A partir de 8 de julho do ano da eleição,

a Justiça Eleitoral convocará os partidos e
a representação das emissoras para elabo-
rarem plano de mídia para o uso da parcela
do horário eleitoral gratuito a que tenham
direito (art. 52).

Censura prévia
Não será admitida censura prévia nos

programas eleitorais gratuitos (art. 53).

Participação na propaganda para o 2º
turno

No 2º turno, não será permitida a
participação de filiados a partidos que
tenham formalizado o apoio a outros
candidatos (art. 54).

Infração e  suspensão da programação

A requerimento de partido, coligação ou
candidato, a Justiça Eleitoral poderá determi-
nar a suspensão, por 24 horas, da programa-
ção de emissora que deixar de cumprir as
disposições legais sobre propaganda
(art. 56).

Emissoras em VHF e UHF e canais por
assinatura

As disposições desta lei aplicam-se às
emissoras que operam em VHF e UHF e
aos canais de televisão por assinatura sob
a responsabilidade do  Legislativo (art. 57).

Direito de resposta
A partir da escolha de candidatos em

convenção, é assegurado o direito de
resposta a candidato, partido ou coliga-
ção atingidos por calúnia, difamação ou
injúria (art. 58).

Prazos para o exercício do direito de res-
posta

O ofendido ou seu representante legal
poderá pedir o exercício do direito de

PONTOS PRINCIPAIS DA LEI ELEITORALE CALENDÁRIO ELEITORIAL



42 REVISTA DO LEGISLATIVO

resposta  à Justiça Eleitoral nos seguintes
prazos:

� em 24 horas contadas da ofensa
ocorrida no horário eleitoral gratuito;

� em 48 horas contadas da ofensa
ocorrida durante programação normal do
rádio ou televisão;

� em 72 horas contadas da ofensa
ocorrida em publicação da imprensa escri-
ta (art. 58,  § 1º).

Divulgação da resposta do ofendido
A divulgação da resposta dar-se-á no

mesmo veículo, espaço, local, página,
tamanho e caracteres usados na ofensa, em
até 48 horas após a decisão da Justiça
Eleitoral (art. 58, § 3º, I, �b�).

A pedido do ofendido, a resposta pode-
rá ser feita no mesmo dia da semana em que
houve a ofensa escrita, mesmo se fora das
48 horas (art. 58,  § 3º, �c�).

Sistema eletrônico de votação e
totalização dos votos

A votação eletrônica será feita no nú-
mero ou na legenda partidária do candidato
(art. 59, § 1º).

Votação nos moldes tradicionais

O TSE poderá autorizar a eleição pelos
moldes tradicionais (art. 59). Nas eleições
proporcionais, o voto  que não permitir  a
identificação do candidato será computado
para legenda, desde que esteja correto o
número do partido (art. 59, § 2º).

Votação no número do candidato ou da
legenda

A votação eletrônica será feita no nú-
mero do candidato ou da legenda partidária
(art. 59).

O nome e fotografia  do candidato e o
nome do partido ou a legenda aparecerão
no painel da urna (art. 59, § 1º).

Falha da urna eletrônica
O TSE disciplinará a hipótese de falha

da urna eletrônica que prejudicar o regular
andamento do processo (art. 62, parágrafo
único).

Reclamações quanto à nomeação da mesa
receptora

O partido poderá reclamar ao juiz elei-
toral até 5 dias da nomeação da mesa
receptora (art. 63).

Menor de 18 anos não pode ser nome-
ado presidente e mesário (art. 63).

Dispensa dos eleitores nomeados para com-
por as mesas

Os eleitores nomeados para compor as
mesas receptoras serão dispensados do
serviço pelo dobro dos dias de convocação
(art.98 ).

Fiscalização das eleições

Escolha dos fiscais e delegados

Fiscais e delegados serão escolhidos
pelos partidos ou coligações dentre os
maiores de 18 anos, ou  poderão ser
nomeados pelo juiz (art. 65).

As credenciais de fiscais e delegados
serão expedidas pelos partidos ou coliga-
ções (art. 65).

Fiscalização de todas as fases do processo
de votação

Os partidos e coligações poderão fisca-
lizar todas as fases do processo de votação,
apuração e preenchimento de boletins de
urna (art. 66).

Boletins de urna
Os boletins de urna, aprovados pelo

TSE, conterão os nomes e os números dos
candidatos nela votados (art. 68).

O presidente da mesa receptora é
obrigado a entregar cópia do boletim de
urna aos partidos e coligações concorren-
tes ao pleito, sob pena de um a três meses
de detenção, ou de prestação de serviços
comunitários pelo mesmo período, e multa
no valor de 1.000  a 5.000 UFIRs (art. 68,
§ 2º).

Impugnação
A impugnação não recebida pela junta

eleitoral poderá ser apresentada no TRE,
em 48 horas, acompanhada da declaração
de duas testemunhas (art. 69).

O presidente de junta eleitoral que
deixar de receber ou de mencionar em ata
os protestos recebidos deverá ser afastado,
além de responder pelos crimes previstos
no Código Eleitoral (art. 70).

Crime de dano ao sistema computadorizado
eleitoral

Acessar sistema de tratamento automá-
tico de dados usado pelo serviço eleitoral
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a fim de alterar a apuração ou a contagem
de votos; desenvolver ou introduzir co-
mando, instrução ou programa de compu-
tador capaz de destruir, apagar, eliminar,
alterar, gravar ou transmitir dado, instrução
ou programa ou provocar qualquer outro
resultado diverso do esperado em sistema
de tratamento automático de dados usados
pelo serviço eleitoral; bem como causar,
propositadamente, dano físico ao equipa-
mento usado na votação ou  na totalização
dos votos, constituem crimes puníveis com
reclusão de 5 a 10 anos (art. 72).

Condutas vedadas aos agentes públi-
cos em campanhas eleitorais

Conceito legal de agente público

Agente público, para os efeitos do art.
73 desta lei, é aquele que 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 entida-
des da administração pública direta, indi-
reta ou fundacional (art. 73).

Condutas lesivas à igualdade de oportuni-
dade

São proibidas aos agentes públicos,
servidores ou não, as condutas tendentes
a afetar a igualdade de oportunidade entre
candidatos nos pleitos eleitorais. Tais con-
dutas configuram atos de improbidade
administrativa e sujeitam-se às disposições
da Lei nº 8.429, de 1992 (art. 73).

O descumprimento do disposto no art.
73 acarretará a suspensão imediata da
conduta vedada, quando for o caso, e
sujeitará os responsáveis a multa de 5 a
100.000 UFIRs (art. 73, § 4º).

Bens pertencentes à administração pú-
blica

O agente público que ceder ou usar
bens móveis ou imóveis pertencentes à
administração pública, em benefício de
candidato, partido ou coligação, poderá ser
punido com multa do dobro do valor do
bem ou aluguel (art. 73, I e § 4º da Lei nº
9.504/97, c/c os arts. 10, II, e 12, II, da Lei
nº 8.429/92).

Serviços gráficos do poder público
O agente público que usar os serviços

gráficos do poder público ou por este
custeados ou permitir o seu uso poderá ser
punido com multa correspondente ao do-
bro do valor dos serviços (art. 73, II e § 4º
da Lei nº 9.504/97, c/c os arts. 10, XIII, e
12, II, da Lei nº 8.429/92).

Cessão de servidor público

O agente público que ceder servidor
público ou empregado da administração
do Poder Executivo, ou usar de seus
serviços para comitês de campanha eleito-
ral de candidato, partido ou coligação,
poderá ser punido com multa de 5 a
100.000 UFIRs (art. 73, III, e § 4º da Lei nº
9.504/97).

Uso promocional de bens e serviços sub-
vencionados pelo poder público

O agente público que fizer ou permitir
uso promocional, em favor de candidato,
de distribuição gratuita de bens e serviços
de caráter social subvencionados pelo
poder público poderá ser punido com
multa correspondente ao dobro do valor
dos bens ou serviços (art. 73, IV, e § 4º da
Lei nº 9.504/97, c/c os arts. 10, XIII, e 12,
II, da Lei nº 8.429/92).

Nomeação e contratação três meses antes
São vedados os atos do agente público

que nomear, contratar ou de qualquer
forma admitir, demitir sem justa causa,
suprimir ou readaptar vantagens, ou por
outros meios dificultar ou impedir o exer-
cício funcional, ou que, de ofício, remover,
transferir ou exonerar servidor público, na
circunscrição do pleito, nos três meses que
antecederem a eleição e até a posse dos
eleitos, sob pena de nulidade de pleno
direito (art. 73, V).

Não serão nulos de pleno direito os atos
que importarem em contratação ou exone-
ração de ocupantes de cargos em comis-
são;  em nomeação dos aprovados em
concursos públicos homologados antes do
início dos três meses anteriores ao pleito;
em nomeação de pessoa  ou contratação de
serviços públicos essenciais e inadiáveis
com prévia e expressa autorização do
chefe do Poder Executivo, entre outros
(art. 73, V).

PONTOS PRINCIPAIS DA LEI ELEITORALE CALENDÁRIO ELEITORIAL



44 REVISTA DO LEGISLATIVO

Transferência voluntária de recursos, res-
salvas

Nos três meses que antecederem o
pleito, é proibido realizar transferência
voluntária de recursos da União aos Estados
e municípios e dos Estados aos municípios,
sob pena de nulidade de pleno direito.
Ressalva: recursos para cumprir obrigação
formal preexistente de obra ou serviço em
andamento e com cronograma prefixado e
os destinados a atender a situações de
emergência e de calamidade pública (art.
73, VI, �a�).

Publicidade institucional
Nos três meses que antecederem o

pleito, é proibido autorizar publicidade
institucional dos atos, programas, obras,
serviços e campanhas dos órgãos públicos.
Ressalva: casos de grave e urgente neces-
sidade pública, reconhecida pela Justiça
Eleitoral; também a propaganda de produ-
tos e serviços que tenham concorrência no
mercado poderá ser feita (art. 73, VI, �b�).

Pronunciamento em cadeia de rádio e
televisão

Nos três meses anteriores ao pleito, é
proibido fazer pronunciamento em cadeia
de radio e televisão, fora do horário elei-
toral gratuito, salvo se tratar de matéria
urgente e característica das funções de
governo, a critério da Justiça Eleitoral (art.
73, VI, �c�).

É proibido realizar, nos três meses
anteriores ao pleito, em ano de eleição,
despesas com publicidade dos órgãos
públicos, ou das respectivas entidades da
administração indireta, que excedam a
média dos gastos nos três últimos anos  que
antecederem o pleito ou do último ano
anterior à eleição (art. 73, VII).

Uso de transporte oficial em campanha
O presidente da República e sua comi-

tiva poderão usar o transporte oficial em
campanha eleitoral, desde que as despesas
sejam ressarcidas pelo partido político ou
coligação a que o Presidente esteja vincu-
lado (art. 73, § 2º, c/c art. 76).

Participação em inaugurações nos três
meses anteriores

Aos candidatos a cargo do Poder Exe-
cutivo é proibido participar, nos três meses

anteriores ao pleito, de inaugurações de
obras públicas, sob pena de cassação do
registro (art. 77).

Disposições transitórias

Regras para o sistema convencional de
votação

Nas seções eleitorais onde não for
usado o sistema eletrônico de votação,
serão aplicadas as regras dos arts. 83 a 89
da lei e as do Código Eleitoral (art. 82).

Cédulas

Haverá duas cédulas distintas, uma para
as majoritárias e outra para as proporcio-
nais, conforme modelo da Justiça Eleitoral
(art. 83, § 1º).

Os candidatos à majoritária serão iden-
tificados pelo nome e pela sigla do partido
e deverão figurar na ordem determinada
em sorteio (art. 83, § 2º).

Modo de votar

Na votação, o eleitor dirigir-se-á duas
vezes à cabina, a primeira para votar nas
proporcionais, preenchendo a cédula de
cor branca; a segunda para preenchimento
da cédula de cor amarela, destinada às
majoritárias (art. 84).

Apuração, número de fiscais por partido

Na apuração, os fiscais e delegados
poderão observar diretamente, à distância
máxima de um metro da mesa, a abertura
da urna, a abertura e a contagem das
cédulas e o preenchimento do boletim
(art. 87).

Cada partido ou coligação poderá indi-
car até 3 fiscais perante a junta eleitoral,
funcionando um de cada vez (art. 87, § 3º).

Obrigação de recontagem de urna

A recontagem da urna pelo presidente
da junta é obrigatória quando o boletim
apresentar resultado não coincidente com
o número de votantes; quando ficar evi-
denciada a atribuição de votos a candidatos
inexistentes, ou a apresentação de totais de
percentagem de votos brancos, nulos ou
válidos destoantes da média geral das
demais seções eleitorais do município
(art. 88).
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Financiamento de campanha com recur-
sos públicos para a próxima eleição

O financiamento das campanhas com
recursos públicos será disciplinado em lei
específica (art. 79). 

Reserva de percentuais de vagas por sexo

Nas eleições de 1998, cada partido ou
coligação reservará, pelo menos, 25% das
vagas para candidatos de cada sexo (art.
80).

Eleitor analfabeto
Será permitido o uso de instrumentos

que auxiliem o eleitor analfabeto a votar
(art. 89).

Disposições finais

Respondem penalmente pelos parti-
dos e coligações os seus representantes
legais (art. 90, § 1º).

Reincidência na infração
As penalidades pecuniárias serão apli-

cadas em dobro, nos casos de reincidência
(art. 90, § 2º).

Crime de retenção de título eleitoral

A retenção de título eleitoral ou do
comprovante de alistamento eleitoral cons-
titui crime punível com detenção de um a
três meses, com a alternativa da prestação
de serviços à comunidade local e multa no
valor de 5.000 a 10.000 UFIRs  (art. 91,
caput, e parágrafo único).

Prioridade dos feitos eleitorais

Após o registro das candidaturas e até
cinco dias após o pleito final, os feitos
eleitorais terão prioridade, ressalvados os
processos de habeas corpus e mandado de
segurança, sob pena de incorrer em crime
de responsabilidade a autoridade que
descumprir as disposições desse artigo
(art. 94).

Compensação fiscal do rádio e da televisão

O rádio e a televisão terão compensa-
ção fiscal pela cedência do horário gratuito
(art. 99).

Representação fundada no descumpri-
mento da lei

As reclamações ou representações re-
lativas ao descumprimento da lei poderão
ser feitas por qualquer partido, coligação
ou candidato:

� aos juízes eleitorais, nas eleições
municipais;

� aos Tribunais Regionais Eleitorais, nas
eleições federais, estaduais e distritais;

� ao Tribunal Superior Eleitoral, na
eleição presidencial (art. 96).

As reclamações e representações de-
vem relatar fatos, indicando provas, indí-
cios e circunstâncias (art. 96, § 1º).

O candidato, partido ou coligação po-
derá representar ao Tribunal Regional
Eleitoral contra o juiz eleitoral que
descumprir as disposições dessa lei ou der
causa ao seu descumprimento, inclusive
quanto aos prazos (art. 97).

Alterações na Lei Orgânica dos Partidos
Políticos (LOPP)

O art. 19 da Lei n.º 9.096 (LOPP), de
1995, teve a redação do seu caput alterada
para prever a remessa pelos partidos, na
segunda semana dos meses de abril e
outubro de cada ano,  da relação dos nomes
de todos os seus filiados, constando a data
de filiação e o número dos títulos eleitorais
e das seções em que estão inscritos (art.
103).

O art. 44 da Lei Orgânica dos Partidos
Políticos foi alterado para assegurar que a
aplicação dos recursos  oriundos do fundo
partidário não se sujeitará ao regime da lei
de licitações (art. 104).

Dispensa dos eleitores nomeados para tra-
balhar nas eleições

Os eleitores nomeados para trabalhar
nas eleições serão dispensados do serviço
mediante declaração da Justiça Eleitoral,
por um período correspondente ao dobro
dos dias de convocação (art. 98).

Alterações no Código Eleitoral

O parágrafo único do art. 145 do Código
Eleitoral foi alterado para incluir os polici-
ais militares em serviço entre os cidadãos
que poderão votar fora da respectiva seção
(art. 102).

Instruções do TSE

Até o dia 5 de março do ano da eleição,
o TSE expedirá todas as instruções ne-
cessárias à execução da lei. Nessa ocasião,
os delegados dos partidos serão previa-
mente ouvidos (art. 105).
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RESOLUÇÃO 20.000 �  INSTRUÇÃO Nº 24 �  CLASSE 12ª � DISTRITO
FEDERAL (BRASÍLIA)
Relator: ministro Eduardo Alckmin.
CALENDÁRIO ELEITORAL

(Eleições de 1998)
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O Tribunal Superior Eleitoral, usando das
atribuições que lhe confere o art. 105 da Lei nº
9.504, de 30 de setembro de 1997, resolve
expedir as seguintes instruções:

OUTUBRO DE 1997
4 de outubro �  sábado

(um ano antes)

1. Último dia do prazo para os partidos
obterem registro de seus estatutos no
Tribunal Superior Eleitoral, visando à par-
ticipação nas eleições (Lei nº 9.504/97,
art. 4º).

2. Último dia do prazo para os candida-
tos a cargo eletivo requererem inscrição
eleitoral ou transferência de domicílio na
circunscrição na qual pretendem concorrer
(Lei nº 9.504/97, art. 9º, caput).

3. Último dia do prazo para os candi-
datos a cargo eletivo estarem com a
filiação deferida no âmbito partidário
(Lei nº 9.504/97, art. 9º, caput).

MARÇO DE 1998
5 de março �  quinta-feira

Último dia do prazo para o Tribunal
Superior Eleitoral expedir as instruções
relativas às eleições de 1998 (Lei nº
9.504/97, art. 105, caput).

ABRIL DE 1998
7 de abril �  terça-feira

(180 dias antes)

1. Último dia do prazo para o órgão de
direção nacional do partido 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 nº 9.504/97, art.
7º, § 1).

2. Data a partir da qual é vedado aos
agentes públicos fazer, na circunscrição do
pleito, revisão geral da remuneração dos
servidores públicos que exceda à recom-
posição da perda de seu poder aquisitivo
ao longo do ano da eleição (Lei nº 9.504/
97, art. 73, VIII).

MAIO DE 1998
6 de maio �  quarta-feira

(150 dias antes)
Último dia do prazo para o eleitor

requerer inscrição eleitoral ou transferên-
cia de domicílio (Lei nº 9.504/97, art. 91).

JUNHO DE 1998
6 de junho �  sábado

(120 dias antes)

Último dia do prazo para o Tribunal
Superior Eleitoral apresentar aos partidos
políticos os programas de computador a
serem utilizados (Lei nº 9.504/97, art. 66,
caput).

10 de junho �  quarta-feira
1. Início do prazo para a realização de

convenções destinadas a deliberar sobre
coligações e escolher candidatos a presi-
dente e vice-presidente da República,
governador e vice-governador, senador e
respectivos suplentes e a deputado fede-
ral, estadual e distrital (Lei nº 9.504/97, art.
8º, caput).

2. Data a partir da qual os feitos eleito-
rais terão prioridade para a participação do
Ministério Público e dos juízes de todas as
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Justiças e instâncias, ressalvados os proces-
sos de habeas corpus e mandado de segu-
rança ( Lei nº 9.504, art. 94, caput).

11 de junho �  quinta-feira

Último dia do prazo para os partidos
impugnarem os programas de computador
a serem utilizados (Lei nº 9.504/97, art. 66,
§ 1º).

25 de junho �  quinta-feira

Último dia do prazo para as empresas de
publicidade entregarem aos juízes eleitorais,
nos municípios, e aos Tribunais Regionais,
nas Capitais, a relação dos locais destinados
à divulgação de propaganda eleitoral por
meio de outdoors (Lei nº 9.504/97, art. 42,
§ 4º).

26 de junho �  sexta-feira
(100 dias antes)

Último dia do prazo para o eleitor que
mudou de residência dentro do município
pedir alteração no seu título (Código Elei-
toral, art. 46, § 3º, II).

30 de junho �  terça-feira

Último dia do prazo para a realização de
convenções destinadas a deliberar sobre
coligações e escolher candidatos (Lei nº
9.504/97, art. 8º, caput).

JULHO DE 1998
1º de julho �  quarta-feira

1. Data a partir da qual não será veicu-
lada a propaganda partidária gratuita pre-
vista na Lei nº 9.504, de 1997, nem
permitido qualquer tipo de propaganda
política paga no rádio e na televisão (Lei nº
9.504/97, art. 36, § 2º).

2. Data a partir da qual, sem prejuízo de
outras sanções cabíveis, estarão sujeitas ao
pagamento de multa no valor de 20.000 a
100.000 UFIR, duplicada na hipótese de
reincidência, as emissoras de rádio e tele-
visão que, em sua programação normal e
noticiário:

I �  transmitirem, ainda que sob a forma
de entrevista jornalística, imagens de rea-
lização de pesquisa ou qualquer outro tipo
de consulta popular de natureza eleitoral
em que seja possível identificar o entrevis-

tado  ou em que haja manipulação de
dados;

II �  usarem trucagem, montagem ou
outro recurso de áudio ou vídeo, que,  de
qualquer forma, degradem ou ridiculari-
zem candidato, partido ou coligação, ou
produzirem ou veicularem programa com
esse efeito;

III �  veicularem propaganda política
ou difundirem opinião favorável ou contrá-
ria a candidato, partido, coligação, a seus
órgãos ou representantes;

IV �   derem tratamento privilegiado a
candidato, partido ou coligação;

V �  veicularem ou divulgarem filmes,
novelas, minisséries ou qualquer outro
programa com alusão ou crítica a candida-
to, partido polít ico, mesmo que
dissimuladamente, exceto programas
jornalísticos ou debates políticos;

VI �  divulgarem  nome de programa
que se refira a candidato escolhido em
convenção, ainda quando preexistente,
inclusive se coincidente com o nome de
candidato ou com a variação nominal  por
ele adotada (Lei nº 9. 504/97, art. 45, I a
VI).

4 de julho �  sábado
(três meses antes)

1. Data a partir da qual são vedadas aos
agentes públicos as seguintes condutas
(Lei nº 9.504/97, art. 73, incisos 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 exer-
cício funcional e, ainda, ex offício, remo-
ver, transferir ou exonerar servidor públi-
co, 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 Tri-
bunais ou Conselhos de Contas e dos
órgãos da Presidência da República;

c) nomeação dos aprovados em concur-
sos públicos homologados até esta data;

d) nomeação ou contratação necessária
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à instalação ou ao funcionamento inadiável
de serviços públicos essenciais, com pré-
via e expressa autorização do chefe do
Poder Executivo;

e) transferência ou remoção ex offício
de militares, policiais civis e de agentes
penitenciários;

II �  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 a situações de emergência e de
calamidade pública;

2. Data a partir da qual é vedado aos
agentes públicos cujos cargos estejam em
disputa na eleição (Lei nº 9.504/97, art. 73,
VI, �b� e �c� e § 3º):

I �  com exceção da propaganda de
produtos e serviços que tenham concor-
rência 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;

II �  fazer pronunciamento em cadeia
de rádio e televisão, fora do horário elei-
toral gratuito, salvo quando, a critério da
Justiça Eleitoral tratar-se de matéria urgen-
te, relevante e característica das funções
de governo.

3. Data a partir da qual é vedado aos
candidatos aos cargos de presidente, vice-
presidente, governador e vice-governador
participar de inaugurações de obras públi-
cas (Lei nº 9.504/97, art. 77, caput).

4. Data a partir da qual é vedada a
contratação de shows artísticos pagos com
recursos públicos na realização de inaugu-
rações (Lei nº 9.504/97, art. 75).

5. Data a partir da qual, independente-
mente do critério de prioridade, os servi-
ços telefônicos oficiais ou concedidos,
farão instalar, nas sedes dos diretórios
nacionais e regionais devidamente
registrados, telefones necessários, medi-
ante requerimento do respectivo presi-

dente, e pagamento das taxas devidas
(Código Eleitoral, art. 256, § 1º).

6. Data a partir da qual os partidos
políticos registrados podem fazer funcio-
nar, das 14 às 22 horas, alto-falantes, ou
amplificadores de voz, nas suas sedes ou
em veículos (Código Eleitoral, art. 244, II
�  v. art. 322).

5 de julho �  domingo
1. Último dia do prazo para a apresen-

tação no Tribunal Superior, até as 19 horas,
do requerimento de registro de candidatos
a  presidente e vice-presidente da Repú-
blica (Lei nº 9.504/97, art. 11, caput).

2. Último dia do prazo para a apresen-
tação nos Tribunais Regionais, até as 19
horas, do requerimento de registro de
candidatos a governador e vice-governa-
dor, senador e respectivos suplentes, e a
deputado federal, estadual e distrital (Lei nº
9.504/97, art. 11, caput).

3. Data a partir da qual permanecerão
abertas aos sábados, domingos e feriados
as Secretarias dos Tribunais Regionais e do
Tribunal Superior (LC nº 64/90, art. 16).

4. Último dia do prazo para os Tribunais
e Conselhos de Contas tornarem disponí-
veis à Justiça Eleitoral relação dos que
tiveram suas contas relativas ao exercício
de cargos ou funções públicas rejeitadas
por irregularidade insanável e por decisão
incorrível do órgão competente, ressalva-
dos os casos em que a questão estiver
sendo submetida à apreciação do Poder
Judiciário, ou que haja  sentença  judicial
favorável  ao  interessado  (Lei nº 9.504/
97, art. 11, § 5º).

6 de julho �  segunda-feira

Data a partir da qual será permitida a
propaganda eleitoral (Lei nº 9.504/97, art.
36, caput).

7 de julho �  terça-feira

Último dia do prazo para os próprios
candidatos requererem seus registros pe-
rante o Tribunal Superior e Tribunais Re-
gionais, até as 19 horas, na hipótese de os
partidos ou coligações não os terem reque-
rido (Lei nº 9.504/97, art. 11, § 4º).
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8 de julho �  quarta-feira

1. Último dia do prazo para os Tribunais
Regionais Eleitorais encaminharem para
publicação na imprensa oficial a relação
dos partidos e coligações que requereram
registro de candidatos, para o fim de
realização de sorteio dos locais para colo-
cação de outdoors (Lei nº 9.504/97, art. 42,
§ 5º).

2. Início do prazo para o Tribunal
Superior e os Tribunais Regionais convo-
carem os partidos e a representação das
emissoras de televisão para elaborarem
plano de mídia para uso da parcela do
horário eleitoral gratuito a ser utilizado
em inserções a que tenha direito (Lei nº
9.504/97, art. 52).

10 de julho �  sexta-feira

Último dia do prazo para os juízes
eleitorais, nos municípios, e os Tribunais
Regionais, nas Capitais, realizarem o sor-
teio entre os partidos e coligações dos
locais destinados pelas empresas de publi-
cidade à propaganda eleitoral por meio de
outdoors (Lei nº 9.504/97, art. 42,  § 5º).

14 de julho �  terça-feira

Encerramento do período para os par-
tidos e coligações, observando o prazo de
dez dias úteis após a escolha de seus
candidatos, constituírem os comitês finan-
ceiros (Lei nº 9.504/97, art. 19, caput).

19 de julho �  domingo

Encerramento do período para os par-
tidos ou coligações registrarem perante o
Tribunal Superior e Tribunais Regionais os
comitês financeiros, observando o prazo
de cinco dias após a respectiva constitui-
ção (Lei nº 9.504/97, art. 19, § 3º).

26 de julho �  domingo
(70 dias antes)

1. Último dia do prazo para a publica-
ção, no órgão oficial do Estado, dos nomes
das pessoas indicadas para compor as
juntas eleitorais, para o primeiro e eventual
segundo turnos de votação (Código Eleito-
ral, art. 36, § 2º).

2. Último dia do prazo para que os
títulos dos eleitores que requereram inscri-

ção ou transferência estejam prontos (Có-
digo Eleitoral, art. 114, caput).

29 de julho �  quarta-feira
(67 dias antes)

Último dia do prazo para os partidos
políticos impugnarem, em petição funda-
mentada, os nomes das pessoas indicadas
para compor as juntas eleitorais (Código
Eleitoral, art. 36, § 2º).

31 de julho �  sexta-feira

Data a partir da qual o Tribunal Superior
Eleitoral poderá requisitar, das emissoras
de rádio e televisão, até dez minutos
diários, contínuos ou não, que poderão ser
somados e usados em dias espaçados, para
a divulgação de seus comunicados, bole-
tins e instruções ao eleitorado (Lei nº
9.504/97, art. 93).

AGOSTO DE 1998
1º de agosto �  sábado

Data a partir da qual é vedado às
emissoras de rádio e televisão transmitir
programa apresentado ou comentado por
candidato escolhido em convenção (Lei nº
9.504/97, art. 45, § 1º).

5 de agosto �  quarta-feira
(60 dias antes)

1. Último dia do prazo para os órgãos
de direção dos partidos preencherem as
vagas remanescentes para as eleições
proporcionais, no caso de as convenções
para a escolha de candidatos não terem
indicado o número máximo previsto no art.
10 da Lei nº 9.504, de 1997 (Lei nº 9.504/
97, art. 10, § 5º).

2. Último dia do prazo para a nomeação
dos membros das juntas eleitorais, para o
primeiro e eventual  segundo  turnos  de
votação (Código  Eleitoral, art. 36, § 1º).

3.  Último dia do prazo para a publica-
ção do edital de convocação e nomeação
dos mesários, para o primeiro e eventual
segundo turnos de votação (Código Eleito-
ral, art. 120, § 3º).

4. Último dia do prazo para a designa-
ção da localização das seções eleitorais
para o primeiro e eventual segundo turnos
de votação (Código Eleitoral, art. 135).
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5. Data a partir da qual é assegurada
prioridade postal aos partidos políticos
para a remessa da propaganda de seus
candidatos registrados (Código Eleitoral,
art. 239 �  v. art. 338).

6. Último dia do prazo para o pedido de
registro de candidato às eleições propor-
cionais, na hipótese de substituição (Lei nº
9.504/97, art. 13,  § 3º).

10 de agosto �  segunda-feira

(55 dias antes)

1. Último dia do prazo para os partidos
políticos reclamarem da nomeação dos
membros das Mesas Receptoras (Lei nº
9.504/97, art. 63, caput).

2. Último dia do prazo para os membros
das mesas receptoras recusarem a nome-
ação (Código Eleitoral, art. 120, § 4º).

12 de agosto �  quarta-feira

Último dia do prazo para o juiz eleitoral
decidir sobre as recusas e reclamações
contra a nomeação dos membros das mesas
receptoras (Lei nº 9.504/97, art. 63, caput).

13 de agosto �  quinta-feira

1. Data em que todos os pedidos de
registro de candidatos a presidente e vice-
presidente da República, mesmo os im-
pugnados, devem estar julgados pelo Tri-
bunal Superior e publicadas as respectivas
decisões (LC nº 64/90, arts. 3º e seguintes).

2. Data em que todos os pedidos de
registro de candidatos a governador e vice-
governador, senador e respectivos suplen-
tes, e a deputado federal, estadual e
distrital, inclusive os impugnados, devem
estar julgados pelo Tribunal Regional e
publicadas as respectivas decisões (LC nº
64/90, arts. 3º e seguintes).

14 de agosto �  sexta-feira

Data limite para publicação do edital de
convocação para a audiência de sorteio  da
ordem dos candidatos na cédula oficial
(Código Eleitoral, art. 104, § 3º).

15 de agosto sábado
(50 dias antes)

1. Último dia do prazo para os partidos
recorrerem da decisão do juiz eleitoral

sobre a nomeação dos membros da mesa
receptora (Lei nº 9.504/97, art. 63, § 1º).

2. Último dia do prazo para os respon-
sáveis por todas as repartições, órgãos ou
unidades de serviço público oficiarem ao
juiz eleitoral informando o número, a espé-
cie e a lotação dos veículo e embarcações
de que dispõem para o primeiro e eventual
segundo turnos de votação (Lei nº 9.504/
97, art. 3º).

17 de agosto �  segunda-feira

1. Data limite para realização do sorteio
da colocação dos nomes dos candidatos às
eleições majoritárias nas cédulas (Código
Eleitoral, art. 104, § 2º).

2. Data limite para os Tribunais Regio-
nais e o Tribunal Superior realizarem sor-
teio para a escolha da ordem de veiculação
da propaganda de cada partido ou coliga-
ção (Lei nº 9.504/97, art. 50).

18 de agosto �  terça-feira

1. Último dia do prazo para os Tribunais
Regionais decidirem os recursos interpos-
tos contra a nomeação dos membros das
mesas receptoras (Lei nº 9.504/97, art. 63,
§ 1º).

2. Início do período da propaganda
eleitoral gratuita no rádio e na televisão (Lei
nº 9.504/97, art. 47, caput).

20 de agosto �  quinta-feira
(45 dias antes)

Último dia do prazo para os Tribunais
Regionais enviarem ao Tribunal Superior a
relação dos candidatos às eleições majori-
tária e proporcionais, da qual constará
obrigatoriamente a referência ao sexo e ao
cargo a que concorrem, para fins de cen-
tralização e divulgação de dados (Lei nº
9.504/97, art. 16).

25 de agosto �  terça-feira
(40 dias antes)

Último dia do prazo para o diretório
regional indicar integrantes da Comissão
Especial de Transportes e Alimentação
para o primeiro e eventual segundo turnos
de votação (Lei nº 6.091/74, art. 15).
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SETEMBRO DE 1998
1º de setembro �  terça-feira

Último dia do prazo para os Tribunais
Regionais Eleitorais divulgarem o modelo
da cédula com os nomes dos candidatos
majoritários, na ordem já definida (Lei nº
9.504/97, art. 83, § 4º).

2 de setembro �  quarta-feira

Data em que todos os recursos sobre
pedidos de registros de candidatos devem
estar julgados pelo Tribunal Superior e
publicadas as respectivas decisões (LC
64/90, art. 3º e seguintes).

4 de setembro �  sexta-feira
(30 dias antes)

1. Último dia do prazo para a requisição
de veículos e embarcações, órgãos ou
unidades de serviço público para o primei-
ro e eventual segundo turnos de votação
(Lei nº 6.091/74, art. 3º, § 2º).

2. Data da instalação da Comissão Espe-
cial de Transporte e Alimentação (Lei nº
6.091/74, art. 14).

3. Último dia do prazo para o juiz
eleitoral comunicar ao Tribunal Regional
os nomes dos escrutinadores que houver
nomeado e para a publicação, mediante
edital, da composição da junta eleitoral
(Código Eleitoral, art. 39).

4. Último dia do prazo para os Tribunais
Regionais publicarem as seguintes rela-
ções, para uso na votação e apuração:

I �  a primeira, ordenada por partidos,
com a lista dos respectivos candidatos em
ordem numérica, com as três variações de
nome correspondentes a cada um, na
ordem escolhida pelo candidato;

II �  a segunda, com o índice onomástico
e organizada em ordem alfabética, nela
constando o nome completo de cada can-
didato e cada variação de nome, também
em ordem alfabética, seguidos da respec-
tiva legenda e número (Lei nº 9.504/97, art.
12, § 5, I e II).

19 de setembro �  sábado

(15 dias antes)

1. Data a partir da qual nenhum candi-
dato poderá ser detido ou preso,  salvo no
caso de flagrante delito (Código Eleitoral,
art. 236, § 1º).

2. Último dia do prazo para a requisição
de funcionários e instalações destinadas aos
serviços de transporte e alimentação de
eleitores no primeiro e no eventual segundo
turnos de votação (Lei nº 6.091/74, art. 1º,
§ 2º).

3. Data em que deve ser divulgado o
quadro geral de percursos e horários pro-
gramados para o transporte de eleitores
para o primeiro e eventual segundo turnos
de votação (Lei nº 6.091/74, art. 4º).

22 de setembro �  terça-feira
(12 dias antes)

Último dia do prazo para a reclamação
contra o quadro geral de percursos e
horários programados para o transporte de
eleitores no primeiro e eventual segundo
turnos de votação (Lei nº 6.091/74, art. 4º,
§ 2º).

24 de setembro �  quinta-feira
(10 dias antes)

Último dia do prazo para o juiz eleitoral
comunicar aos chefes das repartições pú-
blicas e aos proprietários arrendatários ou
administradores das propriedades particu-
lares a resolução de que serão os respec-
tivos edifícios, ou parte deles, utilizados
para o funcionamento das mesas receptoras
no primeiro e eventual segundo turnos de
votação (Código Eleitoral, art. 137).

25 de setembro �  sexta-feira

Último dia do prazo para o juiz eleitoral
decidir as reclamações contra o quadro geral
de percursos e horários para o transporte de
eleitores, devendo, em seguida, publicar o
quadro definitivo (Lei nº 6.091/74, art. 4º,
§ 3º).

29 de setembro �  terça-feira
(5 dias antes)

1. Último dia do prazo para os partidos
políticos e coligações indicarem aos juízes
eleitorais, Tribunais Regionais e Tribunal
Superior, representantes para o Comitê
Interpartidário de Fiscalização, bem como
os nomes das pessoas autorizadas a expe-
dir as credenciais para fiscais e delegados
(Lei nº 9.504/97, art. 65, §§ 1º a 3º).

2. Data a partir da qual, e até 48
(quarenta e oito) horas depois da eleição,
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nenhum eleitor poderá ser preso ou deti-
do, salvo em flagrante delito, ou em virtude
de sentença criminal condenatória por
crime inafiançável, ou, ainda, por desres-
peito a salvo-conduto (Código Eleitoral,
art. 236).

OUTUBRO DE 1998
1º de outubro �  quinta-feira

(3 dias antes)
1. Data em que o presidente do Tribu-

nal Superior sorteará, entre os seus mem-
bros, o relator de cada um dos seguintes
grupos, ao qual serão distribuídos todos os
recursos e documentos da eleição presi-
dencial na respectiva circunscrição para o
primeiro e eventual segundo turnos de
votação (Código Eleitoral, art. 206; RI, art.
86):

Grupo I �  Amazonas,  Alagoas, São
Paulo e Tocantins;

Grupo II �  Minas Gerais, Mato Grosso,
Espírito Santo e Mato Grosso do Sul;

Grupo III �  Ceará, Sergipe, Maranhão
e Goiás;

Grupo IV �  Rio de Janeiro, Paraná, Pará
e Piauí;

Grupo V �  Bahia, Pernambuco, Paraíba
e Santa Catarina;

Grupo VI �  Distrito Federal, Rio Gran-
de do Sul, Rio Grande do Norte, Acre,
Rondônia, Roraima e Amapá.

2. Término do período de propaganda
eleitoral gratuita no rádio e na televisão
(Lei nº 9.504/97, art. 47, caput).

3. Último dia do prazo para o juiz
eleitoral remeter ao presidente da mesa
receptora a urna e o material destinado à
votação (Código Eleitoral, art. 133)

4. Início do prazo de validade do salvo-
conduto expedido pelo Juiz Eleitoral (Có-
digo Eleitoral, art. 235 e parágrafo único).

5. Último dia do prazo para propaganda
política mediante comícios e reuniões
públicas (Código Eleitoral, art. 240, pará-
grafo único).

2 de outubro �  sexta-feira
(2 dias antes)

Data a partir da qual o presidente da
mesa receptora que não tiver recebido a
urna e o material destinado à votação
deverá diligenciar para o seu recebimento
(Código Eleitoral, art. 133, § 2º)

4 de outubro �  domingo
DIA DAS ELEIÇÕES

(Lei nº 9.504/97, art. 1º, caput)

Às 7 horas
Instalação da seção (Código Eleitoral, art.
142)
Às 8 horas
Início da votação (Código Eleitoral, art.
144).
Às 17 horas
Encerramento da votação (Código Eleito-
ral, arts. 144 e 153).
Depois das 17 horas
Início da apuração (Lei nº 6.996/82, art.
14).

6 de outubro �  terça-feira

1. Término, às 17h, do período de
validade do salvo-conduto expedido pelo
juiz eleitoral ou presidente da mesa
receptora (Código Eleitoral, art. 235, pará-
grafo único).

2. Último dia do prazo dentro do qual
nenhum eleitor poderá ser preso ou deti-
do, salvo em flagrante delito, ou em virtude
de sentença criminal condenatória por
crime inafiançável, ou, ainda, por desres-
peito a salvo-conduto (Código Eleitoral,
art. 236).

7 de outubro �  quarta-feira

Último dia do prazo para o mesário que
abandonar os trabalhos durante a votação
apresentar ao juiz eleitoral sua justificativa
(Código Eleitoral, art. 124, § 4º).

9 de outubro �  sexta-feira

Último dia do prazo para conclusão dos
trabalhos de apuração pelas juntas eleito-
rais e remessa ao Tribunal Regional dos
documentos referentes à apuração.

10 de outubro �  sábado
Data a partir da qual nenhum candidato

que participará do segundo turno de vota-
ção poderá ser detido ou preso, salvo no
caso de flagrante delito (Código Eleitoral,
art. 236, § 1º).

17 de outubro �  sábado
1. Último dia do prazo para o Tribunal

Superior Eleitoral divulgar o resultado da
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eleição para presidente e vice-presidente
da República e proclamar os eleitos, se
obtida a maioria de votos, ou os dois
candidatos mais votados. Nesta hipótese,
serão estes candidatos imediatamente
convocados para o sorteio da ordem de
colocação dos nomes na cédula.

2. Último dia do prazo para os Tribunais
Regionais divulgarem o resultado da elei-
ção para governador e vice-govenador de
Estado e do Distrito Federal e proclamarem
os eleitos, se obtida a maioria dos votos, ou
os dois candidatos mais votados. Nesta
hipótese, serão estes candidatos imediata-
mente convocados para o sorteio da colo-
cação dos nomes na cédula.

3. Data limite para a realização do
sorteio da ordem de colocação dos nomes
dos candidatos às eleições majoritárias  nas
cédulas (Código Eleitoral, art. 104, § 2º).

18 de outubro �  domingo
Último dia do prazo para os Tribunais

Regionais Eleitorais divulgarem o modelo
de cédula com os nomes dos candidatos
majoritários, na ordem já definida (Lei nº
9.504/97, art. 83, § 5º).

19 de outubro �  segunda-feira

Último dia para o início do período de
propaganda eleitoral gratuita, no rádio e na
televisão, relativo ao segundo turno (Lei nº
9.504/97, art. 49, caput).

20 de outubro �  terça-feira
Data a partir da qual, e até 48 (quarenta

e oito) horas depois da eleição, nenhum
eleitor poderá ser preso ou detido, salvo
em flagrante delito, ou em virtude de
sentença criminal condenatória por crime
inafiançável, ou, ainda, por desrespeito a
salvo-conduto (Código Eleitoral, art. 236).

22 de outubro �  quinta-feira
1. Último dia do prazo para o juiz

eleitoral remeter ao presidente da mesa
receptora a urna e o material destinado à
votação. (Código Eleitoral, art. 133).

2. Início do prazo de validade do salvo-
conduto expedido pelo juiz eleitoral (Có-
digo Eleitoral, art. 235, parágrafo único).

3. Último dia do prazo para a propagan-
da política mediante comícios e reuniões
públicas (Código Eleitoral, art. 240, pará-
grafo único).

23 de outubro �  sexta-feira
1. Término do período de propaganda

eleitoral gratuita no rádio e na televisão
(Lei nº 9.504/97, art. 49, caput).

2. Data a partir da qual o presidente da
mesa receptora que não tiver recebido a
urna e o material destinado à votação
deverá diligenciar para o seu recebimento
(Código Eleitoral, art. 133, § 2º).

25 de outubro �  domingo
DIA DA ELEIÇÃO

(Lei nº 9.504/97, art. 2º, § 1º)

Às 7 horas
Instalação da seção (Código Eleitoral, art.
142).
Às 8 horas
Início da votação (Código Eleitoral, art.
144).
Às 17 horas
Encerramento da votação (Código Eleito-
ral, arts. 144 e 153).
Depois das 17 horas
Início da apuração  (Lei nº 6.996/82, art.
14).

27 de outubro �  terça-feira

1. Término do prazo, às 17 horas, do
período de validade do salvo-conduto
expedido pelo  juiz eleitoral ou pelo
presidente da mesa receptora (Código
Eleitoral, art. 235, parágrafo único).

2. Último dia do prazo no qual nenhum
eleitor poderá ser preso ou detido, salvo
em flagrante delito, ou em virtude de
sentença criminal condenatória por crime
inafiançável, ou, ainda, por desrespeito a
salvo-conduto (Código Eleitoral, art. 236).

28 de outubro �  quarta-feira

Último dia do prazo para o mesário que
abandonar os trabalhos durante a votação
de 25 de outubro apresentar justificativa ao
juiz eleitoral (Código Eleitoral, art. 124,
§ 4º).

NOVEMBRO DE 1998
3 de novembro �  terça-feira

1. Último dia do prazo para o mesário
que faltou à votação de 4 de outubro

PONTOS PRINCIPAIS DA LEI ELEITORALE CALENDÁRIO ELEITORIAL



54 REVISTA DO LEGISLATIVO

apresentar justificativa ao juiz eleitoral
(Código Eleitoral, art. 124).

2. Último dia do prazo para o pagamen-
to de aluguel de veículos e embarcações
referente às eleições de 4 de outubro (Lei
nº 6.091/74, art. 2º, parágrafo único).

3. Último dia do prazo para os comitês
financeiros encaminharem à Justiça Eleito-
ral a prestações de contas referentes às
eleições de 4 de outubro, salvo as dos
candidatos que concorreram no segundo
turno (Lei nº 9.504/97, art. 29, III e IV).

4. Último dia do prazo para o encami-
nhamento das prestação de contas pelos
candidatos às eleições proporcionais que
optarem por fazê-lo diretamente à Justiça
Eleitoral (Lei nº 9.504/97, art. 29, § 1º).

4 novembro �  quarta-feira

Último dia do prazo para o encerramen-
to dos trabalhos de apuração pelas juntas
eleitorais (Código Eleitoral, art. 159).

5 de novembro �  quinta-feira

Último dia do prazo para remessa pela
junta eleitoral, ao Tribunal Regional, dos
documentos referentes à apuração (Códi-
go Eleitoral, art. 159, § 2º, e art. 184).

24 de novembro �  terça-feira

1. Último dia do prazo para os comitês
financeiros encaminharem à Justiça Eleito-
ral as prestações de contas dos candidatos
que concorreram ao segundo turno (Lei nº
9.504/97, art. 29, IV).

2. Último dia do prazo para o mesário
que faltou à votação de 25 de outubro
apresentar justificativa ao juiz eleitoral
(Código Eleitoral, art. 124).

3. Último dia do prazo para pagamento
do aluguel de veículos e embarcações
referente às eleições de 25 de outubro (Lei
nº 6.091/74, art. 2º, parágrafo único).

DEZEMBRO DE 1998
3 de dezembro �  quinta-feira

Último dia do prazo para o eleitor que
deixou de votar nas eleições de 4 de
outubro apresentar justificativa ao juiz elei-
toral (Lei nº 6.091/74, art. 7º).

5 de dezembro �  sábado

1. Último dia do prazo para os Tribunais
Regionais divulgarem o resultado da elei-
ção proporcional para deputado federal,
estadual ou distrital e da eleição majoritária
para senador e proclamarem os candidatos
eleitos.

2. Último dia do prazo para os Tribunais
Regionais divulgarem o resultado da elei-
ção majoritária de 25 de outubro e procla-
marem os candidatos eleitos.

3. Último dia do prazo para o Tribunal
Superior divulgar o resultado da eleição
presidencial e proclamar os candidatos
eleitos.

11 de dezembro �  sexta-feira

Último dia do prazo para a publicação,
em sessão, da decisão que julgar as contas
de todos os candidatos, eleitos ou não (Lei
nº 9.504/97, art. 30, § 1º).

19 de dezembro �  sábado

Último dia do prazo para a diplomação
dos eleitos.

24 de dezembro �  quinta-feira

Último dia do prazo para o eleitor que
deixou de votar nas eleições de 25 de
outubro apresentar justificativa ao juiz elei-
toral (Lei nº 6.091/74, art. 7º).

JUNHO DE 1999
17 de junho �  quinta-feira

Data até a qual os candidatos ou parti-
dos deverão conservar a documentação
concernente às suas contas, desde que não
estejam pendentes de julgamento, hipóte-
se na qual deverão conservá-la até a
decisão final (Lei nº 9.504/97, art. 32,
caput e parágrafo único).

Sala das Sessões do Tribunal Superior
Eleitoral

Brasília, 21 de outubro de 1997.

Ministro Ilmar Galvão, Presidente �
Ministro Eduardo Alckmin, Relator �  Minis-
tro Néri da Silveira �  Ministro Maurício
Corrêa �  Ministro Nilson Naves �  Ministro
Eduardo Ribeiro �  Ministro Costa Porto.
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