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APRESENTAÇÃO 

O presente trabalho tem por objeto levar aos interessados 
em geral o conhecimento necessário sobre as regras que nortearão 
as eleições de 4 de outubro de 1998, previstas na Lei Federal n 2  
9.504, de 30 de setembro de 1997. 

Trata-se de compilação dos pontos principais da referida lei, 
que visa disciplinar a eleição do Presidente e do Vice-Presidente 
da República, dos membros do Congresso Nacional, dos Gover-
nadores dos Estados e dos Deputados Estaduais, bem como lan-
çar as primeiras diretrizes sobre as eleições no âmbito municipal. 

Apresenta também a Resolução n 2 20.000, do Tribunal Su-
perior Eleitoral, que contém o Calendário Eleitoral para as eleições 
de 1998. 

Vale lembrar, por opo rtuno, que as demais instruções 
regulamentadoras do processo eleitoral certamente serão 
expedidas, em tempo hábil, pela Justiça Eleitoral. O comando ex-
presso no a rt. 105 da Lei n. 2 9.504, de 1997, fixa como prazo final 
para essa regulamentação o dia 5 de março do ano da eleição. 

Com a publicação deste trabalho, a Assembléia Legislativa 
do Estado de Minas Gerais dá prosseguimento à sua programação 
institucional, imbuída do espírito de colaboração existente entre os 
Poderes. 

Deputado Romeu Queiroz 
Presidente 
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Escolha dos candidatos e das coligações  

Estatuto dos partidos e votos válidos  

O partido deverá registrar seus estatutos no TSE até um ano  
antes do pleito (art . 42).  

Nas eleições proporcionais, os votos em branco não serão  
considerados válidos (art. 52) 1 .  

Escolha dos candidatos e das coligações, normas  
estatutárias  

A escolha de candidatos pelos part idos e a deliberação  
sobre coligações deverão ser feitas de 10 a 30 de junho do ano  
das eleições (a rt. 82).  

São admitidas as coligações para eleição majoritária e/ou para  
as proporcionais. Se forem admitidas para ambas as eleições, os  
partidos integrantes da coligação para as eleições majoritárias pode-
rão formar mais de uma coligação para a eleição proporcional  
(art . 6°).  

Celebrada acoligação, os partidos que a integram passam  
a funcionar como um único partido perante a Justiça Eleitoral e no  
trato das questões intrapartidárias (art . 62  § 1 2).  

As normas para a escolha de candidatos e para a formação  
de coligações serão estabelecidas no estatuto do partido, observa-
das as disposições desta lei (art . 79).  

1 Um dos primeiros aspectos a se destacar na nova lei eleitoral está no  

seu a rt . 59, que, nas eleições proporcionais, não considera válidos os  
votos em branco, a exemplo do que já ocorria nas eleições majoritárias.  

Também merece destaque a possibilidade de celebração de  
coligações para a eleição proporcional diferentes daquelas celebradas  

para a eleição majoritária, desde que integradas pelos mesmos  
partidos em um e em outro tipo de eleição.  
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Candidatos natos  

Detentores de mandato de deputado ou os que tenham exer-
cido esse cargo em qualquer período da legislatura em curso têm  

assegurado o registro de candidatura para o mesmo cargo pelo parti-
do a que estejam filiados (art .  89 , § 1 9)2  

Domicilio eleitoral  

O candidato deverá ter domicílio eleitoral na circunscrição  
pelo prazo mínimo de um ano antes do pleito e estar com a filiação  
deferida pelo part ido no mesmo prazo (art . 99).  ~ 

2 Neste ponto, ressalvamos a garantia do registro de candidatura para  
o mesmo cargo, dada pelo legislador federal para os detentores de  
mandato e para os que tenham exercido o cargo em qualquer período  
da legislatura em curso.  
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Registro de candidatos 

Limites para registro de candidatos e de coligações 

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

Nas coligações para a eleição proporcional, só poderão ser 
registrados candidatos até o dobro do número de lugares a preen-
cher (a rt. 10, § 1 2). 

Limites por sexo para as eleições de 1998 e seguintes 

Part idos e coligações reservarão pelo menos 30% das va-
gas para candidatos de cada sexo  (art. 102 , § 32). Nas eleições de 
1998, esse percentual será de  25% (art.  80) 3 . 

Verificação do requisito constitucional da idade mínima 

A idade mínima estabelecida pela Constituição Federal 
como condição de elegibilidade será verificada quando da data da 
posse do eleito (a rt. 11, § 22). 

Prazo para o registro e variações nominais admitidas 

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

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

3 A isonómia no tratamento dado a homens e mulheres mereceu a 
atenção do legislador federal, que buscou assegurar para as próximas 
eleições um mínimo de 25% de candidatos de cada sexo. Todavia, 
para as eleições seguintes, na perspectiva da lei, o percentual 
aumentará para 30%. Parece-nos que o enfoque do legislador denota 
uma tendência para aumentar esse percentual de modo a alcançar o 
ideal da pa rticipação igualitária dos sexos (50%). 
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A preferência da variação nominal é para candidato que 
esteja exercendo mandato eletivo ou que o tenha exercido nos úl-
timos quatro anos ou que nesse mesmo prazo tenha se candidatado 
com o nome indicado (a rt . 12, §1 9,  I I). 

Substituição de candidatos 

Poderá ser substituído candidato inelegível, que renun-
ciou ou faleceu após o final do prazo para registro, ou que tiver seu 
registro indeferido ou cancelado (a rt . 13). 

O registro do substituto deverá ser requerido até 10 dias con-
tados do fato ou da decisão judicial que ocasionou a substituição (a rt . 
13, § 1 9). 

O substituto seráescolhido conforme estabelecido no esta-
tuto do partido do substituído (art . 13, § 1 Q). 

Nas majoritárias, se o substituído for candidato de coliga-
ção, a substituição se fará por decisão da maioria absoluta dos ór-
gãos executivos de direção dos partidos coligados. O partido ao qual 
pertencia o substituído tem preferência (art. 13, § 22). 

Nas proporcionais, a substituição de candidato deverá ser 
requerida até 60 dias antes do pleito  (art. 13, § 39. 

Cancelamento do registro de candidatos 
expulsos do partido 

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

Número dos candidatos 

O número com o qual os partidos e os candidatos con-
correram na eleição anterior poderá ser mantido (a rt . 15, § 1 9). 

4 Merece destaque a possibilidade do cancelamento do registro de 
candidatos expulsos do pa rtido até a data da eleição. 

• 
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Os candidatos detentores de mandato de Deputado ou de 
Vereador ou que tenham exercido esses cargos na legislatura em 
curso poderão requerer novo numero ao órgão de direção do seu 
part ido (a rt. 15, §22). 

0 
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Arrecadação e aplicação de recursos nas 
campanhas eleitorais 

Responsabilidade pelas despesas 

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

Comunicação dos gastos máximos à Justiça Eleitoral 

Valores máximos de gastos por candidatura em cada elei-
ção deverão ser comunicados à Justiça Eleitoral pelos partidos e 
coligações (art . 18). 

Comitês financeiros 

Os comitês financeiros serão constituídos em até 10 dias 
após a escolha dos candidatos em convenção e registrados até 5 
dias após sua constituição (art . 19, capute § 3°)5  

Os comitês serão constituídos para cada eleição em que o 
part ido apresente candidato próprio (a rt. 19, § lo). 

Na eleição presidencial, é obrigatória a criação de comitê 
nacional e facultativa a de comitês nos Estados e no Distrito Federal 
(art . 19, § 22). 

Conta bancária 

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

5 Os comitês financeiros são constituídos com a finalidade de arrecadar 
recursos e aplicá-los nas campanhas eleitorais. Deverão ser criados 
nos dez dias úteis após a escolha dos candidatos em convenção. 

V 

v‘) 
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Doações de pessoas físicas 

Doações de pessoas físicas poderão ser feitas a partir do 
registro dos comités financeiros (a rt . 23). 

Doações de pessoa física ficam limitadas a  10% dos  rendi-
mentos brutos auferidos no ano anterior ao da eleição (art . 23, 
§ 1°, I). 

Doações de pessoa jurídica 

Doações de pessoa jurídica, após registro dos comités, fi-
cam limitadas a 2% do faturamento bruto do ano anterior à eleição 
(art. 81, capute § 19. 

Infração ao limite de doação das pessoas jurídicas implica 
multa (a rt. 81, § 29 e proibição de participarem de licitações públi-
cas e de celebrarem contratos com o poder público por 5 anos 
(art . 81, §32). 

Doações com recursos próprios 

Se forem usados recursos próprios, o candidato deverá 
limitar-se ao valor máximo comunicado à Justiça Eleitoral na for-
ma do a rt . 18 (art . 23 §1 2,  II). 

Exigência de recibos e cheques cruzados 

Toda doação a candidato ou a partido será mediante recibo, 
segundo modelo anexo (a rt . 23, §22). 

Doações diretamente nas contas serão feitas por cheques 
cruzados e nominais (a rt. 23, § 42). 

Doações vedadas 

São vedadas as doações procedentes de entidade ou go-
verno estrangeiro; de órgão da administração pública direta e indi-
reta ou de fundação pública; de entidade de classe ou sindical, 
entre outras (art . 24). 
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Gastos eleitorais: conceito e limite não contabilizável  

São gastos eleitorais: confecção de material impresso; propa-
ganda e publicidade direta ou indireta, por qualquer meio; aluguel de  
locais para atos de campanha; despesas com transpo rte e desloca-
mento de pessoal a se rviço de candidaturas; correspondência e des-
pesas postais; instalação, organização e funcionamento de comitês;  

remuneração ou gratificação de pessoal a se rviço de candidatos ou  
dos comitês; montagem e operação de carros de som, de propagan-
da e assemelhados; produção ou patrocínio de espetáculos  
promocionais e pagamento de cachês a artistas; produção de progra-
mas de rádio, televisão ou vídeo; realização de pesquisas ou testes  

pré-eleitorais; custos com a criação e inclusão de sítios na Internet;  
multas aplicadas a candidatos que infringirem a legislação eleitoral  

(art . 26).  
O eleitor poderá gastar com candidato até 1.000 UFIRs não  

contabilizadas e não reembolsáveis (a rt . 27).  

Penalidades  

A infração aos limites estabelecidos implica multa no valor  
de 5 a 10 vezes a quantia excedida (a rt . 23, § 32).  

Perde o direito ao recebimento da quota do Fundo Parti-
dário o partido que infringir as normas de arrecadação e aplica-
ção de recursos estabelecidas nesta lei. Os candidatos beneficiados  

responderão porabuso do poder econõmico (art . 25).  

V 

~ 
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Prestação 'de contas  

Formalização da prestação de contas,  
modelo 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 pres-
tadas na forma do modelo simplificado constante de anexo da lei  
(art. 28, II).  

Serão feitas, pelo comité financeiro, as prestações de con-  
tas dos candidatos as majoritárias, e pelo comitê financeiro ou  
pelo próprio candidato, as prestações de contas dos que concorre-  
rem às proporcionais (art . 28, §§ 1 ° e 22)6  .  

Valores em UFIR  

Os valores das contribuições serão conve rtidos em UFIR,  
pelo valor desta no mês em que as contribuições ocorrerem (a rt . 28,  
§ 32)• 

Encaminhamento da prestação de contas e prazos  

Os comités deverão encaminhar à Justiça Eleitoral, em até  
30 dias após as eleições, as prestações de contas dos candidatos e  
do próprio comitê; se houver 22  turno, a prestação de contas dos can-
didatos que o disputem, referente aos dois turnos, será encaminhada  

em até 30 dias da realização do pleito final (art . 29).  
Os candidatos que optarem pela prestação de contas dire-

tamente à Justiça Eleitoral observarão igual prazo de 30 dias após  
a eleição (art . 29, § 1 2).  

6 Os anexos a que se refere o tópico "formalização da prestação de  
contas" estão discriminados ao final deste trabalho.  
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Penalidade 

A inobservância desse prazo, enquanto perdurar, impede a 
diplomação (art. 29, § 22). 

Sobra de recursos 

A sobra de recursos ao final da campanha deve ser decla-
rada na prestação de contas e transferida ao pa rtido ou aos parti-
dos coligados (art. 31). 

Prazo para a conservação dos documentos 
referentes às contas 

A documentação concernente às contas deverá ser conser-
vada até 180 dias após a diplomação dos candidatos (a rt. 32). 
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Pesquisas e testes pré-eleitorais 

Registro prévio das informações das pesquisas 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 (a rt. 33). 

Infrações e penalidades 

A divulgação de pesquisa sem o prévio registro implica 
multa de 50.000 a 100.000 UFIRs (a rt. 33, § 319). 

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, § 49). 

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 comunidade 
por igual prazo, e multa de 10.000 a 20.000 UFIRs (art . 34, § 29). 
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A propaganda eleitoral em geral 

Permissão para a propaganda eleitoral 

A propaganda eleitoral será permitida após o dia 5 de ju-
lho do ano da eleição (a rt. 36). 

Propaganda para a realização de convenção 

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(a rt . 36, §1 9). 

Não-veiculação da propaganda partidária gratuita 

No segundo semestre  do ano da eleição, não será veiculada 
a propaganda partidária gratuita prevista em lei nem permitido qual-
quer tipo de propaganda paga no rádio ou na televisão (a rt. 36, § 22). 

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, es-
tandartes, faixas e assemelhados nos postes, viadutos, passarelas e 
pontes, desde que não lhes causem dano, prejudiquem o seu uso ou 
o bom andamento do tráfego (a rt . 37). 

A veiculação de propaganda em desacordo com a lei sujeita 
o responsável à restauração do bem e à multa de 5.000 a 15.000 
UFIRs (art. 37, § 1 2). 

Em bens particulares 

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

V 

s 

o  
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Nas dependências do Poder Legislativo 

Nas dependências do Poder Legislativo, a veiculação de 
propaganda eleitoral fica a critério da Mesa Diretora (a rt. 37, § 32). 

Propaganda mediante folhetos 

É livre a propaganda via folhetos, volantes e outros impres-
sos editados sob a responsabilidade do pa rtido, coligação ou can-
didato, exceto no dia da eleição (art . 38 e art . 39, § 52). 

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 (art. 39): 

• das sedes dos poderes, dos tribunais e dos quartéis e esta-
belecimentos militares; 

• dos hospitais e casas de saúde; 
• das escolas, bibliotecas, igrejas e teat ros em funcionamento. 

Comícios 

Comícios poderão ser realizados entre as 8 e as 24 horas, 
excluído o dia da eleição (art . 39, §§ 42  e 52 , I) . 

Vedações no dia da eleição e penalidades 

No dia da eleição, é vedada a propaganda com alto-falan-
tes e amplificadores ou a promoção de comícios ou carreatas. Pena: 
seis meses a um ano de detenção ou prestação de serviços comun i-
tários pelo mesmo período e multa de 5.000 a 15.000 UFIRs (art . 39, 
§ 5°). 

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 governo, empresa pública ou sociedade de econo-
mia mista. Pena: seis meses a um ano de detenção ou prestação de 
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serviços comunitários por igual período e multa de 10.000 a 20.000 
UFIRs (art. 40). 

Propaganda em outdoors 

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

Distribuição dos locais para propaganda em outdoors 

Os locais para propaganda em outdoors serão assim dis-
tribuídos: 

• 30% para os part idos e coligações que apresentarem can-
didato a Presidente; 

• 30% para os que tenham candidato a Governador e a Se-
nador; 

• 40% para os que tenham candidatos a Deputado Federal, 
Estadual ou Distrital (a rt. 42). 

Nas eleições municipais, 50% dos locais para outdoors fi-
carão para os partidos e coligações que tenham candidato a Prefeito, 
e a outra metade, para os que tenham candidato a Vereador (a rt . 42). 

Os partidos distribuirão entre seus candidatos os espaços 
para outdoors que lhes couberem (art . 42, § 92). 

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). 
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A propaganda no rádio e na televisão 

Tratamento privilegiado a candidato 

A partir de 1 2  de julho do ano da eleição, ficavedado às emis-
soras 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 (a rt . 44). 

Divulgação de programas com nomes de candidatos 

A pa rtir de 1 2  de julho do ano da eleição, as emissoras de 
rádio e de televisão não poderão transmitir programas, entrevis-
tas, 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 
propagandas políticas e das campanhas eleitorais reguladas em 
lei. Exceção para os programas jornalísticos e debates políticos 
(art . 45). 

Programa apresentado ou comentado por candidato 

A partir de 1 2  de agosto, é vedada a transmissão de progra-
ma apresentado ou comentado por candidato escolhido em con-
venção (art. 45). 

Debates 

É facultada a transmissão de debates sobre as eleições 
majoritária ou proporcional, assegurada a pa rticipação de candi-
datos de todos os partidos com representação na Cãmara dos 
Deputados, observadas as demais exigências do art . 46. 
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Período e horários para propaganda no rádio, na televisão 
e na televisão por assinatura 

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

• se propaganda para Presidente da República, às terças, quin-
tas e sábados, das 7h às 7h25min e das 12h às 12h25min, no rádio; e 
das 13h às 13h25min e das 20h3Omin às 20h55min, na televisão; 

• se propaganda para Deputado Federal: às terças, quintas 
e sábados, das 7h25min às 7h5Omin e das 12h25min às 12h5Omin, 
no rádio; e das 13h25min às 13h5Omin e das 20h55min às 21 h2Omin, 
na televisão; 

• se propaganda para Governador de Estado e do Distrito 
Federal, às segundas, qua rtas e sextas-feiras: das 7h às 7h2Omin e 
das 12h às 12h2Omin,'no rádio; e das 13h às 13h2Omin e das 20h3Omin 
às 20h5Omin, na televisão; 

• se propaganda para Senador, às segundas, quartas e sex-
tas-feiras, das 7h4Omin às 7h5Omin e das 12h40min às 12h50min, no 
rádio; e das 13h4Omin às 13h50min e das 21h1 Omin às 21 h2Omin, na 
televisão; 

• se propaganda para Prefeito e Vice-Prefeito, às segun-
das, quartas e sextas-feiras, das 7h às 7h3Omin e das 12h às 
12h3Omin, no rádio; e das 13h às 13h3Omin e das 20h3Omin às 21 h, 
na televisão; 

• se propaganda para Vereador, às terças, quintas e sába-
dos, das 7h às 7h3Omin e das 12h às 12h3Omin, no rádio; e das 13h 
às 13h30min e das 20h3Omin às 21 h, na televisão; 

• se propaganda para Deputado Estadual e Deputado 
Distrital, às segundas, qua rtas e sextas-feiras, das 7h2Omin às 
7h4Omin e das 12h20min às 12h40min, no rádio; e das 13h20min às 
13h4Omin e das 20h5Omin às 21 h l0min, na televisão. 

Esses horários de propaganda serão distribuídos conforme 
a representação dos partidos e das coligações na Cãmara dos De-
putados, no início da legislatura em curso, nos moldes do §2 9  do 
art . 47 da lei. 
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Propaganda no rádio e na televisão para o segundo turno 

Havendo 22  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 rese rvados 2 períodos 
diários de 20 minutos para cada eleição, iniciando-se às 7h e às 12h, 
no rádio; e às 13h e às 20h3Omin, na televisão (art . 49, § 22). 
A divisão do tempo será igualitária entre os candidatos. 

Onde houver 22  turno para Presidente e para Governador, 
o horário para a propaganda do último iniciar-se-á imediatamente após 
o término do horário do primeiro (a rt. 49). 

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

Inserções diárias de 30 e 60 segundos 

Serão rese rvados, ainda, 30 minutos diários no rádio e na 
televisão para inserções de 30 ou 60 segundos, a serem distribu-
ídos proporcionalmente ao longo da programação veiculada entre 
as 8h e as 24h (a rt . 51). 

Plano de mídia 

A partir de 8 de julho do ano da eleição, aJustiça Eleitoral 
convocará os partidos e a representação das emissoras para elabo-
rarem plano de mídia para o uso da parcela do horário eleitoral gratui-
to a que tenham direito (a rt . 52). 

Censura prévia 

Não será admitida censura prévia nos programas eleito-
rais gratuitos (a rt . 53). 

Participação na propaganda para o 22  turno 

No 22  turno, não será permitida a participação de filiados a 
partidos que tenham formalizado o apoio a outros candidatos 
(art . 54). 
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In fração e suspensão da programação  

A requerimento de pa rt ido, coligação ou candidato, a Justiça  
Eleitoral poderá determinar a suspensão, por 24 horas, da progra-
mação de emissora que deixar de cumprir as disposições legais so-
bre propaganda (a rt . 56).  

Emissoras em VHF e UHF e canais por assinatura  

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

~ 
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Direito de resposta 

A partir da escolha de candidatos em convenção, éassegu-
rado o direito de resposta a candidato, pa rt ido ou coligação atingi-
dos por calúnia, difamação ou injúria (a rt. 58). 

Prazos para o exercício do direito de resposta 

O ofendido ou seu representante legal poderá pedir o exer-
cício do direito de resposta à Justiça Eleitoral nos seguintes 
prazos: 

• em 24 horas contadas da ofensa ocorrida no horário elei-
toral gratuito; 

• em 48 horas contadas da ofensa ocorrida durante pro-
gramação normal do rádio ou televisão; 

• em 72 horas contadas da ofensa ocorrida em publicação 
da imprensa escrita (art . 58, § 1 2). 

Divulgação da resposta do ofendido 

A divulgação da resposta dar-se-á no mesmo veículo, es-
paço, local, página, tamanho e caracteres usados na ofensa, em 
até 48 horas após a decisão da Justiça Eleitoral (a rt . 58, § 32 , I, "b"). 

A pedido do ofendido, a resposta poderá ser feita no mesmo 
dia da semana em que houve a ofensa esc rita, mesmo se fora das 48 
horas (a rt . 58, § 32 , "c"). 

i t 



32  

Sistema eletrõnico de votação e  
totalização dos votos  

A votação eletrônica será feita no número ou na legenda par-
tidária do candidato (art. 59, § 1 2).  

Votação nos moldes tradicionais  

O TSE poderáautorizar a eleição pelos moldestradicionais  
(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, § 22).  

Votação no número do candidato ou da legenda  

A votação eletrônica será feita no número do candidato ou  
da legenda partidária (a rt . 59).  

O nome e fotografia do candidato e o nome do partido ou  
a legenda aparecerão no painel da urna (art. 59, § 1 2).  

Falha da urna eletrõnica  

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 Eleitoral até 5 dias da  
nomeação da Mesa Receptora (art . 63).  

Menor de 18 anos não pode ser nomeado presidente e  
mesário (art. 63).  

Dispensa dos eleitores nomeados para compor as Mesas  

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

V 

~ 
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Fiscalização das eleições 

Escolha dos fiscais e delegados 

Fiscais e delegados serão escolhidos pelos partidos ou co-
ligações dentre os maiores de 18 anos, ou poderão ser nomea-
dos pelo Juiz (art . 65). 

As credenciais de fiscais e delegados serão expedidas 
pelos partidos ou coligações (a rt . 65). 

Fiscalização de todas as fases do processo de votação 

Os partidos e coligações poderãofiscalizar 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 no-
mes e os números dos candidatos nela votados (a rt . 68). 

O Presidente da Mesa Receptora é obrigado a entregar 
cópia do boletim de urna aos partidos e coligações concorrentes 
ao pleito, sob pena de um a três meses de detenção, ou de presta-
ção de se rviços comunitários pelo mesmo período, e multa no va-
lor de 1.000 a 5.000 UFIRs (art . 68, § 22). 

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 (a rt. 70). 
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Crime de dano ao sistema computadorizado eleitoral 

Acessar sistema de tratamento automático de dados usado 
pelo serviço eleitoral a fim de alterar a apuração ou a contagem de 
votos; desenvolver ou introduzir comando, instrução ou programa 
de computador 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 automáti-
co de dados usados pelo serviço eleitoral; bem como causar, proposi-
tadamente, dano físico ao equipamento usado na votação ou na 
totalização dos votos, constituem crimes puníveis com reclusão de 5 
a 1 0 anos (art . 72). 

• 

V 



~ 

O  

35  

Condutas vedadas aos agentes públicos  
em campanhas eleitorais  

Conceito legal de agente público  

Agente público, para os efeitos do art. 73 da 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 ór-
gãos ou entidades da administração pública direta, indireta ou  
fundacional (art. 73).  

Condutas lesivas à igualdade de opo rtunidade  

São proibidas aos agentes públicos, servidores ou não, as  
condutas tendentes a afetar a igualdade de opo rtunidade entre candi-
datos nos pleitos eleitorais. Tais condutas configuram atos de  
improbidade administrativa e sujeitam-se às disposições da Lei n2  
8.429, de 1992 (art. 73).  

O descumprimento do disposto no a rt . 73 acarretará a sus-
pensão imediata da conduta vedada, quando for o caso, e sujeitará os  
responsáveis a multa de 5 a 100 mil UFIRs (art.73, § 4 2).  

Bens pertencentes à administração pública  

O agente público que ceder ou usar bens móveis ou imó-
veis pertencentes à administração pública, em benefício de candida-
to, partido ou coligação, poderá ser punido com multa do dobro do  
valor do bem ou aluguel (art . 73, I, § 42  da Lei n2  9.504/97, c/c  os arts.  
10, II, e 12, II, da Lei n 2 8.429/92).  

Serviços gráficos do poder público  

O agente público que usar os serviços gráficos do poder pú-
blico ou por este custeados ou permitir o seu uso poderá ser punido com  
multa correspondente ao dobro do valor dos serviços( art. 73, II,  § 4` da  
Lei n2  9.504/97, c/c os arts. 10, XIII, e 12, II,  da Lei n2  8.429/92).  
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Cessão de servidor público 

O agente público que cederservidor público ou empregado 
da administração do Poder Executivo, ou usar de seus se rviços para 
comitês de campanha eleitoral de candidato, pa rtido ou coligação, 
poderá ser punido com multa de 5 a 100.000 UFIRs (a rt . 73, III, e § 49  
da lei 9.504/97). 

Uso promocional de bens e serviços subvencionados 
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 puni-
do com multa do dobro do valor dos bens ou se rviços (art. 73, IV, e § 49  
da Lei n 9 9.504/97, c/c os arts. 10, XIII, e 12, II, da Lei n9 8.429/92). 

Nomeação e contratação três meses antes 

São vedados os atos do agente público que nomear, con-
tratar ou de qualquer forma admitir, demitir sem justa causa, suprimir 
ou readaptar vantagens, ou por outros meios dificultar ou impedir o 
exercício funcional , ou que, de ofício, remover, transferir ou exonerar 
servidor público, na circunscrição do pleito, nostrês meses que an-
tecederem 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 exoneração de ocupantes de cargos em comissão; 
em nomeação dos aprovados em concursos públicos homologa-
dos antes do início dos três meses anteriores ao pleito; em nomea-
ção de pessoa ou contratação de serviços públicos essenciais e 
inadiáveis com prévia e expressa autorização do Chefe do Poder 
Executivo, entre outros (a rt . 73, V). 

Transferência voluntária de recursos, ressalvas 

Nos três meses que antecederem o pleito, é proibido reali-
zar transferência voluntária de recursos da União aos Estados e 
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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 

Nostrês meses queantecederem o pleito, é proibido autori-
zar publicidade institucional dos atos, programas, obras, se rviços e 
campanhas dos órgãos públicos. Ressalva: casos de grave e urgen-
te necessidade pública, reconhecida pela Justiça Eleitoral; também a 
propaganda de produtos e se rviços que tenham concorrência no mer-
cado poderá ser feita (a rt. 73, VI, "b"). 

Pronunciamento em cadeia de rádio e televisão 

Nos três meses anteriores ao pleito, é proibido fazer pro-
nunciamento em cadeia de rádio e televisão, fora do horário eleito-
ral gratuito, salvo se tratar de matéria urgente e característica das 
funções de governo, a critério daJustiça 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 comitiva poderão usar o 
transporte oficial em campanha eleitoral, desde que as despesas 
sejam ressarcidas pelo partido político ou coligação a que o Presi-
dente esteja vinculado (a rt . 73, § 22 , c/c art . 76). 

Participação em inaugurações nos três meses anteriores 

Aos candidatos a cargo do Poder Executivo, é proibido par-
ticipar, nos três meses anteriores ao pleito, de inaugurações de obras 
públicas, sob pena de cassação do registro (art . 77). 
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Disposições transitórias 

Regras para o sistema convencional de votação 

Nas Seções Eleitorais onde não for usado o sistema eletrô-
nico de votação, serão aplicadas as regrasdos 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 proporcionais, conforme modelo da Justiça Eleitoral 
(art . 83, § 1 9). 

Os candidatos à majoritária serão identificados pelo nome 
e pela sigla do partido e deverão figurar naordem determinada em 
so rteio (art. 83, § 29). 

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 corama-
rela, 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 aber-
tura da urna, a abertura e a contagem das cédulas e o preenchi-
mento do boletim (art . 87). 

Cada pa rtido ou coligação poderá indicar até 3 fiscais pe-
rante a Junta Eleitoral, funcionando um de cada vez (a rt . 87, §32). 

Obrigação de recontagem de urna 

A recontagem da urna pelo Presidente da Junta é obriga-
tória quando o boletim apresentar resultado não coincidente com 
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o número de votantes; quando ficar evidenciada a atribuição de votos  

a candidatos inexistentes, ou a apresentação de totais de percenta-
gem de votos brancos, nulos ou válidos destoantes da média geral  

das demais seções eleitorais do município (a rt . 88).  

Financiamento de campanha com recursos públicos  

para a próxima eleição  

O financiamento das campanhas com recursos públicos  
será disciplinado em lei específica (a rt. 79) 7 .  

Reserva de percentuais de vagas por sexo  

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

Eleitor analfabeto  

Será permitido o uso de instrumentos que auxiliem o elei-
tor analfabeto a votar (art . 89).  

1 

7 À novidade da perspectiva de reeleição de candidato que esteja  

cumprindo mandato no Poder Executivo sem precisar afastar-se do  

cargo, soma-se a previsão legal de financiamento de campanha  
eleitoral com recursos públicos nas eleições seguintes à de 1998. Na  
presente lei, não foi cogitada a hipótese de restrição do financiamento  

das campanhas eleitorais com recursos públicos.  
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Disposições finais 

Respondem penalmente pelos partidos e coligações os seus 
representantes legais (art. 90, § 19. 

Reincidência na infração 

As penalidades pecuniárias serão aplicadas em dobro, nos 
casos de reincidência (art. 90, § 29. 

Crime de retenção de título eleitoral 

A retenção de título eleitoral ou do comprovante de alista-
mento eleitoral constitui crime punível com detenção de um a três 
meses, com a alternativa da prestação de se rviços à comunidade 
local e multa no valor de 5.000 a 10.000 UFIRs (a rt . 91, capute pará-
grafo 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 deste artigo (art. 94). 

Compensação fiscal do rádio e da televisão 

O rádio e a televisão terão compensação fiscal pela 
cedência do horário gratuito (a rt. 99). 

Representação fundada no descumprimento da lei 

As reclamações ou representações relativas ao 
descumprimento da lei poderão ser feitas por qualquer partido, 
coligação ou candidato: 
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• aos Juízes Eleitorais, nas eleições municipais; 

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

• ao Tribunal Supe rior Eleitoral, na eleição presidencial (a rt. 96). 
As reclamações e representações devem relatar fatos, 

indicando provas, indícios e circunstâncias (a rt . 96, § 1 2). 
O candidato, pa rtido ou coligação poderá 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 (a rt. 97). 

Alterações na Lei Orgânica dos Partidos Políticos — LOPP 

O art. 19 da Lei n2  9.096, de 1995 (LOPP), teve a redação do 
seu caputalterada para prever a remessa pelos pa rt idos, na segun-
da 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 — LOPP — 
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 
trabalhar nas eleições 

Os eleitores nomeados para trabalhar nas eleições serão dis-
pensados do serv iço 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 Cõdigo Eleitoral foi alte-
rado para incluir os policiais militares em se rv iço entre os cidadãos 
que poderão votar fora da respectiva seção (a rt. 102). 
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Instruções do TSE 
Até o dia 5 de março do ano da eleição, oTSE expedirá todas 

as instruções necessárias à execução da lei. Nessa ocasião, os dele-
gados dos partidos serão previamente ouvidos  (art. 105). 
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ANEXO I  

Modelos de fichas e de demonstrativos referentes à presta-
ção de contas dos candidatos às eleições proporcionais, conforme  
as exigências do a rt . 28, II,  da Lei Federal n 2  9.504, de 1997, que  
estabelece normas para as eleições.  

RECIBO ELEITORAL  

~ 

Sigla e n° do Partido/série 	 NOME DO PARTIDO  
Recebemos de 	 Recibo Eleitoral  

U.F. 	 R$ 	  
Endereço: 	 Município 	UFIR  

Valor por extenso em  
Mun. 	 CEP 	 moeda corrente 	  
CPF ou CGC  n° 	  
a quantia de R$ 	 doação para campanha eleitoral das eleições municipais.  
Correspondente a 	 Data /_/_ 	  
Data  

Nome do Responsável  
CPF n°  

 

(Assinatura do responsável)  
Nome do Rcsp. 	  
CPF  n° 	  

 

 

Série: sigla e n° do partido/numeração segll@ncial  

 

    



FI
C

H
A

 D
E

 Q
U

A
LI

FI
C

A
Ç

Ã
O

 D
O

 C
A

N
D

ID
A

T
O

 (M
od

el
o  

E) 
 

N
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a  
Id

en
tid

ad
e  
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DATA LOCAL 	  

QUANTIDADE 	I RECEBIDOS DE DATA NUMERAÇAO 

oh  
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DEMONSTRAÇÃO DOS RECIBOS ELEITORAIS RECEBIDOS (Modelo 2) 
Direção NoclonaVEnadual  do Pmdtlo/CUmita ISnancetro/Ceoidato 	  
EIeiçIo• 	 UF/MUNICIPIO 

DATA NUMERAÇAO 	I 	QUANTIDADE 	I 	RECEBIDOS DE 

LOCAL 	  DATA 

  

  

      

 

ASSINATURA 

  

ASSINATURA 

 

DEMONSTRAÇÃO DOS RECIBOS ELEITOR IS RECEBIDOS (Model )  2) 
D.reçlo NacioraUFstadual do Panido/Camitd EI nceeo/Candidato 	  
Eleição: 

ASSINATURA 

 

ASSINATURA 

DEMONSTRAÇÃO DOS RECURSOS ARRECADADOS (MOdelo3) 
Direção Nacional do Partido/ESUtlual/Comit!/GMWwo 	  

Eleição 	 UF/MUNICIPIO 

DATA NÚMERO 
DOS RECIBOS 

ESPÉCIE DO 
RECURSO 

DOADOR/ 
CONTRIBUINTE 

CGC/CP 
F 

VAIARES 

UFIR RS 

TOTAUTRANSPORTAR 

UF/MUNICIPIO 

LOCAL 	  
ASSINATURA 	  

DATA 
ASSINATURA 	  

i  
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RELAÇÃO DE CHEQUES RECEBIDOS (Modeb 4) 
Du44o NniomvF Wiat da PuRNNComMNC tilasu 

Ekgb  	UF/MUMCIflO 

DATADO 
RECEBIMENTO 

EIENIFICA(AO EMITENTE DOADOR IDENTIFICAÇÃO DO CHEQUE VALORES 

NOME CGC/CPF DATA DA 
EMISSÃO 

N° OCO.  N.  AG. N CHEQUE RS 

TOTAVHRANSFORTAR 
LOCAL 	  

 

DATA 	/  

ASSINATURA 	  ASSINATURA 	  

       

DEMONSTRATIVO DAS ORIGENS E APLICAÇOES DOS RECURSOS 

PARTIDO COMITÉ CANDIDATO 
ELEIÇÃO 	 I SIFMUNIC(PIO 
TdTULO DA CONTA  TOTAL  -  RS  
I • RECEITAS 
DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES 
Recursos FApws 
Recursos de  Pampas  esticas 
Recursos de Pessoas lurWCas 
Tsmslertaeits  Fraem¢s Readias 
FUNDO PARTIDÁRIO 
Cotas Recebidas 
RECEITAS  FINANCEIRAS  
Vedações Mon /biu Ativas 
Retalias de Aplicações 
OUTRAS RECEITAS 
Vendas de Bera de Uso 

F. PARTIDARIO O. RECURSOS TOTAL • RS 
2- DESPESAS 
Despesas coin Pessoal 
Encargos Sociais 
Iopoelns 
Muguas 
Despesas de  Vesgas 
Honorários Prof iomis 
Locaues de  Bens  Moveis 
Despesas Postais 
Malcials de Eipediertts 
Despesas com Verculos 
Propagandas e Publicidade 
Serices Prestados por Toiros 
Cas& de Artistas ou Amrmlme 
MateWs Impressos  
ImNe e ReTdó5es 
Energia Metrics 
Despesas de ManmeHS. e Reges 
Montanan de Palanques e EQuipamauas 
Despesas com Pesquisas ai Te stes EI clorais 
Despesas de Estalos Prowcnais 
Despesas Fina¢iras 
Pa6uçan Audiovisual  
Outras Despesas 

3 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS EFETUADAS 
4- IMOBIIRAÇOES - TOTAL 
Bens  Mover 
liem LMveis 
SALDO (1 •2-3-4 =S) TOTAL 
Saldo em Caiu 

Saldo em Banco 
Barco Q 

o  



NOME DOS MEMBROS FUNÇÕES 

UMITE EM RS 

NOME 

ELEIÇÃO 
CANDIDATO 

NÚMERO 

TOTAL/TRANSPORTAR 

DISTRIBUIDO A DATA QUANTIDADE NUMERAÇÃO 
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FICHA DE QUALIFICAÇÃO DO COMITE FI NANCEIRO (MODELO 6) 
Punido: 	  
Dircç9o/Cotmt@ FinarctirNCeMidmo' 
EIciSA : 	  
Ndrmo da Conta BancAria: 	 
EMmqv' 	  

Uaro+Sim 
	

Ndo' 
UP/bludriPio: 	  
Banco: 
	

Aghcin 	  

Local 	  

ASSINATURA 

Data 

DEMONSTRAÇÃO DO LIMITE DE GASTOS (Modelo 7) 
Nome do Partido: 

D'ucç8o/Coma2 Fmmcc'vdCmdidato: 	  

LOCAL 	  

 

DATA_/_/ 	 

     

     

 

ASSINATURA 

  

ASSINATURA 

DEMONSTRAÇÃO DOS RECIBOS ELEITORAIS DISTRIBUIDOS (Modelo 8) 
Dire*9O Nacional/Estadual/Comitê Financeiro: 

Eleledo: 	  

LOCAL 	  DATA 	 / 

 

         

         

  

ASSINATURA 

    

ASSINATURA 

 



I.  (rim  DATA 	/ 	J  

ASSLNATURA ASSINATURA 

LOCAL 	  

ASSINATURA 

DATA 	 

ASSINATURA 

48 

DEMONSTRAÇÃO DE TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS (Modcb 9) 
Ditto ib NacbnaVEsladual do Rartido/COnd1CF tiro. 	  

DATA NOME DO PARTIDO/COMITÉ/CANDIDATO BENEFICIÁRIO  VALORES  
RS 

TOTAL/TRANSPORTAR 

DEMONSTRAÇÃO FINANCEIRA CONSOLIDADA (Modcio 10) 
NooR do Partido: 

Dueçdo Nacional: 	  

COMITÊS FINANCEIROS VINCULADOS VALORES RS 

ARRECADADOS SALDOS APLICADOS 

TOTAIS/TRANSPORTAR 

DEMONSTRAÇÃO CONSOLIDADA DO LIMITE DE GASTOS (Modelo II) 
Dagao Nacbnal do Partido Politico' 	  

LOCAL 

ASSINATURA 

DATA _J 	 
ASSINATURA 

1 

• 

VALORES  EM RS CIRCUNSCRIÇÃO 

TOTAL?RANSPORTAR 
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ANEXO II 

CALENDÁRIO ELEITORAL 
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RESOLUÇÃO 20.000 - INSTRUÇÃO 
N9  24 - CLASSE 122  

DISTRITO FEDERAL (BRASÍLIA) 

Relator: Ministro Eduardo Alckmin. 

CALENDÁRIO ELEITORAL 
(Eleições de 1998) 

O TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL, usando das atribuições 
que lhe confere o art. 105 da Lei n2  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 pa rtidos obterem registro de 
seus estatutos no Tribunal Superior Eleitoral, visando à participa-
ção nas eleições (Lei n 2  9.504, de 1997, art. 42). 

2. Último dia do prazo para os candidatos a cargo eletivo re-
querer inscrição eleitoral ou transferência de domicílio na circunscri-
ção na qual pretendem concorrer (Lei n2  9.504, de 1997, art. 92 , capu0. 

3. Último dia do prazo para os candidatos a cargo eletivo esta-
rem com a filiação defe rida no âmbito partidário (Lei n° 9.504, de 1997, 
art . 92 , capu0. 
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MARÇO DE 1998 

5 de março - quinta-feira 

1. Último dia do prazo para o Tribunal Superior Eleitoral expedir 
as instruções relativas às eleições de 1998 (Lei n 2  9.504, de 1997, 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 par-
tido publicar, no Diário Oficial da União, as normas para a escolha e 
substituição de candidatos e para a formação de coligações, na hipó-
tese de omissão do estatuto (Lei n 2  9.504, de 1997, a rt . 7°, § 1). 

2. Data a pa rtir da qual é vedado aos agentes públicos fa-
zer, na circunscrição do pleito, revisão geral da remuneração dos 
se rvidores públicos que exceda à recomposição da perda de seu 
poder aquisitivo ao longo do ano da eleição (Lei n2 9.504, de 1997, art . 
73, inciso VIII). 

MAIO DE 1998 

6 de maio - quarta-feira  

(150 dias antes) 

1. Último dia do prazo para o eleitor requerer inscrição elei-
toral ou transferência de domicílio (Lei n 2  9.504, de 1997, art. 91). 

JUNHO DE 1998 

6 de junho - sábado 

(120 dias antes) 

1. Último dia do prazo para o Tribunal Superior Eleitoral apre-
sentar aos partidos políticos os programas de computador a serem 
utilizados (Lei n° 9.504, de 1997, a rt. 66, capuf). 
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10 de junho — quarta-feira 

1. Início do prazo para a realização de convenções destinadas 
a deliberar sobre coligações e escolher candidatos a Presidente e 
Vice-Presidente da República, Governador e Vice-Governador, Sena-
dor e respectivos suplentes e a Deputado Federal, Estadual e Distrital 
(Lei n2 9.504, de 1997, a rt . 82, caput). 

2. Data a partir da qual os feitos eleitorais terão prioridade 
para a part icipação do Ministério Público e dos Juízes de todas as 
Justiças e instâncias, ressalvados os processos de habeas corpus 
e mandado de segurança ( Lei n 2 9.504, de 1997, art. 94, caput). 

11 de junho — quinta-feira 

1. Último dia do prazo para os pa rtidos impugnarem os pro-
gramas de computador a serem utilizados (Lei n 2  9.504, de 1997, a rt . 
66, § 1 2). 

25 de junho — quinta-feira 

1. Último dia do prazo para as empresas de publicidade en-
tregarem aos Juízes Eleitorais, nos Municípios, e aos Tribunais 
Regionais, nas Capitais, a relação dos locais destinados à divulga-
ção de propaganda eleitoral por meio de outdoors (Lei n 2  9.504, de 
1997, art . 42, § 42). 

26 de junho — sexta-feira 

(100 dias antes) 

1. Último dia do prazo para o eleitor que mudou de residên-
cia dentro do município pedir alteração no seu título (Código Elei-
toral, art . 46, § 32, II). 

30 de junho — terça-feira 

1. Último dia do prazo para a realização de convenções des-
tinadas a deliberar sobre coligações e escolher candidatos (Lei n° 
9.504, de 1997, art. 82 , caput). 
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JULHO DE 1998 

1 e de julho — quarta-feira 

1. Data a partir da qual não será veiculada a propaganda parti-
dária gratuita prevista na Lei n° 9.504, de 1997, nem permitido qual-
quer tipo de propaganda política paga no rádio e na televisão (Lei n 2  
9.504, de 1997, art. 36, § 22). 

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 televisão que, em sua programação normal e noticiário: 

I — transmitirem, ainda que sob a forma de entrevista 
jornalística, imagens de realização de pesquisa ou qualquer outro 
tipo de consulta popular de natureza eleitoral em que seja possível 
identificar o entrevistado ou em que haja manipulação de dados; 

II  —usarem trucagem, montagem ou outro recurso de áudio 
ou vídeo, que, de qualquer forma, degradem ou ridicularizem candi-
dato, partido ou coligação, ou produzirem ou veicularem programa 
com esse efeito; 

Ill — veicularem propaganda política ou difundirem opinião 
favorável ou contrária a candidato, pa rtido, coligação, a seus órgãos 
ou representantes; 

IV — derem tratamento privilegiado a candidato, pa rtido ou 
coligação; 

V —veicularem ou divulgarem filmes, novelas, minisséries 
ou qualquer outro programa com alusão ou crítica a candidato, pa rtido 
político, mesmo que dissimuladamente, exceto programas jornalísticos 
ou debates políticos; 

VI —divulgarem nome de programa que se refira a candi-
dato escolhido em convenção, ainda quando preexistente, inclusive 
se coincidente com o nome de candidato ou com a variação nominal 
por ele adotada (Lei n2 9. 504, de 1997, art . 45, I a VI). 

o  

. e 
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4 de julho - sábado 

(trás meses antes) 

1. Data a pa rtir da qual são vedadas aos agentes públicos as 
seguintes condutas (Lei n2  9.504, de 1997, a rt . 73, incisos V e VI, "a"): 

I — nomear, contratar ou de qualquer forma admitir, de-
mitir sem justa causa, suprimir ou readaptar vantagens ou por ou-
tros 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 de-
signação 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 homo-
logados até esta data; 

d) nomeação ou contratação necessária 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-officio de militares, policiais ci-
vis 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 destina-
dos a atender a situações de emergência e de calamidade pública; 

2. Data a pa rtir da qual é vedado aos agentes públicos cujos 
cargos estejam em disputa na eleição (Lei n 2  9.504, de 1997, a rt . 73, 
VI, "b"e"c"e§3°): 

I — com exceção da propaganda de produtos e servi-
ços que tenham concorrência no mercado, autorizar publicidade 
institucional dos atos , programas, obras, se rviços e campanhas 
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dos órgãos públicos federais, estaduais ou municipais, ou das res-
pectivas entidades da administração indireta, salvo em caso de grave 
e urgente necessidade pública, assim reconhecida pela Justiça Elei-
toral; 

II — fazer pronunciamento em cadeia de rádio e televi-
são, fora do horário eleitoral gratuito, salvo quando, a critério da 
Justiça Eleitoral, tratar-se de matéria urgente, relevante e característi-
ca 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 públicas (Lei n 2  9.504, de 1997, 
art. 77, caput). 

4. Data a partir da qual é vedada a contratação de shows artís-
ticos pagos com recursos públicos na realização de inaugurações 
(Lei n2  9.504, de 1997, art . 75). 

5. Data a part ir da qual, independentemente do critério de 
prioridade, os serviços telefônicos oficiais ou concedidos farão insta-
lar, nas sedes dos diretórios nacionais e regionais devidamente 
registrados, telefones necessários, mediante requerimento do res-
pectivo presidente e pagamento das taxas devidas (Código Eleitoral, 
art. 256, § 

6. Data a partir da qual os pa rtidos políticos registrados po-
dem fazer funcionar, das 14 às 22 horas, alto-falantes, ou amplificado-
res de voz, nas suas sedes ou em veículos (Código Eleitoral, a rt. 244, 
II;  v. art. 322). 

5 de julho — domingo 

1. Último dia do prazo para a apresentação no Tribunal Su-
perior, até as 19 horas, do requerimento de registro de candidatos a 
Presidente e Vice-Presidente da República (Lei n 2  9.504, de 1997, art . 
11, caput). 

2. Último dia do prazo para a apresentação nos Tribunais 
Regionais, até as dezenove horas, do requerimento de registro de 
candidatos a Governador e Vice-Governador, Senador e respecti- 

f' 

• 

o  
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vos suplentes, e a Deputado Federal, Estadual e Distrital (Lei n 2  9.504, 
de 1997, 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 n 2  64, de 1990, art . 16). 

4. Último dia do prazo para os Tribunais e Conselhos de 
Contas tornarem disponíveis 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, ressalvados os casos em que a 
questão estiver sendo submetida à apreciação do Poder Judiciá-
rio, ou que haja sentença judicial favorável ao interessado (Lei 
n 2  9.504, de 1997, a rt. 11, § 52). 

6 de julho — segunda-feira 
1. Data a partir da qual será permitida a propaganda eleito-

ral (Lei n2  9.504, de 1997, art. 36, caput). 

S 
r 

• 

7 de julho — terça-feira 
1. Último dia do prazo para os próprios candidatos requere-

rem seus registros perante o Tribunal Superior e Tribunais Regio-
nais, até as 19 horas, na hipótese de os pa rtidos ou coligações não os 
terem requerido (Lei n° 9.504, de 1997, a rt . 11, § 42). 

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 so rteio dos locais para colocação de outdoors 
(Lei n° 9.504, de 1997, art . 42, § 52). 

2. Início do prazo para o Tribunal Superior e os Tribunais 
Regionais convocarem os pa rtidos e a representação das emisso-
ras de televisão para elaborarem plano de mídia para uso da par- 
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cela do horário eleitoral gratuito a ser utilizado em inserções a que  

tenha direito (Lei n 2  9.504, de 1997, art . 52).  

10 de julho — sexta-feira  

1. Último dia do prazo para os Juízes Eleitorais, nos Municí-
pios, e os Tribunais Regionais, nas Capitais, realizarem o so rteio  
entre os partidos e coligações dos locais destinados pelas empre-
sas de publicidade à propaganda eleitoral por meio de outdoors  
(Lei n° 9.504, de 1997, art . 42, § 52).  

14 de julho — terça-feira  

1. Encerramento do período para ospartidos e coligações,  
observando o prazo de dez dias úteis após a escolha de seus can-
didatos, constituírem os comitês financeiros (Lei n 2  9.504, de 1997,  
art . 19, caput).  

19 de julho — domingo  

1. Encerramento do período para os partidos ou coligações  
registrarem perante o Tribunal Superior e Tribunais Regionais os  

comitês financeiros, obse rvando o prazo de cinco dias após a res-
pectiva constituição (Lei n° 9.504, de 1997, a rt . 19, § 32).  

26 de julho — domingo  

(70 dias antes)  

1. Último dia do prazo para a publicação, 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 Eleitoral, a rt . 36, § 22).  

2. Último dia do prazo para que os títulos dos eleitores que  
requereram inscrição ou transferência estejam prontos (Código  
Eleitoral, art. 114, capuz).  

o  

~ 
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29 de julho - quarta-feira 

(67 dias antes) 

1. Último dia do prazo para os partidos políticos impugna-
rem, em petição fundamentada, os nomes das pessoas indicadas 
para compor as Juntas Eleitorais (Código Eleitoral, art . 36, § 22). 

31 de julho — sexta-feira 

1. Data a partir da qual o Tribunal Superior Eleitoral poderá 
requisitar, das emissoras de rádio e televisão, até dez minutos diá-
rios, contínuos ou não, que poderão ser somados e usados em 
dias espaçados, para a divulgação de seus comunicados, boletins 
e instruções ao eleitorado (Lei n 2  9.504, de 1997, art . 93). 

AGOSTO DE 1998 

1 9  de agosto - sábado 

1. Data a pa rt ir da qual é vedado às emissoras de rádio e 
televisão transmitir programa apresentado ou comentado por can-
didato escolhido em convenção (Lei n° 9.504, de 1997, a rt. 45, § 1 Q). 

5 de agosto - quarta-feira 

(60 dias antes) 

1. Último dia do prazo para os órgãos de direção dos pa rtidos 
preencherem as vagas remanescentes para as eleições proporcio-
nais, no caso de as convenções para a escolha de candidatos não 
terem indicado o número máximo previsto no a rtigo 10 da Lei n2  9.504, 
de 1997 (Lei n2  9.504, de 1997, art. 10, § 52). 

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

3. Último dia do prazo para a publicação do edital de convo-
cação e nomeação dos mesários para o primeiro e eventual se-
gundo turnos de votação (Código Eleitoral, a rt . 120, § 32). 
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4. Último dia do prazo para a designação da localização das  

seções eleitorais para o primeiro e eventual segundo turnos de  
votação (Código Eleitoral, a rt . 135).  

5. Data a partir da qual é assegurada prioridade postal aos  
partidos políticos para a remessa da propaganda de seus candida-
tos registrados (Código Eleitoral, a rt. 239; v. art. 338). 

6. Último dia do prazo para o pedido de registro de candida-
to às eleições proporcionais, na hipótese de substituição (Lei n 9  9.504,  
de 1997, art . 13, § 32). 

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 n2  9.504, de  
1997, art . 63, caput).  

2. Último dia do prazo para os membros das Mesas  
Receptoras recusarem a nomeação (Código Eleitoral, a rt . 120,  
§ 42). 

12 de agosto — qua rta-feira  

1. Último dia do prazo para o Juiz Eleitoral decidir sobre as  
recusas e reclamações contra a nomeação dos membros das Me-
sas Receptoras (Lei n2  9.504, de 1997, 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 impugna-
dos, devem estar julgados pelo Tribunal Superior e publicadas as  

respectivas decisões (LC n9  64, de 1990, arts. 32 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 impug- 
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nados, devem estar julgados pelo Tribunal Regional e publicadas as 
respectivas decisões (LC n2  64, de 1990, a rt. 32  e seguintes). 

14 de agosto — sexta-feira 

1. Data limite para publicação do edital de convocação para a 
audiência de so rteio da ordem dos candidatos na cédula oficial (Có-
digo Eleitoral, art 104, § 39). 

15 de agosto sábado 

(50 dias antes) 

1. Último dia do prazo para os pa rtidos recorrerem da deci-
são do Juiz Eleitoral sobre a nomeação dos membros da Mesa 
Receptora (Lei n9  9.504, de 1997, art . 63, § 1 9). 

2. Último dia do prazo para os responsáveis por todas as 
repartições, órgãos ou unidades de serviço público oficiarem ao 
Juiz Eleitoral informando o número, a espécie e a lotação dos veí-
culo e embarcações de que dispõem para o primeiro e eventual 
segundo turnos de votação (Lei n9  9.504, de 1997, art. 39). 

17 de agosto — segunda -feira 

1. Data limite para realização do sorteio da colocação dos 
nomes dos candidatos às eleições majoritárias nas cédulas (Códi-
go Eleitoral, art . 104, § 29). 

2. Data limite para os Tribunais Regionais e o Tribunal Su-
perior realizarem so rteio para a escolha da ordem de veiculação 
da propaganda de cada partido ou coligação (Lei n 9  9.504, de 1997, 
art . 50). 

18 de agosto — terça-feira 

1. Último dia do prazo para os Tribunais Regionais decidi-
rem os recursos interpostos contra a nomeação dos membros das 
Mesas Receptoras (Lei n 9  9.504, de 1997, a rt. 63, § 1 9). 
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2. Início do período da propaganda eleitoral gratuita no rádio e  

na televisão (Lei n2  9.504, de 1997, art. 47, caput).  

20 de agosto — quinta-feira  

(45 dias antes)  

1. Último dia do prazo para os Tribunais Regionais enviarem ao  
Tribunal Superior a relação dos candidatos às eleições majoritária e  
proporcionais, da qual constará obrigatoriamente a referência ao sexo  

e ao cargo a que concorrem, para fins de centralização e divulgação  
de dados (Lei n 2  9.504, de 1997, a rt. 16).  

25 de agosto — terça-feira  

(40 dias antes)  

1. Último dia do prazo para o diretório regional indicar inte-
grantes da Comissão Especial de Transpo rtes e Alimentação para  
o primeiro e eventual segundo turnos de votação (Lei n 2  6.091, de  
1974, art. 15).  

SETEMBRO DE 1998  

1' de setembro — terça-feira  

1. Último dia do prazo para os Tribunais Regionais Eleitorais  

divulgarem o modelo da cédula com os nomes dos candidatos majo-
ritários, na ordem já definida (Lei n 2  9.504, de 1997, a rt. 83, § 42).  

2 de setembro —  quarta-feira  

1. Data em que todos os recursos sobre pedidos de registros de  

candidatos devem estar julgados pelo T ribunal Superior e publicadas as  
respectivas decisões (LC n 2  64, de 1990, art . 32  e seguintes).  
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4 de setembro - sexta-feira 

(30 dias antes) 

1. Último dia do prazo para a requisição de veículos e embar-
cações, órgãos ou unidades de serviço público para o primeiro e even-
tual segundo turnos de votação (Lei n 2  6.091, de 1974, a rt. 32 , 
§ 22). 

2. Data da instalação da Comissão Especial de Transporte e 
Alimentação (Lei n 2 6.091, de 1974, art. 14). 

3. Último dia do prazo para o Juiz Eleitoral comunicar ao 
Tribunal Regional os nomes dos escrutinadores que houver nome-
ado e para a publicação, mediante edital, da composição da Junta 
Eleitoral (Código Eleitoral, art . 39). 

4. Último dia do prazo para os Tribunais Regionais publica-
rem as seguintes relações, para uso na votação e apuração: 

I — a primeira, ordenada por partidos, com a lista dos res-
pectivos candidatos em ordem numérica, com as três variações de 
nome correspondentes a cada um, na ordem escolhida pelo candida-
to; 

II  — a segunda, com o índice onomástico e organizada em 
ordem alfabética, nela constando o nome completo de cada candidato 
e cada variação de nome, também em ordem alfabética, seguidos da 
respectiva legenda e número (Lei n 2  9.504, de 1997, art. 12, § 5, I e II).  

19 de setembro - sábado 

(15 dias antes) 

1. Data a partir da qual nenhum candidato poderá ser detido ou 
preso, salvo no caso de flagrante delito (Código Eleitoral, a rt . 236, 
§ 1 2). 

2. Último dia do prazo para a requisição de funcionários e ins-
talações destinadas aos serviços de transpo rte e alimentação de elei-
tores no primeiro e no eventual segundo turnos de votação (Lei n 2  
6.091, de 1974, a rt. 1 2 , § 22). 

• 
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3. Data em que deve ser divulgado o quadro geral de percur-
sos e horários programados para o transpo rte de eleitores para o pri-
meiro e eventual segundo turnos de votação (Lei n 2  6.091, de 1974, 
art . 49). 

22 de setembro — terça-feira 

(12 dias antes) 

1. Último dia do prazo para a reclamação contra o quadro geral 
de percursos e horários programados para o transpo rte de eleitores 
no primeiro e eventual segundo turnos de votação (Lei n 2  6.091, de 
1974, art. 49, § 29) 

24 de setembro — quinta-feira 

(10 dias antes) 

1. Último dia do prazo para o Juiz Eleitoral comunicar aos 
chefes das repa rtições públicas e aos proprietários arrendatários 
ou administradores das propriedades pa rticulares a resolução de que 
serão os respectivos edifícios, ou parte deles, utilizados para o fun-
cionamento das Mesas Receptoras no primeiro e eventual segundo 
turnos de votação (Código Eleitoral, a rt . 137). 

25 de setembro — sexta-feira 

1. Último dia do prazo para o Juiz Eleitoral decidir as recla-
mações contra o quadro geral de percursos e horários para o trans-
porte de eleitores, devendo, em seguida, publicar o quadro definiti-
vo (Lei n9  6.091, de 1974, art . 42 , § 32). 

29 de setembro — terça-feira 

(5 dias antes) 

1. Último dia do prazo para os pa rtidos políticos e coligações 
indicarem aos Juízes Eleitorais, Tribunais Regionais e Tribunal Supe- 
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rior representantes para o Comitê Interpartidário de Fiscalização, bem 
como os nomes das pessoas autorizadas a expedir as credenciais 
para fiscais e delegados (Lei n 2  9.504, de 1997, art . 65, §§ 1 2 a 32). 

2. Data a partir da qual e até 48 (quarenta e oito) horas depois 
da eleição, nenhum eleitor poderá ser preso ou detido, salvo em fla-
grante delito, ou em vi rtude de sentença criminal condenatória por cri-
me inafiançável, ou, ainda, por desrespeito a salvo conduto (Código 
Eleitoral, art. 236). 

OUTUBRO DE 1998 

1 `de outubro - quinta-feira 

(3 dias antes) 

1. Data em que o Presidente do Tribunal Superior sorteará, entre 
os seus membros, o relator de cada um dos seguintes grupos, ao 
qual serão distribuídos todos os recursos e documentos da eleição 
presidencial na respectiva circunscrição para o primeiro e eventual 
segundo turnos de votação (Código Eleitoral, a rt . 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 Ill —Ceará, Sergipe, Maranhão e Goiás; 
Grupo IV — Rio de Janeiro, Paraná, Pará e Piauí; 
Grupo V — Bahia, Pernambuco, Paraíba e Santa Cata rina; 
Grupo VI — Distrito Federal, Rio Grande do Sul, Rio Gran-

de do Norte, Acre, Rondônia, Roraima e Amapá. 
2. Término do período de propaganda eleitoral gratuita no 

rádio e na televisão (Lei n° 9.504, de 1997, a rt . 47, caput). 
3. Último dia do prazo para o Juiz Eleitoral remeter ao presi-

dente 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 (Código Eleitoral, a rt . 235, parágrafo único). 
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5. Último dia do prazo para propaganda política mediante comí-
cios e reuniões públicas (Código Eleitoral, a rt. 240, parágrafo único). 

2 de outubro - sexta-feira 

(2 dias antes) 

1. 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, a rt . 133, § 22) 

4 de outubro - domingo 
DIA DAS ELEIÇÕES 

(Lei n° 9.504,de 1997, art. 1 2, caput) 

Às 7 horas 
Instalação da seção (Código Eleitoral,  art. 142) 
Às 8 horas 
Início da votação (Cõdigo Eleitoral, a rt. 144). 
Às 17 horas 
Encerramento da votação (Código Eleitoral, arts. 144 e 153). 
Depois das 17 horas 
Início da apuração (Lei n° 6.996, de 1982, art. 14). 

6 de outubro — terça-feira 

1. Término, às 17 horas, do período de validade do salvo-con-
duto expedido pelo Juiz Eleitoral ou Presidente da Mesa Receptora 
(Código Eleitoral, a rt. 235, parágrafo único). 

2. Último dia do prazo dentro do qual nenhum eleitor poderá 
ser preso ou detido salvo em flagrante delito, ou em vi rtude de 
sentença criminal condenatória por crime inafiançável, ou, ainda, 
por desrespeito a salvo-conduto (Código Eleitoral, art . 236). 
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7 de outubro - quarta-feira 

1. Último dia do prazo para o mesário que abandonar os traba-
lhos durante a votação apresentar ao Juiz Eleitoral sua justificativa 
(Código Eleitoral, art . 124, § 42). 

9 de outubro — sexta-feira 

1. Último dia do prazo para conclusão dos trabalhos de apu-
ração pelas Juntas Eleitorais e remessa ao Tribunal Regional dos 
documentos referentes à apuração. 

10 de outubro - sábado 

1. Data a partir da qual nenhum candidato que participará 
do segundo turno de votação poderá ser detido ou preso, salvo no 
caso de flagrante delito (Código Eleitoral, a rt . 236, § 1 2). 

17 de outubro — sábado 

1. Último dia do prazo para o Tribunal Superior Eleitoral divulgar 
o resultado da eleição para Presidente e Vice-Presidente da Repúbli-
ca 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 divulga-
rem o resultado da eleição 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 hi-
pótese, serão estes candidatos imediatamente convocados para o 
sorteio da colocação dos nomes na cédula. 

3. Data limite para a realização do so rteio da ordem de colo-
cação dos nomes dos candidatos às eleições majoritárias nas cé-
dulas (Código Eleitoral, a rt . 104, § 22). 

• 
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18 de outubro - domingo 

1. 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 n2  9.504, de 1997, art . 83, § 52). 

19 de outubro — segunda-feira 

1. Último dia para o início do período de propaganda eleito-
ral gratuita, no rádio e na televisão, relativo ao segundo turno (Lei 
n9  9.504, de 1997, a rt. 49, caput). 

20 de outubro — terça-feira 

1. 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 presi-
dente da Mesa Receptora a urna e o material destinado à votação. 
(Código Eleitoral, a rt . 133). 

2. Início do prazo de validade do salvo-conduto expedido 
pelo juiz Eleitoral (Código Eleitoral, a rt . 235, parágrafo único). 

3. Último dia do prazo para a propaganda política mediante 
comícios e reuniões públicas (Código Eleitoral, a rt. 240, parágrafo 
único). 

23 de outubro — sexta-feira 

1. Término do período de propaganda eleitoral gratuita no 
rádio e na televisão (Lei n9  9.504, de 1997, 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, a rt. 133, § 22). 
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25 de outubro — domingo  

DIA DA ELEIÇÃO  

(Lei n2  9.504, de 1997, art. 2 2, § 12)  

Às 7 horas  
I nstalação da seção (Código Eleitoral, art. 142).  
Às 8 horas  
Início da votação (Código Eleitoral,  art. 144).  
Às 17 horas  
Encerramento da votação (Código Eleitoral, arts. 144 e 153).  
Depois das 17 horas  
Início da apuração (Lei n2 6.996, de 1982, art. 14).  

27 de outubro — terça-feira  

1. Término do prazo, às dezessete horas, do período de  
validade do salvo-conduto expedido pelo Juiz Eleitoral ou pelo presi-
dente 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 crimi-
nal condenatória por crime inafiançável, ou, ainda, por desrespeito a  

salvo-conduto (Código Eleitoral, art. 236).  

28 de outubro — quarta-feira  

1. Último dia do prazo para o mesário que abandonar os  

trabalhos durante a votação de 25 de outubro apresentar justifica-
tiva ao Juiz Eleitoral (Código Eleitoral, a rt . 124, § 4Q).  

NOVEMBRO DE 1998  

3 de novembro — terça-feira  

1. Último dia do prazo para o mesário que faltou à votação de 4  
de outubro apresentar justificativa ao Juiz Eleitoral (Código Eleitoral,  

art. 124).  

F 
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2. Último dia do prazo para o pagamento de aluguel de veículos 
e embarcações referente às eleições de 4 de outubro (Lei n2 6.091, de 
1974, art . 22 , parágrafo único). 

3. Último dia do prazo para os Comitês Financeiros encami-
nharem à Justiça Eleitoral as prestações de contas referentes às elei-
ções de 4 de outubro, salvo as dos candidatos que concorreram no 
segundo turno (Lei n2  9.504, de 1997, a rt. 29, III e IV). 

4. Último dia do prazo para o encaminhamento da presta-
ção de contas pelos candidatos às eleições proporcionais que op-
tarem por fazê-lo diretamente à Justiça Eleitoral (Lei n 2  9.504, de 1997, 
art . 29, § 1 2). 

4 de novembro — quarta-feira 

1. Último dia do prazo para o encerramento dos trabalhos de 
apuração pelas Juntas Eleitorais (Código Eleitoral, art. 159). 

5 de novembro — quinta-feira 

1. Último dia do prazo para remessa, pela Junta Eleitoral, ao 
Tribunal Regional dos documentos referentes à apuração (Código Elei-
toral, art . 159, § 22 , e art . 184). 

24 de novembro — terça-feira 

1. Último dia do prazo para os Comitês Financeiros encami-
nharem à Justiça Eleitoral as prestações de contas dos candidatos 
que concorreram ao segundo turno (Lei n2  9.504, de 1997, 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 veícu-
los e embarcações referente às eleições de 25 de outubro (Lei n 2  6.091, 
de 1974, art . 22, parágrafo único). 
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DEZEMBRO DE 1998 

3 de dezembro - quinta-feira 

1. Último dia do prazo para o eleitor que deixou de votar nas 
eleições de 4 de outubro apresentar justificativa ao Juiz Eleitoral 
(Lei n2 6.091, de 1974, a rt. 72). 

5 de dezembro — sábado 

1. Último dia do prazo para os Tribunais Regionais divulga-
rem o resultado da eleição proporcional para Deputado Federal, Esta-
dual ou Distrital e da eleição majoritária para Senador e proclamarem 
os candidatos eleitos. 

2. Último dia do prazo para os Tribunais Regionais divulga-
rem o resultado da eleição 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 

1. Último dia do prazo para a publicação, em sessão, da deci-
são que julgaras contas de todos os candidatos, eleitos ou não (Lei n° 
9.504, de 1997, art . 30, § 1 2). 

19 de dezembro — sábado 

1. Último dia do prazo para a diplomação dos eleitos. 

24 de dezembro — quinta-feira 

1. Último dia do prazo para o eleitor que deixou de votar nas 
eleições de 25 de outubro apresentar justificativa ao Juiz Eleitoral 
(Lei n2  6.091, de 1974, a rt . 72). 
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JUNHO DE 1999 
17 de junho — quinta-feira 

1. Data até a qual os candidatos ou partidos deverão conse rvar 
a documentação concernente às suas contas, desde que não este-
jam pendentes de julgamento, hipótese na qual deverão conservá-la 
até a decisão final (Lei n 9  9.504, de 1997, art. 32, caput e parágrafo 
único). 

Sala das Sessões do Tribunal Superior Eleitoral. 
Brasília, 21 de outubro de 1997. 
Ministro ILMAR GALVÃO, Presidente — Ministro EDUAR-

DO ALCKMIN, Relator — Ministro NÉRI DA SILVEIRA — Ministro 
MAURÍCIO CORRÊA — Ministro NILSON NAVES — Ministro 
EDUARDO RIBEIRO — Ministro COSTA PORTO. 
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