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Exercício DemocráticoExercício DemocráticoExercício DemocráticoExercício DemocráticoExercício Democrático

Manifestação emblemática do Estado Democrático de Direito, as eleições constituem o instrumento maior de legitimação

das instituições encarregadas de normatizar a vida em sociedade. Por meio delas o povo exerce o direito sagrado de

escolher seus representantes, motivado por ideologias e concepções desenvolvidas nas relações políticas e sociais.

Nesse processo, torna-se oportuna e necessária a interlocução do Parlamento mineiro com a sociedade, principalmente

neste ano, pela abrangência do pleito, destinado à renovação das assembleias legislativas, da Câmara dos Deputados e do

Senado Federal, assim como à definição dos novos ocupantes dos governos estaduais e da Presidência da República.

Em consonância com sua prática de estimular e aprimorar a participação política, a Casa apresenta, nesta publicação,

estudos técnicos sobre a legislação eleitoral, ilustrados com a jurisprudência atualizada dos tribunais, traduzindo-se em

orientações práticas, claras e seguras sobre o tema.

A Assembleia coloca também à disposição dos interessados as normas fundamentais sobre matéria eleitoral, a

legislação sobre os partidos políticos e as instruções essenciais do Tribunal Superior Eleitoral. Toda a publicação poderá ser

consultada também na nossa página na internet: www.almg.gov.br.

Esperamos que as informações contidas neste trabalho contribuam para que sejam esclarecidas as questões

referentes ao processo eleitoral e para que o exercício do voto, mais uma vez, seja uma forma de amadurecimento do nosso

modelo democrático.

Deputado Alberto Pinto Coelho

Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais
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* Consultora da ALMG, integrante da equipe de Direito Eleitoral.
1  GOMES, José Jairo. Direito Eleitoral. 4. Ed., revista, atualizada e ampliada. BH: Del Rey. 2010. p. 77.

Registro de Candidatura

1 – CONSIDERAÇÕES INICIAIS

1.1 – Dos Direitos

 Políticos e dos Partidos Políticos

Entre os direitos fundamentais previstos na Constituição Federal, encontram-se os direitos políticos, intimamente

ligados aos conceitos de cidadania e de soberania popular, conferindo aos cidadãos o direito de participar, direta ou indireta-

mente, da vida política do Estado e da condução do governo.

Segundo o art. 1º da Lei Federal nº 9.096, de 19 de setembro de 1995 – Lei dos Partidos Políticos –, o partido político

é pessoa jurídica de direito privado e "destina-se a assegurar, no interesse do regime democrático, a autenticidade do sistema

representativo e a defender os direitos fundamentais definidos na Constituição Federal". Conforme ensinamento de doutrina

autorizada1:

"No mundo contemporâneo, os partidos políticos tornaram-se peças essenciais para o funcionamento do complexo mecanis-
mo democrático. (...)
Tais entidades constituem canais legítimos de atuação política e social; captam e assimilam rapidamente a opinião pública;
catalisam, organizam e transformam bandeiras de lutas as díspares aspirações surgidas no meio social, sem que isso
implique ruptura no funcionamento do governo legitimamente constituído. (...)".

A Constituição Federal, em seu art. 17, §1º, com a redação dada pela Emenda Constitucional nº 52, de 2006,

assegurou aos partidos autonomia para definir a sua estrutura interna, a organização, o funcionamento e adotar os critérios

de escolha, bem como o regime de suas coligações eleitorais. Tal disposição foi confirmada pelo art. 3º da Lei nº 9.096.

Apesar de serem dotados de autonomia, é importante lembrar que a atuação dos partidos políticos é limitada pela

Constituição e pela lei, como, por exemplo, quanto à obrigatoriedade de prestação de contas à Justiça Eleitoral e a proibição

do recebimento de recursos financeiros de entidade ou governo estrangeiros ou de subordinação a estes.

Em relação às eleições, a participação do partido somente será possível para aqueles que, até um ano antes do pleito,

tenham registrado o seu estatuto no Tribunal Superior Eleitoral – TSE – e, até a data da convenção, tenham órgão de direção

constituído na circunscrição, conforme dispõe o art. 4º da Lei nº 9.504, de 30 de setembro de 2007 – Lei das Eleições.

Como o sistema brasileiro não admite "candidaturas avulsas", ou seja, aquelas em que o cidadão participe de eleição,

na condição de candidato, sem estar filiado a algum partido político, a filiação é condição indispensável para o exercício da

Michelle Laranja Cassaro*
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capacidade eleitoral passiva, uma vez que a Constituição Federal2 estabeleceu expressamente a filiação partidária como

condição de elegibilidade.

Assim, o interessado deverá, até um ano antes do pleito, se filiar a partido político3 e, ainda, deverá possuir domicílio

eleitoral na circunscrição durante o mesmo período4. No caso de fusão ou incorporação de partidos após o prazo de 1 ano

antes da eleição, será considerada, para efeito de filiação partidária, a data de filiação do candidato ao partido de origem.

A lei estabelece o prazo mínimo para a filiação, mas permite que o partido político,de acordo com o âmbito de sua

autonomia, estabeleça no respectivo estatuto prazos de filiação partidária superiores5.

A filiação partidária, portanto, pode ser conceituada como o vínculo estabelecido entre o partido político e sujeito

determinado que esteja no pleno gozo dos seus direitos políticos.

O art. 19 da Lei das Eleições estabelece, ainda, que "na segunda semana dos meses de abril e outubro de cada ano, o

partido, por seus órgãos de direção municipais, regionais ou nacional, deverá remeter aos juízes eleitorais para arquivamento,

publicação e cumprimento dos prazos de filiação partidária para efeito de candidatura a cargos eletivos, a relação dos nomes de

todos os seus filiados, da qual constará a data de filiação, o número dos títulos eleitorais e das seções em que estão inscritos". Caso

a referida lista não seja enviada no prazo determinado, a relação de filiação remetida anteriormente permanecerá inalterada.

O cancelamento da filiação partidária pode se dar por morte, perda dos direitos políticos, expulsão, além de outras

causas previstas em estatuto6.

Importante lembrar que a Lei dos Partidos Políticos traz vedação expressa à dupla filiação partidária. No caso de o

interessado se filiar a outro partido, deverá, sob pena de nulidade das duas filiações, comunicar ao partido e ao juiz de sua

respectiva zona eleitoral o cancelamento da sua filiação7.

1.2 – Da Convenção e da Coligação Partidária

A convenção partidária é a reunião ou assembleia realizada para eleger os nomes que concorrerão a cargos eletivos8.

Assim, não basta estar filiado a partido político, no prazo estabelecido na lei ou no estatuto, para que o sujeito esteja apto a

disputar as eleições, sendo necessário, portanto, que o seu nome seja escolhido na referida convenção. As regras para a

realização da convenção devem estar previstas no estatuto dos partidos9 por serem matérias de natureza interna corporis"10.

No caso de omissão do estatuto sobre normas de escolha e substituição dos candidatos e de formação de coligações,

caberá ao órgão de direção nacional do partido a sua definição, publicando-as no Diário Oficial da União até 180 (cento e

oitenta) dias antes das eleições11.

A Resolução do TSE nº 23.089, que estabelece o calendário para as eleições de 2010, determinou que o dia 6 de abril

de 2010 é o "último dia para o órgão de direção nacional do partido político publicar, no Diário Oficial da União, as normas para

a escolha e substituição de candidatos e para a formação de coligações, na hipótese de omissão do estatuto", em conformi-

dade com a Lei das Eleições.

A convenção para a escolha dos candidatos e a deliberação sobre coligações deverão ser realizadas no período de 10 a 30

de junho do ano em que se realizarem as eleições, lavrando-se a respectiva ata em livro aberto e rubricado pela Justiça Eleitoral12.

  2 Art. 14, § 3°, da Constituição Federal.
  3 Art. 18, da Lei nº 9.096.
  4 Art. 9° da Lei nº 9.504.
  5 Art. 20 da Lei nº 9.504.
  6 Art. 22 da Lei nº 9.096.
  7 Parágrafo único do art. 22 da Lei nº 9.096.
  8 Arts. 8º, §2º, e 11, §1º, I, da Lei Federal nº 9.504, e os arts. 15, VI, e 51, da Lei Federal nº 9.096.
  9 Art. 7º da Lei nº 9.504.
1 0 GOMES, José Jairo. Direito Eleitoral. 4. Ed. Revista, atualizada e ampliada. BH: Del Rey. 2010. p. 193 e194.
11 Parágrafo único do art. 7º da Lei n° 9.504.
12 Art 8º da Lei nº 9.504 e Resolução do TSE nº 23.089.
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A assembleia para escolha dos candidatos pode ser realizada em qualquer lugar, podendo o partido político

ou coligação utilizar gratuitamente prédios públicos, escolas públicas ou casas legislativas, responsabilizando-se por danos

causados com a realização do evento13.

Importante lembrar que, "no que concerne à legitimidade, é assente o entendimento consoante o qual as irregularida-

des verificadas na convenção só podem ser arguidas por integrantes do partido ou da coligação que a promoveu"14, entendi-

mento este pacífico no âmbito do TSE.

As convenções podem ser nacionais, estaduais ou municipais, conforme a natureza da eleição. Importante lembrar

que a Lei nº 9.50415 estabeleceu a precedência das deliberações das convenções de nível superior. Assim, as convenções

munici-pais estão adstritas aos limites das estaduais, e as convenções estaduais e municipais estão sujeitas às deliberações

nacionais.

A doutrina confirma tal interpretação quando afirma que, "diante do caráter nacional que os partidos políticos neces-

sariamente devem ostentar (CF, art. 17, I), a convenção nacional apresenta primazia em relação às convenções inferiores –

estadual e municipal. (...)"16.

Assim, a não observância das normas estabelecidas na convenção nacional poderá ocasionar a sua anulação e a dos

atos dela decorrentes, conforme a nova redação, dada pela Lei nº 12.034 ao § 2º do art. 7º da Lei nº 9.504.

O § 3º do mesmo artigo, também com nova redação dada pela Lei nº 12.034, dispõe que as anulações de deliberações

dos atos decorrentes de convenção partidária, na condição acima estabelecida, deverão ser comunicadas à Justiça Eleitoral

no prazo de 30 (trinta) dias após a data limite para o registro de candidatos (30 de junho).

A Lei nº 12.034 também acrescentou ao art. 7º o § 4º, segundo o qual, se da anulação decorrer a necessidade de

escolha de novos candidatos, o pedido de registro deverá ser apresentado à Justiça Eleitoral nos 10 (dez) dias seguintes à

deliberação de anulação.

A escolha do substituto vem disciplinada pelo § 1º do art 13 da Lei nº 9.504, com redação dada pela Lei nº 12.034, e

deverá ser feita na forma estabelecida no estatuto do partido a que pertencer o substituído. O registro deverá ser requerido

até 10 (dez) dias contados do fato ou da notificação do partido da decisão judicial que deu origem à substituição.

A substituição na eleição majoritária, quando o candidato for de coligação, depende da decisão da maioria absoluta dos

órgãos executivos de direção dos partidos coligados, podendo o substituto ser filiado a qualquer partido dela integrante, desde

que o partido ao qual pertencia o substituído renuncie ao direito de preferência17.

Nas eleições proporcionais, a substituição poderá ser feita desde que o novo pedido seja apresentado até 60 (sessen-

ta) dias antes da eleição18.

O número de candidatos que pode ser escolhido em convenção é igual ao número cujo registro pode ser solicitado

perante a Justiça Eleitoral19.

No caso de eleição para os cargos de Deputado Federal, Deputado Estadual, Deputado Distrital e Vereador, cada

partido poderá registrar candidatos até 150% (cento e cinquenta por cento) do número de lugares a preencher20.

No caso de coligação para as eleições proporcionais, independentemente do número de partidos que a integrem,

poderão ser registrados candidatos até o dobro do número de lugares a preencher21.

13 Art. 8º da Lei nº 9.504 e art. 51 da Lei nº 9.096.
14 GOMES, José Jairo. Direito Eleitoral. 4. Ed. Revista, atualizada e ampliada. BH: Del Rey. 2010. p. 197.
15 Art. 7º, § 2º.
16 GOMES, José Jairo. Direito Eleitoral. 4. Ed. Revista, atualizada e ampliada. BH: Del Rey. 2010. p. 194.
17 § 2º do art. 13 da Lei nº 9.504.
18 § 3º do art. 13 da Lei nº 9.504.
19 art. 10 da Lei nº 9.504.
20 §1º do art. 10 da Lei nº 9.504.
2 1 § 2º do art. 10 da Lei nº 9.504.
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Quando as convenções para a escolha de candidatos não indicarem o número máximo de candidatos, os órgãos de

direção dos partidos respectivos poderão preencher as vagas remanescentes até 60 (sessenta) dias antes do pleito22.

Importante ainda tecermos algumas considerações sobre as coligações partidárias, cujo conceito e cuja natureza nos

são fornecidos pelo próprio TSE:

"É a união de dois ou mais partidos com vistas à apresentação conjunta de candidatos a determinada eleição. A coligação,
apesar de não possuir personalidade jurídica civil, como os partidos, é um ente jurídico com direitos e obrigações durante todo
o processo eleitoral. É uma entidade jurídica de direito eleitoral, temporária, com todos os direitos assegurados aos partidos,
e com todas as suas obrigações, inclusive as resultantes de contratos com terceiros, e as decorrentes de atos ilícitos".

A coligação tem previsão constitucional no art. 17, § 1º, com redação dada pela Emenda Constitucional nº 52, de 2006:

"É assegurada aos partidos políticos autonomia para definir sua estrutura interna, organização e funcionamento e para adotar
os critérios de escolha e o regime de suas coligações eleitorais, sem obrigatoriedade de vinculação entre as candidaturas em
âmbito nacional, estadual, distrital ou municipal, devendo seus estatutos estabelecer normas de disciplina e fidelidade
partidária."

A alteração constitucional realizada pela referida emenda constitucional teve como objetivo acabar com a chamada

"verticalização", quando estabeleceu a inexistência da obrigatoriedade de vinculação entre as candidaturas de âmbito nacio-

nal, estadual, distrital ou municipal.

A título de registro histórico, oportuno lembrar que, antes da emenda constitucional, o TSE, em resposta à consulta

formulada, entendeu que os partidos políticos adversários na eleição para Presidente da República não poderiam coligar-se

nas eleições federais e estaduais. Assim, a aliança formada para a eleição presidencial deveria ser observada para as eleições

para Governador, Senador, Deputados Federais e Estaduais, com base no art. 6º, caput, da Lei nº 9.504, e no princípio do

caráter nacional dos partidos políticos. Atualmente, contudo, a obrigatoriedade da verticalização não subsiste, tendo os

partidos políticos autonomia para formar as respectivas coligações em cada circunscrição eleitoral.

Importante ainda destacar, no que se refere às coligações, duas alterações trazidas pela Lei nº 12.034, que incluíram

ao art. 6º da Lei das Eleições os §§ 1º-A e 4º:

"§1º-A – A denominação da coligação não poderá coincidir, incluir ou fazer referência a nome ou número de candidato, nem

conter pedido de voto para partido político.

(...)

§ 4º – O partido político coligado somente possui legitimidade para atuar de forma isolada no processo eleitoral quando

questionar a validade da própria coligação, durante o período compreendido entre a data da convenção e o termo final do prazo

para a impugnação do registro de candidatos

Feitas tais considerações iniciais, passemos à análise do tema proposto.

2 – DO PROCESSO DE REGISTRO DE CANDIDATURA

O registro de candidatura foi tratado no Código Eleitoral como condição para os interessados concorrerem a qualquer

cargo eletivo, uma vez que o sistema eleitoral brasileiro não admite candidaturas avulsas. Assim, além da filiação partidária, o

interessado deve ter o seu nome escolhido em convenção e autorizar a realização do registro pelo partido ou coligação.

Oportuno lembrar que o art. 4º da Lei das Eleições somente autoriza a participação no pleito do partido que, até um

ano antes das eleições, tenha registrado seu estatuto no TSE, conforme o disposto em lei, e tenha, até a data da convenção,

órgão de direção constituído na circunscrição, de acordo com o respectivo estatuto.

O pedido de registro deverá ser analisado pelo órgão competente sob dois aspectos: a regularidade do partido ou

coligação e a regularidade da situação do pré-candidato.

2 2 § 5º do art. 10 da Lei nº 9.504.
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A análise negativa do processo, no que se refere ao partido ou à coligação, acaba por prejudicar o processo individual

do pré-candidato. Isso porque o interessado não pode concorrer às eleições se não estiver filiado à agremiação partidária que

esteja em situação regular.

Contudo, a análise negativa do processo individual não interfere no destino do processo principal. Importante lembrar

que, enquanto não julgado definitivamente o pedido de registro, o sujeito não adquire a condição de candidato.

O processo de registro de candidatura deve obedecer ao disposto no art. 11 da Lei das Eleições, que sofreu profundas

alterações com a edição da Lei nº 12.034, de 2009 e, ainda, nos arts. 2º a 16 da Lei Complementar Federal nº 64, de 18 de

maio de 1990 – Lei das Inelegibilidades –, naquilo que for compatível.

O referido processo é um dos instrumentos que estão disponíveis pela lei para a verificação do atendimento das

condições e dos requisitos para a participação do partido e do candidato nas eleições.

O pedido de registro deve ser apresentado em órgão da justiça eleitoral, que variará conforme o cargo a ser disputado.

Desse modo, o registro competirá ao TSE, no caso de eleições para Presidente e Vice-Presidente; ao TRE, no caso de

eleições para Senador, Deputado Federal, Governador e Vice-Governador, e Deputado Estadual; aos juízes eleitorais, no

caso de eleições para Vereador, Prefeito e Vice-Prefeito23.

Nenhum registro será admitido fora do período de 6 (seis) meses antes da eleição24 e as convenções partidárias, para

a escolha dos nomes dos pré-candidatos, devem ser realizadas no período de 10 (dez) a 30 (trinta) de junho25.

O registro dos candidatos, por sua vez, deverá ser solicitado pelos partidos ou coligações até as 19 (dezenove) horas

do dia 5 (cinco) de julho do ano em que se realizarem as eleições26.

O art. 11 da Lei das Eleições, como mencionado anteriormente, estabelece o procedimento para o processamento do

pedido do registro de candidatura. Ao referido dispositivo foram acrescentados os §§ 6º, 7º, 8º, 9º e 11, pela Lei nº 12.034.

O § 6º do art. 11 possibilita à Justiça Eleitoral conceder o acesso dos interessados aos documentos que acompanham

o pedido de registro.

O § 7º do mesmo artigo, referente à certidão de quitação eleitoral, dispõe que o documento "abrangerá exclusivamente

a plenitude do gozo dos direitos políticos, o regular exercício do voto, o atendimento a convocações da Justiça Eleitoral para auxiliar

os trabalhos relativos ao pleito, a inexistência de multas aplicadas, em caráter definitivo, pela Justiça Eleitoral e não remitidas, e a

apresentação de contas de campanha eleitoral". Em relação ao dispositivo, contudo, uma ressalva merece ser feita.

Isso porque o legislador talvez tenha cometido um equívoco ao prever que a não concessão de quitação eleitoral

somente ocorrerá no caso de não apresentação de contas, esquecendo-se da reprovação das contas da campanha, hipótese

esta que vinha prevista em resolução do TSE27. Essa situação, a princípio, é prejudicial à regularidade e à lisura do procedi-

mento eleitoral, cabendo aos órgãos e entidades competentes propor as medidas administrativas e judiciais adequadas para

sanar o problema.

Ainda em relação à certidão de quitação eleitoral, os §§ 8º e 11 do art. 11 estabelecem que:

"Art. 8º – Para fins de expedição da certidão de que trata o § 7º, considerar-se-ão quites aqueles que:
I – condenados ao pagamento de multa, tenham, até a data da formalização do seu pedido de registro de candidatura,
comprovado o pagamento ou o parcelamento da dívida regularmente cumprido;
II – pagarem a multa que lhes couber individualmente, excluindo-se qualquer modalidade de responsabilidade solidária,
mesmo quando imposta concomitantemente com outros candidatos e em razão do mesmo fato.
(...)
§ 11 – A Justiça Eleitoral observará, no parcelamento a que se refere o § 8º deste artigo, as regras de parcelamento previstas
na legislação tributária federal."

2 3 Art. 89 do Código Eleitoral.
2 4 Parágrafo único do art. 87 do Código Eleitoral.
2 5 Art. 8º, caput, da Lei das Eleições.
2 6 Art. 11, caput, da Lei nº 9.504, e Resolução do TSE nº 23.089.
2 7 Resolução n° 22.715.
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O § 9º do art. 11 prevê que "a Justiça Eleitoral enviará aos partidos políticos, na respectiva circunscrição, até o dia 5 de

junho do ano da eleição, a relação de todos os devedores de multa eleitoral, a qual embasará a expedição das certidões de

quitação eleitoral".

São documentos necessários ao pedido de registro, com a finalidade de comprovar a regularidade da situação do

partido ou coligação e do pré-candidato28:

a) cópia da ata a que se refere o art. 8º (para comprovar a escolha do nome do pré-candidato);

b) autorização do candidato, por escrito (não exige forma especial, desde que inequívoca);

c) prova de filiação partidária (condição de elegibilidade);

d) declaração de bens, assinada pelo candidato (possibilita a fiscalização e o controle social);

e) cópia do título eleitoral ou certidão, fornecida pelo cartório eleitoral, de que o candidato é eleitor na circunscrição ou

requereu sua inscrição ou transferência de domicílio no prazo de 1 ano antes do pleito (comprova a condição de cidadão e o

domicílio eleitoral);

f) certidão de quitação eleitoral (comprova o pleno gozo dos direitos políticos);

g) certidões criminais fornecidas pelos órgãos de distribuição da Justiça Eleitoral, Federal e Estadual (comprovam o

pleno gozo dos direitos políticos);

h) fotografia do candidato, nas dimensões estabelecidas em instrução da Justiça Eleitoral (será utilizada na urna eletrônica).

A Lei nº 12.034 incluiu no referido rol de documentos as "propostas defendidas pelo candidato a Prefeito, a Governador

de Estado e a Presidente da República", possibilitando, assim, maior transparência no debate, além de conferir ao eleitor

maiores instrumentos de controle da atuação dos seus escolhidos.

Em relação à documentação, o juiz, caso entenda necessário, poderá abrir prazo de 72 horas para a realização de

diligências com o objetivo de corrigir irregularidade sanável29.

Se, nesse prazo, a irregularidade não for sanada, o pedido de registro deverá ser indeferido. Sobre o tema, o TSE

editou a súmula 3: "no processo de registro de candidatos, não tendo o juiz aberto prazo para o suprimento de defeito da

instrução do pedido, pode o documento, cuja falta houver motivado o indeferimento, ser juntado com o recurso ordinário".

Entretanto, em várias oportunidades o TSE entendeu ser possível juntar posteriormente documento, em sede de

recurso, mesmo após a oportunização de prazo para a apresentação da documentação, com base em resolução do Tribunal

que permitia ao relator a conversão do julgamento em diligência30.

Outra alteração importante trazida pela Lei nº 12.034, de 2009, é a nova redação do § 4º do art. 11, que altera a data

do início do prazo para apresentação de recurso perante a Justiça Eleitoral pelo candidato que não tenha o pedido de registro

de sua candidatura efetuado no prazo, em virtude de omissão do partido ou da coligação.

Pela redação antiga, o prazo de até 48 horas era contado a partir das 19 (dezenove) horas do dia 5 (cinco) de julho

do ano das eleições, ou seja, a partir do prazo final para a apresentação dos pedidos de registro de candidatura. Atualmente

o prazo é contado a partir da publicação da lista dos candidatos pela Justiça Eleitoral.

O § 10 do art. 11 não sofreu alteração pela Lei nº 12.034. Determina que "as condições de elegibilidade e as causas

de inelegibilidade devem ser aferidas no momento da formalização do pedido de registro da candidatura, ressalvadas as

alterações, fáticas ou jurídicas, supervenientes ao registro que afastem a inelegibilidade".

Quanto ao número de candidatos que pode ser registrado por cada partido ou coligação, a Lei das Eleições31

determinou que, no caso de eleições para Deputado Federal, Deputado Estadual, Deputado Distrital e Vereador, cada partido

poderá registrar candidatos até 150% (cento e cinquenta por cento) do número de lugares a preencher.

28 § 1º do art. 11 da Lei das Eleições.
29 § 3º do art. 11 da Lei nº 9.504.
30 Recurso Especial n° 27.349, Recurso Especial n° 22.014, Recurso Ordinário n° 917.
31 Art. 10, caput.
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No caso de coligação para as eleições proporcionais, independentemente do número de partidos que a integrem,

poderão ser registrados candidatos até o dobro do número de lugares a preencher32.

A Lei das Eleições, ainda, autoriza que nas eleições para Deputado Federal, Deputado Estadual e Deputado Distrital,

quando o número de vagas a serem preenchidas não exceder a 20 (vinte), cada partido poderá registrar candidatos até o dobro

das respectivas vagas e, havendo coligação, esses números poderão ser acrescidos de até mais 50% (cinquenta por cento)33.

Em prestígio ao princípio da isonomia e com a finalidade de assegurar o equilíbrio na participação e na disputa eleitoral,

o § 3º do art. 10 da Lei nº 9.504, com redação dada pela Lei nº 12.034, estabelece que cada partido ou coligação deverá

reservar o mínimo de 30% (trinta por cento) e o máximo de 70% (setenta por cento) para candidaturas de cada sexo.

Tendo em vista que nem sempre do resultado do número de vagas é possível se obter valor exato, a lei determina que

a fração será sempre desprezada quando inferior a 1/2 (meio) e igualada a 1 (um) quando igual ou superior a 1 (um)34.

Em relação às denominadas vagas remanescentes, quando o total das vagas disponíveis para indicação de candidatos

ao registro pelo partido ou coligação não é preenchido, autoriza que elas possam ser preenchidas pelos órgãos de direção dos

partidos, desde que o façam até 60 (sessenta) dias antes das eleições.

A Lei nº 12.034 ainda acrescentou os §§ 1º e 2º ao art. 16 da Lei nº 9.504. Segundo o § 1º, até 45 (quarenta e cinco)

dias antes das eleições, todos os pedidos de registro de candidatos, inclusive os impugnados, e os respectivos recursos, devem

estar julgados em todas as instâncias, e publicadas as decisões a eles relativas.

O § 2º, por seu turno, determinou que os processos de registro de candidaturas terão prioridade sobre quaisquer

outros, devendo a Justiça Eleitoral adotar as providências necessárias para o cumprimento do prazo, inclusive com a realiza-

ção de sessões extraordinárias e a convocação dos juízes suplentes pelos tribunais.

Outra inovação importante trazida pela Lei nº 12.034 foi a inclusão do art. 16-A na Lei das Eleições. O dispositivo

determina que "o candidato cujo registro esteja sub judice poderá efetuar todos os atos relativos à campanha eleitoral, inclusive

utilizar o horário eleitoral gratuito no rádio e na televisão e ter seu nome mantido na urna eletrônica, enquanto estiver sob essa

condição, ficando a validade dos votos a ele atribuídos condicionada ao deferimento de seu registro por instância superior".

Determinou, ainda, que o cômputo dos votos, atribuídos ao candidato cujo registro esteja sub judice no dia da eleição,

para o respectivo partido ou coligação, fica condicionado ao deferimento do registro do candidato. Não podemos negar que tal

previsão, amparada em jurisprudência do TSE35, prestigia o direito político fundamental de participar do processo eleitoral e

o princípio da "presunção de inocência", entendido aqui como a impossibilidade de impor ao indivíduo algum gravame ou

prejuízo antes de decisão com trânsito em julgado.

O § 1º do art. 8º da Lei das Eleições, que estabelece que "aos detentores de mandato de Deputado Federal, Estadual ou

Distrital, ou de Vereador, e aos que tenham exercido esses cargos em qualquer período da legislatura que estiver em curso, é

assegurado o registro de candidatura para o mesmo cargo pelo partido a que estejam filiados" teve a sua eficácia suspensa por

liminar concedida no âmbito da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 2.530-9 e desde 2003 aguarda julgamento definitivo.

Ante o exposto, podemos afirmar que, em regra, o procedimento do registro de candidatura tem a seguinte tramitação:

1. Convenção Partidária – 10 (dez) a 30 (trinta) de junho do ano das eleições.

2. Pedido de Registro de Candidatura – até o dia 5 (cinco) de julho do ano das eleições.

3. Publicação do Edital com os nomes dos candidatos – ação de impugnação de registro de candidatura em 5 (cinco) dias.

4. Diligências – 72 (setenta e duas) horas.

5. Decisão – 3 (três) dias após as diligências.

6. Recurso ao Tribunal Regional Eleitoral – 3 (três) dias.

7. Recurso ao Tribunal Superior Eleitoral – 3 (três) dias.

8. Recurso ao Supremo Tribunal Federal – 3 (três) dias.

32 § 1º do art. 10 da Lei nº 9.504.
33 § 2º do art. 10 da Lei nº 9.504.
34 § 4º do art. 10 da Lei nº 9.504.
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3 – DA AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO DE REGISTRO DE CANDIDATURA

A ação de impugnação ao registro de candidatura tem como finalidade evitar que o registro de candidatura seja

deferido a pré-candidato que não atenda às condições impostas na lei para concorrer aos cargos eletivos, ou que tenha contra

si a existência de causa de inelegibilidade.

A legitimidade para a propositura da referida ação é de candidato, partido político, coligação e do Ministério Público, no

prazo de 5 (cinco) dias contados da publicação do pedido de registro do candidato36.

Importa ressaltar que, apesar de o Código Eleitoral37 autorizar o cidadão a propor a ação de impugnação, a Lei

Complementar nº 64 não o incluiu no rol de legitimados. Ocorreu revogação do dispositivo do Código Eleitoral, uma vez que

a Lei de Inelegibilidades é posterior, de maneira que, atualmente, o cidadão não tem legitimidade para a propositura da ação

de impugnação. A falta de legitimidade para a ação não impede que o cidadão informe o fato aos órgãos competentes para que

eles tomem as providências cabíveis.

A relevância da ação é evidente, pois se configura em mais um instrumento que busca assegurar a lisura e a

regularidade do processo eleitoral, já que a disputa eleitoral é matéria de interesse público e coloca em risco a legalidade e

efetividade do regime democrático.

A competência para processar e julgar a referida ação38 pode ser assim dividida: TSE, no caso de eleição para

Presidente ou Vice-Presidente da República; TRE, eleições para Senador, Governador e Vice-Governador, Deputado Fede-

ral, Estadual e Distrital; Juiz Eleitoral, eleição para Prefeito e Vereador.

O procedimento da ação deve obedecer ao disposto nos arts. 2º a 16 da Lei Complementar nº 64, aplicando-se

subsidiariamente, e no que couber, o Código de Processo Civil.

Não podemos deixar de destacar uma característica importante e peculiar do procedimento eleitoral. Os prazos, ao

contrário do que ocorre em outras áreas, em matéria eleitoral são contínuos e peremptórios, ou seja, não se suspendem nem

se interrompem, seja nos fins de semana ou em feriados39, merecendo atenção especial por parte dos interessados e

envolvidos no procedimento.

O rito da ação, segundo doutrina autorizada40, pode ser resumido na seguinte forma:

1. Pedido de registro de candidatura – até 5 (cinco) de julho do ano das eleições.

2. Publicação do edital do registro do candidato.

3. Ação de impugnação de registro de candidatura – 5 (cinco) dias após a publicação do edital.

4. Contestação – 7 (sete) dias a partir da notificação.

5. Julgamento antecipado da lide – extinção do processo sem julgamento do mérito.

6. Fase probatória – 4 (quatro) dias após a defesa.

7. Diligências – 5 (cinco) dias após a audiência.

8. Alegações finais e manifestação do Ministério Público – 5 (cinco) dias após as diligências.

9. Decisão – 3 (três) dias após as diligências.

10. Recurso ao Tribunal Regional Eleitoral – 3 (três) dias.

11. Recurso ao Tribunal Superior Eleitoral – 3 (três) dias.

12. Recurso ao Supremo Tribunal Federal – 3 (três) dias.

Essas, portanto, são as breves considerações sobre o tema proposto, lembrando que este texto não tem a pretensão

de esgotar o tema, mas apenas de servir de ponto de partida para o estudo do assunto.

35 Recurso Especial nº  33.314 e nº 33.519.
36 Art. 3º, caput, da Lei Complementar nº 64.
37 Art. 97, §3º.
38 Art. 2º da Lei Complementar nº 64.
39 Art. 16 da Lei Complementar nº 64.
40 GOMES, José Jairo. Direito Eleitoral. 4. Ed., revista, atualizada e ampliada. BH: Del Rey. 2010. p. 231.
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  1 Procurador da ALMG, integrante da equipe de trabalho de Direito Eleitoral.
  2 De acordo com o § 2º do art. 11 da Lei nº 9.304, de 1997, a idade mínima estabelecida como condição de elegibilidade é verificada tendo por referência

a data da posse.
  3 Para os militares há tratamento constitucional específico: § 8º do art. 14 da Constituição Federal.
  4 Lei nº 9.504, de 1997; art. 9º, caput, art. 18 e  20, caput, da Lei nº 9.096, de 1995; e art. 12 da Resolução do TSE nº 23.221, de 2010.
  5 Teoria e Prática do Direito Eleitoral. 4ª ed.,  Mandamentos, 2008, p. 163.
  6 O termo desincompatibilização diz respeito tanto a desvencilhar-se da situação ou condição de inelegibilidade,quanto a afastar-se da incompatibilidade.

A permanência no cargo no período em que se exige o afastamento para as eleições gera a incompatibilidade e a consequente inelegibilidade, motivo
pelo qual é utilizado o termo desincompatibilização, que alcança um e outro impedimentos.

  7 Direitos Políticos: condições de elegibilidade e inelegibilidade. 2ª ed. Edipro, 2000, p. 23.
  8 Instituições de Direito Eleitoral, 8ª  ed., Editora Lumen Juris, 2009, p. 61

Das Inelegibilidades
                                       Sérgio José Barcelos1

1. ELEGIBILIDADE, INELEGIBILIDADE E INCOMPATIBILIDADE

A nacionalidade brasileira, o pleno exercício dos direitos políticos, o alistamento eleitoral, o domicílio eleitoral na

circunscrição, a filiação partidária e a idade mínima2 variável de acordo com o mandato pretendido são condições de elegibi-

lidade3  previstas na Constituição Federal. Quem preenche tais condições para concorrer ao mandato eletivo tem elegibilidade.

Para as próximas eleições, a serem realizadas no dia 3 outubro de 2010, o candidato deverá possuir domicílio eleitoral

no respectivo Município desde 3 de outubro de 2009 e estar com a filiação partidária deferida pelo partido político na mesma

data, desde que o estatuto partidário não estabeleça prazo superior.4

Em síntese, como ensina Edson de Resende Castro, a elegibilidade é direito subjetivo de disputar cargo público5. A

elegibilidade diz respeito, portanto, à capacidade eleitoral passiva de ser eleito.

Mesmo que preenchidas as mencionadas condições de elegibilidade, no entanto, pode existir determinada situação,

prevista na Constituição ou em lei complementar, relacionada com o cargo ocupado, a função exercida e a condição da pessoa,

que a torne inelegível, exigindo-lhe a desincompatibilização6, no prazo assinalado pela lei, para concorrer às eleições. Trata-

se da inelegibilidade, assim conceituada por Pedro Henrique Távora:

"A inelegibilidade consiste no obstáculo posto pela Constituição ou por lei complementar ao exercício da cidadania passiva,
por certas pessoas, em razão de sua condição ou em face de certas circunstâncias. É a negação do direito de ser
representante do povo no Poder."7

Adriano Soares da Costa, ao conceituá-la, destaca que a inelegibilidade pode ocorrer antes ou depois do registro:

"(...) Chama-se inelegibilidade a ausência ou perda da elegibilidade. Se o nacional não preenche os pressupostos legais, não
é elegível. Se registrada a sua candidatura, lhe é irrogada a prática de algum ato ilícito, vindo a perdê-la, torna-se inelegível.
Há inelegibilidade inata (originária) e inelegibilidade cominada (ocasional)."8

Em se tratando de registro, não podem ser olvidadas as condições de registrabilidade previstas no art. 11 da Lei nº

9.504, de 1997, entre as quais releva destacar a certidão de quitação eleitoral,  cuja falta tem motivado a negação de muitos
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registros pela Justiça Eleitoral. Cuidando da abrangência dessa certidão, estabelece o § 7º da referida lei, introduzido pela Lei

nº 12.034, de 2009:

“§ 7º A certidão de quitação eleitoral abrangerá exclusivamente a plenitude do gozo dos direitos políticos, o regular exercício
do voto, o atendimento a convocações da Justiça Eleitoral para auxiliar os trabalhos relativos ao pleito, a inexistência de
multas aplicadas, em caráter definitivo, pela Justiça Eleitoral e não remitidas, e a apresentação de contas de campanha
eleitoral.”

Oportuno, a respeito, os comentários de José Jairo Gomes:

"O art. 41, § 3º, da Resolução do TSE nº 22.715, de 2008, ampliara o conceito de quitação ao prescrever que a desaprovação
das “contas de candidato implicará o impedimento de obter a certidão de quitação eleitoral durante o curso do mandato ao qual
concorreu”. Contudo, essa restrição não mais vigora. Pelo transcrito § 7º, a certidão de quitação deverá informar se as contas
de anterior campanha foram prestadas, não podendo valorar o mérito de seu julgamento pelo órgão da Justiça Eleitoral.
Basta, portanto, que as contas sejam prestadas para que, quanto a esse aspecto, tenha o interessado direito à certidão de
quitação."9

Nos termos do § 8º da Lei nº 9.504, de 1997, também introduzido pela Lei nº 12.034, de 2009, para fins de expedição

da certidão a que se refere o § 7º, considerar-se-ão quites aqueles que:

a) condenados ao pagamento de multa, tenham, até a data da formalização do seu pedido de registro de candidatura,

comprovado o pagamento ou o parcelamento da dívida regularmente cumprido;

b) pagarem a multa que lhes couber individualmente, excluindo-se qualquer modalidade de responsabilidade solidária,

mesmo quando imposta concomitantemente com outros candidatos e em razão do mesmo fato.

A incompatibilidade, tratada na Constituição10, refere-se a impedimento ao exercício do mandato, diferentemente das

elegibilidades e das inelegibilidades, pertinentes ao virtual candidato, como bem distingue José Afonso da Silva:

"Elegibilidade e inelegibilidades, portanto, dizem respeito ao candidato, ou possível candidato, a um mandato eletivo.
Incompatibilidade constitui impedimento ao exercício do mandato e à prática de certos atos ou exercício de funções,
cumulativamente. Não se prende à candidatura, mas é impedimento que surge com a eleição. Diz respeito ao eleito, não ao
candidato."11

As condições de elegibilidade encontram-se elencadas no art. 14, § 3º, da Constituição Federal, e no art. 9º da Lei nº

9.504, de 1997; as inelegibilidades são tratadas na Constituição e em lei complementar.

Os casos de inelegibilidade de ordem constitucional acham-se no art. 14, §§ 3º ao 7º, no art. 15 e no parágrafo único do art.

52 da Constituição da República, tendo sido delegado à lei complementar descrever novas situações que venham a configurá-los.

Atualmente, as hipóteses de inelegibilidade de natureza infraconstitucional encontram-se arroladas no art. 1º da Lei

Complementar nº 64, de 18 de maio de 1990.

É relevante a distinção entre as inelegibilidades constitucionais e infraconstitucionais, como bem ressaltado por José

Jairo Gomes:

"A distinção que se faz entre inelegibilidades constitucionais e legais não é cerebrina, apresentando inegável relevância
prática. Basta dizer que não há preclusão quanto às primeiras, as quais podem ser arguidas na fase do registro de candidatura
ou posteriormente, antes ou depois das eleições. A arguição posterior pode ser feita no RCED (CE, art. 262, I). Já as
inelegibilidades legais sujeitam-se à preclusão se não forem levantadas na fase de registro de candidatura. Ultrapassado esse
momento, não mais poderão ser discutidas, salvo se supervenientes".12

  9  Direito Eleitoral, 4ª Edição, Editora Del Rey, 2010,  p. 214
10 As vedações estão previstas no art. 54 da Constituição Federal – quanto aos Deputados e Senadores –, algumas incidindo desde a expedição do diploma,

outras desde a posse. O inciso IX do art. 29 da referida Constituição estende-as aos Vereadores, usando, ainda, a expressão "no que couber", em razão
do disposto no art. 38 da mesma Carta, que permite ao servidor público, investido no mandato de Vereador, havendo compatibilidade de horários,
perceber as vantagens de seu cargo sem prejuízo dos subsídios do cargo eletivo. Para José Afonso da Silva, não se aplicam aos vereadores as vedações
constantes da alínea "b" dos incisos I e II do art. 54 da Constituição da República, em razão do disposto no inciso IX do art. 29 (Manual do Vereador.
5ª ed. Malheiros Editores, 2004, p. 58, 59).

11 Obra citada,  p. 57.
12 Obra citada, p. 145.
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2. DAS INELEGIBILIDADES CONSTITUCIONAIS

Segundo a Constituição Federal, são inelegíveis os inalistáveis e os analfabetos e, no território de jurisdição do titular,

o cônjuge e os parentes consanguíneos ou afins, até o segundo grau ou por adoção, do Presidente da República, de

Governador de Estado ou Território, do Distrito Federal, de Prefeito ou de quem os haja substituído dentro dos seis meses

anteriores ao pleito, salvo se já titular de mandato eletivo e candidato à reeleição. Conforme bem salienta José Jairo Gomes,

"apesar de o dispositivo aludir a “cônjuge', é evidente que a inelegibilidade também se aplica a companheiros na hipótese de

união estável. Sabe-se que a família se origina tanto do casamento quanto da união estável”.13

A doutrina de Edson de Resende Castro bem esclarece o parentesco até o segundo grau:

"são inelegíveis o cônjuge e parentes até o segundo grau, o que alcança pai, mãe, avós, filhos, netos e irmãos (parentes
consanguíneos), como também sogro, sogra, sogro-avô, sogra-avó, genro, nora, genro-neto, nora-neta e cunhados (parentes
afins). Esse parentesco pode ser determinado também pela adoção, até porque não se distinguem os filhos adotados dos
filhos biológicos".14

Ainda de acordo com a Lei Maior, o Presidente da República, os Governadores de Estado e do Distrito Federal, os

Prefeitos e quem os houver sucedido ou substituído no curso dos mandatos poderão ser reeleitos para um único período

subsequente. Para concorrerem a outros cargos, o Presidente da República, os Governadores de Estado e do Distrito Federal

e os Prefeitos devem renunciar aos respectivos mandatos até seis meses antes do pleito.

A reeleição dos Chefes dos Poderes Executivos foi autorizada com o advento da Emenda Constitucional nº 16, de

1997. No início, o Tribunal Superior Eleitoral nutriu o entendimento de que o instituto da reeleição nenhuma modificação teria

produzido na disciplina atinente ao cônjuge e aos parentes do Chefe do Executivo, que continuariam inelegíveis no território da

circunscrição do titular.15 Mas tal orientação foi modificada no Respe nº 19.442, julgado em sessão de 21/8/2001, relatora a

Min. Ellen Gracie, em que consignou que a emenda da reeleição influiu na interpretação das inelegibilidades, tendo-se

decidido, na oportunidade, que o cônjuge do Chefe do Poder Executivo é elegível para o mesmo cargo do titular, quando este

for reelegível e tiver renunciado até seis meses antes do pleito16. Tal entendimento, cristalizado na Resolução do TSE nº

21.297, de 12/11/2002, confirmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 344.882, em 7/4/2003, manteve-se

na Resolução do TSE nº 22.599, de 11 de outubro de 2007, relator o Min. José Delgado, fruto da Consulta nº 1.455, que

interpretou a questão da desincompatibilização, considerado o parentesco e o primeiro e segundo mandato, encontrando-se

expresso, ainda, o posicionamento da Corte Eleitoral sobre a viabilidade da candidatura de parente de Prefeito reeleito para

cargo diverso do de Prefeito e de Vice-Prefeito, na mesma circunscrição, desde que haja a renúncia do Chefe do Executivo

municipal no prazo de seis meses anteriores ao pleito. Assim encontra-se redigida a ementa da referida resolução:

"CONSULTA. ELEGIBILIDADE PREFEITO. VICE-PREFEITO. PARENTESCO. DESINCOMPATIBILIZAÇÃO. PRI-
MEIRO E SEGUNDO MANDATO. ART. 14, §§ 5º, 6º E 7º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, E ARTS. 1º E 2º DA LEI
COMPLEMENTAR Nº 64, de 1990. POSSIBILIDADE. RESPOSTA PARCIALMENTE POSITIVA.
1. A renúncia de Prefeito, reeleito, feita nos últimos seis meses anteriores ao pleito, torna elegível o parente outrora inelegível,
desde que para cargo diverso da chefia do Poder Executivo Municipal, bem como do cargo de Vice-Prefeito, à inteligência do art.
14, §§ 5º e 7º, da Constituição Federal (Respe nº 22.275, relator Min. José Delgado, DJ de 9/6/2006; Cta nº 965, relator Min.
Luiz Carlos Lopes Madeira, DJ de 10/2/2004; Cta nº 1.139, relator Min. Humberto Gomes de Barros, DJ de 26/4/2005).17

2. Parente de Prefeito está apto a sucedê-lo, para um único período subsequente, desde que o titular esteja no exercício do
primeiro mandato e que a renúncia tenha ocorrido até seis meses antes do pleito.18 (Cta nº 1.187, relator Min. Humberto
Gomes de Barros, DJ de 16/12/2005; Cta nº 877, relator Min. Francisco Peçanha Martins, DJ de 10/6/2003; Cta nº 928,

13 Obra citada, p. 152
14 Obra citada, p. 188.
15 Resoluções nºs 20.114, de 1998, 19.992 e 19.993, de 1997, e Súmula nº 6 do TSE.
16 No mesmo sentido: Resoluções nºs 20.949, de 6/12/2001, e 21.099, de 16/5/2002 (Cta 788).
17 No mesmo sentido, ainda, a Resolução nº 20.931, de 20/11/2001 (Cta 709), a Resolução nº 22.548, de 31/5/2007 (Cta. 1412), e a  Resolução nº 22.670,

de 13/12/2007 (Cta 1462).
18 No mesmo sentido, o art. 15, § 2º, da Resolução do TSE nº 22.717, de 2008.
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relator Min. Luiz Carlos Madeira, DJ de 29/9/2003; Cta nº 882, relator Min. Carlos Velloso, DJ de 26/8/2003; Respe nº 20.239,
relator Min. Sepúlveda Pertence, sessão de 1º/10/2002; Cta nº 709, relator Min. Garcia Vieira, DJ de 8/3/2002, § 2º do art.
15 da Res. nº 22.717, de 2008).
3. Não implica perda do mandato a candidatura do Vice-Prefeito ao cargo de Prefeito, em virtude da inexigibilidade de
desincompatibilização (Cta nº 327, relator Min. José Néri da Silveira, DJ de 21/10/1997).
4. Consulta conhecida e respondida afirmativamente quanto ao primeiro, segundo e quarto questionamentos."

Destarte, exercendo o Chefe do Executivo o seu primeiro mandato e não sendo candidato à reeleição poderá ser

sucedido por seu cônjuge ou parente. Mas, para que isso possa ocorrer, mister que o titular do mandato se desincompatibilize

até 6 meses antes do pleito. Se o cônjuge ou o parente forem eleitos, ficarão inelegíveis para uma eventual reeleição. Também

nesse sentido:

"Consulta. Governador. Renúncia. Inelegibilidade. Afastamento. I – O Governador de Estado, se quiser concorrer a outro
cargo eletivo, deve renunciar a seu mandato até seis meses antes do pleito (CF, art. 14, § 6º). II – A renúncia do Governador
em primeiro mandato, até seis meses antes do pleito, torna elegíveis os parentes relacionados no art. 14, § 7º, da
Constituição Federal. III – A renúncia do Governador, até seis meses antes da eleição, torna seus parentes elegíveis (CF,
art. 14, § 7º) para cargo diverso, na mesma circunscrição. IV – Presidente da Câmara Municipal que exerce provisoriamente
o cargo de Prefeito não necessita desincompatibilizar-se para se candidatar a este cargo, para um único período subsequente"
(TSE – Res. nº 22.119 – DJ 16/12/2005, p. 200).

A dissolução da sociedade conjugal no curso do mandato não afasta a inelegibilidade de que trata o § 7º do art. 14 da

Constituição Federal.19

Outra observação importante é que a inelegibilidade verifica-se apenas no território de jurisdição do titular. O cônjuge

e os parentes do prefeito até o segundo grau são inelegíveis no mesmo Município, mas podem concorrer em outros

Municípios, assim como para os cargos de Deputado, Senador e Governador, ainda que  pelo mesmo Estado em que

localizado o Município chefiado pelo parente, não havendo, portanto, necessidade de desincompatibilização deste. Como bem

ressalta Edson de Resende Castro, nessa hipótese "o território do Estado não coincide com o do Município, ao contrário,

supera-o significativamente".20 De outra forma, em eleições municipais, são inelegíveis aos cargos de Prefeito e Vereador

todos os mencionados parentes do Governador do Estado, além de seu cônjuge. Nessa hipótese, a elegibilidade é devolvida

aos referidos parentes se o titular do mandato desincompatibilizar-se, definitivamente, nos seis meses anteriores ao pleito21.

O candidato que já for titular de mandato e estiver concorrendo a reeleição não é atingido pela inelegibilidade acima

comentada concernente ao cônjuge e aos parentes do Chefe do Executivo, de acordo com a parte final do § 7º do art. 14 da

Constituição Federal. A reeleição deve ser para o mesmo cargo já ocupado e na mesma circunscrição eleitoral. Não há, pois,

nenhum impedimento a que o irmão do Prefeito que é Vereador ou o irmão do Governador que é Deputado Estadual

concorram à reeleição, na mesma circunscrição. Tal exceção atinge apenas os Vereadores, Deputados e Senadores, mas não

os Prefeitos, Governadores e o Presidente da República, conforme a lição de Edson de Resende Castro:

"Questão muito interessante é saber se a dita exceção, contida na parte final do § 7º do art. 14 da Constituição Federal – que
garante a elegibilidade do cônjuge e parentes do Chefe do Executivo –, alcança apenas aqueles cujos cargos eram reelegíveis
ao tempo da redação original da Constituição (leia-se: Vereadores, Deputados e Senadores) ou, também, os agora reelegíveis
Prefeitos, Governadores e Presidente da República. Não há dúvida de que a mens legis contida na exceção dirigiu-se aos
titulares dos cargos de Vereador, Deputado e Senador, quando em disputa pela reeleição, até porque à época (antes da
Emenda Constitucional nº 16, de 1997, que instituiu a reeleição para o Executivo) só aqueles eram reelegíveis. Equivale dizer
que a ressalva visou garantir a reelegibilidade dos Vereadores, Deputados e Senadores, mesmo quando cônjuges ou parentes
do titular do Executivo, não sendo possível alterar o elenco dos envolvidos na exceção pela tão só modificação do § 5º."22

19 Resoluções do TSE nºs 21.495, de 2003; 22.156, de 2006 e 22.717, de 2008. Oportuno registrar que o Supremo Tribunal Federal, por ocasião do
julgamento do Respe nº 446.999, de 9/9/2005, relatora a Min. Ellen Gracie, em que se apreciou caso de candidato separado de fato da filha do então
Prefeito, em momento anterior ao início do mandato do ex-sogro, mas com sentença de divórcio proferida no curso do mandato, decidiu por afastada
a vedação do art. 14, § 7º, da Constituição Federal.

20 Obra citada, p. 189.
21 TSE, Res. nº  20.590, de 30/3/2000, relator Min. Eduardo Alckmin.
22 Obra citada, p. 197.
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Para se beneficiar da ressalva prevista na parte final do § 7º do art. 14 da Constituição Federal, o suplente precisa ter

assumido definitivamente o mandato, de acordo com o § 1º do art. 15 da Resolução do TSE nº 22.717, de 2008.

A inelegibilidade decorrente de parentesco refere-se ao titular do mandato – aos chefes do Poder Executivo –  e

àqueles que o tiverem substituído nos seis meses anteriores ao pleito. Quanto ao cônjuge e aos parentes do vice, inexiste

inelegibilidade, salvo se este substituir o titular (Presidente, Governador e Prefeito) nos seis meses anteriores ao pleito23. E

como há inelegibilidade em relação aos parentes do vice, não há óbice a que integrem a mesma chapa:

"1. Não há impedimento para que um filho lance sua candidatura a prefeito municipal tendo como candidato a vice-prefeito seu
pai, vice-prefeito em primeiro mandato. 2. Em face da situação anterior, não há necessidade de afastamento do pai vice-
prefeito. 3. O referido vice-prefeito, caso queira se candidatar a prefeito, não necessita se desincompatibilizar. 4. É possível
a candidatura do pai, vice-prefeito no primeiro mandato, ao cargo de prefeito, tendo como vice seu filho". (Res. do TSE nº.
22.799 – DJ 16/06/2008, p. 30)

Tema também relevante, que suscitou polêmicas hermenêuticas na aplicação do sistema da reeleição, diz respeito à

sucessão e substituição do Chefe do Executivo, sobretudo à substituição deste pelo Presidente do Poder Legislativo. O

Governador do Estado, por exemplo, para concorrer à reeleição, prescinde de se afastar do cargo. No entanto, para concorrer

a Deputado Estadual terá que se desincompatibilizar, conforme o § 6º do art. 14 da Constituição Federal. E o Presidente da

Assembleia Legislativa que venha a substituir o Governador no exercício do cargo,nos seis meses que antecedem à eleição?

Conforme Adriano Soares da Costa24, ele seria inelegível para concorrer a qualquer outro cargo, exceto para o de Deputado

Estadual (§ 7º do art. 14 da Constituição Federal). Conclui o conceituado doutrinador que o Presidente da Assembleia

Legislativa poderá também concorrer ao cargo de Governador, com esteio no § 5º do art. 14 da Constituição Federal. Porém,

em nota de rodapé, o autor faz a seguinte advertência:

“A jurisprudência recente do TSE entende que o Chefe do Poder Legislativo que assumir a chefia do Poder Executivo nos
seis meses antes da eleição, no caso de substituição, ficará inelegível para o mandato legislativo. A solução parece-nos
imprópria, porque poderá, no caso dos Municípios, gerar acefalia, na hipótese de não haver Vice-Prefeito e todos os
Vereadores serem candidatos à reeleição.25

De fato, na jurisprudência mais recente do TSE sobre a matéria, encontra-se o entendimento de que há inelegibilidade no
caso de substituição do Prefeito pelo Presidente do Poder Legislativo, conforme se pode ver no Agravo Regimental no Respe
nº 16.813, relator Min. Garcia Vieira, cuja ementa abaixo se transcreve:
‘Presidente da Câmara Municipal. Substituição de Prefeito. Candidatura a Vereador. Inelegibilidade. O Presidente da Câmara
Municipal que substitui ou sucede o Prefeito nos seis meses anteriores à eleição torna-se inelegível para o cargo de Vereador’.”26

Em seu voto, o relator transcreve o por ele sustentado na decisão agravada:

"É incontroverso que o recorrente substituiu o Prefeito nos seis meses anteriores à data das eleições. O art. 14, § 6º, da
Constituição, exige do próprio Prefeito a renúncia ao cargo, nos seis meses anteriores ao pleito, para se candidatar a outro
cargo eletivo. Se assim é, o Presidente da Câmara Municipal de Ubatuba/SP, que substituiu o Prefeito, estava obrigado a
desincompatibilizar-se, no prazo acima referido, para pleitear a candidatura ao cargo de Vereador. Têm inteira pertinência as
razões articuladas no parecer ministerial, in verbis:
'Discute-se nos autos se Andrade Henrique dos Santos, Vereador e candidato à Vereança pelo Município de Ubatuba/SP, por
haver ocupado o cargo de Prefeito Municipal, temporariamente, deveria ter procedido à sua desincompatibilização, obedecen-
do ao prazo previsto pelo art. 14, § 6º, da Constituição Federal e art. 1º, § 2º, da Lei Complementar nº 64, de 1990. O
recorrente ocupou o cargo de Prefeito de Ubatuba até 5/5/2000. Nos termos do que dispõe a Constituição Federal, em seu
art. 14, § 6º, e a Lei Complementar nº 64, de 1990, em seu art. 1º, § 2º, para poder concorrer a outro cargo, o Prefeito deve
renunciar ao mandato até seis meses antes do pleito. As normas acima citadas nada mencionam no tocante à forma pela qual
o Prefeito foi conduzido ao cargo. Assim, pouco importa se o recorrente ocupou a Prefeitura substituindo o Prefeito e o vice
que estavam afastados. Passando a exercer o cargo de Prefeito, tornou-se inelegível para o cargo de Vereador.'
A orientação desta Corte sobre a matéria está claramente assentada nas Resoluções nºs 14.203, relator Ministro Torquato Jardim,
DJ de 15/4/94, e 19.537, relator Ministro Walter Medeiros, DJ de 17/5/95, ambas invocadas na sentença de primeiro grau."

23 Como bem ressalta Edson de Resende Castro, obra citada, p. 188.
24 Obra citada, p. 134 e135.
25 COSTA, Adriano Soares da, obra citada,  nota de rodapé nº 17, p 135.
26 Acórdão nº 16.813, de 27/11/2001, Agravo Regimental no Respe nº 16.813, relator Min. Garcia Vieira.
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Edson de Resende Castro, citando o precedente acima, alerta:

"E o vice ou Presidente da Câmara Municipal, Assembleia Legislativa ou Câmara dos Deputados que assume o cargo do
titular, por substituição ou sucessão nos seis meses que antecedem a eleição, não poderá disputar novamente aquele cargo
– vice ou Vereador e Deputado (mas apenas como titular em reeleição), porque neste caso estará buscando cargo diverso
daquele em que se encontra neste semestre, véspera da eleição. E para disputar cargo diverso a Constituição impõe
exatamente o afastamento das funções de titular do Poder Executivo (art. 14, § 6º), condição que não terá ele observado,
repita-se, se substituiu ou sucedeu o titular. (...) Não há, em princípio, inelegibilidade para o cônjuge e parentes do vice, a
menos que este assuma a cadeira do titular nos seis meses antes da eleição. Então, se naquele período, o Presidente da
Câmara dos Deputados assume a Presidência da República; se o Presidente da Assembleia assume o governo do Estado,
e se o Presidente da Câmara assume o Município, ainda que durante simples ausência do titular, tal gesto atrai a
inelegibilidade do seu cônjuge e de todos aqueles seus parentes, consanguíneos ou afins."27

Embora seja recomendável seguir o último entendimento do TSE, que melhor resguardará, sem dúvida, os mandatos

parlamentares, digno de louvor mostra-se o entendimento de Adriano Soares da Costa, acima ressaltado, quanto à impropri-

edade da orientação da Suprema Corte Eleitoral. Considerada essa crítica, parecia mais adequado o entendimento anterior

do TSE, como o exposto por ocasião do Acórdão nº 11.041, de 15 de fevereiro de 1990, Agravo de Instrumento nº 8.421,

relatado pelo Min. Sidney Sanches, assim ementado:

"Inelegibilidade. Substituição de Prefeito. Presidente de Câmara Municipal. Reeleição. O Vereador que, na qualidade de Presidente
da Câmara Municipal, substitui o Prefeito nos seis meses anteriores ao pleito não se torna inelegível para disputar a reeleição ao
cargo de Vereador, porque amparado pela regra da Constituição Federal, art. 14, § 7º. Recurso Especial não conhecido."

No tocante à substituição e sucessão dos titulares de mandato, destacam-se os seguintes posicionamentos do TSE:

1. a) O Vice-Presidente da República, o Vice-Governador de Estado ou do Distrito Federal e o Vice-Prefeito, reeleito ou não,
pode se candidatar ao cargo do titular, mesmo tendo substituído28 aquele no curso do mandato; b) Se a substituição ocorrer
nos seis meses anteriores ao pleito, o vice, caso eleito para o cargo do titular, não poderá concorrer à reeleição; c) O mesmo
ocorrerá se houver sucessão, em qualquer tempo do mandato; d) Na hipótese de o vice pretender disputar outro cargo que
não o do titular, incidirá a regra do art. 1º, § 2º, da Lei Complementar nº 64, de 1990; e) Caso o sucessor postule concorrer
a cargo diverso, deverá obedecer ao disposto no art. 14, § 6º, da Constituição da República. (Conforme a ementa da
Resolução do TSE nº 20.889, de 9/10/2001, relator Min. Fernando Neves.)
2. Os vices que substituíram os titulares, seja em um primeiro mandato ou já reeleitos, poderão se candidatar à titularidade
do cargo do Poder Executivo, desde que a substituição não tenha ocorrido nos seis meses anteriores ao pleito. Havendo o
vice – reeleito ou não – sucedido o titular, poderá se candidatar à reeleição, como titular, por um único mandato subsequente.
(Conforme parte da ementa da Resolução nº 21.026, de 12/3/2002, relator Min. Fernando Neves.)
3. Vice-Governador eleito por duas vezes consecutivas, que sucede o titular no segundo mandato. Possibilidade de reeleger-
se ao cargo de Governador por ser o atual mandato o primeiro como titular do Executivo estadual. Precedentes: Resoluções
do TSE nºs 20.889 e 21.026. (Ementa do Acórdão nº 19.939, Respe nº 19.939, relatora Min. Ellen Gracie.)
4. Vice-Prefeito, Vice-Governador ou Vice-Presidente da República que suceder o titular nos seis meses anteriores ao pleito
poderá candidatar-se visando sua reeleição ao cargo de vice? Nesse entendimento, o Tribunal, por maioria, respondeu
negativamente à consulta, nos termos do voto do Ministro Gilmar Mendes. (TSE, Consulta nº 1179/DF, relator Min. Marco
Aurélio, 15/12/2005.)
5. O vice que passou a ser Chefe do Poder Executivo, em qualquer esfera, somente disputa a reeleição se pleiteia o cargo
de titular que ocupa por sucessão. Já decidiu o STF que a Emenda Constitucional nº 16, de 1.997, não alterou a regra do §
6º do art. 14 da Constituição Federal. Se o vice que se tornou titular desejar ser eleito para o cargo de vice, deverá renunciar
ao mandato de titular que ocupa até seis meses antes do pleito, para afastar a inelegibilidade. (TSE, Resolução nº 22.129,
de 15/2/2006, Consulta nº 1.179, relator Min. Marco Aurélio.)
6. (...) Vice-Prefeito. Substituição. Decisão Judicial. Caráter de definitividade. Reeleição. Art. 14, § 5º, da Constituição
Federal. Aplicabilidade. 1. Configura reeleição a candidatura do Vice-Prefeito que substituiu o titular do cargo em decorrência
de decisão judicial (...). (TSE, AC nº 18.104, de 7/12/2000, relator Min. Maurício Corrêa.)
7. O Vice-Prefeito que substituiu o titular seis meses antes do pleito e é eleito Prefeito em eleição subsequente não pode candidatar-
se à reeleição, sob pena de se configurar um terceiro mandato. (TSE, Respe nº 23.570, publ. na sessão de 21/10/2004.)

27 Obra citada, p. 173 e 188.
28 Art. 13 da Resolução nº 22.717, de 2008: "Os Prefeitos e quem os houver sucedido ou substituído no curso dos mandatos poderão concorrer à reeleição

para um único período subsequente".
Constituição Federal, art. 14, § 5º.
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8. Impossibilidade de candidatar-se a Prefeito o Vice-Prefeito que sucedeu ao Chefe do Executivo no exercício do primeiro
mandato e também sucedeu ao titular no exercício do segundo mandato consecutivo, em virtude de falecimento. Hipótese
que configuraria o exercício de terceiro mandato consecutivo no mesmo cargo, vedado pelo art. 14, § 5º, da Constituição
Federal. Precedentes. (TSE, Respe nº 21.809, publ. na sessão de 17/8/2004.)
9. Poder Executivo. Titular. Vice. Substituição. Reeleição. – O vice que não substituiu o titular nos seis meses anteriores ao
pleito poderá concorrer ao cargo deste. Sendo-lhe facultada, ainda, a reeleição, por um único período. – Na hipótese de havê-
lo substituído, o vice poderá concorrer ao cargo do titular, vedada a reeleição e a possibilidade de concorrer ao cargo de vice.
(TSE, Res. nº 21.791, DJ de 5/7/2004, p. 1.)
10. O vice que passou a ser Chefe do Poder Executivo, em qualquer esfera, somente disputa a reeleição se pleiteia o cargo
de titular que ocupa por sucessão. 2. Já definiu o STF que a Emenda Constitucional nº 16, de 1.997, não alterou a regra do
§ 6º do art. 14 da Constituição Federal. 3. Se o vice que se tornou titular desejar ser eleito para o cargo de vice, deverá
renunciar ao mandato de titular que ocupa até seis meses antes do pleito, para afastar a inelegibilidade. (TSE, Res. nº
22.129, DJ de 13/3/2006, p. 142.)

Ainda sobre a reeleição, não sendo o caso de parentesco, mas de incompatibilidade pelo exercício de função, o Chefe

do Executivo que se reelegeu para um segundo mandato consecutivo não pode se candidatar para o mesmo cargo nem para

o cargo de vice, na mesma circunscrição, mesmo que tenha se desincompatibilizado seis meses antes da eleição.29  Se o titular

do mandato renuncia e é eleito para o mesmo cargo, vindo a exercê-lo no período imediatamente subsequente, não poderá,

ao término desse novo mandato, pleitear a reeleição.30

Edson de Resende Castro descreve interessante situação em que poderá haver o exercício subsequente de dois

mandatos como vice e outros dois como titular:

Se uma chapa (titular e vice) é eleita, exerce um mandato e disputa a reeleição (mesmo titular e mesmo vice), reelegendo-se,
percebe-se que ambos não mais poderão disputar tais cargos, porque o Texto Constitucional veda o terceiro mandato no mesmo
cargo. Então, nem o vice nem o titular poderão disputar novamente esses cargos para um mandato subsequente, nada
impedindo que voltem posteriormente. E nem o titular poderá disputar, para o mandato subsequente, o cargo de vice, porque
também aí estaria aberta a possibilidade de um terceiro mandato consecutivo, bastando que o titular dessa chapa viesse a
renunciar ou falecer. No entanto, o vice, mesmo que no seu segundo mandato como tal, poderá disputar, para o mandato
subsequente, o cargo de titular, exatamente porque esta não será hipótese de reeleição para um terceiro mandato, já que estará
disputando cargo diverso. E se for eleito ainda poderá buscar mais um mandato de titular, aí sim disputando a reeleição. Em
resumo, ele poderá ter dois mandatos como vice e outros dois como titular, todos subsequentes.31  (Grifos nossos.)

Mas, como visto na jurisprudência acima, a possibilidade de ocorrer o exercício subsequente de dois mandatos como

vice e outros dois como titular condiciona-se a não ter havido sucessão do titular, em qualquer tempo do mandato, ou

substituição deste, nos seis meses que antecederem as eleições.

3. DAS INELEGIBILIDADES INFRACONSTITUCIONAIS

Com relação ao espaço e à praticidade deste trabalho, dadas as orientações que antecederam a sua elaboração, não

será possível abordar todos os casos de inelegibilidade previstos na lei. Não obstante, haverá um esforço para comentar os

aspectos que se apresentarem mais relevantes, na medida em que interessarem ao desenvolvimento da matéria. Por isso,

foram selecionados os seguintes temas: 1) vida pregressa do candidato; 2) perda do mandato por infringência aos incisos I e

II do art. 55 da Constituição Federal e dispositivos equivalentes contidos nas constituições estaduais e leis orgânicas; 3)

inelegibilidade decorrente de abuso do poder econômico ou político; 4) condenação criminal, com sentença transitada em

julgado, pela prática de determinados crimes; e 5) rejeição de contas.

3.1 – Vida pregressa do candidato

Estabelece o § 9º da Constituição Federal, com a redação dada pela Emenda Constitucional de Revisão nº 4, de 7/6/94:

29 Resolução do TSE nº 21.473, de 2003, e art. 14, parágrafo único, da Resolução do TSE nº 22.727, de 2008.
30 Resolução do TSE nº 21.026, de 2002.
31 Obra citada, p. 171 e 172.
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§ 9º – Lei complementar estabelecerá outros casos de inelegibilidade e os prazos de sua cessação, a fim de proteger a
probidade administrativa, a moralidade para o exercício do mandato, considerada a vida pregressa do candidato, e a
normalidade e legitimidade das eleições contra a influência do poder econômico ou o abuso do exercício de função direta ou
indireta. (Grifos nossos.)

A primeira observação que se faz é que a Lei Complementar nº 64, de 1990, na qual atualmente se encontram os

casos de inelegibilidade infraconstitucionais, não faz qualquer referência à vida pregressa do candidato, o que não causa

espécie, uma vez que foi que editada antes da norma constitucional que introduziu a nova exigência como condição de

elegibilidade.32 A mencionada lei complementar limita-se, na alínea "e" do inciso I do art. 1º, a considerar como inelegíveis os

condenados criminalmente, com sentença transitada em julgado, pela prática de crimes contra a economia popular, a fé

pública, a administração pública, o patrimônio público, o mercado financeiro, pelo tráfico de entorpecentes e por crimes

eleitorais, pelo prazo de três anos, após o cumprimento da pena.

A ausência de definição legal de vida pregressa do candidato tem levado a jurisprudência a relegar tal requisito de

elegibilidade, sob o argumento de necessidade de a lei complementar prevê-lo, como ocorreu no Acórdão do TSE referente

ao Respe nº 13.031, MG, de 5/9/96, relator Min. José Franco Rezek, a saber: "A vida pregressa do candidato só pode ser

considerada para efeito de inelegibilidade quando lei complementar assim o estabelecer".33

A matéria foi, inclusive, objeto da Súmula do TSE nº 13,  publicada no "Diário de Justiça", de 28, 29 e 30/10/1996: "Não

é autoaplicável o § 9º do art. 14 da Constituição, com a redação da Emenda Constitucional de Revisão nº 4, de 1994".

No mesmo sentido, o acórdão proferido por ocasião do julgamento do Recurso Ordinário do TSE nº 1.069, RJ, em

sessão do dia 20 de setembro de 2006, tendo como relator o Min. Marcelo Ribeiro. O recurso foi contra acórdão do Tribunal

Regional do Rio de Janeiro, que entendeu ter demonstrado o candidato um perfil incompatível com o exercício do mandato,

considerando haver inelegibilidade no fato de existirem contra ele ações penais em curso. Ou seja, ele era réu em ações

penais, mas inexistia sentença com o trânsito em julgado. Assim ementado o Acórdão:

“Eleições 2006. Registro de candidato. Deputado federal, inelegibilidade. Idoneidade moral. Art. 14, § 9º, da Constituição
Federal.
1. O art. 14, § 9º, da Constituição, não é autoaplicável (Súmula nº 13 do Tribunal Superior Eleitoral).
2. Na ausência de lei complementar estabelecendo os casos em que a vida pregressa do candidato implicará inelegibilidade,
não pode o julgador, sem se substituir ao legislador, defini-los. Recurso provido para deferir o registro.”

Neste julgado, embora vencido, lapidar o voto do Ministro Carlos Ayres Britto, parte do qual transcrevemos:

"Assim é que, ao arrolar as condições de elegibilidade (§ 3º do art. 14), a Constituição nem precisou dizer que a idoneidade
moral era uma delas; pois o fato é que a presença de tal requisito perpassa os poros todos dos numerosos dispositivos aqui
citados. O que por certo inspirou o legislador ordinário a embutir nas condições de registro de candidatura a cargo eletivo a
juntada de ‘certidões criminais fornecidas pelos órgãos de distribuição da Justiça Eleitoral’ (inciso VI do art. 11 da Lei nº 9.504,
de 1997). Cabendo aos órgãos desse ramo do Poder Judiciário, também por certo, dizer se em face da natureza e da
quantidade de eventuais processos criminais contra o requerente, aliadamente a outros desabonadores fatos públicos e
notórios, fica suficientemente revelada uma “vida pregressa” incompatível com a dignidade do cargo em disputa. Função
integrativa secundária perfeitamente rimada com a índole da Justiça Eleitoral, de que serve como ilustração este dispositivo
da Lei Complementar nº 64, de 1.990: ‘O Tribunal formará sua convicção pela livre apreciação dos fatos públicos e notórios,
dos indícios e presunções e prova produzida, atentando para circunstâncias ou fatos, ainda que não indicados ou alegados
pelas partes, mas que preservem o interesse púbico e a lisura eleitoral’ (art. 23).
(...) Foi precisamente essa incomum folha corrida, associada a outros fatos públicos e notórios de objetiva reprovabilidade,
que levou o egrégio Tribunal Regional do Rio de Janeiro à negativa de registro da candidatura do recorrente. Parecendo-me
que assim procedeu com razoabilidade, considerada a âncora normativo-constitucional e também legal de que fez uso na
decisão recorrida. Tudo de acordo com uma postura interpretativa que busca efetivar a ineliminável função de que se dota o
Direito para qualificar os costumes. Os eleitorais à frente.”

32 A Emenda Constitucional de Revisão nº 4, de 7 de junho de 1994, que inseriu no § 9º da Constituição a exigência de vida pregressa como condição
de elegibilidade.

33 Apud PINTO, Djalma, obra citada, p. 117.
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Djalma Pinto defende que deve ser aplicado o Texto Constitucional, mesmo que não descrita em lei complementar a

exigência da vida pregressa do candidato compatível com a dignidade do cargo, criticando o atual posicionamento do TSE:

"O fato, cumpre reiterar, é que a Constituição já determinou que, para resguardo da probidade administrativa e da moralidade
exigida para o exercício do mandato, deve ser avaliada a vida pregressa daquele que se propõe exercê-lo. Se o responsável
pela produção das normas, por conivência ou por reconhecer de antemão a ausência de bons antecedentes e de condições
morais para o exercício da função, em alguns integrantes do Parlamento, deixou de elaborar a lei complementar recomendada
pelo Texto Constitucional, o aplicador da Constituição, que lhe deve incondicional subordinação, não pode negar-lhe vigência.
(...) A ausência de lei complementar, no caso, jamais pode ser invocada para que criminosos, com delitos filmados, aportem
em cargos eletivos, invocando o argumento de que o Brasil não sabe o que é vida pregressa a que se reporta o seu Texto
Constitucional.
(...) A recusa dos julgados do TSE em avaliar a vida pregressa de quem se propõe exercer a representação popular, com
liberação, em última análise, de todo e qualquer criminoso não definitivamente julgado para investidura no mandato eletivo,
acaba contribuindo para provocar a impotência do Direito Eleitoral diante dos fatos. Resulta patente, pois, a prevalência da
força dos detentores do poder político, em detrimento da força normativa da Constituição.
(...) A exigência do exame da vida pregressa foi introduzida, no Texto Constitucional, por expressar a consagração de uma
conquista ética da sociedade brasileira. Por isso mesmo, após passar a integrar a Constituição, deve ser aplicada
irrecusavelmente a todos os casos concretos, em que alguém postula registro de candidatura, para impedir o acesso de
marginais no poder."34

No julgamento do Processo Administrativo nº 19.919 (reautuado como Consulta nº 1621, que resultou na Resolução

22.842, publicada no DJ de 4 de julho de 2008) ,o TSE decidiu, por maioria, que "sem o trânsito em julgado de sentença penal

condenatória, nenhum pré-candidato pode ter seu registro de candidatura recusado pela Justiça Eleitoral". Já na Consulta nº

1607, convertida na Resolução nº 22.857, publicada no DJ de 6 de agosto de 2008, o TSE respondeu afirmativamente à

consulta formulada pelo Deputado Federal  Eduardo Cunha,  nos seguintes termos: “é possível o registro de candidato que

responda a processo criminal, ação de improbidade administrativa ou ação civil pública, ainda que sem decisão condenatória

definitiva, e mesmo não havendo disciplina normativa a respeito na Lei Complementar nº 64, de 1990?”. No recente Acórdão

do TSE, proferido por ocasião do julgamento do recurso contra a expedição de diploma nº 684, relator o Ministro Marcelo

Ribeiro, sessão de 26/5/2009, publicado no DJ de 18/6/2009,  decidiu-se que “o art. 14, § 9º, da Constituição, não é

autoaplicável (Súmula  do TSE nº 13). Dessa forma, ausente lei complementar estabelecendo os casos em que a vida

pregressa do candidato implicará inelegibilidade, não pode o julgador, sem se substituir ao legislador, defini-los” (item 2 da

respectiva ementa).

A Associação dos Magistrados Brasileiros – AMB – ajuizou no Supremo Tribunal Federal ação de Arguição de

Descumprimento de Preceito Fundamental,  na qual postulou fosse declarada, pela suprema Corte, a não recepção de “parte

das alíneas “d”, “e”, “g” e “h” do inciso I do art. 1º e parte do art. 15, todos da Lei Complementar nº 64, de 1990.” Sustentou-

se que "não pode mais a Justiça eleitoral ficar obstada (a) quer diante do entendimento adotado pelo egrégio TSE, no sentido

de que não seria autoaplicável o § 9º do art. 14 da CF; (b) quer diante da autoaplicabilidade do § 9º do art. 14 da CF em razão

da E CR nº 4 , de 1994, ter revogado parte das exigências contidas nas alíneas “d”, “e”, “g” e “l” do inciso I do art. 1º e no art.

15, todos da LC nº 64, de 1990, quanto ao exercício de sua competência constitucional para promover o exame da vida

pregressa dos candidatos". Mas, no mérito, o STF julgou improcedente a arguição, ressaltando  a “presunção constitucional

de inocência”, como um direito fundamental que assiste a todos e concluindo pela “impossibilidade constitucional de definir-se,

como causa de inelegibilidade, a mera instauração, contra o candidato, de procedimentos judiciais, quando inocorrente

condenação criminal transitada em julgado”.35

Na sessão de 8/7/2008, a Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania do Senado concluiu pela aprovação do

Projeto de Lei nº 390/2005, que altera dispositivos da LC nº 64, de 1990. Entre as novidades o reconhecimento da inelegibilidade

34 Elegibilidade no Direito Brasileiro,  Editora Atlas, SP, 2008, p. 117, 118, 121 e 137.
35 Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 144, Relator Ministro Celso de Mello, sessão de 6/8/2008, Publicado no DJe nº 35, data

da divulgação  – 25/2/2010, data da publicação – 26/2/2010.
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com a condenação em órgão colegiado de segunda  ou única instância, sem a necessidade, pois, do trânsito em julgado da

decisão judicial.

O denominado Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral – MCCE –, aliado a diversas entidades, organizou a coleta

de assinaturas no País e deu ensejo à apresentação ao Congresso Nacional, em 29 de setembro de 2009, de Projeto de Lei de

Iniciativa Popular com o propósito de impedir pessoas inidôneas de ocupar cargo público, principalmente as que tenham contra si

sentença penal condenatória em certos delitos. Trata-se do Projeto de Lei nº 518/2009, cuja tramitação iniciou-se na Câmara dos

Deputados, apensado ao PLP nº 168/1993, que cuida de inelegibilidade com base na vida pregressa do candidato.

Embora tenha havido proposta de emenda no Senado a dispositivo da Lei nº 12.034, de 2009 (reforma eleitoral para

as eleições 2010) condicionando que o registro de candidatura fosse deferido aos candidatos que comprovassem idoneidade

moral e reputação ilibada e considerados inelegíveis os indivíduos processados ou condenados sem decisão transitada em

julgado – o denominado Ficha Suja –, não houve aprovação pelo Congresso Nacional.

A última notícia divulgada antes da publicação deste trabalho sobre o referido projeto “Ficha Limpa” é que, na primeira

audiência pública realizada para discutir o assunto com parlamentares e representantes da sociedade civil, a principal modifi-

cação sugerida foi considerar o candidato impossibilitado de participar das eleições apenas após condenação em órgão

colegiado de segundo grau ou única instância, à exceção de crimes hediondos, em que bastaria uma decisão desfavorável em

primeira instância.

A lei complementar porventura aprovada que traga a alteração acima comentada – passando a considerar inelegível

quem estiver condenado por certos crimes, por órgão colegiado de segunda ou única instância – poderá ser questionada no

Supremo Tribunal Federal quanto à constitucionalidade, considerando o princípio da presunção de inocência, fixado na Lei

Maior, sobretudo após o acórdão proferido no julgamento da  retromencionada Arguição de Descumprimento de Preceito

Fundamental nº 144. Mas, sem dúvida, haverá respeitáveis opiniões no sentido de que tal norma não é inconstitucional, como

a exarada recentemente por Fernando Neves:

"Não considero que essa solução contrarie o princípio da presunção de inocência, fixado na Constituição da República,
segundo o qual só depois do trânsito em julgado da sentença condenatória alguém pode ser considerado culpado. Inelegibilidade
não pressupõe culpa, embora dela possa decorrer. Existem diversas hipóteses de inelegibilidade que independem da
formação de culpa, como, por exemplo, as que decorrem de parentesco ou do exercício de determinada função. Assim,
defendo firmemente que a lei complementar pode estabelecer como hipótese de inelegibilidade a existência de condenação
por órgão judicial colegiado de segunda ou única instância, por determinados crimes, coerentes com os princípios  estabe-
lecidos pela Constituição da República para a definição de inelegibilidades de cunho infraconstitucional."36

A Resolução nº 23.221, que trata da escolha e do registro de candidatos nas eleições de 2010, exige que a via impressa

do formulário “Requerimento de Registro de Candidatura” (RRC) seja apresentada, entre outros documentos, com as certidões

criminais fornecidas pelas Justiças Federal e Estadual ou do Distrito Federal, com jurisdição no domicílio eleitoral do candidato, e

também pelos tribunais competentes quando os candidatos gozarem de foro especial. E, quando tais certidões forem positivas,

que também o RRC deva ser instruído com as respectivas certidões de objeto e pé atualizados de cada um dos processos

indicados, com informações detalhadas por meio do Sistema de Divulgação de Candidaturas, na página do TSE e na internet.

3.2 – Perda do mandato por infringência aos incisos I e II do art. 55 da Constituição Federal e dispositivos

equivalentes contidos nas constituições estaduais e nas leis orgânicas

A perda do mandato por infringência aos incisos I e II do art. 55 da Constituição Federal e aos dispositivos equivalentes

contidos nas constituições estaduais e nas leis orgânicas dos Municípios e do Distrito Federal, que tratam das incompatibilida-

des parlamentares, gera a inelegibilidade, para qualquer cargo, dos membros do Congresso Nacional, das assembleias

legislativas, da Câmara Legislativa e das câmaras municipais, para as eleições que se realizarem durante o período remanes-

36 Estado de Minas, Caderno Pensar Brasil, 10 de abril de 2010, p.5.
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cente do mandato para o qual foram eleitos e nos oito anos subsequentes ao término da legislatura, consoante a alínea "b" do

inciso I do art. 1º da Lei Complementar nº 64, de 1990.

O prazo de oito anos contado após o término da legislatura é significativo, sobretudo se o parlamentar tiver sido

cassado no início da legislatura, hipótese em que terá um período maior a cumprir comparado àquele que tenha sido cassado

no final do prazo de quatro anos.

Pedro Roberto Decomani discorre sobre os limites da atuação do Judiciário em relação ao tema:

“O Supremo Tribunal Federal efetivamente não pode ingressar no mérito dos fundamentos que levaram à cassação do
mandato. Pode apenas verificar se o processo que conduziu a esta conclusão obedeceu aos trâmites constitucionais, legais
e regimentais pertinentes. A esse respeito colhe-se, no corpo do acórdão, a seguinte elucidativa passagem do voto do
Ministro Paulo Brossard: ‘O STF não indaga se a decisão da Câmara foi justa, sábia, oportuna ou adequada; a apreciação
sob esse ponto de vista compete à Câmara e a ninguém mais (...)'.”37

3.3 – Inelegibilidade decorrente de abuso de poder econômico ou político, praticado pelo candidato

durante a campanha eleitoral

A alínea "d" do inciso I do art. 1º da Lei Complementar nº 64, de 1990, trata da inelegibilidade decorrente de abuso de

poder econômico ou político. Conforme esse dispositivo legal, aqueles que tenham contra si representação julgada procedente

pela Justiça Eleitoral, transitada em julgado, em processo de apuração de abuso do poder econômico ou político, são

inelegíveis para qualquer cargo, para a eleição na qual concorrem ou tenham sido diplomados, bem como para as que se

realizarem nos três anos seguintes. Trata-se de abuso, quando praticado pelo candidato durante a campanha eleitoral.38 Têm

surgido dúvidas com relação ao termo inicial do prazo para a aplicação da sanção de inelegibilidade, considerada a norma do

art. 22, XIV, da Lei Complementar nº 64.39 O entendimento dominante é de que tal prazo se conta da data do pleito em que

ocorreram os fatos.40

Djalma Pinto, após ressaltar que a condenação só se torna definitiva, em regra, após três anos ou mais da data da

eleição, critica tal entendimento:

“A contradição é patente. Se o trânsito em julgado é o requisito essencial para a aplicação daquela inelegibilidade por
condenação em investigação judicial por abuso do poder econômico ou político, como deixar de considerar o momento de
consumação da res judicata como termo a quo da contagem do tempo de sua duração?”41

José Jairo Gomes critica a exiguidade do prazo:

“Considerando-se que as eleições ocorrem a cada quatro anos, a imposição da sanção em apreço não impede aquele que
sofrer a sanção legal de se apresentar como candidato para o mesmo cargo no certame seguinte. Nesse sentido, a ineficácia
da regral legal é de todo censurável, sendo evidente não se tratar de sanção séria, mas meramente simbólica.”

Edson de Resende Castro dá a sugestão para resolver o problema da ineficácia sancionatória do dispositivo:

“Elevar o tempo de inelegibilidade para quatro anos resolveria bem o dispositivo e acarretaria ao agente do abuso de poder
pelo menos o impedimento de voltar à disputa nas próximas eleições aos mesmos cargos. Melhoraria ainda mais o sistema
se o período da inelegibilidade se iniciasse a partir do trânsito em julgado da decisão de procedência da representação, e não
da eleição em que se verificou o abuso.”42

37 Elegibilidades e Inelegibilidades. 2ª ed. Dialética, 2004, p. 155. Mandado de Segurança nº 21.443-DF, relator Min. Octavio Galotti, RTJ 142/791.
38 Quando o abuso for praticado por detentor de cargo na administração direta, indireta ou fundacional, há a aplicação do disposto na alínea "h" do inciso

I do art. 1º da Lei Complementar nº 64. Há, nessa hipótese, improbidade administrativa, a ser apurada na forma da Lei nº 8.429, de 1992. A sentença
de procedência da ação de improbidade, transitada em julgado, gera a inelegibilidade para o período de três anos, contados do término do mandato do
agente ímprobo ou da permanência deste no cargo. Deverá o abuso de poder ter fins eleitorais para a sanção de inelegibilidade. Se não se revestir de
fins eleitorais, o abuso de poder poderá gerar a suspensão dos direitos políticos e não a inelegibilidade.

39 "Julgada procedente a representação, o Tribunal declarará a inelegibilidade do representado e de quantos hajam contribuído para a prática do ato,
cominando-lhes sanção de inelegibilidade para as eleições a se realizarem nos três anos subsequentes à eleição em que se verificou."

40 AAG nº 8.086/MG, relator Min. Marcelo Ribeiro, em 20/11/2007.
41 Direito Eleitoral, Editora Atlas,  4ª Edição,  SP , 2008, p. 167.
42 Obra citada, p. 205.



28

3.4 – Condenação criminal, com sentença transitada em julgado, pela prática de determinados crimes

O art. 1º, I, "e", da Lei Complementar nº 64, de 1990, estabelece que são inelegíveis para qualquer cargo os que forem

condenados criminalmente, com sentença transitada em julgado, pela prática de crimes contra a economia popular, a fé

pública, a administração pública, o patrimônio público, o mercado financeiro, pelo tráfico de entorpecentes e por crimes

eleitorais, pelo prazo de três anos, após o cumprimento da pena. Nesse caso, considerando que o art. 15, III, da Constituição

da República, prevê que a condenação criminal transitada em julgado conduz à suspensão dos direitos políticos do condenado

enquanto perdurarem os seus efeitos – com a consequente privação das capacidades eleitorais ativa e passiva –, além de o

agente ter suspensos seus direitos políticos enquanto durarem os efeitos da condenação, permanecerá, ainda, inelegível pelo

prazo de três anos, após a extinção da pena. Assim, enquanto nos demais delitos não enumerados no art. 1º, I, "e", da Lei

Complementar nº 64 ocorre a suspensão dos direitos políticos a partir da condenação criminal transitada em julgado, a qual

cessa quando do cumprimento ou extinção da pena, voltando o cidadão a ficar elegível a partir de então, nas condenações

resultantes dos crimes enumerados na referida norma, após o cumprimento ou extinção da pena, há a recuperação dos

direitos políticos, mas inicia-se novo período no qual o cidadão torna-se inelegível, no caso pelo prazo de três anos. Neste

último caso, ele pode votar, mas não ser votado, nesse período.

3.5 – Rejeição de contas

Outra hipótese de inelegibilidade, para as eleições que se realizarem nos cinco anos seguintes, contados a partir da

data da decisão, é a rejeição de contas (art. 1º, I, "g", da Lei Complementar nº 64). Para configurá-la, torna-se mister que: a)

haja rejeição de contas relativas ao exercício de cargo ou funções públicas; b) a irregularidade seja insanável; c) haja decisão

irrecorrível do órgão competente para julgá-las, salvo se a questão houver sido ou estiver sendo submetida à apreciação do

Poder Judiciário e desde que obtido provimento cautelar.

 A respeito dessa última ressalva, o TSE chegou a editar a Súmula nº 1, cujo enunciado diz: “proposta ação para

desconstituir a decisão que rejeitou as contas, anteriormente à impugnação, fica suspensa a inelegibilidade”. Entretanto, o TSE

mudou seu posicionamento, com novas exigências, sobretudo no tocante à necessidade de obtenção de provimento cautelar,

como consignado na ementa a seguir transcrita:

“Registro de candidatura. Candidato a Deputado Estadual. Contas rejeitadas pelo Poder Legislativo Municipal. Ex-Prefeito.
Recurso provido para se indeferir o registro.
1. O dilatado tempo entre as decisões que rejeitaram as contas e a propositura das ações anulatórias evidencia o menosprezo
da autoridade julgada para com os seus julgadores.
2. O ajuizamento da ação anulatória na undécima hora patenteia o propósito único de buscar o manto do enunciado sumular
nº 1 deste Superior Eleitoral. Artificialização da incidência do verbete.
3. A ressalva contida na parte final da letra “g” do inciso I do art. 1º da Lei Complementar nº 64, de 1990, há de ser entendida
como a possibilidade, sim, de suspensão de inelegibilidade mediante ingresso em juízo, porém debaixo das seguintes
coordenadas mentais: a) que esse bater às portas do Judiciário traduza a continuidade de uma “questão” (no sentido de
controvérsia ou lide) já iniciada na instância constitucional própria para o controle externo, que é, sabidamente, a instância
formada pelo Poder Legislativo e pelo Tribunal de Contas (art. 71 da Constituição); b) que a petição judicial se limite a esgrimir
tema ou temas de índole puramente processual, sabido que os órgãos do Poder Judiciário não podem se substituir, quanto
ao mérito desse tipo de demanda, a qualquer das duas instâncias de contas; c) que tal petição de ingresso venha ao menos
a obter provimento cautelar de explícita suspensão dos efeitos da decisão contra a qual se irresigne o autor. Provimento
cautelar tanto mais necessário quanto se sabe que, em matéria de contas, “as decisões do tribunal de que resulte imputação
de débito ou multa terão eficácia de título executivo” (§ 3º do art. 71 da Lei Constitucional).
4. Recurso ordinário provido.”.43

43 TSE, RO nº 963, SP, relator Min. Carlos Ayres Britto, sessão de 13/9/2006, publicado na sessão. No mesmo sentido:  TSE, RO nº 912, de 24/8/2006;
TSE, RO nº 965, de 29/9/2006; Respe nº 26.942; TSE, Ag. Reg. em RO nº 1.067, relator Min. Antônio Cezar Peluso, DJ de 4/12/2006.
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Ademais, o TSE tem exigido que, na inicial da ação anulatória da decisão de rejeição de contas, devem ser questiona-

das todas as irregularidades apontadas pelo órgão julgador, sob pena de manter-se o ato de rejeição.44

Destarte, proposta a ação e obtido o provimento liminar, a inelegibilidade permanece suspensa, podendo o prestador

das contas candidatar-se. Julgado improcedente o pedido, a inelegibilidade volta a produzir os efeitos, pelo período de tempo

que faltava quando da suspensão. Edson de Resende Castro bem exemplifica, no caso:

"(...) o administrador público tem suas contas rejeitadas pelo TC em decisão irrecorrível em 30 de abril de 2000. Por aplicação
da regra contida no art. 1º, I, “g”, da Lei Complementar nº 64, de 1990, está inelegível até 30 de abril de 2005. Já nas eleições
de 2000, apresenta sua candidatura a Prefeito ou Vereador e, para não tê-la impugnada, propõe a ação anulatória da decisão
do TC, protocolando-a em 30 de junho de 2000. Suspensa a inelegibilidade por força de antecipação de tutela na Justiça
Comum, percebe-se que faltavam ainda quatro anos e dez meses de inelegibilidade a serem cumpridos. Durante a tramitação
daquela ação desconstitutiva, o prestador das contas rejeitadas pode se candidatar livremente. Quando o seu pedido for
julgado improcedente, a inelegibilidade volta a produzir seus efeitos pelo referido tempo restante, ficando ele impedido de
concorrer a qualquer cargo eletivo por mais quatro anos e dez meses, a partir do trânsito em julgado da sentença de
improcedência na mencionada ação."45

4. CONCLUSÃO

Na conclusão, entende-se mais proveitoso ressaltar algumas normas que dizem respeito à inelegibilidade e que

carecem de regulamentação, de revisão legislativa ou acerca das quais espera-se um novo posicionamento do Tribunal

Superior Eleitoral, não só para tornar eficaz a sanção correspondente, mas também para que seja dispensado ao abuso de

poder econômico e político o tratamento almejado pelo constituinte.

Assim, torna-se necessário o advento de lei complementar que regulamente o § 9º do art. 14 da Constituição,

conceituando "vida pregressa" para efeito de inelegibilidade. Devem ser considerados, para a análise da vida pregressa, não

apenas os delitos com trânsito em julgado, mas também a folha corrida do candidato, a quantidade de eventuais processos de

improbidade administrativa e criminais contra a administração pública nos quais ele seja réu, além de outros fatos desabonadores

públicos e notórios, que venham a revelar uma "vida pregressa" incompatível com a moralidade para o exercício da função,

com a dignidade do cargo em disputa. Já nos  casos dos delitos que ainda não transitaram em julgado, que se inclua entre as

hipóteses de se negar o registro a condenação por órgão colegiado de segunda ou única instância, – como oportuna e

criteriosamente sugerido pelo Ministro Joaquim Barbosa, no Processo Administrativo nº 19.919, retromencionado – e também

como já está sendo discutido pelos parlamentares e por representantes da sociedade civil no projeto “Ficha Limpa”, em trâmite

no Congresso Nacional.

Embora tenham havido consideráveis fundamentos para que o TSE mudasse o seu entendimento sobre  a não auto-

aplicabilidade do § 9º, art. 14, da CF, e sobre a necessidade de lei complementar para tratar do requisito da vida pregressa  –

numa interpretação que levasse em conta os princípios constitucionais, como sustentado no voto acima do Ministro Carlos

Ayres de Brito, parece que a jurisprudência de nossa mais elevada Corte Eleitoral já assentou pela necessidade de alteração

legislativa. Lamentável que o TSE não tenha mudado o seu posicionamento, como o fez com as avançadas e recentes

decisões,  em casos em que a Constituição da República não é expressa, mas o permitiam a exegese dos princípios nela

previstos. Cita-se como exemplo o caso da infidelidade partidária em razão da mudança de partido. Já sob a vigência da atual

Constituição, o TSE havia entendido que a perda do mandato seguia rol exaustivo, não prevendo o art. 55 da Lei Maior a

hipótese de infidelidade partidária, por mudança de partido, como ensejadora daquela sanção.46 O STF confirmou tal enten-

44 TSE, Respe nº 13.883, SP, relator Min. Francisco Resek, DJ de 26/11/1996; TSE, Respe nº 14.486, PA, relator Min. Eduardo Ribeiro, DJ de 16/12/1996;
Respe nº 25.765, ES, relator Min. Carlos Ayres Britto, Embargos de Declaração, DJ de 22/2/2007.

45 Obra citada, p. 234.
46 Precedentes no TSE (posição jurisprudencial anterior): Resolução nº 15.090, de 2/3/1989 (Cta 9.914); Resolução nº 15.135, de 21/3/1989 (Cta 9.948);

Acórdão nº 11.075, de 3/4/1990, Respe nº 8.535.
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dimento.47 Mas recentemente, no início de 2007, o TSE tomou novo posicionamento48, entendendo que a infidelidade

partidária pela mudança de partido leva à perda do mandato, tudo com base em interpretação de princípios constitucionais,

tendo sido confirmado o novo direcionamento da Corte Eleitoral pelo STF.

No que toca ao termo inicial da inelegibilidade decorrente da alínea “d” do inciso I do art. 1º e do inciso XIV do art. 22

da Lei Complementar nº 64, de 1990, é de bom alvitre que haja revisão dessas normas, de forma que se torne eficaz a sanção

decorrente delas, com a definição de que a inelegibilidade tenha o seu termo inicial não a partir da eleição em que se verificou

o abuso, mas que coincida com o trânsito em julgado de procedência da representação. Ou, ainda, que se eleve o tempo de

inelegibilidade.

São pequenas alterações na legislação e na jurisprudência, mas que resultarão em grandes medidas que contribuirão

para o resguardo e restabelecimento da moralidade e da probidade exigidas para o exercício do cargo público.
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RESUMO

O art. 73 da Lei nº 9.504, de 30 de setembro de 1997, trata das condutas vedadas aos agentes públicos. Objetiva coibir

a utilização da máquina administrativa em benefício de partido, coligação ou candidato. Prevê, em distintos parágrafos, as

sanções de suspensão imediata da conduta vedada, quando for o caso, multa aos responsáveis e cassação do registro ou do

diploma do candidato beneficiado.

Releva o estudo da necessidade da aferição do requisito da potencialidade de os fatos e a conduta influenciarem no

pleito, para a configuração das hipóteses enumeradas na referida norma.

 Até recentemente encontram-se posições divergentes na jurisprudência do TSE sobre tal requisito. Cite-se como

exemplo o acórdão proferido por ocasião do julgamento do Agravo Regimental no Respe nº 27.896, tendo o Relator originário,

Ministro Joaquim Barbosa, voto vencido, ressaltado que, “segundo posicionamento atual e dominante desta Corte, a potencialidade

de a conduta interferir no resultado das eleições é requisito essencial à caracterização do ilícito eleitoral previsto no art. 73 da Lei

nº 9.504, de 1997 (...)”. Por sua vez, o Relator para o acórdão, Ministro Felix Fischer, em seu voto vista prevalecente – em sentido

oposto – salientou que ‘nos últimos julgamentos, contudo, a questão voltou a ser debatida por este Tribunal. Algumas decisões

insistem na prova de potencialidade para caracterização da conduta vedada (art. 73 da Lei nº 9.504, de 1997), enquanto outras

afastam o requisito, afirmando que apenas a proporcionalidade deve ser considerada na aplicação da sanção”.2

Mas a mencionada potencialidade não importa apenas para fins de aplicação das normas sobre condutas vedadas aos

agentes públicos. Na cominação das sanções a serem impostas, assim como na quantificação dessas sanções, aquela tem

sido invocada pela jurisprudência, com esteio no princípio da proporcionalidade.

  1 Procurador da ALMG, integrante da equipe de trabalho de Direito Eleitoral.
  2 DJ 18/11/2009,  p. 43.

Sérgio José Barcelos1

Do Requisito da Potencialidade e do
Princípio da Proporcionalidade no
Campo das Condutas Vedadas aos
Agentes Públicos nas Campanhas
Eleitorais (Art. 73 da Lei nº 9.504, de 1997)
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Daí o motivo da abordagem da potencialidade considerando não só as hipóteses das condutas vedadas, como

também das sanções impostas aos agentes públicos infratores da norma e aos candidatos beneficiados pela prática da

conduta vedada.

1. INTRODUÇÃO

Do art. 73 da Lei nº 9.504, de 30 de setembro de 1997, importa ao estudo do tema destacar o seguinte:

“Art. 73. São proibidas aos agentes públicos, servidores ou não, as seguintes condutas tendentes a afetar a igualdade de
oportunidades entre candidatos nos pleitos eleitorais:
(...)
§ 4º O descumprimento do disposto neste artigo acarretará a suspensão imediata da conduta vedada, quando for o caso,
e sujeitará os responsáveis a multa no valor de cinco a cem mil UFIR.
§ 5o Nos casos de descumprimento do disposto no caput e no § 10, sem prejuízo do disposto no § 4º, o candidato
beneficiado, agente público ou não, ficará sujeito à cassação do registro ou do diploma. (parágrafo alterado pelas Leis
nºs 9.840, de 28/9/1999, e 12.034, de 29/9/2009 )
(...)” (g.n.)

Cuida a norma retrotranscrita das condutas vedadas aos agentes públicos.

Numa interpretação objetiva da norma, para a configuração das condutas vedadas não há que se verificar o requisito

da potencialidade de os fatos influenciarem na vontade do eleitor. Ou seja, teria sido estabelecido pelo legislador uma

presunção iuris et de iure de que tais condutas afetam as eleições. Nesse caso, não se perquire se há possibilidade de a

conduta afetar a manifestação da vontade popular, em outras palavras, se presente o requisito da potencialidade. Basta só a

prática da conduta para se presumir objetiva a desigualdade.

Certo que tal circunstância – da potencialidade – sempre se exigiu no caso de abuso de poder econômico e político.

E que as condutas vedadas podem vir a caracterizar abuso do poder político, a ser apurável consoante o art. 22 da LC nº 64,

de 1990, caso em que poderá ser cominada a sanção da inelegibilidade, após o trânsito em julgado da decisão condenatória.

Aliás, os defensores do posicionamento no sentido da desnecessidade da prova da potencialidade para caracterização da

condutas vedadas argumentam ser descabida tal exigência, visto que a aludida prova constitui requisito de outro ilícito: o abuso

de poder, tratado por outros normas (art. 14, § 9º, da CE/88, e art. 19, § 1º, I, “d”, da LC nº 64, de 1990). A desnecessidade

da prova da potencialidade foi matéria pacificada durante muitos anos no TSE. Posteriormente, a jurisprudência do TSE foi-

se alterando, acrescentando o requisito da potencialidade para a tipificação da aludida prática. Em outros termos, para que

seja configurado o tipo do art. 73 da Lei Geral das Eleições, passou-se a exigir que a conduta do agente ou os fatos tenham

capacidade concreta de comprometer a igualdade entre os candidatos e o consequente resultado eleitoral. No início de 2009,

já era majoritário o entendimento de que a potencialidade seria requisito indispensável para caracterização das condutas

vedadas. Mas, nos últimos julgados do TSE, vê-se que, embora tenham posicionamentos no sentido da potencialidade, uma

forte corrente que defende o princípio da proporcionalidade tem preponderado, dispensando aquela para configuração das

infrações ao art. 73, mas a considerando na aplicação da pena.

Uma vez tipificada as condutas descritas no art. 73 da Lei Eleitoral – com ou sem o requisito da potencialidade –

mostra-se relevante estudar a discussão que se travou na jurisprudência sobre a aplicação das sanções ali previstas, de multa

e cassação do registro ou do diploma. Como tais sanções estão estabelecidas em distintos parágrafos, inicialmente entendeu

a jurisprudência pela obrigatoriedade de aplicação concomitante dessas duas sanções. Num segundo momento, sob a

invocação do princípio da proporcionalidade (também chamado de ‘princípio da proibição do excesso’, da ‘dosimetria da pena’,

da ‘bagatela ou insignificância eleitoral’) houve decisões da jurisprudência no sentido da possibilidade de aplicação de uma só

dessas sanções: sendo de pequena gravidade o fato, apenas a aplicação da pena de multa. E é a posição que prevalece

atualmente, como será visto adiante. Aqui a abordagem do tema pareceu fundamental, considerando que para a aplicação

dos referidos princípios tem-se verificado, em alguns julgados, o requisito da potencialidade de os fatos afetarem as eleições,

enquanto outros o dispensam, levando-o em consideração apenas na aplicação das sanções previstas
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2. ABORDAGEM DO TEMA NA DOUTRINA

2.1. Sobre a Potencialidade

A doutrina tem-se posicionado, de forma torrencial, no sentido da desnecessidade do requisito da potencialidade para

a incidência da norma do artigo 73, embora reconhecendo a posição da jurisprudência a respeito da matéria, mas acreditando

na prevalência da tese em sentido contra.

Thales Tácito Ponets Luz de Pádua Cerqueira, estudando os acórdãos do TSE, assim se manifesta a respeito,

posicionando-se contra a necessidade de se aferir a potencialidade para a incidência do art. 73, com severas críticas e

oportuna e criteriosa distinção entre a aplicação dessa norma e do art. 22 da Lei Complementar nº 64, de 1990:

“O art. 73 se aplica aos agentes públicos (gênero – não importa a gradação do cargo), servidores ou não, que pratiquem
determinadas condutas tendentes a afetar a igualdade de oportunidade entre candidatos nos pleitos eleitorais.
Os arts. 73 a 77 da Lei nº 9.504, de 1997 são espécies de ‘abuso de poder de autoridade’, tipificadas em nome e em defesa
do princípio da igualdade e como tal não estão sujeitos à tese da ‘potencialidade do dano’, pois esta é apenas AIJE (artigo
22 da LC nº 64, de 1990) ou AIME ou RCD que protegem as eleições. Portanto, se adotássemos a tese de ‘potencialidade
do dano’ no art. 73, teríamos que concluir pela total inutilidade do próprio artigo, em face do art. 22 da LC nº 64,
de 1990, que é gênero. As espécies dos arts. 73 a 77 foram criadas, justamente, para diferenciarem do gênero que exige
potencialidade do dano. Os arts. 73 a 77, portanto, são anteparo ao instituto da reeleição e uso da máquina.
Nota essencial: o art. 73 da Lei nº 9504, de 1997, nunca exigiu ‘potencialidade do dano’, pelo contrário, no espírito do artigo-
irmão 41-A da Lei em comento, bastava conduta única. Porém, o TSE, com o famoso Recurso Ordinário nº 28, do Ministro
Costa Leite, reinventou a teoria da ‘potencialidade do dano’ (exigida nos abusos de poder econômico e político em AIJE,
AIME e RCD). Um candidato concorrendo a deputado estadual no Pará, em showmício, sorteou um fogão a gás. O
Procurador Regional Eleitoral o representou ao TRE/PR, que cassou-lhe o diploma, mas o TSE entendeu que não poderia
manter a decisão, e sim deveria reformá-la, porque ‘um único fogão não teria potencialidade de influir no resultado da eleição’.
A questão é a seguinte: usando da técnica do report ou precedentes (case law) (learning case) se um candidato a deputado
estadual pode fazer isso num showmício, um deputado federal poderia sortear quatro fogões? Um senador, oito? O
Presidente da República toda a produção nacional? Um vereador apenas o bujão de gás? – ironizou o ex-Ministro Torquato
Jardim, em suas palestras eleitorais.
Portanto, a tese ressuscitada da ‘potencialidade do dano’ em condutas vedadas aos agentes públicos é deveras
preocupante, eis que não foi essa motivação psicológica que fez o legislador criar tais dispositivos, ao contrário,
deveria ele servir de anteparo ao instituto da reeleição.
Assim, deve vingar a jurisprudência do TSE no sentido de ter como configurado o ilícito previsto no art. 73 da Lei das
Eleições, independentemente da demonstração da potencialidade do ato influir no resultado do pleito e da comprovação do
prévio conhecimento do beneficiário ou da intimação para a retirada da publicidade (caso Mauá – Respe nº 24.739, de 2004)
(Respe nºs 21.151/PR, DJ de 27/6/2003; 21.167/ES, DJ de 12/9/2003; 21.152/PA, DJ de 1º/8/2003, todos da Relatoria do
Ministro Fernando Neves).
(...)
A potencialidade do dano está ligada à dimensão do ato, Leia-se, deve o ato comprometer o resultado da eleição. O ato tem
um resultado perceptível, não uma relação de causa e efeito, matemática, mas uma potencialidade ou probabilidade de
desequilibrar o resultado final. Esse princípio, data venia, não pode ser aplicado no art. 73 da Lei nº 9.504, de 1997,
sob pena de uso da máquina ser possível quando ‘não desequilibrar o pleito”.3 (grifos do autor; negritos nossos)

Ao discorrer sobre a matéria, Edson Resende Castro faz interessante distinção entre abuso de poder simples e abuso

de poder qualificado, posicionando-se entre a corrente que dispensa a potencialidade da conduta para a tipificação no art. 73

da Lei Eleitoral:

“Antes de mais nada, é bom lembrar que o art. 73, caput, da Lei nº 9.504, de 1997, veda algumas condutas aos ‘agentes
públicos, servidores ou não’, o que equivale dizer que todos aqueles que exercem funções públicas, seja a que título for, estão
na mira do dispositivo.
(...)
Nunca é demais lembrar que a prática de conduta vedada só levará à inelegibilidade das eleições quando tiver o potencial de
afetar a normalidade e legitimidade das eleições – abuso de poder qualificado. E que essa mesma conduta vedada, com o

   3 Preleções de Direito Eleitoral, Editora Lumen Juris, RJ, 2006, T.I, p. 803 e 823.
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comportamento isolado, ou seja, sem aquele potencial lesivo, tipifica-se como infração administrativa eleitoral – abuso de
poder simples –, sancionada com multa e cassação do registro ou diploma, que pode também levar à desconstituição do
mandato na AIME.”4 (g.n.)

Cita o referido doutrinador da jurisprudência do TSE, que encampa a corrente no sentido da desnecessidade da

potencialidade da conduta, para a configuração das hipóteses enumeradas no citado art. 73, mas a mera prática dos atos, a

saber: TSE, AC nº 21.151, de 27/3/2003; Respe do TSE nº 21.151, Rel. Min. Fernando Neves; AC nº 21.167, de 21/8/2003,

Embargos de Declaração no Respe nº 21.167, Rel. Min. Fernando Neves.5

Antônio Carlos Martins Soares faz, também, importante distinção entre a configuração das condutas vedadas no art.

73 da Lei nº 9.504, de 1997, e o abuso de poder político, apurável na forma do art. 22 da Lei Complementar nº 64, de 1990,

o que o coloca entre aqueles que entendem desnecessário o requisito da potencialidade:

“A essa altura, cumpre se faça a seguinte distinção: para a configuração das condutas vedadas no art. 73 da Lei nº 9.504,
de 1997, não há necessidade de se perquirir sobre a existência ou não da possibilidade de desequilíbrio do pleito, circunstân-
cia exigível no caso de abuso (econômico ou político).
As condutas vedadas no art. 73 da supramencionada lei podem vir a caracterizar ainda o abuso do poder político, apurável
na forma do art. 22 da Lei Complementar nº 64, de 1990, devendo ser levadas em conta as circunstâncias, como o número
de vezes e o modo em que praticadas e a quantidade de eleitores atingidos para se verificar se os fatos têm potencialidade
para repercutir no resultado da eleição.” 6

Também dispensando a potencialidade, as lições de Flávio Crocce Caetano e Wilson Luís da Silva Gomes em seus

comentários às vedações estatuídas pela Lei nº 9.504, de 1997, asseveram:

“Trata-se, evidentemente, de situações de abuso de poder de autoridade, que foram reconhecidas pelo legislador como
danosas às eleições, e que, por si só, tendem a desequilibrar o pleito. Não há, portanto, espaço para a apreciação da
potencialidade ou não do ato vedado. A simples tipificação da conduta é suficiente para caracterizar o ilícito, impondo-se,
portanto, a sanção.” 7

Ressaltando que a norma em comento penaliza tanto o agente público que é candidato8 como o candidato beneficiado

por determinado ato e o administrador que praticou o ato ilegal, justificam os referidos autores a interpretação restritiva de tal

norma, considerando que o legislador buscou, com ela, a preservação do equilíbrio eleitoral e do princípio da impessoalidade.

Anotam, entretanto, a posição da jurisprudência no sentido de que o magistrado não está obrigado a aplicar cumulativamente

as duas penalidades, “devendo aferir o grau de gravidade da conduta em cotejo com o princípio da proporcionalidade”. 9

Lourival Serejo salienta a polêmica existente sobre o tema “condutas vedadas”:

“O tema ‘condutas vedadas’ é polêmico e provoca muitas discussões. A jurisprudência do TSE foi alterada, em seus últimos
julgados, para acrescentar um novo fator na tipificação dessa prática: a potencialidade. Em acórdãos recentes, aquela Corte
Eleitoral passou a avaliar a potencialidade da conduta para autorizar a aplicação dos efeitos previstos na lei, como a cassação
do registro ou do diploma.” 10

Eduardo Domingos Bottallo, Antônio Araldo F. Dal Pozzo e Pedro Paulo de Rezende Porto também registram a

mudança de entendimento do TSE, no sentido da exigência do requisito da potencialidade para configuração das hipóteses

enumeradas no art. 73:

“E, conforme vinha entendendo o Tribunal Superior Eleitoral, para a configuração dessas hipóteses enumeradas no citado art.
73, não se cogitaria da potencialidade da conduta para influir no pleito. A mera prática dos atos proibidos estabeleceria
presunção objetiva da desigualdade. Todavia, com as mudanças havidas na composição da Corte, o tema vem-se consoli-
dando no sentido da exigência de demonstração do requisito da potencialidade.” 11

  4 Teoria e Prática do Direito Eleitoral, Ed. Mandamentos, 3ª ed. , 2006, p. 312 e 316.
  5 CASTRO, Edson Resende ,  obra citada,  p. 317.
  6 Direito Eleitoral: Questões Controvertidas, Editora Lumen Juris, 2006, p. 42.
  7 Direito Eleitoral, Editora Quartier Latin do Brasil, SP, 2006, p. 136.
  8 Ressalve-se que a penalidade do § 4º do art. 73 é aplicada à autoridade, sendo ela candidata ou não, e a do § 5º, apenas aos candidatos.
  9 CAETANO, Flávio Crocce e GOMES, Wilton Luís da Silva,  2006,  p. 131 e 141.
10 Programa de Direito Eleitoral, Editora Del Rey,  2006, p. 180 e181.
 11 Lei Eleitoral, Editora Saraiva, 9ª Edição,  2006, p. 150.
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Comentando o caput do art. 73, Adriano Soares da Costa posiciona-se no sentido da dispensa da potencialidade, mas

ressalva o entendimento que a potencialidade tem relevo para a escolha da modalidade da pena a ser aplicada ou para a

quantificação dela, em se tratando de pena pecuniária, devendo em todos os casos ser aplicado o princípio da proporcionalidade:

“A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral firmou-se no sentido de que às condutas vedadas aos agentes públicos aplicam-
se a cassação de registro de candidatura, independentemente da influência que ela tenha causado para determinar ou interferir
no resultado do pleito. Para essa interpretação, as normas seriam rígidas, pouco importando se o ato teria potencialidade para
afetar o resultado do pleito, incidindo com a consumação da hipótese descrita. As chamadas condutas vedadas presumir-se-iam
comprometendo a igualdade na competição, pela só comprovação da prática do ato. Sendo assim, é de exigir-se a objetiva e
prévia descrição do tipo, de modo que a conduta deva corresponder à bitola da descrição do ato ilícito.
4. As normas introduzidas pelas hipóteses de incidência do art. 73 da Lei das Eleições estão estruturadas tipologicamente.
São tipos fechados de legalidade estrita, que não admitem interpretação extensiva nem analogia, sendo aplicadas na forma
do tudo ou nada (all our nothing), conforme expressão de Dworkin. Neste sentido: ‘(...)7. Com relação às condutas vedadas,
é imprescindível que estejam provados todos os elementos descritos na hipótese de incidência do ilícito eleitoral para a
imputação das severas sanções de cassação de registro ou de diploma’ (AG. 5.817/PA, Rel. Min. Caputo Bastos, DJ –
Diário de Justiça, Volume I, 16/9/2005, p. 172).
(...)
A potencialidade do ato para o resultado do pleito não importa para fins de incidência das normas sobre condutas vedadas aos
agentes públicos, não sendo elementos do suporte fáctico para a existência do fato ilícito, como ocorre no abuso de poder
econômico ou político, por exemplo. Basta que ocorram as condutas descritas e a norma incide, fazendo nascer o fato ilícito
eleitoral.
Nada obstante, a potencialidade tem relevo no plano da eficácia, para fins de definição das sanções a serem aplicadas e da
sua quantificação, quando se tratar de pena pecuniária. Não aplica sempre, nas hipóteses do art. 73, a sanção da cassação
do registro de candidatura ou do diploma, porque essas sanções, quando previstas, devem ser calibradas com a regra geral
do § 4º, segundo qual tem cabimento também a aplicação de multa e, quando for o caso, a imediata suspensão do ato lesivo.
Remetemos o leitor aos comentários dessas normas, embora adiante aqui o entendimento de que não se pode, em toda e
qualquer hipótese de infração de alguma norma do art. 73, aplicar-se a pena capital de cassação do diploma, sem a análise
do caso concreto e a ponderação da gravidade do ato para modificar o resultado do pleito.”12

2.2 – Sobre o Princípio da Proporcionalidade

Também nos estudos dos acórdãos do TSE a respeito do assunto, doutrina Thales Tácito Pontes Luiz de Pádua

Cerqueira:

“O princípio da proporcionalidade está ligado à razoabilidade do ato ou gravidade do ato no caso concreto. Este
princípio também é chamado de ‘princípio da proibição do excesso’. Por esse princípio, em determinadas situações,
não se cassa o registro ou diploma, apenas se impõe multa para o ato, quando o mesmo não é grave a ponto de incidir em
tamanha proporção da sanção. Trata-se do que denomino de ‘princípio da bagatela ou insignificância eleitoral’, ou seja,
condutas ínfimas ou desproporcionais não podem se sobrepor ao princípio majoritário – princípio da soberania popular ou da
livre concorrência ao cargo eletivo.
O art. 73 (como os arts. 74/77), sem dúvida alguma, ao estabelecer parágrafos com graduações de sanções distintas,
consagra o princípio da proporcionalidade, e não potencialidade do dano. Vejamos:
Art. 73 – São proibidas aos agentes públicos, servidores ou não, as seguintes condutas tendentes a afetar a igualdade de
oportunidades entre candidatos nos pleitos eleitorais (...) – a expressão ‘tendentes a afetar’ é a primeira manifestação
do princípio da proporcionalidade, ou seja, somente se aplica mencionado dispositivo se houver desequilíbrio eleitoral. Ora,
não havendo, não se pune.
Mas, e quando houver o mencionado desequilíbrio, por meio de condutas tipificadas?
Nesse caso, devemos partir para um segundo estágio do mencionado princípio, ou seja, analisar se pode realmente cassar
registro/diploma ou apenas incidir multa, ou seja, devemos analisar se o ato que causou desequilíbrio eleitoral foi tão grave
a ponto de merecer a mais severa punição da lei. Isso se comprova facilmente pela disposição dos parágrafos do art. 73, que
separa níveis de sanções:
(...)
Portanto, como percebemos, existe graduação de sanções, chegando até mesmo a invadir outras instâncias (Justiça
Criminal, Justiça Comum – improbidade, Legislação administrativa – partidária etc.).
Contudo, a Justiça Eleitoral deve ser muito criteriosa com a aplicação do mencionado princípio, levando em conta os
seguintes critérios, já estudados no capítulo 2 desta obra e volume:

12 Instituições de Direito Eleitoral, Editora Lumen Juris, 8ª Edição,  RJ, 2009, p. 580 e 581.
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(a) dois pressupostos
 1º) legalidade;
 2º) justificação teológica da medida
(b) em alguns casos: o requisito extrínseco da judicialidade (autorização judicial);
(c) motivação;
(d) três requisitos intrínsecos:
  1º) idoneidade (ou adequação);
  2º) necessidade (intervenção mínima);
  3º) proporcionalidade em sentido estrito (ponderabilidade).
Somente o caso concreto pode servir de ponderação a tal axioma, servindo o duplo grau de jurisdição para a compatibilidade
fática e até constitucional da aplicação do mesmo.
Nota: O mencionado princípio se aplica igualmente nos arts. 74 e 77 da Lei nº 9.504, de 1997, eis que pertencente ao mesmo
campo protetor (condutas vedadas aos agentes públicos em campanha).
Precedentes do TSE em que podemos sustentar o princípio da proporcionalidade (ou da proibição do excesso ou ‘dosimetria
da pena’):
– RCEd 608/AL (Caso Lessa);
– Respe nº 24.739/SP (Caso Mauá).” 13 (grifos e negritos do autor)

Em seus comentários ao § 4º, do art. 73, da Lei Eleitoral, Adriano Soares da Costa fala sobre o princípio da

proporcionalidade, à luz da jurisprudência:

“4. A todas as condutas previstas no art. 73, já afirmamos, se aplica a norma do § 4º. Além das sanções de cassação do
registro ou do diploma, ali estatuídas para determinadas condutas, sempre será possível a aplicação de multa. Em razão
disso, passou o Tribunal Superior Eleitoral a construir uma nova linha jurisprudencial, admitindo a gradação das sanções
cominadas aos ilícitos previstos no art. 73, com observação pelo juiz eleitoral do princípio da proporcionalidade. Se é certo
que para a incidência dessas normas há a necessidade de se demonstrar a potencialidade que as condutas teriam para
modificar o resultado do pleito, não menos certo que a aplicação da sanção dependeria da gravidade da conduta praticada,
de sorte a desafiar apenas a incidência de sanção pecuniária ou suscitar a cassação do registro ou do diploma e, por isso
mesmo, a perda da candidatura legítima ou do mandato eletivo posteriormente obtido.
Essa distinção é fundamental para a compreensão da nova corrente iniciada pela exegese do Ministro Caputo Bastos e
assumida firmemente pelo Ministro Gilmar Mendes. Por essa nova compreensão hermenêutica, mais rente ao espírito
democrático e menos propensa à judicialização do processo eleitoral, o § 4º funciona como um eixo de calibração das
sanções previstas em outros dispositivos legais, evitando a aplicação de penas mais graves para condutas de menor
potencial ofensivo. Assim, a análise da potencialidade do dano ao resultado eleitoral, diferentemente do que ocorre
com o abuso do poder, não se situa mais no plano da existência do fato ilícito, mas no plano de sua eficácia,
quando da aplicação da sanção pertinente. O ato com pouca potencialidade ofensiva não deixa de ser conduta vedada
e, portanto, ilícita, porém não atrairia a pena capital da cassação do registro de candidatura ou do diploma, mas apenas a pena
pecuniária, do menor ao maior valor previsto, de acordo com a convicção judicial.
Insisto: a pequena potencialidade do ato ilícito não mais pré-exclui a incidência da norma, como ocorre no caso
do abuso de poder, mas funciona, no plano da eficácia, como elemento definidor da espécie da sanção a ser
aplicada e da sua gradação. Aqui, então, quando da definição da sanção pertinente e da sua quantificação, incide o
princípio da proporcionalidade. Nesse sentido: ‘Agravo de Instrumento. Eleições 2004. Provimento. Recurso Especial.
Representação. Propaganda irregular. Caracterização. Registro. Art. 73, Lei nº 9504/97. Princípio da proporcionalidade. Não
provimento. (...) – O dispositivo do art. 73, § 5º da Lei nº 9504, de 1997, não determina que o infrator perca, automaticamente,
o registro ou o diploma. Na aplicação desse dispositivo reserva-se ao magistrado o juízo de proporcionalidade. Vale dizer: se
a multa cominada no § 4º é proporcional à gravidade do ilícito eleitoral, não se aplica a pena de cassação’ (AG 5343/RJ, Rel.
Min. Humberto Gomes de Barros, DJ – Diário de Justiça, Volume I, Data 4/3/2005, p. 114).
Na fundamentação do seu voto, o Ministro Humberto Gomes de Barros enfatizou: ‘... o enunciado legal não é peremptório.
Ele não afirma que o diploma do infrator será obrigatoriamente cassado. Diz apenas que ele ‘ficará sujeito’ à cassação. Vale
dizer: o infrator não perde automaticamente o registro ou o diploma. Em assim fazendo, o legislador concedeu ao magistrado
o juízo de proporcionalidade.
Em outras palavras: o candidato infrator sujeita-se à sanção máxima. No entanto, o julgador apreciará se a falta, por sua
gravidade e repetição, justifica a cassação.
No caso, o Tribunal Regional entendeu que a ‘reprimenda aplicada (multa) se mostra bastante para a gravidade da falta
cometida’. Semelhante entendimento não maltrata o § 5º do art. 73 da Lei nº 9.54, de 1997’.” 14 (negritamos)

 13 Obra citada, p. 823, 824 e 825.
14 Obra citada, p  593/594.
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3. NA JURISPRUDÊNCIA

3.1 – Da Distinção entre as Condutas Previstas no art. 73 da Lei das Eleições e as Previstas na Lei

Complementar nº 64, de 1990:

Preliminarmente, releva a distinção feita na jurisprudência entre as condutas vedadas previstas no art. 73 da Lei das

Eleições e as previstas na Lei Complementar nº 64, de 1990 (uso indevido, desvio ou abuso do poder econômico ou do poder de

autoridade, ou utilização indevida de veículos ou meios de comunicação social, em benefício de candidato ou de partido político):

“A Constituição da República (art. 14, § 9º) e a Lei Complementar nº 64, de 1990 (art. 22) interditaram o “desvio ou abuso do
poder econômico ou do poder de autoridade, ou utilização indevida de veículos ou meios de comunicação social, em benefício
de candidato ou de partido político (...)”.
O que se tem entendido, nessa feição geral de atos de interferência indébita do poder público no processo eleitoral, é que ela
pode determinar a perda do registro ou do diploma do candidato (Lei Complementar nº 64, de 1990, art. 22, XIV, e Código
Eleitoral, art. 262, IV, c/c/ arts. 222 e 237).
Para que tal aconteça, é necessário que os atos praticados tenham potencialidade para alterar o resultado do pleito. Essa
potencialidade é de aferição subjetiva – depende da avaliação do juiz ou do tribunal.
Além dessa interdição genérica, a lei prevê proibições específicas, com cominação de pena – são as chamadas condutas
vedadas aos agentes púbicos.
O traço distintivo entre estas – condutas especiais ou tipificadas – e aquelas – genéricas de abuso do poder político ou de
autoridade – reside no caráter da sua avaliação.
As condutas vedadas julgam-se objetivamente. Vale dizer, comprovada a prática do ato, incide a penalidade. Por isso
mesmo, são normas rígidas. Pouco importa se o ato tem potencialidade para afetar o resultado do pleito. Em outras palavras,
as chamadas condutas vedadas presumem comprometida a igualdade na competição pela só comprovação do ato. Exige-
se, em consequência, a prévia descrição do tipo definido previamente.
A falta de correspondência entre o ato e a hipótese descrito em lei poderá configurar uso indevido do poder de autoridade, o
que é vedado; não ‘conduta vedada’, nos termos da Lei das Eleições.” (Do voto do Ministro Luiz Carlos Madeira, Relator no
Respe nº 24.795/SP, DJ 27/10/04).
No que se refere à possibilidade de cassação dos diplomas, acho conveniente esclarecer que, no caso, se pediu, na mesma
representação, a aplicação do art. 73 da Lei nº 9.504, de 1997, e do art. 22 da LC nº 64, de 1990, quando o mais recomendável
seria a apuração da conduta vedada em representação nos termos do art. 96 da Lei nº 9.504, de 1997 e do abuso de poder
por meio de investigação judicial, que segue o rito da LC nº 64, de 1.990.
Como foi seguido o rito mais completo, não houve prejuízo às partes, não havendo também óbice quanto à competência,
visto que, em primeira instância, cabe ao juiz eleitoral apreciar ambos os feitos.
No entanto, não se pode olvidar que as sanções são distintas. O abuso de poder deve ser apenado na forma dos incisos XIV e XV
do art. 22 da LC nº 64/90, enquanto as condutas vedadas têm como sanção o previsto nos §§ 4º e 5º do art. 73 da Lei das Eleições.
Ressalto, ainda, que os efeitos da procedência de investigação judicial – inelegibilidade e perda do registro do candidato, se
a decisão for anterior ao pleito – dependem do trânsito em julgado da decisão (art. 1º, I, da LC nº 64, de 1.990).
Não é este o caso das representações previstas no art. 96 da Lei nº 9.504, de 1.997, às quais se aplica o art. 257 do Código Eleitoral,
devendo a decisão ser imediatamente cumprida, independentemente de a decisão ser ou não anterior à data das eleições.
Dessa forma, julgadas conjuntamente a investigação judicial e a representação do art. 96 da Lei nº 9.504, de 1.997, a parte
da decisão que decretar a inelegibilidade dos candidatos somente terá efeito quando transitar em julgado, ao passo que a
parte que determinar a cassação do registro ou do diploma terá efeito imediato.
Nesse sentido, cito os Acórdãos desta Corte nºs 994 e 19.552.” ( Do voto do Relator Ministro Fernandes Neves no Respe
nº 21.316 SP, sessão de 30/10/2003, DJ 6/2/04)

Oportuno registrar o disposto no § 12 do art. 73 da Lei nº 9.507, de 1993,acrescido pela Lei nº 12.034, de 29/9/2009,

segundo o qual “a representação contra a não observância do disposto neste artigo observará o rito do art. 22 da Lei

Complementar nº 64, de 18 de maio de 1990, e poderá ser ajuizada até a data da diplomação”.

3.2 – Da Intenção do Agente

A antiga jurisprudência do TSE, sem exigir a potencialidade para a tipificação da conduta, procurava condicionar a

aplicação do art. 73 da Lei Eleitoral à intenção do agente responsável:

“Conduta vedada – art. 73, I, da Lei nº 9.504, de 1997 – Uso de veículo – Polícia Militar – Caráter eventual – Conduta atípica.
Cassação de registro – Representação – art. 96 da Lei nº 9.504, de 1997 – Possibilidade.
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1. A melhor interpretação do inciso I do art. 73 da Lei nº 9.504, de 1997 é aquela no sentido de que a cessão ou o uso de bens
públicos móveis e imóveis em benefício de candidato ou partido ocorra de forma evidente e intencional.
2. A aplicação da penalidade de cassação de registro de candidatura pode decorrer de violação ao art. 73 da Lei nº 9.504, de
1997, apurada mediante representação prevista no art. 96 da mesma lei.” (Acórdão do TSE nº 18.900, Respe/SP, Relator
Ministro Fernando Neves, 10/5/2001)

3.3 – Da Potencialidade

3.3.1 – Da Corrente que não Cogita da Potencialidade

Corrente também antiga, no sentido da dispensa da prova da potencialidade para a incidência da norma do art. 73 da

Lei das Eleições, é bem delineada nos fundamentos abaixo transcritos da jurisprudência:

“Os tipos descritos no art. 73 estão compreendidos no chamado abuso do poder de autoridade. Deles constituem espécie.
O legislador introduziu uma nova ideia, qual seja, a da ‘igualdade de oportunidades entre candidatos’.
Desse modo, se o ato praticado estiver previsto no tipo, incide a sanção. Presume-se que a igualdade de oportunidades foi
prejudicada.
Assim, não se pode cogitar de potencialidade. Do contrário, a conclusão somente poderá ser uma: a absoluta
inutilidade da Lei das Eleições no ponto das chamadas condutas vedadas.” ( Do voto do Ministro Luiz Carlos Madeira,
no Respe nº 24.739/SP, Relator o Ministro Francisco Peçanha Martins, sessão de 28/10/2004, publicado na sessão). (g.n.)
Para a configuração das hipóteses enumeradas no citado art. 73 não se exige a potencialidade da conduta, mas a mera
prática dos atos proibidos (Da ementa do Acórdão do TSE nº 21.151, Respe/PA, Relator Ministro Fernando Neves,
27/3/2003, DJ 27/6/2003).
Para a caracterização de violação do art. 73 da Lei 9504/97 não se cogita de potencialidade para influir no resultado do
pleito. A só prática da conduta vedada estabelece presunção objetiva da desigualdade. Leva à cassação do registro ou do
diploma. Pode ser executada imediatamente. (Acórdão TSE Nº 21.380 – MG, Respe, Relator Ministro Luiz Carlos
Madeira, 29/6/2004, DJ de 6/8/2004)
As condutas vedadas julgam-se objetivamente. Vale dizer, comprovada a prática do ato, incide a penalidade. As normas são
rígidas. Pouco importa se o ato tem potencialidade para afetar o resultado do pleito. Em outras palavras, as chamadas condutas
vedadas presumem comprometida a igualdade na competição, pela só comprovação da prática do ato. (Respe nº 24.795/SP,
Relator Ministro Luiz Carlos Madeira, sessão de 25/10/2004, DJ de 27/10/04)
Estabeleceu o legislador no art. 73 da Lei nº 9504, de 1997 presunção iure et de iure de que tais práticas contaminam o
processo eleitoral e, por conseguinte, afetam a regularidade da manifestação da vontade popular, não sendo deferido ao
intérprete poder para reduzir o alcance de suas disposições mediante alegações, v.g. de que a conduta teria sido desinfluente
ou de somenos relevância no contexto da disputa eleitoral, quando é certo que tais normas não avançam sobre aspectos
concernentes à potencialidade lesiva da conduta. (Do parecer do Vice-Procurador-Geral Eleitoral, citado no voto do Ministro
Humberto Gomes de Barros, relator do Respe nº 24.862/RS, sessão de 12/5/2005, DJ 26/8/05) (g.n.)
Se o ato praticado estiver previsto no tipo, incide a sanção. Presume-se que a igualdade de oportunidades foi prejudicada, afastando-
se os aspectos subjetivos. Assim como no direito penal, tem-se em conta o aspecto material. Houve conduta, houve a transgres-
são.” (Do voto do Ministro Luiz Carlos Madeira, relator do Respe nº 24.864/SP, sessão de 14/12/2004, DJ 28/12/2004) (g.n.)

Essa tem sido a posição do Ministério Público, sempre ressaltando que, uma vez caracterizada a conduta vedada

prevista no art. 73, é imperativa a aplicação da sanção respectiva (como se pode ver no Parecer do doutor Roberto Monteiro

Gurgel Santos (Vice-Procurador-Geral Eleitoral), no Acórdão nº 5.272, Agravo de Instrumento nº 5.272/ PR, Relator designa-

do Ministro Luiz Carlos Madeira, sessão de 12/5/2005, DJ 26/8/05)

3.4 – Exigindo o Requisito da Potencialidade

Corrente que até recentemente (início de 2009) vinha prevalecendo defendia a exigência do requisito da potencialidade.

Colhem-se, na jurisprudência, os seguintes fundamentos justificadores de sua existência:

“Desde que ingressei nesta Corte, venho procurando indicar o equívoco da jurisprudência da Casa quando entendeu de
dispensar o requisito da potencialidade no campo das chamadas condutas vedadas aos agentes públicos em campanhas
eleitorais.
Com as mudanças havidas na composição do Tribunal, o tema vai se consolidando, no sentido da exigência de sua
demonstração. Com isso, ao meu sentir, dá-se ao capítulo das condutas vedadas interpretação consentânea com o caput do
art. 73 da Lei nº 9.504, de 1997.” (do trecho do entendimento esposado pelo Relator Ministro Caputo Bastos no despacho
exarado no Respe nº 25.470, em 14/2/2006); (g.n.)
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“Representação. Prefeito. Candidato à reeleição. Conduta vedada. Art. 73, II e VI, b, da Lei nº 9.504, de 1997. Uso de papel
timbrado da prefeitura. Publicidade institucional no período vedado.
1. O uso de uma única folha de papel timbrado da administração não pode configurar a infração do art. 73, II, da Lei nº 9.504,
de 1997, dada a irrelevância da conduta, ao se tratar de fato isolado e sem prova de que outros tenham ocorrido.
2. O art. 73 da Lei nº 9.504, de 1997 visa à preservação da igualdade entre os candidatos, não havendo como reconhecer que
um fato de somenos importância tenha afetado essa isonomia ou incorrido em privilégio do candidato à reeleição.
3. A intervenção da Justiça Eleitoral deve ter como referência o delicado equilíbrio entre a legitimidade da soberania popular
manifestada nas urnas e a preservação da lisura no processo eleitoral.
4. Para restar demonstrada a responsabilidade do agente público pelo cometimento do ilícito eleitoral instituído pelo art. 73,
VI, “b”, da Lei nº 9.504, de 1997, é indispensável a comprovação de que o suposto autor da infração tenha autorizado a
veiculação de publicidade institucional nos três meses que antecedem o pleito.
5. Conforme entendimento contido no Acórdão nº 5.565, por se tratar de fato constitutivo do ilícito eleitoral, cabe ao autor da
representação o ônus da prova do indigitado ato de autorização.
6. Hipótese em que não ficou configurada a potencialidade da conduta vedada para interferir no resultado das eleições.
Medidas cautelares prejudicadas.
(...)
Entendo não configurada a infração do art. 73, II, da Lei nº 9.504, de 1997, em face da comprovação do uso de tão somente
uma única folha de papel da administração.
(...)
Penso, in casu, que, dada a irrelevância dessa conduta, não se pode entender, por si só, configurada a infração em questão.
(...)
Vale lembrar que a citada norma eleitoral visa à preservação da igualdade entre os candidatos. E, no caso dos autos, não há
como se reconhecer que esse fato de somenos importância tenha afetado a igualdade entre os candidatos ou incorrido
em privilégio do candidato à reeleição.” (Acórdão nº 25.073, Respe nº 25.073 – Classe 22ª BA – TSE, data do
julgamento 28/6/2005, DJ 17/3/2006, Relator Ministro Caputo Bastos) (g.n.)
 “Tomo o texto do art. 73, caput, da Lei nº 9.504, de 1997:
‘São proibidas aos agentes públicos, servidores ou não, as seguintes condutas tendentes a afetar a igualdade de oportuni-
dade entre candidatos nos pleitos eleitorais’. E desse texto dou ênfase à expressão ‘tendentes a afetar’.
Parece-me que, se as condutas vedadas, insculpidas neste artigo, tendem a afetar, à evidência, não afetam obrigatoriamen-
te. Colho no clássico Carlos Maximiliano que ‘Prefere-se o sentido conducente ao resultado mais razoável que melhor
corresponda às necessidades da prática e seja mais humano, benéfico e suave’ (Hermenêutica e Aplicação do Direito. Rio.
Forense, 1930, p. 165)
Uma conduta que, apenas, tende a afetar, pode, por suposto, desde não afetar até afetar irremediavelmente o bem jurídico
pela norma, isto é, a igualdade de oportunidade entre candidatos a cargos eletivos.
Entendo que, em cada caso, deve o juiz medir, com cautela e ponderação, o grau de afetação que a conduta possa ter trazido
à igualdade de oportunidade entre candidatos. E, a partir daí, optar pela sanção a ser imposta ao infrator, sanção de apenas
dois tipos, segundo a lei: multa ou cassação de registro ou de mandato.
Entendo desta forma, pedindo vênia para discordar da orientação do Tribunal, pelo menos nos acórdãos proferidos nos
julgamentos dos recursos especiais eleitorais 21.316/SP, Rel. o Ministro Fernando Neves, e nº 21.380, Rel. o Ministro Luiz
Carlos Madeira. Em um e outro destes casos, fala-se em presunção objetiva da afetação da igualdade de oportunidade
entre candidatos a pleitos eleitorais. A lei, repita-se, fala em condutas – que proíbem – e que são tendentes a afetar. O verbo
tender, consultado o dicionário, indica inclinação, propensão, ter vocação para. Pretendesse o legislador criar uma presunção
objetiva de afetação, por certo trocaria o ‘tendente a afetar’ por afetam.
Tenho como violada a proibição do art. 73, I, da Lei nº 9.504, de 1997, violação que é ‘tendente a afetar a igualdade de oportunidade’
entre o recorrido, (...), e a assistente, (...). Busco medir, com prudência, o grau de afetação para tê-lo como mínimo.
Segundo o acórdão recorrido, no qual colho os fatos, na reunião em que o recorrido se utilizou de um computador e de um
projetor de imagens pertencentes ao Município, havia, apenas, ‘mais de 60 pessoas’, o que me faz presumir que não
chegavam a 70; cerca de ‘5 veículos com adesivos normais colocados nos vidros, porém não exagerado’; ‘... não houve
distribuição de brindes, jantar, bebidas, etc’. Mas, nessa reunião, o recorrido ‘fez algumas comparações de sua gestão com
a então passada’, fato que, no período de vedação e tendo em conta as circunstâncias do caso, narradas na parte da
sentença que transcrevi, se caracteriza, a meu ver, como propaganda eleitoral.
Provejo o recurso para restaurar em parte a sentença na imposição de multa ao recorrido, acompanhando, assim, na
conclusão, o voto do Ministro Gomes de Barros, pedindo vênia ao em. Ministro Luiz Carlos Madeira por dele discordar.” (Do
voto do Ministro Gerardo Grossi, Acórdão nº 5272, Agravo de Instrumento nº 5272/PR, Relator originário: Ministro Humberto
Gomes de Barros; Relator designado: Ministro Luiz Carlos Madeira, sessão de 12/5/2005, DJ 26/8/05. (g.n.)

Ainda considerando a exigência de potencialidade para desequilibrar o resultado do pleito como requisito indispensável

para o reconhecimento da prática de conduta vedada os seguintes julgados: Agravo Regimenal no Recurso Especial Eleitoral
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nº 25.754 – classe 22ª – SP, Relator Ministro Caputo Bastos, DJ 27/10/06, fls. 204; Agravo Regimental no Respe nº 25.102,

Relator Ministro Carlos Ayres Britto, DJ 15/6/07, fls. 180; Embargos de Declaração no Respe 27.197, Relator Ministro Joaquim

Barbosa, Diário de Justiça Eletrônico de 17/3/2009; Agravo Regimenal no Agravo de Instrumento nº 6.638, Relator Ministro

Cezar Peluso, DJ de 234/2008, fls. 8; Agravo Regimental no Recurso Especial Eleitoral nº 25.099, Relator Ministro Cezar

Peluso, DJ de 23/4/08, fls. 09; Agravos Regimentais no Respe nº 27.197, Relator Ministro Joaquim Barbosa, DJ 11/9/2008, fls.

8; Recurso Ordinário nº 1.516, Relator Ministro Marcelo Ribeiro, Diário de Justiça Eletrônico de 01.06.09, p. 25; Agravo de

Instrumento nº 6.474, Relator Ministro Joaquim Barbosa, Diário de Justiça Eletrônico de 04.08.2008, p. 95; Agr-Respe nº

28.206/SP, DJe 12/2/2009; AG nº 7.776, DJE 17/3/2009, Rel. Min. Fernando Gonçalves; Agr-Respe nº 26.448/RN, DJe de

6/5/2009; Agravo Regimental no Respe nº 28.140, Relator Ministro Marcelo Ribeiro, Diário da Justiça Eletrônio de 1º/9/2009,

p. 19; Agravo Regimental no Respe nº 35.456, Ministro Arnaldo Versiani, Diário da Justiça Eletrônico de 5/10/2009, p. 59;

3.5 – Do Princípio da Proporcionalidade

Tem prevalecido no TSE o entendimento no sentido de que as sanções previstas nos §§ 4º e 5º do art. 73 da Lei das

Eleições não necessitam ter aplicação simultânea. Segundo esse entendimento, o referido § 5º não determina que o infrator

perca, automaticamente, o registro ou o diploma. Na aplicação desses dispositivos, reserva-se ao magistrado o juízo de

proporcionalidade: se a multa cominada no § 4º mostra-se proporcional ao ilícito eleitoral, ela é suficiente, não se aplicando a

pena de cassação, desde que, no caso concreto, não tenha ocorrido desequilíbrio na contenda, em razão da prática do ato

repudiado. Desnecessária a demonstração da potencialidade no resultado da eleição dos atos praticados em violação ao art.

73, mas sim a aferição da relevância jurídica de tais atos para fins de gradação da pena. E, conforme o princípio da

proporcionalidade, a pena deve ser aplicada na razão direta do ilícito praticado. Embora a corrente defensora da cumulação

obrigatória tenha vencido no Respe nº 24.862/RS, cujo julgamento ocorreu em 9/6/2005, tanto nas em decisões anteriores

como posteriores, o resultado foi diverso, havendo prevalência da tese disjuntiva. Assim, em 16/12/2004, venceram os

defensores da aplicação do princípio da proporcionalidade, no acórdão decorrente do Agravo de Instrumento nº 5.343/RJ, de

relatoria do Min. Humberto Gomes de Barros. Em 25/8/2005 – assim posteriormente ao julgamento do Respe nº 2.4862 –

outra decisão unânime em favor da segunda corrente, exarada no Agravo Regimental do Agravo de Instrumento nº 5.694/SP,

Relator Ministro Caputo Bastos, que decidiu pela aplicação isolada da multa.

No sentido ainda do princípio da proporcionalidade, corrente que tem predominado nas decisões mais recentes do TSE,

citam-se os seguintes julgados: Agravo de Instrumento nº 5.343, Relator Ministro Humberto Gomes de Barros, de 16/12/04; Ag

nº 5343/RJ, de 4/3/05; Respe nº 24.883/PR, Relator Ministro Humberto Gomes de Barros, de 21/3/06; Agravo Regimental no

Respe nº 25.358/CE, Rel. Ministro Felix Fischer, DJ de 8/8/06; Agravo Regimental no Recurso Especial Eleitoral nº 25.573/SC,

Relator Ministro Caputo Bastos, Sessão de 21 de novembro de 2006, DJ de 11/2/06; Respe nº 24.883/PR Rel. Min. Humberto

Gomes de Barros, DJ de 9/6/2006; Respes nºs 26.876/RO e 26.908/RO, ambos da relatoria do Ministro José Delgado e decididos

na sessão do dia 5 de dezembro de 2006, tendo sido publicados no DJ de 12/2/07; Respe nº 26.905/RO, Relator Min. Gerardo

Grossi, DJ de 19/12/06; Respe nº 226.908/RO, Reletor Ministro Felix Fischer, DJ de 12/2/07; Agravo Regimental no Recurso

Especial Eleitoral nº 25.770/RS, Relator Ministro Cezar Peluso, sessão de 6/3/2007, DJ de 21/3/07; Recurso em Investigação

Judicial Eleitoral, Relator Juiz Tarcício Brilhante de Holanda, TRE/CE, sessão de 23/7/2007, DJ de 3/8/07; Agravo Regimental no

Agravo de Instrumento nº 7375/PE, Relator Ministro Carlos Ayres Britto, sessão de 10/5/2007, DJ de 25/5/07; Agravo Regimental

no Recurso Especial Eleitoral nº 25.994/MG, Relator Ministro Gerardo Grossi, sessão de 14/8/07, DJ de 14/9/07; Respe 26.060,

Relator Min. Antônio Cezar Peluso, de 11/12/2007; Respe 26.838, DJ de 16/9/2009, Min. Carmen Lúcia; AgReg 27.197, DJ de

19/6/09, Relator Min. Marcelo Ribeiro; AI 11.488, DJ de 2/10/09, Relator Min. Arnaldo Versiani Agravo Regimental nº 35.240,

Relator Ministro Arnaldo Versiani, DJ de 15/10/09, p. 67; Respe nº 26.060/DF de 12/2/08, Relator. Min. Cezar Peluso; Respe nº

27.737/PI, Rel. para acórdão Min. Carlos Ayres Britto, DJ de 15/9/08; Recurso Ordinário nº 2.370, Relator Ministro Macelo Ribeiro,

Diário de Justiça Eletrônico de 15/10/09, p. 64; Agravo Regimental no Respe nº 27896, Relator para o Acórdão Ministro Felix
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Fischer, DJ de de 18/11/09, p. 43; Agravos Regimentais no Recurso Especial nº 28.433, Relator Ministro Felix Fischer,18/11/09;

Agravo Regimenal no Agravo de Instrumento nº 11.488, Relator Ministro Arnaldo Versiani; DJ de 30/11/09; Agravo Regimental

no Agravo de Instrumento nº 11.352, Relator Ministro Marcelo Ribeiro, 2/12/09, p. 45; Agravo Regimental no Agravo de

Instrumento nº 11.207, DJ de 11/2/10; Agravo Regimental no Recurso Especial nº 35.386, Relator Ministro Arnaldo

Versiani, DJe de 10/2/10, p. 41; Embargos de Declaração no Agravo Regimental no Recurso Especial Eleitoral nº 27.896, Rel.

Ministro Felix Fischer, 17/2/10, p. 24.

São argumentos retirados da jurisprudência sobre a adoção do princípio da proporcionalidade:

“Observo, também, que não dedicarei nenhum exame sobre se se deve ou não considerar a potencialidade de a propaganda
institucional ora cogitada afetar a lisura do pleito eleitoral, pois analisarei a questão por um prisma que dispensa a aferição
dessa potencialidade.
É que, penso eu, ainda que se entenda que as chamadas condutas vedadas sejam julgadas objetivamente (Min. Luiz Carlos
Madeira Respe nº 24.795/SP, julgado em 26/10/2004) não é só o fato de a ocorrência de uma propaganda institucional no
período proibido que irá conduzir, necessária e inegavelmente, à cassação do registro de uma candidatura.
Impõe-se que reste provada a vinculação do candidato com a autorização ou com a realização da propaganda, quando nada
de sua idealização, sendo indispensável a existência de um liame a vincular – ainda que meramente – a propaganda a uma
candidatura que seja beneficiária.
A não ser assim, algum servidor ou agente da administração poderia veicular uma propaganda institucional no período vedado
com o sórdido propósito de apenas prejudicar um candidato.
Digo mais: a propaganda pode ser idealizada até mesmo com a intenção de favorecer um postulante a cargo eletivo, mas ser
veiculada à sua revelia. Afinal, não é raro as pessoas não saberem do mal que nos fazem com o bem que nos querem fazer.
Destarte, não creio estar no espírito da lei o propósito de cassar o registro de uma candidatura em situações tais.
Em última análise, o que estou a dizer é que a regra em cogitação deve ser aplicada com temperamento.
Aliás, este egrégio TSE tem pelo menos dois precedentes no sentido de dar temperamento à regra em comento, no Recurso
na Representação nº 57, Rel. Min. Fernando Neves, e no Recurso na Representação nº 68, rel. designado Min. Eduardo
Alckmin.
Na hipótese em exame, como visto, a r. decisão recorrida afirma que a propaganda cogitada tem ‘caráter informativo
educativo da população, sem qualquer conotação política e sem identificação de administradores, candidatos ou partidos
políticos’(fls. 413).
Ora, o objetivo da norma é punir o candidato que praticar ou contribuir para a prática de condutas vedadas ou for por elas
beneficiado. Não seria, por certo, como não é, de cassar o registro da candidatura de quem não é autor dessas práticas nem
delas se beneficia.
Aqui, como visto, o acórdão recorrido, na soberana apreciação da prova, sublinhou, em apertada síntese, que a propaganda
de que se cuida tem ‘caráter informativo e educativo da população, sem qualquer conotação política e sem identificação de
administradores, candidatos ou partidos políticos’ (fls. 413).
(...)
Contudo, mesmo sendo assim, sem dúvida que há propaganda institucional irregular que – embora não tenha o condão de
alcançar o candidato, atrai a incidência do § 4º do art. 73 da Lei nº 9.504, de 1997, para o fim de condenar o Prefeito Oswaldo
Dias e o Secretário Municipal Severino Manuel da Silva ao pagamento da multa no valor equivalente a 50 mil Ufirs, tal como
estabelecido na sentença” (Do voto do Ministro César Asfor Rocha, no Respe nº 24.739/SP, publicado na sessão de 26/10/
2004, Relator Ministro Francisco Peçanha Martins) (g.n.)
“A aplicação da pena de cassação de registro ou diploma é orientada pelo princípio constitucional da proporcionalidade.
(...)
O dispositivo do art. 73, § 5º da Lei nº 9.504, de 1997, não determina que o infrator perca, automaticamente, o registro ou
o diploma. Na aplicação desse dispositivo reserva-se ao magistrado o juízo de proporcionalidade. Vale dizer: se a multa
cominada no § 4º é proporcional à gravidade do ilícito eleitoral, não se aplica a pena de cassação.” (Agravo de Instrumento
nº 5343, Relator Min. Humberto Gomes de Barros, de 16/12/2004);
“Para imposição das sanções previstas no art. 73 da Lei n nº 9504, de 1997 não se examina a potencialidade ofensiva, basta
a simples conduta.
De acordo com o princípio da proporcionalidade, a pena deverá ser aplicada em razão direta do ilícito praticado’ (Respe nº
24.883/PR, Relator Min. Humberto Gomes de Barros, de 21/3/2006; Respe nº 24.937/RS, de 24/2/2006; AG nº 5.343/RJ,
de 4/3/2005)
Percebe-se, entretanto, que o acórdão aplicou, na cominação do § 5º, o tempero da proporcionalidade.
O recorrente afirma que semelhante temperamento não se compadece com o dispositivo legal.
Embora reconheça a solidez de tal argumento, rogo vênia para observar que o enunciado legal não é peremptório. Ele não
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afirma que o diploma do infrator será obrigatoriamente cassado. Diz apenas que ele ‘ficará sujeito’ à cassação. Vale dizer: o
infrator não perde automaticamente o registro ou o diploma. Em assim fazendo, o legislador concedeu ao magistrado o juízo
de proporcionalidade.
Em outras palavras: o candidato infrator sujeita-se à sanção máxima. No entanto, o julgador apreciará se a falta, por sua
gravidade e repetição, justifica a cassação. (Do voto do Relator Ministro Humberto Gomes de Barros, no Acórdão nº 5.343
– Agravo de Instrumento nº 5343 – RJ , sessão de 16 de dezembro de 2004, DJ de 4/03/05) (g.n.)
Penso que são duas penalidades: uma prevista no § 4º e outra no § 5º, ambas do art. 73 da Lei nº 9.504, de 1997, e que o
juiz não está obrigado a aplicar as duas penalidades.
Nessas condições, a aplicação da pena do § 4º e não a do § 5º se deu por entender o Tribunal não haver gravidade para aplicar
as duas penas.” (Do voto do Ministro Luiz Carlos Madeira, no Acórdão 5343 – Agravo de Instrumento nº 5.343/RJ, Relator
Ministro Humberto Gomes de Barros, sessão de 16/12/04, DJ de 4/3/05)
“O § 5º do art. 73 da Lei das Eleições não conduz, necessariamente, à perda do registro ou do diploma, pois a expressão
‘ficará’ concede ao magistrado o juízo de proporcionalidade (Ag nº 5.343/RJ, sessão de 1612/04, de minha relatoria).
No voto condutor desse acórdão, observei o art. 73, § 5º, da Lei nº 9504, de 1997
‘(...) não afirma que o diploma do infrator será obrigatoriamente cassado. Vale dizer: o infrator não perde automaticamente o
registro ou o diploma. Em assim fazendo, o legislador concedeu ao magistrado o juízo de proporcionalidade.
Em outras palavras: o candidato infrator sujeita-se à sanção máxima. No entanto, o julgador apreciará se a falta, por sua
gravidade e repetição, justifica a cassação’.
Na linha desse precedente, dou parcial provimento ao recurso, para restabelecer a sentença no tocante à multa aplicada.” (Do
voto do Ministro Humberto Gomes de Barros no Acórdão nº 5.272, Agravo de Instrumento nº 5.272/PR, Relator designado
Luiz Carlos Madeira, sessão de 12/5/05, DJ de 26/8/05)
“Demais disso, ainda que afastada a questão da potencialidade, que, no caso dos autos, entendo absolutamente não
demonstrada, continuo também convencido, Senhor Presidente, de que, no campo das condutas vedadas não há qualquer
impedimento a que o Tribunal, à vista do fato de sua gravidade e de sua repercussão no processo eleitoral, haja com
prudência, cautela e equilíbrio.
Já foi dito e repetido nesta Corte que a intervenção dos tribunais há de se fazer com o devido cuidado para que não haja
alteração da própria vontade popular.
(...)
De minha parte, entendo que a conduta de que se cuida, mensagem veiculada, não justifica – à luz da boa regra de
hermenêutica e dos efeitos da subsunção no campo de aplicação da pena – seja possível apenar, como fez o egrégio Tribunal
Regional, com a cassação do registro do candidato.
Em hipóteses como a presente – em que não houve sequer prova de que o recorrente tenha autorizado a propaganda
institucional no período vedado, mas, ao contrário, que determinou a sua suspensão a partir de 1º de julho, vale dizer, antes
do início do limite temporal a que se refere a lei eleitoral, entendo que se deve, nesses casos, dosimetrar a aplicação de
qualquer penalidade.
Por isso, no mesmo sentido em que votei no caso Mauá Respe nº 24.739, limito-me, no caso concreto, a manter a aplicação
da multa no valor de cinco mil Ufirs, como fez o egrégio Tribunal Regional, afastando, por conseguinte, a pena de cassação
do registro.” (Do voto do Ministro Caputo Bastos, Relator do Ag. nº 5.220/GO, sessão de 25/11/04, DJ de 2/9/05.)
 “Senhor Presidente, é a legislação que prevê a dualidade, tendo em conta a repercussão do ato praticado – foi uma opção
político-legislativa –, a apenação com a cassação do registro.
Não tenho como introduzir na lei distinção não contemplada. A tanto não está autorizado o intérprete, muito embora a
interpretação seja um ato de vontade.
(...)
O ilustre Ministro Relator admite que a aplicação ou não da cassação do registro fica a critério do órgão julgador, mas não é
o que está na norma. A norma contenta-se com o aspecto objetivo, ou seja, o enquadramento da situação concreta em um
dos incisos mencionados.” (Do voto do Ministro Marco Aurélio no Respe nº 24.862/RS, Relator Ministro Humberto Gomes
de Barros, sessão de 9/6/05, DJ de 16/9/05)
“O dispositivo do art. 73, § 5º, da Lei nº 9504, de 1997, não determina que o infrator perca, automaticamente, o registro ou o
diploma. Na aplicação desse dispositivo reserva-se ao magistrado o juízo de proporcionalidade. Vale dizer: se a multa cominada
no § 4º é proporcional à gravidade do ilícito eleitoral, não se aplica a pena de cassação.” (Ementa do Acórdão nº 5.343 – Agravo
de Instrumento nº 5.343/RJ, Relator Ministro Humberto Gomes de Barros, sessão de 16/12/04, DJ de 4/3/05) (No mesmo
sentido Respe nº 25.126/SP, Relator Ministro Humberto Gomes de Barros, sessão de 9/6/05, DJ de 17/3/06)
“Resulta da análise das decisões que as condutas perpetradas caracterizam, em tese, abuso por parte da recorrente, mas
que essas condutas não produziram desequilíbrio no processo eleitoral. Assim, estamos diante da ausência da proporcionalidade,
ou, melhor, de um excesso na aplicação da sanção imposta, em razão da conduta descrita no art. 73, I, da Lei nº 9304, de
1997 (proporção entre o objetivo perseguido e o ônus imposto ao atingido).
Não se cuida, na espécie, de revolvimento do acervo probatório, mas tão somente de se extrair da prova os elementos
necessários para impor uma sanção compatível com a gravidade da conduta contrária à lei. Não se extrai das fundamenta-
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ções nenhuma justificativa para imposição de multa quatro vezes acima do mínimo legal, o que configura verdadeiro confisco
dos estipêndios da Recorrente.” (Do voto do Ministro Gilmar Mendes, relator, no Agravo Regimental no Agravo de Instrumen-
to nº 5.788/MS, sessão de 28/3/06, DJ de 28/4/06)
“1. A configuração da prática de conduta vedada independe de potencialidade lesiva para influenciar o resultado do pleito,
bastando a mera ocorrência dos atos proibidos para atrair as sanções da lei. Precedentes: Relator Ministro Arnaldo Versiani,
AI nº 11.488, DJe de 2/10/09; Relator Ministro Marcelo Ribeiro, AgReg no Respe nº 27.197, DJe de 19/6/09, Relatora
Ministra Cármen Lúcia, Respe nº 26.838, DJ de 16/9/09.
2. O elemento subjetivo com que as partes praticam a infração não interfere na incidência das sanções previstas nos arts.
73 a 78 da Lei nº 9.504, de 1997.
3. O juízo de proporcionalidade incide apenas no momento da fixação da pena. As circunstâncias fáticas devem servir para
mostrar a relevância jurídica do ato praticado pelo candidato, interferindo no juízo de proporcionalidade utilizado na fixação da
pena. (Relator Ministro Marcelo Ribeiro, AI nº 11.352/MA, de 8/10/09; Rel. para acórdão Min. Carlos Ayres Britto, Respe nº
27.737/PI, DJ de 15/9/08).
A adoção da proporcionalidade, no que tange à imposição das penalidades quanto às condutas do art. 73 da Lei das
Eleições, demonstra-se mais adequada, porquanto, caso exigível potencialidade para todas as proibições descritas na
norma, poderiam ocorrer situações em que, diante de um fato de somenos importância, não se poderia sequer aplicar uma
multa, de modo a punir o ilícito averiguado.” (Agravo Regimenal no Recurso Ordinário nº 2.344, DJ de 15/10/09, p. 64.)

4 – CONSIDERAÇÕES FINAIS

De todo o exposto, depara-se inicialmente com duas correntes na jurisprudência da justiça eleitoral, no tocante às

condutas vedadas previstas no art. 73 da Lei das Eleições. A primeira, mais antiga, considera que basta a simples prática da

conduta vedada para a incidência da norma. É a corrente objetiva. A segunda exige a configuração do requisito da potencialidade

da conduta em afetar o pleito eleitoral. É a corrente subjetiva, pois dependerá da interpretação do julgador e de cada caso

concreto. Não obstante, mais recente a segunda corrente, com maiores seguidores que a primeira, ela já está sendo superada

por uma terceira corrente. Essa corrente entende que a potencialidade não pré-exclui a incidência da norma, mas funciona

como elemento definidor do tipo de sanção a ser aplicada, como auxilia na determinação do quantum dela, no caso da multa.

É a corrente que aplica o princípio da proporcionalidade. Conforme a gravidade da infração, há a dosimetria da pena de multa,

a aplicação dessa sanção concomitante ou não com as penas de cassação do registro ou do diploma.

O Ministério Público tem-se manifestado acompanhando a corrente que entende pela desnecessidade da aferição da

potencialidade de os fatos e a conduta interferirem no pleito para a aplicação do art. 73 da Lei Eleitoral. Sem dúvida, na

condição de custus legis, não há outra conduta mais coerente. Aliás, também àqueles que têm a incumbência de assessorar

os destinatários da norma recomenda-se que sigam tal orientação. A não ser pela comparação com os casos concretos já

julgados pela justiça eleitoral é que se poderia dizer que essa ou aquela conduta teria potencialidade de influenciar no resultado

das eleições. Não podemos olvidar que o sistema adotado no nosso país é do civil law, em que prevalece a aplicação do direito

positivo, ou seja, da lei, não se permitindo ao judiciário a criação de normas gerais e abstratas, sendo-lhe reservado tão

somente a missão de interpretar e aplicar as normas aos casos concretos. Não adotamos o sistema common law (como na

Inglaterra, nos Estados Unidos, no Canadá, entre outros) – em que tal função é permitida ao Judiciário. No nosso sistema, os

precedentes (leading case) não podem substituir as normas gerais e abstratas, sob pena de o Judiciário fazer as vezes de

legislador, tornando letra morta os dispositivos legais, em afronta ao nosso sistema jurídico.15

Menos mau a aplicação do princípio da proporcionalidade. Embora entenda que a lei não distinga, aplicando a sanção

de multa cumulada com a sanção de cassação do registro ou perda do mandato, deixar-se o exame da potencialidade para

essa fase, assim como ponderar-se a gravidade da infração, parece-me menos preocupante que usar a potencialidade como

excludente da incidência da norma, adotando-se o princípio da insignificância. Assim, havendo a conduta e a tipificação da

15 Certo que atualmente no nosso sistema há a sumula vinculante, prevista na  Constituição da República de 1988 e regulamentada pela Lei nº 11.417,
de 19/12/2006. No caso, o STF – e somente ele –, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, pode editar enunciado de súmula que terá
efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública das três esferas de governo. Mas tais súmulas vinculantes
são editadas com base em decisões judiciais que interpretam as normas e aplicam-nas aos casos concretos, não havendo precedentes em que há a criação
de normas gerais e abstratas, tarefa que, no nosso sistema, é reservada ao Poder Legislativo.
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mesma com os dispositivos do art. 73, não há dúvida da ocorrência da prática vedada, por mais singela que seja, independen-

temente de qualquer potencialidade. Mas, na hora de se aplicar a pena, é que se deve levar em conta tal potencialidade e a

gravidade da infração. É a corrente que deve prevalecer e que nos últimos julgamentos tem predominado no TSE. Essa

corrente tem encontrado adeptos não só entre aqueles que dispensavam a potencialidade, mas também entre os que a

exigiam. Desconsidera-se o primeiro momento, da tipificação da conduta no art. 73, para, num segundo, quando da aplicação

da pena, aferir-se a potencialidade, tanto para a escolha da natureza da pena (multa, cassação do registro ou do diploma)

como para a sua intensidade, no caso de ser aplicada apenas multa.
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Condutas Vedadas aos Agentes
Públicos em Campanha Eleitoral

1 – INTRODUÇÃO

A Lei nº 9.504, de 30 de setembro de 1997, denominada Lei das Eleições, que estabelece normas para as eleições,

proíbe aos agentes públicos determinadas condutas durante o período eleitoral, com o objetivo de garantir a probidade

administrativa, a igualdade entre os candidatos e os partidos políticos, assim como a legitimidade das eleições.

Essa lei procura manter a igualdade entre os diferentes candidatos e partidos políticos, para evitar que qualquer

agente público abuse de suas funções, com o propósito de beneficiar candidato ou partido de sua preferência, cabendo aos

cidadãos e aos servidores da Justiça Eleitoral a fiscalização das condutas dos agentes públicos.

2 – CONCEITO DE AGENTE PÚBLICO SEGUNDO A LEI Nº 9.504

De acordo com o § 1º do art. 73 da Lei nº 9.504,
“Reputa-se agente público, para os efeitos deste artigo, quem exerce, ainda que transitoriamente ou sem remuneração, por
eleição, nomeação, designação, contratação ou qualquer outra forma de investidura ou vínculo, mandato, cargo, emprego ou
função nos órgãos ou entidades da administração pública direta, indireta, ou fundacional”.

Como se vê, tal conceito de agente público é amplo, compreendendo todos aqueles que, mesmo transitoriamente ou

sem remuneração, exerçam – por meio de eleição, nomeação, designação, contratação ou qualquer outra forma de investidura

ou vínculo – mandato, cargo, emprego ou função nos órgãos ou nas entidades da administração pública direta, indireta ou

fundacional.

Dessa forma, a título de exemplo, são considerados agentes públicos o Presidente e o Vice-Presidente da República;

os Governadores e os Vice-Governadores dos Estados e do Distrito Federal; os Prefeitos, os Vice-Prefeitos e os Secretários

Municipais; os Ministros de Estado; os Secretários de Estado e do Distrito Federal; todos os funcionários públicos em sentido

estrito, ocupantes de cargos de provimento efetivo ou de provimento em comissão, quer do governo federal, quer dos

governos estaduais, quer do Distrito Federal, quer dos governos municipais, e de quaisquer dos seus Poderes, assim como

dos Tribunais de Contas, dos Ministérios Públicos e da Defensoria Pública. Também são considerados agentes públicos, nos

termos dessa lei, os servidores de autarquias e empregados das empresas públicas e sociedades de economia mista.

Ana Paula Fonseca de Souza1

1 Consultora da ALMG, integrante da equipe de trabalho de Direito Eleitoral.
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São igualmente considerados agentes públicos os servidores ou empregados das fundações instituídas ou mantidas

pelo poder público, ainda que essas fundações tenham caráter de direito privado.

Da mesma forma, os integrantes dos conselhos de governo – quer federais, quer estaduais, quer do Distrito Federal,

quer municipais – compreendendo, por exemplo, os integrantes dos Conselhos de Educação, de Saúde, de Entorpecentes,

dos Direitos da Criança e do Adolescente, do Conselho Penitenciário e dos Conselhos Tutelares dos Municípios.

Enfim, qualquer pessoa que, mesmo transitoriamente ou sem remuneração, exerça uma atividade pública é conside-

rada agente público, nos termos da Lei nº 9.504.

3 – CONDUTAS VEDADAS

A Lei nº 9.504, em seus arts. 73, 74, 75 e 77, alista as condutas que são vedadas aos agentes públicos que estão em

campanha eleitoral. Passamos a discorrer sobre o que preveem esses dispositivos.

3.1 – A cessão ou o uso de bens públicos em benefício de partido, candidato ou coligação (art. 73, I)

O inciso I do art. 73 da Lei nº 9.504 proíbe terminantemente

“ceder ou usar, em benefício de candidato, partido político ou coligação, bens móveis ou imóveis pertencentes à administra-
ção direta ou indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, ressalvada a realização
de convenção partidária”.

Os bens pertencentes à administração pública direta ou indireta – autarquias, fundações instituídas ou mantidas pelo

poder público, empresas públicas e sociedades de economia mista – não podem ser utilizados em benefício específico de

candidato, partido ou coligação, uma vez que se prestam a atender às necessidades da população, independentemente da

preferência partidária.

Como lembrado por Pedro Roberto Decomain, a vedação em questão

“já resultava implícita do inciso II do art. 24 da Lei nº 9.504, de 1997, que proíbe a partidos e candidatos receber, direta ou
indiretamente, doação em dinheiro ou estimável em dinheiro, inclusive por meio de publicidade de qualquer espécie,
procedente de órgão da administração pública direta e indireta ou fundação mantida com recursos provenientes do poder
público. Como o uso de bens móveis ou imóveis da administração pública em benefício de partido, coligação ou candidato
certamente seria estimável em dinheiro, a proibição já estava implícita”.

Tal dispositivo legal permite, porém, o uso de instalações do poder público para a realização de convenção partidária,

na linha do disposto no § 2º do art. 8º da lei em comento, segundo o qual os partidos poderão usar gratuitamente prédios

públicos para a realização das convenções de escolha de candidatos.

Ademais, a vedação à cessão ou ao uso de bens públicos em benefício de partido, candidato ou coligação, segundo

o § 2º do art. 73 da mesma lei, não se aplica em duas hipóteses:

a) ao transporte oficial utilizado pelo Presidente da República em campanha eleitoral;

b) ao uso das residências oficiais ocupadas pelos chefes e vice-chefes do Poder Executivo para a realização de

contatos, encontros e reuniões das respetivas campanhas eleitorais os quais não tenham caráter de ato público.

3.2 – O uso de materiais ou serviços custeados pelos governos ou pelas casas legislativas além dos

limites regimentais (art. 73, II)

O inciso II do art. 73 da Lei das Eleições proíbe o excessivo uso de materiais ou serviços custeados pelos governos

ou pelas casas legislativas os quais excedam as prerrogativas consignadas nos regimentos e normas dos órgãos que

integram.

É usual, nas casas legislativas, o custeio de despesas telefônicas, postais e com impressos, observados os limites

estabelecidos nas normas regimentais. Se o custeio de tais despesas tiver o propósito de beneficiar partido, coligação ou

candidato, ocorrerá desvirtuamento de sua finalidade e haverá incidência das sanções previstas no dispositivo apontado.
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Quanto à matéria, o Tribunal Superior Eleitoral tem entendido que configura abuso de autoridade que o parlamentar,

para fins de campanha eleitoral, poste correspondência cujo conteúdo extrapole o exercício de suas prerrogativas parlamen-

tares, ainda que ele o faça atendo-se aos limites autorizados pela Casa Legislativa (Acórdão do TSE nº 16.067, de 25/4/2000,

publicado no Diário da Justiça de 14/8/2000).

3.3 – A cessão ou o uso dos serviços de servidor ou empregado da administração direta ou indireta para

comitês de campanha (art. 73, III)

O inciso III do art. 73 da Lei das Eleições proíbe que os agentes públicos cedam, durante o expediente normal, servidor

público ou empregado da administração direta ou indireta, federal, estadual ou municipal, do Poder Executivo ou cedam o uso

de seus serviços para comitês de campanha eleitoral de candidato, partido político ou coligação, salvo se o servidor ou

empregado estiver licenciado.

Resta evidente que não pode o servidor ser compelido – por meio de ameaça de demissão, perda de função ou

cargo comissionado, remoção compulsória ou qualquer outra – a prestar serviço a candidato, partido político ou

coligação, sob pena de ficar configurado abuso do poder de administração, o que sujeita o candidato beneficiado à

cassação do registro de sua candidatura, nos termos do art. 22 da Lei Complementar nº 64, de 1990, denominada Lei

das Inelegibilidades.

3.4 – O uso ou a permissão de uso promocional de distribuição gratuita de bens ou serviços de caráter

social custeados ou subvencionados pelo poder público (art. 73, IV)

O inciso IV do art. 73 da Lei das Eleições veda o uso promocional em favor de candidato, partido político ou coligação,

de distribuição gratuita de bens ou serviços de caráter social custeados ou subvencionados pelo poder público, distribuição esta

vinculada a candidato, partido político ou coligação.

Programas de assistência alimentar, de distribuição gratuita de medicamentos, de prestação de serviços de assistência

médica e odontológica, entre outros programas sociais, podem continuar a ser executados, desde que não constituam

propaganda eleitoral.

Sobre o assunto, o § 10 do art. 73 da lei em comento dispõe o seguinte:

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

3.5 – A nomeação, contratação, admissão, demissão sem justa causa, remoção, transferência, exoneração

de servidor público, supressão ou readaptação de vantagens e outros meios de dificultar o exercício

funcional (art. 73, V)

De acordo com o inciso V do art. 73 da Lei das Eleições, é proibido nomear, contratar ou, de qualquer forma, admitir,

demitir sem justa causa, suprimir ou readaptar vantagens ou, por outros meios, dificultar ou impedir o exercício funcional

e, ainda, ex officio, remover, transferir ou exonerar servidor público, na circunscrição do pleito, nos três meses que o

antecedem (a partir de 3 de julho de 2010, segundo a  Resolução do TSE nº 23.089) e até a posse dos eleitos, sob

pena de nulidade de pleno direito.

As proibições enumeradas admitem as seguintes exceções:

a) nomeação ou exoneração de cargos em comissão e designação ou dispensa de funções de confiança;

b) nomeação para cargos do Poder Judiciário, do Ministério Público, dos Tribunais ou Conselhos de Contas e dos

órgãos da Presidência da República;

c) nomeação dos aprovados em concurso público homologado antes dos três meses que antecedem a data da eleição;
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d) nomeação ou contratação necessárias à instalação ou ao funcionamento inadiável de serviços públicos essenciais,

com prévia autorização do Chefe do Poder Executivo;

e) transferência ou remoção ex officio de militares, policiais civis e agentes penitenciários.

A regra é ampla, refere-se a qualquer servidor, independentemente da natureza do vínculo com a administração

pública, e visa evitar, às vésperas do pleito, contratações a troco de voto, bem como dispensa de servidores que sejam

adversários políticos.

Além disso, a vedação em tela só se aplica “na circunscrição do pleito”. Esta, no caso de eleições presidenciais, alcança

todo o País. Nas eleições para Governador, Senador, Deputado Federal e Estadual ou Distrital, a circunscrição é o Estado ou

o Distrito Federal. Nas eleições municipais, a circunscrição é o Município, segundo o art. 86 do Código Eleitoral.

Todos os atos mencionados são proibidos, na circunscrição abrangida pelo pleito, três meses antes de sua realização, e a

vedação se estende até a data da posse dos eleitos. Nos termos da Constituição da República, arts. 28, 29, III, e 82, a posse do

Presidente da República, dos Governadores e dos Prefeitos ocorre no dia 1º de janeiro do ano imediatamente seguinte ao da eleição.

Se, por um lado, é vedada a remoção ex officio de servidor público, por outro, a remoção voluntária ou feita a pedido

é permitida.

É igualmente permitida a demissão de servidor em virtude de cometimento de falta grave, cuja apuração e punição é

dever da autoridade.

Registre-se que a regra não proíbe, durante o período nela previsto, a abertura ou a continuidade de concurso público.

O concurso pode ser normalmente realizado; os candidatos aprovados é que não podem ser nomeados nesse período.

Por fim, destacamos o entendimento do Tribunal Superior Eleitoral de que mesmo as contratações temporárias previstas no

art. 37, IX, da Constituição da República, são previstas pela vedação em comento (Acórdão do TSE nº 21.167, de 21/8/2003).

3.6 – A transferência voluntária de recursos nos três meses que antecedem a eleição (art. 73, VI, “a”)

O inciso VI do art. 73 da Lei das Eleições, que engloba três alíneas, enumera algumas atividades que não podem ser

realizadas pela administração pública nos três meses que antecedem o pleito (a partir de 3 de julho de 2010, conforme a

Resolução do TSE nº 23.089).

A alínea “a” do inciso VI desse artigo proíbe a transferência voluntária de recursos da União aos Estados e aos

Municípios, e dos Estados aos Municípios, ressalvados os recursos destinados a cumprir obrigação formal preexistente para

execução de obra ou serviço em andamento e com cronograma prefixado, bem como os destinados a atender a situações de

emergência e de calamidade pública.

Trata-se das transferências voluntárias, uma vez que as transferências consideradas obrigatórias por força da Cons-

tituição da República ou de outras leis – como a participação dos Municípios em receita de impostos da União ou dos Estados

e a participação deles em impostos da União – devem prosseguir, sob pena de se inviabilizar a administração pública estadual,

distrital ou municipal, que depende dessas transferências.

3.7– A publicidade institucional nos três meses que antecedem a eleição (art. 73, VI, “b”)

A alínea “b” do inciso VI do art. 73 da Lei das Eleições veda que qualquer agente público, nos três meses que

antecedem a eleição, autorize 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.

O dispositivo deve ser interpretado de forma extensiva. Não é vedada apenas a autorização para a publicidade

institucional. É vedada, na realidade, a própria veiculação da publicidade, que pode conter propaganda eleitoral velada.

Ele traz duas ressalvas: quanto à propaganda institucional relativa a produtos e serviços que tenham concorrência no

mercado e quanto à publicidade destinada a atender à grave e urgente necessidade pública.
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Assim, no tocante à primeira ressalva, as entidades da administração pública indireta – em particular as sociedades de

economia mista e as empresas públicas – podem fazer propaganda institucional relativa aos produtos que vendem ou aos

serviços que prestam, desde que tenham concorrência no mercado. Todavia, os entes da administração indireta que vendem

produtos ou prestam serviços em regime de monopólio não podem, nos três meses que antecedem o pleito, fazer propaganda

institucional que diga respeito, direta ou indiretamente, a essas atividades.

A segunda ressalva, por sua vez, aplica-se à publicidade destinada a atender à grave e urgente necessidade pública.

Essa publicidade deve, porém, ser reconhecida e autorizada pela Justiça Eleitoral. Assim, a situação de gravidade e também

de urgência deve ser analisada previamente pela Justiça Eleitoral. Se a publicidade for da esfera da União ou de entidade da

administração indireta por ela criada, a autorização caberá ao Tribunal Superior Eleitoral. Se for de Estado ou do Distrito

Federal, a autorização caberá ao respectivo Tribunal Regional Eleitoral. Se for de âmbito municipal, a autorização caberá ao

Juízo Eleitoral de primeira instância que abranja o Município interessado.

De acordo com o § 3º do art. 73 da lei em comento, a vedação em questão, assim como a  constante na alínea “c” do

inciso VI, somente se aplica a agente público da esfera administrativa cujo cargo esteja em disputa na eleição. Dessa forma,

nas eleições presidenciais, a vedação alcança os agentes públicos da União; nas eleições para o Senado, a Câmara dos

Deputados, os governos dos Estados e do Distrito Federal e as assembleias ou câmaras legislativas estaduais ou distrital, a

vedação alcança os agentes públicos dos Estados e do Distrito Federal; nas eleições municipais, a proibição alcança os

agentes públicos dos Municípios. Portanto, em uma eleição municipal, não é proibida a publicidade institucional dos agentes

públicos da União, dos Estados ou do Distrito Federal; nas eleições presidenciais, estaduais e distritais, não há obstáculo à

publicidade institucional dos Municípios.

Outro ponto relevante refere-se à publicidade que, embora tenha sido autorizada ou veiculada antes dos três meses

que antecedem o pleito – como, placas de obras ou serviços da administração pública –, continua exposta nas vias públicas no

período em que tal publicidade é proibida.

A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral dispõe que essa conduta não é vedada, desde que, nesse tipo de

publicidade, não constem dizeres que possam identificar autoridades, servidores ou administrações cujos dirigentes estejam

em campanha eleitoral (Recurso Especial nº 19.323, publicado no “Diário do Judiciário” de  10/8/2001).

3.8 – Os pronunciamentos em cadeia de rádio e televisão nos três meses que antecedem a eleição

(art. 73, VI, “c”)

Nos três meses que antecedem a eleição, de acordo com a alínea “c” do inciso VI do art. 73 da lei em comento, é

proibido que qualquer agente público faça pronunciamento em cadeia de rádio e televisão fora do horário eleitoral

gratuito, salvo quando se tratar de matéria urgente, relevante e característica das funções de governo. Nesse caso,

cabe à Justiça Eleitoral verificar se a matéria a ser abordada no pronunciamento tem mesmo urgência e relevância e

é inerente às funções de governo.

De acordo com o § 3º do art. 73, essa vedação, assim como a constante na alínea “b” do inciso VI, aplica-se àqueles

agentes públicos das esferas administrativas cujos cargos estejam em disputa na eleição.

3.9 – Os gastos com publicidade oficial acima da média (art. 73, VII)

O inciso VII do art. 73 da referida  lei proíbe, no ano da eleição, despesas com publicidade dos órgãos públicos federais,

estaduais ou municipais ou das respectivas entidades da administração indireta que excedam a média de gasto dos três anos

que antecedem o pleito ou do ano imediatamente anterior ao da eleição.

A publicidade oficial dos órgãos públicos, vedada nos três meses que antecedem as eleições, é lícita de janeiro a junho.

O inciso em questão trata de fixar um limite, visando evitar que, nesses seis meses, a administração pública libere verbas de

publicidade em valor exagerado.
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A regra faz referência a duas médias: a média de gasto com publicidade nos três anos anteriores ao da eleição ou a

média de gasto com publicidade no ano imediatamente anterior ao da eleição, prevalecendo sempre a menor delas.

É oportuno citar a seguinte decisão do Ministro Fernando Neves:

“Propaganda institucional estadual. Governador. Responsabilidade. Ano eleitoral. Média dos últimos três anos. Gastos
superiores. Conduta vedada. Agente público. Art. 73, VII, da Lei nº 9.504, de 1997. Prévio conhecimento. Comprovação.
Desnecessidade. 1. É automática a responsabilidade do Governador pelo excesso de despesa com a propaganda institucional
do Estado, uma vez que a estratégia dessa espécie de propaganda cabe sempre ao Chefe do Executivo, mesmo que este
possa delegar os atos de sua execução a determinado órgão de seu governo. 2. Também é automático o benefício de
Governador, candidato à reeleição, pela veiculação da propaganda institucional do Estado, em ano eleitoral, feita com gastos
além da média dos últimos três anos. Recurso conhecido e provido”. (Acórdão do TSE nº 21.307, de 14/10/2003.)

3.10 – A revisão geral da remuneração dos servidores públicos (art. 73, VIII)

O inciso VIII do art. 73 da Lei das Eleições proíbe que qualquer agente público, 180 dias antes do pleito (a partir de 6 de abril

de 2010, conforme a Resolução do TSE nº 23.089) e até a posse dos eleitos, realize, na circunscrição do pleito, revisão geral da

remuneração dos servidores públicos que exceda a recomposição da perda de seu poder aquisitivo ao longo do ano da eleição.

Como se vê, o que o dispositivo proíbe é a concessão de aumento geral de remuneração dos servidores públicos. São

admitidos, no ano da eleição, reajustes meramente inflacionários, para reposição da perda do poder aquisitivo.

Dessa forma, também não se admite, até a posse dos eleitos, a concessão de aumento geral de remuneração além

da inflação havida até o momento da concessão, a pretexto de que o aumento seria destinado a cobrir expectativa de inflação

futura.

A referência à circunscrição do pleito significa que tal restrição se aplica a cada eleição em disputa. Assim, nada impede,

por exemplo, que, em ano de eleições municipais, os servidores estaduais tenham revista a remuneração.

Sobre o tema, assim se pronunciou o Ministro Marco Aurélio: “Consoante dispõe o art. 73, VIII, da Lei nº 9.504, de

1997, é lícita a revisão da remuneração, considerada a perda do poder aquisitivo da moeda no ano das eleições”. (Resolução

do TSE nº 22.317, de 1º/8/2006)

Da seguinte forma manifestou-se o Ministro Fernando Neves:

“A revisão geral de remuneração deve ser entendida como sendo o aumento concedido em razão do poder aquisitivo da
moeda e que não tem por objetivo corrigir situações de injustiça ou de necessidade de revalorização profissional de carreiras
específicas”. (Res. nº 21.296, de 12/11/2002, do TSE.)

3.11 – A distribuição gratuita de bens, valores ou benefícios por parte da administração pública (art. 73, § 10)

A Lei nº 11.300, de 10 de maio de 2006, que dispõe sobre propaganda, financiamento e prestação de contas das

despesas com campanhas eleitorais, alterando a Lei nº 9.504, estabeleceu a vedação de uma nova conduta: acrescentou o § 10

ao art. 73 desta lei. O dispositivo proíbe que, em ano eleitoral, haja distribuição gratuita de bens, valores ou benefícios por parte

da administração pública, exceto nos casos de calamidade pública, de estado de emergência ou de programas sociais

autorizados em lei e já em execução orçamentária no exercício anterior.

A Lei nº 12.034, de 2009, que alterou a Lei nº 9.096, de 19 de setembro de 1995 – Lei dos Partidos Políticos –;

a Lei nº 9.504, de 30 de setembro de 1997, que estabelece normas para as eleições; e a Lei nº 4.737, de 15 de julho de 1965

– Código Eleitoral –, acrescentou à referida lei o § 11, prevendo que, nos anos eleitorais, os citados programas sociais não

poderão ser executados por entidade nominalmente vinculada a candidato ou por esse mantida.

3.12 – A publicidade institucional com violação do disposto no § 1º do art. 37 da Constituição da República (art. 74)

O art. 74 da Lei das Eleições define como abuso de autoridade, para os fins do disposto no art. 22 da Lei

Complementar nº 64, de 18 de maio de 1990, a veiculação de publicidade dos órgãos públicos em desacordo com o
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disposto no § 1º do art. 37 da Constituição da República, ficando o responsável, se candidato, sujeito ao cancelamento

do registro do diploma.

O citado dispositivo constitucional estabelece o caráter educativo, informativo ou de orientação social da publicidade

dos órgãos da administração pública, vedando que dela constem nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção

pessoal de autoridade ou servidor público.

Por força do mencionado art. 74, a publicidade institucional da administração pública – vedada durante os três meses

que antecedem o pleito e sujeita, no primeiro semestre do ano eleitoral, ao limite de gastos fixado no inciso VII do art. 73 – tem

outra implicação: constitui abuso de autoridade se violar o § 1º do art. 37 da Constituição da República, o que pode acarretar

a instauração de Investigação Judicial Eleitoral, prevista no art. 22 da Lei das Inelegibilidades, ficando o candidato responsável

sujeito ao cancelamento do registro ou do diploma.

3.13 – A contratação de shows artísticos para inauguração de obras públicas (art. 75)

O art. 75 da lei em comento proíbe que, nos três meses que antecedem as eleições (a partir de 3 de julho de 2010,

segundo o art. 52 da Resolução do TSE nº 23.191), haja contratação de shows artísticos pagos com recursos públicos para

a inauguração de obras públicas.

Como se vê, o que não se admite é que a inauguração de uma obra pública seja transformada em comício de

campanha eleitoral, inclusive com apresentações artísticas destinadas a atrair um expressivo número de pessoas, custeadas

pelos cofres públicos.

Por fim, ressaltamos que a realização de showmício e de evento assemelhado para a promoção de candidatos, bem

como a apresentação, remunerada ou não, de artistas com a finalidade de animar comício e reunião eleitoral está vedada, nos

termos do § 7º do art. 39 da Lei nº 9.504, de 1997.

A Lei nº 12.034, de 2009, acrescentou ao citado art. 75 parágrafo único, prevendo a cassação do registro ou do

diploma do candidato beneficiado, agente público ou não.

3.14 – A presença de candidato em inauguração de obra pública (art. 77)

O art. 77 da referida lei, com a redação dada pela Lei nº 12.034, proíbe que qualquer candidato compareça à

inauguração de obras públicas nos três meses anteriores às eleições (a partir de 3 de julho de 2010, conforme o art. 53 da

Resolução do TSE nº 23.191).

O TSE indica que a simples presença do candidato em inauguração de obra pública, nos três meses anteriores à

eleição, independentemente de efetiva participação de cunho político-eleitoral, já é suficiente para caracterizar a prática da

conduta em questão (Acórdãos do TSE nºs 19.404, de 18/9/2001, e 19.743, de 31/10/2002, publicados no Diário da Justiça de

1º/2/2002 e de 13/12/2002, respectivamente.)

Destacamos outra decisão do TSE:

“Não configura situação jurídica enquadrável no art. 77 da Lei nº 9.504, de 1997, o comparecimento de candidato ao local após
a inauguração da obra pública, quando já não mais estão presentes os cidadãos em geral”. (Acórdão do TSE nº 24.852, de
27/9/2005, publicado no Diário da Justiça de 28/10/2005.)

Por fim, o candidato que violar a regra estabelecida no art. 77 terá o registro ou o diploma cassados: esse é o preceito

constante no parágrafo único do mencionado artigo.

4 – PUNIÇÕES PELO DESCUMPRIMENTO DAS VEDAÇÕES

O § 4º do art. 73 da Lei das Eleições prevê, no caso de descumprimento das proibições contidas no artigo, a imediata

suspensão da conduta vedada e a aplicação de multa aos responsáveis, cujo valor será entre R$5.320,50 e R$106.410,00

(consoante o art. 50, § 4º, da Resolução do TSE nº 23.191). A multa será aplicada em procedimento administrativo instaurado
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a requerimento de candidato, partido político ou coligação ou do Ministério Público Eleitoral, assegurando-se aos acusados a

ampla defesa e o contraditório, nos termos da Constituição da República.

Além dessas sanções, o § 5º do art. 73 da lei em comento estabelece que, havendo descumprimento do disposto nos incisos

do caput do art. 73 e no § 10, o candidato beneficiado, agente público ou não, ficará sujeito à cassação do registro ou do diploma.

O § 6º do mesmo art. 73 prevê a duplicação das multas a cada reincidência.

O § 7º do mesmo artigo caracteriza a violação às proibições alistadas em seu caput como atos de improbidade

administrativa, na forma do art. 11 da Lei nº 8.429, de 1992, que enumera, ainda que de forma exemplificativa, os atos de

improbidade administrativa e fixa as punições e o procedimento para sua apuração. O parágrafo em questão enfatiza a

aplicação das punições previstas no inciso III do art. 12 da mencionada Lei nº 8.429, que incluem a suspensão dos direitos

políticos do responsável por atos de improbidade administrativa e a perda da função pública que exerce, além de multa civil.

O § 9º do art. 73 dispõe que, na distribuição dos recursos do fundo partidário, previsto na Lei nº 9.096, de 1995,

oriundos da aplicação das multas previstas no § 4º do mesmo art. 73, deverão ser excluídos os partidos beneficiados pelos atos

que deram origem às multas.

O § 12 do art. 73, acrescentado pela Lei nº 12.034, de 2009, estabelece que a representação contra a não observância

das vedações previstas no citado artigo observará o rito do art. 22 da Lei Complementar nº 64, de 18 de maio de 1990,

chamada de Lei de Inelegibilidades, podendo ser ajuizada até a data da diplomação. O § 13, também acrescentado pela Lei

nº 12.034, prevê que o prazo de recurso contra decisões proferidas com base no referido artigo será de três dias, a contar da

data de publicação do julgamento no Diário Oficial.

Por sua vez, o art. 78 da Lei das Eleições estabelece que as punições previstas nos §§ 4º e 5º do art. 73 serão aplicadas

sem prejuízo de outras – de caráter constitucional, administrativo ou disciplinar – que as demais leis possam prever.

5 – A LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL

A Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, denominada Lei de Responsabilidade Fiscal, em seu art. 21,

parágrafo único, estabelece que é nulo de pleno direito o ato do qual resulte aumento de despesa com pessoal expedido nos

180 dias anteriores ao final do mandato do titular do Poder ou órgão referido no art. 20.

À luz da citada lei, considerando que o término do mandato do Governador do Estado ocorrerá no dia 31 de dezembro

de 2010, o termo inicial do prazo relativo à expedição de ato do qual resulte aumento de despesa com pessoal acontecerá no

dia 4 de julho de 2010. Assim, uma lei concedendo reajuste ou revisão de vencimentos, ainda que sejam apenas os aumentos

decorrentes da inflação, deverá ser aprovada, promulgada, sancionada e publicada até o dia 4 de julho do corrente ano, sob

pena de incidir na sanção do referido artigo da Lei de Responsabilidade Fiscal.
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A publicidade é o meio utilizado para dar conhecimento público a qualquer elemento do conhecimento humano.

Enquanto a publicidade visa levar o fato ao conhecimento de todos, ou seja, transmitir conhecimento, a propaganda busca

fazer com que o destinatário aceite o bem divulgado. A publicidade política é aquela que se desenvolve em torno de temas

políticos. Trata-se de gênero do qual a propaganda política e a propaganda eleitoral são espécies. A publicidade política

subdivide-se da seguinte forma:

Publicidade Política

1. Propaganda Política

1.1 – Partidária

1.2 – Intrapartidária

1.3 – Não Partidária Desenvolvida por Políticos

1.4 – Não Partidária Informal

2. Comunicação Institucional

2.1 – Por Força Legal

2.2 – Convocatória

2.3 – Propaganda Institucional

3. Propaganda Eleitoral

Faremos uma breve exposição identificando os tipos de publicidade política, antes de entrar na análise da propaganda

eleitoral propriamente dita. Ao abordar a propaganda eleitoral, daremos ênfase especial à propaganda extemporânea, à

propaganda em bens públicos, à propaganda em bens particulares, ao uso de alto-falantes e à realização de comícios e

showmícios, à distribuição de brindes, às vedações, à propaganda na internet, na imprensa escrita, no rádio e na televisão e,

finalmente, à propaganda eleitoral gratuita.

1 – PROPAGANDA POLÍTICA

1.1 – Propaganda Política Partidária

A propaganda política partidária é proveniente dos partidos políticos e dirigida aos cidadãos para conquistar sua

simpatia para o programa partidário, o estatuto do partido e as posições do partido em face de questões sociais ou econômi-

cas. Ela é disciplinada nos arts. 45 a 49 da Lei Federal nº 9.096, de 19 de setembro de 1995, conhecida como Lei dos Partidos

Políticos.

  1 Consultora da ALMG, integrante da equipe de trabalho de Direito Eleitoral.

Propaganda Eleitoral
Sara Meinberg Schmidt de Andrade Duarte 1



54

Nos termos do art. 45 da referida lei, a propaganda política partidária visa difundir os programas partidários, transmitir

mensagens aos filiados sobre a execução do programa partidário, sobre os eventos com este relacionados e as atividades

congressuais do partido, divulgar a posição do partido em relação a temas político-comunitários e promover e difundir a

participação política feminina.

Na propaganda política partidária, são vedadas:

1) a participação de pessoa filiada a partido que não o responsável pelo programa;

2) a divulgação de propaganda de candidatos a cargos eletivos e a defesa de interesses pessoais ou de outros

partidos;

3) a utilização de imagens ou cenas incorretas ou incompletas, efeitos ou quaisquer outros recursos que distorçam ou

falseiem os fatos ou sua comunicação.

A propaganda política partidária vai ao ar entre as 19h30 e as 22h. É gratuita, sendo vedada a realização de

propaganda paga ou fora dos limites traçados pela lei.

As transmissões são realizadas em âmbito nacional e estadual, podendo ser em bloco ou cadeia ou em inserções. Na

transmissão por cadeia, há a suspensão da programação normal das emissoras, e o programa vai ao ar em todos os canais,

simultaneamente. As inserções são intercaladas na programação normal das emissoras, não havendo simultaneidade nas

transmissões. Cada emissora leva ao ar a propaganda em momentos distintos.

O tempo da propaganda partidária varia em função da representação parlamentar do partido. Quanto maior o número

de votos obtidos na eleição para a Casa Legislativa, maior será o tempo disponível para o candidato.

No segundo semestre do ano da eleição, é proibida a veiculação de propaganda partidária no rádio e na televisão,

ainda que paga. Nesse sentido dispõe o § 2º do art. 36 da Lei Federal nº 9.504, de 30 de setembro de 1997, que estabelece

normas para as eleições. Isso porque a propaganda política realizada no semestre da eleição tem natureza diversa: não é

partidária, mas eleitoral.

1.2 – Propaganda Política Intrapartidária

Aos pré-candidatos é facultada a realização de propaganda intrapartidária antes do dia 6 de julho do ano da eleição.

A permissão consta no art. 36, § 1º, da Lei Federal nº 9.504, de 1997. Nesse caso, a propaganda visa à indicação do nome do

pré-candidato, sendo dirigida aos filiados do partido que participarão da convenção de escolha dos candidatos que disputarão

os cargos eletivos pelo partido. Por isso, é vedada a utilização de meio de comunicação de massa, como o rádio, a televisão

e os outdoors. Ademais, a propaganda deve ser imediatamente retirada após a convenção partidária. Nesse sentido dispõe

o art. 2º da Resolução do Tribunal Superior Eleitoral – TSE – nº 23.191, de 16 de dezembro de 2009, que regulamenta o art.

36 da Lei Federal nº 9.504, de 1997.

É importante considerar que a escolha dos candidatos pelos partidos deve ser feita no período compreendido entre 10

e 30 de junho do ano em que se realizarem as eleições (art. 8º da Lei Federal nº 9.504, de 1997).

1.3 – Propaganda Política Não Partidária Desenvolvida por Políticos

A propaganda política não partidária desenvolvida por políticos é aquela em que são discutidas questões que não

dizem respeito a um partido específico. Olivar Coneglian2 traz como exemplo o caso em que o Partido Verde se dispõe a discutir

a recuperação de rios urbanos. A matéria objeto da propaganda tem cunho socioambiental, e não meramente partidário.

2 CONEGLIAN, Olivar.  Propaganda Eleitoral. De acordo com o Código Eleitoral e com a Lei nº 9.504, de 1997, modificada pelas Leis nºs 9.840, de 1999, 10.408,
de 2002 e 10.740, de 2003, 8ª ed. Curitiba: Juruá, 2006.
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1.4 – Propaganda Política Não Partidária Informal

A propaganda política não partidária informal é aquela que, embora feita por meio de cidadãos não políticos ou não

filiados a partidos políticos, envolve aspectos políticos. Um exemplo é a discussão realizada durante um programa de uma

rádio comunitária sobre a revitalização do rio que corta o bairro.

2 – COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL

Comunicação institucional é a realizada por órgãos públicos ou pela administração pública. Ela é subdividida em

comunicação institucional por força de lei, comunicação institucional convocatória, propaganda institucional ou oficial.

2.1 – Comunicação Institucional por Força de Lei

A comunicação institucional por força de lei é aquela que a administração pública utiliza para atingir seus fins ou dar

efetividade a seus atos. Ela é feita por meio dos diários oficiais ou do órgão de imprensa usado para a divulgação dos atos

oficiais. Um exemplo é a publicação de uma lei para que entre em vigor.

2.2 – Comunicação Institucional Convocatória

A comunicação institucional convocatória também tem caráter oficial, é um chamado, uma convocação. Um exemplo

é a divulgação da abertura de um concurso público ou de uma licitação, a intimação das partes num processo judicial, a

convocação dos cidadãos para a eleição.

2.3 – Propaganda Institucional ou Propaganda Oficial

A propaganda institucional, também chamada de propaganda oficial, é a propaganda de um ato administrativo, de uma

obra, de uma realização da administração. Ela não é obrigatória, como o são a comunicação institucional por força de lei e a

convocatória. Assim, a sua ausência não provoca problema para a administração pública.

A Constituição da República, em seu art. 37, § 1º, disciplina a publicidade oficial:

“Art. 37 – (...)
§ 1º – A publicidade dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos deverá ter caráter educativo,
informativo ou de orientação social, dela não podendo constar nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção
pessoal de autoridades ou servidores públicos”.

Aos agentes públicos, servidores ou não, são vedadas, de 3 de julho de 2010 até a realização do pleito, as seguintes

condutas, tendentes a afetar a igualdade de oportunidades entre candidatos nos pleitos eleitorais:

1) autorizar publicidade institucional dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos ou das

respectivas entidades da administração indireta, salvo em caso de grave e urgente necessidade pública, assim reconhecida

pela Justiça Eleitoral ou na hipótese da propaganda de produtos e serviços que tenham concorrência no mercado;

2) fazer pronunciamento em cadeia de rádio e televisão fora do horário eleitoral gratuito, salvo quando, a critério da

Justiça Eleitoral, tratar-se de matéria urgente, relevante e característica das funções de governo.

Nesse sentido dispõem o art. 73, VI, “b” e “c”, da Lei Federal nº 9.504, de 1997, e o art. 50 da Resolução do TSE nº

23.191, de 2009.

Em ano de eleição, é proibida a realização de despesas com publicidade dos órgãos públicos federais, estaduais ou

municipais ou das respectivas entidades da administração indireta, os quais excedam a média dos gastos nos três últimos anos

que antecedem o pleito ou do último ano imediatamente anterior à eleição. Nesse sentido dispõe o art. 73, inciso VII, da Lei

Federal nº 9.504, de 1997.

É importante considerar, também, que a ilicitude da propaganda institucional pode caracterizar ato de

improbidade administrativa, o que possibilita a incidência das sanções previstas no art. 12 da Lei Federal nº 8.429, de 2 de

junho de 1992, chamada de Lei da Improbidade Administrativa, como, a suspensão de direitos políticos por até dez anos.
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3. PROPAGANDA ELEITORAL

A propaganda eleitoral é elaborada por partidos políticos e candidatos, com a finalidade de captar votos do eleitorado

para a investidura em cargo público eletivo. Ela leva ao conhecimento público, ainda que de maneira disfarçada ou dissimulada,

a candidatura ou os motivos que levem à conclusão de que o candidato é o melhor para o cargo disputado.

Distingue-se da propaganda partidária porque esta visa divulgar o programa e os ideais do partido, enquanto que a

propaganda eleitoral enfoca os projetos do candidato para que ele seja eleito.

A propaganda, qualquer que seja a forma ou a modalidade, deve mencionar sempre a legenda partidária e só poderá

ser feita em língua nacional, não devendo empregar meios publicitários destinados a criar, artificialmente, na opinião pública,

estados mentais, emocionais ou passionais. Nesse sentido dispõe o art. 242 do Código Eleitoral, regulamentado pelo art. 5º da

Resolução do TSE nº 23.191, de 2009.

Na propaganda para eleição majoritária, a coligação usará, obrigatoriamente e de modo legível, sob sua denomina-

ção, as legendas de todos os partidos políticos que a integram; na propaganda para eleição proporcional, cada partido político

usará apenas sua legenda sob o nome da coligação. A denominação da coligação não poderá coincidir, incluir ou fazer

referência a nome ou número de candidato nem conter pedido de voto para partido político. Nesse sentido dispõe o § 1º-A do

art. 6º da Lei nº 9.504, de 1997, regulamentado pelo art. 7º da Resolução do TSE nº 23.191, de 2009.

Da propaganda dos candidatos a Presidente da República, a Governador de Estado ou do Distrito Federal e a

Senador, deverá constar, também, o nome do candidato a Vice-Presidente, a Vice-Governador e a suplente de Senador, de

modo claro e legível, em tamanho não inferior a 10% do nome do titular.

A realização de qualquer ato de propaganda partidária ou eleitoral, em recinto aberto ou fechado, não depende de

licença da polícia. O candidato, o partido político ou a coligação que promover o ato deve entrar em contato com a autoridade

policial com, no mínimo, 24 horas de antecedência, a fim de que esta lhe garanta, segundo a prioridade do aviso, o direito

contra quem pretenda usar o local no mesmo dia e horário. Nesse caso, a autoridade policial tomará as providências

necessárias à garantia da realização do ato e ao funcionamento do tráfego e dos serviços públicos que o evento possa afetar

(art. 39 da Lei Federal nº 9.504, de 1997).

Nos termos do Código Eleitoral, art. 244, I e II, e da Lei Federal nº 9.504, de 1997, art. 39, §§ 3º e 5º, regulamentados

pelo art. 10 da Resolução do TSE nº 23.191, de 2009, é assegurado aos partidos políticos o direito de, independentemente de

licença da autoridade pública e do pagamento de qualquer contribuição:

1) fazer inscrever, na fachada de suas sedes e dependências, o nome que os designe, pela forma que melhor lhes parecer;

2) instalar e fazer funcionar, no período compreendido entre o início da propaganda eleitoral e a véspera da eleição,

das 8 às 22 horas, alto-falantes ou amplificadores de som, nos locais referidos, assim como em veículos seus ou à sua

disposição, em território nacional;

3) comercializar material de divulgação institucional, desde que não contenha nome e número de candidato, bem como

cargo em disputa.

A veiculação de propaganda eleitoral pela distribuição de folhetos, volantes e outros impressos, os quais devem ser

editados sob a responsabilidade do partido político, da coligação ou do candidato, independe da obtenção de licença municipal

e de autorização da Justiça Eleitoral (art. 38 da Lei Federal nº 9.504, de 1997). Todo o material impresso de campanha eleitoral

deverá conter o número de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) ou o número de inscrição no Cadastro

de Pessoas Físicas (CPF) do responsável pela confecção, bem como de quem o contratou e a respectiva tiragem. O candidato

cujo registro esteja sub judice pode efetuar todos os atos relativos à sua campanha eleitoral, inclusive usar o horário eleitoral

gratuito para sua propaganda, no rádio e na televisão. Nesse sentido dispõe o art. 17 da Resolução do TSE nº 23.191, de

2009, que regulamenta o art. 16-A da Lei Federal nº 9.504, de 1997.

É interessante observar que, a partir de 4 de agosto de 2010, aos partidos políticos e às coligações é assegurada

prioridade postal para remessa de material de propaganda de seus candidatos.



57

3.1 – Propaganda eleitoral extemporânea

A propaganda eleitoral só é permitida após o dia 5 de julho do ano da eleição, ou seja, a partir do dia 6 de julho. Caso

seja realizada fora desse período, ela é irregular, extemporânea. Nesse caso, o responsável pela divulgação da propaganda

e o beneficiário, se comprovado seu prévio conhecimento, ficam sujeitos a multa num valor entre R$5.000,00 (cinco mil reais)

e R$25.000,00 (vinte e cinco mil reais) ou o equivalente ao custo da propaganda, se este for maior (art. 36, § 3º, da Lei Federal

nº 9.504, de 1997).

Nos termos do art. 36-A da Lei Federal nº 9.504, de 1997, não é considerada propaganda eleitoral antecipada a

participação de filiados a partidos políticos ou de pré-candidatos em entrevistas, programas, encontros ou debates no rádio,

na televisão e na internet, inclusive com a exposição de plataformas e projetos políticos, desde que não haja pedido de votos,

observado pelas emissoras de rádio e de televisão o dever de conferir tratamento isonômico. Também é permitida a realização

de encontros, seminários ou congressos, em ambiente fechado e a expensas dos partidos políticos, para tratar da organização

dos processos eleitorais, planos de governos ou alianças partidárias visando às eleições, bem como a realização de prévias

partidárias e sua divulgação pelos instrumentos de comunicação intrapartidária e a divulgação de atos de parlamentares e

debates legislativos, desde que não se mencione a possível candidatura ou se faça pedido de votos ou de apoio eleitoral.

É importante observar que é vedada, desde 48 horas antes até 24 horas depois da eleição, a veiculação de qualquer

propaganda política no rádio ou na televisão, incluídos, na vedação, as rádios comunitárias e os canais de televisão que

operam em UHF, VHF e por assinatura, bem como a realização de comícios ou de reuniões públicas (art. 4º da Resolução do

TSE nº 23.191, de 2009).

Sobre a matéria, merece destaque o entendimento do TSE no sentido de que

“a caracterização da propaganda eleitoral extemporânea independe da escolha dos candidatos em convenção partidária,
configurando-se propaganda eleitoral antecipada quando o candidato antes do período permitido procura levar ao conhecimen-
to do eleitor, mesmo de forma dissimulada, programa de governo que pretende desenvolver”.3

O TRE-MG decidiu que é propaganda extemporânea a reportagem divulgada em jornal com foto e declarações do

candidato seis meses antes do termo inicial para a propaganda eleitoral.4 Também já decidiu que “a divulgação de candidatura,

por folheto e no informativo do partido, antes do termo inicial da propaganda eleitoral, caracteriza propaganda extemporânea

e sujeita os infratores a multa.” 5

Destacamos, ainda, a decisão do TRE-MG no sentido de que mensagem veiculada por meio de outdoors divulgando

evento com a inclusão do nome do futuro candidato como patrocinador, sem a divulgação de futura atuação política, configura-

se promoção pessoal, e não propaganda eleitoral. Isso porque, segundo entendimento desse Tribunal, o ato de propaganda

eleitoral deve levar ao conhecimento geral, ainda que de forma dissimulada, a candidatura, mesmo que apenas postulada, e

a ação política que o candidato pretende desenvolver ou as razões que induzam a concluir que ele é o mais apto ao exercício

da função pública.6

3.2 – Propaganda eleitoral em bens públicos

O art. 37 da Lei Federal nº 9.504, de 1997, veda a realização de propaganda eleitoral nos bens cujo uso dependa de

cessão ou permissão do poder público ou que a ele pertençam e nos bens de uso comum, inclusive postes de iluminação pública e

sinalização de tráfego, viadutos, passarelas, pontes, paradas de ônibus e outros equipamentos urbanos. Vale destacar que a lei

proíbe a propaganda de qualquer natureza, inclusive pichação, inscrição a tinta, fixação de placas, estandartes, faixas e

assemelhados.

  3 TSE – AG nº 7.652, de 28/11/2006, Rel. Min. Carlos Eduardo Caputo Bastos.
  4 Ac. TRE-MG nº 2.915, de 21/9/2006, Rel. Juiz Gutemberg da Mota e Silva.
  5 Ac. TRE-MG nº 2.975, de 26/9/2006, Rel. Des. José Tarcízio de Almeida Melo.
  6 Ac. TRE-MG nº 1.086, de 16/7/2004, Rel. Juiz Antônio Lucas Pereira.
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Um importante ponto a ser observado é o significado e a extensão da expressão “bens de uso comum”. No Direito

Eleitoral, o sentido é mais extenso do que no Direito Civil. O art. 11, § 2º, da Resolução do TSE nº 23.191, de 2009, explicita

a lei, dispondo que bens de uso comum, para fins eleitorais, são os assim definidos pelo Código Civil e também aqueles a que

a população em geral tem acesso, tais como cinemas, clubes, lojas, centros comerciais, shopping centers, templos, ginásios,

estádios, restaurantes, lojas, ainda que de propriedade privada. Assim, ainda que integrantes do patrimônio privado, pois

pertencentes a particulares, esses bens são considerados pelo Direito Eleitoral como de “uso público”, uma vez que não se

destinam ao uso exclusivo de seus proprietários, mas ao público em geral.

Sobre o assunto, destacamos a decisão do TRE-MG, que entendeu ser proibida a promoção de propaganda eleitoral

no interior das universidades federais.7

O art. 11 da Resolução do TSE nº 23.191, de 2009, dispõe que a vedação se aplica também a árvores e a jardins

localizados em áreas públicas, bem como a muros, cercas e tapumes divisórios.

Por outro lado, é permitida a colocação de cavaletes, bonecos, cartazes, mesas para distribuição de material de

campanha e bandeiras ao longo das vias públicas, desde que sejam móveis e não dificultem o bom andamento do trânsito de

pessoas e veículos. Nos termos do art. 37, § 7º, da Lei Federal nº 9.504, de 1997, a mobilidade referida estará caracterizada

com a colocação e a retirada dos meios de propaganda entre as 6 e as 22 horas

O TSE decidiu que é propaganda irregular a manutenção de 27 cavaletes fixos (imobilizados) contendo propaganda

eleitoral em calçadas, praças e canteiros de avenidas.8

Já o TRE entendeu que é regular a utilização de cavaletes (móveis) em canteiro central de avenida e em local de

travessia de pedestres desde que os cavaletes não dificultem o bom andamento do trânsito e a circulação de pedestres.9

Nas dependências do Poder Legislativo, a veiculação de propaganda eleitoral fica a critério da Mesa.

No prazo de 30 dias após as eleições, os candidatos, os partidos políticos e as coligações devem remover a propagan-

da eleitoral, com a restauração do bem em que houver sido fixada, se for o caso. Nesse sentido dispõe o art. 89 da Resolução

do TSE nº 23.191, de 2009.

3.3 – Propaganda eleitoral em bens particulares

Em bens particulares considerados pelo Direito Eleitoral como de uso particular, a realização de propaganda

eleitoral depende apenas do consentimento do proprietário ou possuidor, sendo desnecessária a obtenção de licença munici-

pal ou de autorização da Justiça Eleitoral. A veiculação de propaganda eleitoral por meio da afixação de faixas, placas,

cartazes, pinturas ou inscrições que não excedam 4m2 e não contrariem a legislação eleitoral não depende da

obtenção de licença municipal e de autorização da Justiça Eleitoral. A veiculação de propaganda eleitoral em bens

particulares deve ser espontânea e gratuita, sendo vedado qualquer tipo de pagamento em troca de espaço para essa

finalidade. Nesse sentido dispõe o art. 37, §§ 2º e 8º, da Lei Federal nº 9.504, de 1997, c/c o art. 12 da Resolução do

TSE nº 23.191, de 2009.

Sobre esse assunto, decidiu o TSE que é lícita a veiculação de propaganda eleitoral por meio de fixação de faixas,

estandartes, inscrição a tinta e assemelhados em bens privados.10

Por outro lado, o mesmo TSE já decidiu que “configura propaganda eleitoral irregular a veiculação de faixas, num

mesmo local, cujo conjunto ultrapasse o limite regulamentar de 4m2, equiparando-se, portanto, a outdoor”.11

A propaganda eleitoral mediante outdoors é proibida pelo § 8º do art. 39 da Lei Federal nº 9.504, de 1997, estando a

empresa responsável, os partidos, as coligações e os candidatos obrigados à imediata retirada da propaganda irregular e ao

  7 Ac. TRE-MG nº 599, de 2/5/2005, Rel. Juiz Weliton Militão dos Santos.
  8 Ac. TSE – Arespe nº 27.973, de 14/8/2007, Rel. Min. José Augusto Delgado.
  9 Ac. TRE-MG nº 243, de 30/3/2005, Rel. Juiz Antônio Romanelli.
10 TSE – Res. nº 22.233, de 8/6/2006, Rel. Min. José Delgado.
11 TSE – AgR-AI nº 10.698, de 15/9/2009, Rel. Min. Arnaldo Versiani Leite Soares.
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pagamento de multa num valor entre R$5.320,50 (cinco mil trezentos e vinte reais e cinquenta centavos) e R$15.961,50

(quinze mil novecentos e sessenta e um reais e cinquenta centavos).

Ao responder à Consulta nº 1.274, em 9 de junho de 2006, o TSE diferenciou a placa do outdoor. O outdoor é o

engenho publicitário com dimensão igual ou superior a 20m2. Seu uso é proibido. O uso de placas é permitido, desde que suas

dimensões sejam de, no máximo, 4m2.

Sobre esse assunto, destacamos decisões do TSE que, por um lado, entenderam ser proibida a veiculação de

propaganda eleitoral mediante afixação de placas justapostas, com dimensão total superior a 4m2, que contêm apelo visual de

outdoor, cuja utilização é vedada.12 e 13

Por outro lado, o TRE-MG entendeu lícita a veiculação de propaganda eleitoral em carroceria de caminhão-baú, ainda

que ela tenha dimensão superior a 4m2. 14

Finalmente, vale lembrar que, conforme já aduzido, a propaganda eleitoral deve ser removida, com a restauração do

bem em que houver sido fixada, se for o caso, no prazo de 30 dias após as eleições.

3.4 – Alto-falantes, comícios e showmícios

O funcionamento de alto-falantes ou amplificadores de som somente é permitido entre as 8 e as 22 horas, sendo

vedados a instalação e o uso desses equipamentos em distância inferior a 200m da sede dos Poderes Executivo e Legislativo

da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios; da sede dos tribunais judiciais, dos quartéis e de outros

estabelecimentos militares; dos hospitais, das casas de saúde e, quando em funcionamento, das escolas, bibliotecas públicas,

igrejas e dos teatros. A realização de comícios e a utilização de aparelhagem de sonorização fixa são permitidas no horário

compreendido entre as 8 e as 24 horas. Nesse sentido dispõem os §§ 3º e 4º do art. 39 da Lei Federal nº 9.504, de 1997. A

Resolução do TSE nº 23.191, de 2009, no seu art. 10, § 2º, autoriza a utilização de trio elétrico durante a realização de comício,

desde que observado o horário referido.

A realização de showmício e de evento assemelhado para a promoção de candidatos, bem como a apresentação,

remunerada ou não, de artistas com a finalidade de animar comício e reunião eleitoral está proibida, por força do § 7º do art.

39 da Lei Federal nº 9.504, de 1997.

3.5 – Brindes

Na campanha eleitoral, é vedada a confecção, utilização, distribuição por comitê, a candidato, ou com a sua autoriza-

ção, de camisetas, chaveiros, bonés, canetas, brindes, cestas básicas ou quaisquer outros bens ou materiais que possam

proporcionar vantagem ao eleitor (§ 6º do art. 39 da Lei Federal nº 9.504, de 1997).

3.6 – Vedações

Em seu art. 14, a Resolução do TSE nº 23.191, de 2009, explicita o art. 243 do Código Eleitoral, relacionando as

posturas e os casos de restrição do teor da propaganda eleitoral. Entre as vedações, são previstas as que façam apologia de

guerra, subversão do regime, da ordem política e social, de preconceitos de raça ou de classe. Também são vedadas as peças

que imitem dinheiro, quando “pessoa inexperiente ou rústica possa confundir com moeda”. É proibida, ainda, a propaganda

que implique oferecimento, promessa ou solicitação em dinheiro, dádiva, rifa, sorteio ou vantagem de qualquer natureza; que

perturbe o sossego público, com algazarra ou abuso de instrumentos sonoros ou sinais acústicos; que incite o atentado contra

pessoa ou bens; que provoque animosidade entre as Forças Armadas ou contra elas, ou delas contra as classes e as

12 TSE – AG nº 8.824, de 18/12/2007, Rel. Min. José Gerardo Grossi.
13 TSE – AgR-AI nº 10.698, de 15/9/2009, Rel. Min. Arnaldo Versiani Leite Soares.
14 Ac. TRE-MG nº 2.916, de 19/9/2006, Rel. Juiz Rogério Medeiros Garcia de Lima.
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instituições civis. A preocupação com os códigos de ética e de posturas foi contemplada na norma eleitoral, como a proibição

de propaganda que prejudique a higiene e a estética urbana e aquelas que caluniem, difamem ou causem injúria a qualquer

pessoa, bem como a órgãos ou entidades que exerçam autoridade pública. Também está vedada a propaganda que

desrespeite os símbolos nacionais, assim como a utilização de simulador de urna eletrônica.

3.7 – Propaganda eleitoral na internet

A propaganda eleitoral na internet pode ser realizada, a partir do dia 6 de julho do ano da eleição, em site do candidato,

do partido ou da coligação. O site deve ser hospedado em provedor de serviço de internet estabelecido no País, e o seu

endereço eletrônico deve ser comunicado à Justiça Eleitoral.

Está permitida a utilização de mensagem eletrônica para endereços cadastrados gratuitamente pelo candidato,

partido ou coligação. Também estão autorizados o uso de blogs, redes sociais e sites de mensagens instantâneas.

Na internet, é vedada a veiculação de qualquer tipo de propaganda eleitoral paga. Também está proibida, ainda que

gratuitamente, a veiculação de propaganda eleitoral em sites de pessoas jurídicas, com ou sem fins lucrativos, como também

em sites oficiais ou hospedados por órgãos ou entidades da administração pública direta ou indireta da União, dos Estados, do

Distrito Federal e dos Municípios.

A violação dessas normas sujeita o responsável pela divulgação da propaganda e, quando comprovado seu prévio

conhecimento, o beneficiário, à multa no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) a R$30.000,00 (trinta mil reais).

O art. 57-E da Lei Federal nº 9.504, de 1997, proíbe aquelas pessoas que não podem fazer doação a partido ou a

candidato de ceder, doar ou deixar utilizar o cadastro eletrônico de seus clientes, em favor de candidatos, partidos ou

coligações. Trata-se das seguintes pessoas: entidade ou governo estrangeiro; órgão da administração pública direta e indireta

ou fundação mantida com recursos provenientes do poder público; concessionário ou permissionário de serviço público;

entidade de direito privado que receba, na condição de beneficiária, contribuição compulsória em virtude de disposição legal;

entidade de utilidade pública; entidade de classe ou sindical; pessoa jurídica sem fins lucrativos que receba recursos do

exterior; entidades beneficentes e religiosas; entidades esportivas; organizações não governamentais que recebam recursos

públicos; organizações da sociedade civil de interesse público.

Também está banida a venda de cadastro de endereços eletrônicos. Nesse sentido dispõe o art. 57-E, § 1º, da Lei

Federal nº 9.504, de 1997.

As mensagens eletrônicas enviadas por candidato, partido ou coligação, por qualquer meio, deverão dispor de

mecanismo que permita seu descadastramento pelo destinatário. Esse descadastramento deve ser providenciado pelo

remetente no prazo de 48 horas. No caso de envio de mensagem eletrônica após o término do prazo, os responsáveis pelo

ato ficam sujeitos ao pagamento de multa no valor de R$100,00 (cem reais) por mensagem. Ademais, será punido com multa

de R$5.000,00 (cinco mil reais) a R$30.000,00 (trinta mil reais) quem realizar propaganda eleitoral na internet atribuindo

indevidamente sua autoria a terceiro, inclusive a candidato, partido ou coligação.

3.8 – Propaganda eleitoral na imprensa

É permitida, até a antevéspera das eleições, a divulgação paga, na imprensa escrita, e a reprodução na internet

do jornal impresso, de até dez anúncios de propaganda eleitoral, por veículo, em datas diversas, para cada candidato,

no espaço máximo, por edição, de 1/8 (um oitavo) de página de jornal padrão e de 1/4 (um quarto) de página de

revista ou tabloide.

O anúncio deve mostrar o valor pago pela inserção. A inobservância dessas regras sujeita os responsáveis pelos

veículos de divulgação e os partidos, coligações ou candidatos beneficiados a multa no valor de R$1.000,00 (mil reais) a

R$10.000,00 (dez mil reais) ou equivalente ao da divulgação da propaganda paga, se este for maior. Nesse sentido dispõe o

art. 43 da Lei Federal nº 9.504, de 1997.
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Não é considerada propaganda eleitoral a divulgação de opinião favorável a candidato, a partido político ou a coligação

pela imprensa escrita, desde que não seja matéria paga. Entretanto, o art. 27, § 4º, da Resolução do TSE nº 23.191, de 2009,

alerta que os abusos e os excessos, assim como as demais formas de uso indevido do meio de comunicação, serão apurados

e punidos.

Está autorizada a reprodução virtual das páginas do jornal impresso na internet, desde que seja feita no site do próprio

jornal, devendo ser respeitado integralmente o formato gráfico e o conteúdo editorial da versão impressa.

3.9 – Propaganda eleitoral no rádio e na televisão

A propaganda eleitoral no rádio e na televisão está restrita ao horário gratuito, estando vedada a veiculação de

propaganda paga. O candidato, o partido político e a coligação respondem pelo seu conteúdo.

Na televisão, deve ser utilizada a Linguagem Brasileira de Sinais (Libras) ou o recurso de legenda, que devem constar

do material entregue às emissoras.

No horário reservado para a propaganda eleitoral, não é permitida a utilização comercial ou a propaganda realizada com

a intenção, ainda que disfarçada ou subliminar, de promover marca ou produto (Lei Federal nº 9.504, de 1997, art. 44, § 2º).

As emissoras de rádio, inclusive as rádios comunitárias, as emissoras de televisão que operam em VHF e UHF e os

canais de televisão por assinatura sob a responsabilidade do Senado Federal, da Câmara dos Deputados, das assembleias

legislativas e da Câmara Legislativa do Distrito Federal devem reservar, no período de 17 de agosto a 30 de setembro de 2010,

horário destinado à divulgação, em rede, da propaganda eleitoral gratuita, que será feita da seguinte forma:

I – na eleição para Presidente da República, às terças e quintas-feiras e aos sábados: das 7h às 7h25 e das 12h às

12h25, no rádio; das 13h às 13h25 e das 20h30 às 20h55, na televisão;

II – nas eleições para Deputado Federal, às terças e quintas-feiras e aos sábados: das 7h25 às 7h50 e das 12h25 às

12h50, no rádio; das 13h25 às 13h50 e das 20h55 às 21h20, na televisão;

III – nas eleições para Governador de Estado e do Distrito Federal, às segundas, quartas e sextas-feiras:

a) das 7h às 7h18 e das 12h às 12h18, no rádio;

b) das 13h às 13h18 e das 20h30 às 20h48, na televisão;

IV – nas eleições para Deputado Estadual e Deputado Distrital, às segundas, quartas e sextas-feiras:

a) das 7h18 às 7h35 e das 12h18 às 12h35, no rádio;

b) das 13h18 às 13h35 e das 20h48 às 21h05, na televisão;

V – na eleição para Senador, às segundas, quartas e sextas-feiras:

a) das 7h35 às 7h50 e das 12h35 às 12h50, no rádio;

b) das 13h35 às 13h50 e das 21h05 às 21h20, na televisão.

Nos termos do art. 35 da Resolução do TSE nº 23.191, de 2009, este tribunal superior e os tribunais regionais eleitorais

distribuirão os horários reservados à propaganda de cada eleição entre os partidos políticos e as coligações que tenham

candidato, observados os seguintes critérios:

 I – um terço, igualitariamente;

II – dois terços, proporcionalmente ao número de representantes na Câmara dos Deputados, considerado, no caso de

coligação, o resultado da soma do número de representantes de todos os partidos políticos que a integrarem.

Se o candidato a Presidente, a Governador ou a Senador deixar de concorrer, em qualquer etapa do pleito, e não

havendo substituição, será feita nova distribuição do tempo entre os candidatos remanescentes.

Se houver segundo turno, as emissoras de rádio, inclusive as rádios comunitárias, as emissoras de televisão que

operam em VHF e UHF e os canais de televisão por assinatura sob a responsabilidade do Senado Federal, da Câmara dos

Deputados, das assembleias legislativas e da Câmara Legislativa do Distrito Federal reservarão, a partir de 48 horas da

proclamação dos resultados do primeiro turno e até 29 de outubro de 2010, horário destinado à divulgação da propaganda
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eleitoral gratuita, dividido em dois períodos diários de 20 minutos para cada eleição, inclusive aos domingos, iniciando-se às 7

horas e às 12 horas, no rádio, e às 13 horas e às 20h30, na televisão, horário de Brasília, DF .

Onde houver segundo turno para Presidente e Governador, o horário reservado à propaganda deste se inicia

imediatamente após o término do horário reservado ao primeiro.

O TSE e os tribunais regionais eleitorais efetuarão, até 15 de agosto de 2010, sorteio para a escolha da ordem

de veiculação da propaganda de cada partido político ou coligação no primeiro dia do horário eleitoral gratuito; a cada

dia que se seguir, a propaganda veiculada por último, na véspera, será a primeira, apresentando-se as demais na

ordem do sorteio.

A partir do dia 8 de julho de 2010, o TSE e os tribunais regionais eleitorais convocarão os partidos políticos e a

representação das emissoras de televisão e de rádio para elaborar o plano de mídia para o uso da parcela do horário eleitoral

gratuito a que tenham direito, garantindo a todos participação nos horários de maior e menor audiência. Caso os representan-

tes dos partidos políticos e das emissoras não cheguem a um acordo, a Justiça Eleitoral deverá elaborar o plano de mídia,

utilizando o sistema desenvolvido pelo Tribunal Superior Eleitoral.

Os partidos políticos e as coligações deverão apresentar mapas de mídia diários ou periódicos às emissoras, dos quais

constarão o nome do partido político ou da coligação; o título ou o número do filme a ser veiculado; a duração do filme; os dias

e as faixas de veiculação; o nome e a assinatura da pessoa credenciada pelos partidos políticos e pelas coligações para a

entrega das fitas com os programas que serão veiculados.

Os partidos políticos e as coligações deverão comunicar ao TSE, aos tribunais regionais eleitorais e às emissoras,

previamente, as pessoas autorizadas a apresentar o mapa de mídia e as fitas com os programas que serão veiculados, bem

como informar o número de telefone em que poderão ser encontradas em caso de necessidade, devendo a substituição das

pessoas indicadas ser feita com 24 horas de antecedência. As emissoras estarão desobrigadas do recebimento de mapas de

mídia e material que não forem encaminhados pelas pessoas credenciadas.

Os programas de propaganda eleitoral gratuita deverão ser gravados em meio de armazenamento compatível com as

condições técnicas da emissora geradora. As gravações deverão ser conservadas pelo prazo de 20 dias depois de transmiti-

das pelas emissoras de até 1 quilowatt e pelo prazo de 30 dias pelas demais.

Na propaganda em bloco, as emissoras deverão cortar de sua parte final o que ultrapasse o tempo determinado e,

caso a duração seja insuficiente, o tempo será completado pela emissora geradora com a veiculação dos seguintes dizeres:

“Horário reservado à propaganda eleitoral gratuita – Lei nº 9.504, de 1997”.

Está vedada a veiculação de propaganda que possa degradar ou ridicularizar candidato, sujeitando-se o partido

político ou a coligação infratora à perda do direito à veiculação de propaganda no horário eleitoral gratuito do dia seguinte ao

da decisão (Lei Federal nº 9.504, de 1997, art. 53, § 1º). Ademais, a requerimento de partido político, coligação ou candidato,

a Justiça Eleitoral pode impedir a reapresentação de propaganda que considerar ofensiva à honra de candidato, à moral e aos

bons costumes.

Também não é permitido aos partidos políticos e às coligações incluir, no horário destinado aos candidatos às eleições

proporcionais, propaganda das candidaturas a eleições majoritárias, ou vice-versa, ressalvada a utilização, durante a exibição

do programa, de legendas com referência aos candidatos majoritários ou, ao fundo, de cartazes ou fotografias desses

candidatos. É vedada também a utilização da propaganda de candidaturas proporcionais como propaganda de candidaturas

majoritárias e vice-versa.

Por outro lado, está permitida a inserção de depoimento de candidatos a eleições proporcionais no horário da

propaganda das candidaturas majoritárias e vice-versa, registrados sob o mesmo partido ou coligação, desde que o depoi-

mento consista exclusivamente em pedido de voto ao candidato que cedeu o tempo.

Dos programas de rádio e televisão destinados à propaganda eleitoral gratuita de cada partido político ou coligação,

poderá participar, em apoio aos candidatos, qualquer cidadão não filiado a outro partido político ou a partido político integrante
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de outra coligação, sendo vedada a participação de qualquer pessoa mediante remuneração. No segundo turno das eleições,

não é permitida a participação de filiados a partidos políticos que tenham formalizado apoio a outros candidatos.

Nos termos dos arts. 55 e 45 da Lei Federal nº 9.504, de 1997, na propaganda eleitoral gratuita, estão vedadas as

seguintes práticas por qualquer partido político, coligação ou candidato: transmitir, 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; usar trucagem, montagem ou outro recurso de áudio ou vídeo que, de

alguma forma, degrade ou ridicularize candidato, partido político ou coligação, ou produzir ou veicular programa com esse efeito.

A inobservância dessas regras sujeita o partido político ou a coligação à perda de tempo equivalente ao dobro do usado na prática

do ilícito, no período do horário gratuito subsequente, dobrada a cada reincidência, devendo, no mesmo período, exibir-se a

informação de que a não veiculação do programa resulta de infração da Lei Federal nº 9.504, de 1997.

Durante toda a transmissão pela televisão, seja em bloco, seja em inserções, a propaganda deverá ser identificada

pela legenda “propaganda eleitoral gratuita”, e essa identificação é de responsabilidade dos partidos políticos e das coligações.

Aos partidos políticos e às coligações compete a tarefa de distribuir aos candidatos registrados os horários que lhes

forem destinados pela Justiça Eleitoral.

Finalmente, vale destacar que, na divulgação de pesquisas no horário eleitoral gratuito, devem ser informados, com

clareza, o período de sua realização e a margem de erro, não sendo obrigatória a menção aos concorrentes, desde que o modo

de apresentação dos resultados não induza o eleitor a erro quanto ao desempenho do candidato em relação aos demais.

3.10 – Permissões e vedações no dia da eleição

No dia das eleições, é permitida a manifestação individual e silenciosa da preferência do eleitor por partido político,

coligação ou candidato, revelada exclusivamente pelo uso de bandeiras, broches, dísticos e adesivos.

Por outro lado, estão vedados, no dia do pleito, até o término do horário de votação, a aglomeração de pessoas

portando vestuário padronizado ou utilizando bandeiras, broches, dísticos ou adesivos, de modo a caracterizar manifestação

coletiva, com ou sem utilização de veículos.

No recinto das seções eleitorais e juntas apuradoras, é proibido aos servidores da Justiça Eleitoral, aos mesários e aos

escrutinadores o uso de vestuário ou objeto que contenha qualquer propaganda de partido político, coligação ou candidato.

Aos fiscais partidários, nos trabalhos de votação, só é permitido que, em seus crachás, constem o nome e a sigla do

partido político ou coligação a que sirvam, vedada a padronização do vestuário.
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1 – INTRODUÇÃO

A Lei nº 9.840, de 1999, introduziu a captação ilícita de sufrágio ao inserir o art. 41-A na Lei nº 9.504, de 1997,

denominada Lei das Eleições.

Os antecedentes históricos revelam a lenta construção do sistema eleitoral, notadamente no combate ao “abuso de

poder” nas eleições.

Com efeito, a primeira lei eleitoral brasileira foi feita por ordem do Imperador D. Pedro I, em 1822, com o objetivo de

regulamentar a eleição de uma Assembleia Geral Constituinte e Legislativa, composta de Deputados das Províncias do Brasil.

Mesmo na condição de outorgada pelo Imperador, a Constituição de 1824 trouxe preceitos eleitorais, ao fixar requisitos

para o exercício do sufrágio, exclusivamente masculino, tais como idade mínima, renda mínima, alistamento prévio, eleição de

membros de mesas.

O processo eleitoral era violado pelo “abuso de poder”: os incipientes mecanismos pouco alteraram a influência do

poder econômico e político; as manipulações eram frequentes; não havia título de eleitor.

 Em 1855, foi elaborada a “primeira lei eleitoral” pelo Poder Legislativo, unificando eleições em todo o Império. No ano

seguinte, o Imperador editou o decreto conhecido como Lei dos Círculos, que estabelecia o voto por distritos ou círculos

eleitorais. Em 1881, a Lei Saraiva revolucionou o sistema, ao introduzir as eleições diretas, o voto secreto, o alistamento

preparado pela Justiça.

Entretanto, a evolução foi relativa. Embora o texto da primeira Constituição da República dos Estados Unidos do Brasil

ostentasse o sufrágio universal, de fato, as eleições foram marcadas pela exclusão do voto feminino, bem como do voto dos

pobres, religiosos, entre outros. Registre-se que, nas eleições de 1890, apenas 4,5% da população da época elegeu o Congresso.

Até 1930, o processo eleitoral foi caracterizado pela elevada incidência de fraude e corrupção. Atas forjadas, manipu-

lação de resultados, uso de violência redundaram na popularização das expressões “eleições a bico de pena”, “coronelismo”,

“voto de cabresto”.

  1 Advogado integrante da equipe de Direito Eleitoral da ALMG.

Antônio Augusto Salles e Salles1

Captação Ilícita de Sufrágio
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Victor Nunes Leal, em Coronelismo, enxada e voto, nas páginas 266 e 267, demonstrou como os abusos eram comuns:

“Tão visivelmente defeituosa era a prática do nosso sistema representativo, que os estadistas, legisladores e escritores
políticos do Império e da Primeira República costumavam atribuir-lhe a principal responsabilidade pelos males do regime.
Dentro dessa mentalidade, sucederam-se as reformas eleitorais, em cujas malhas não tardavam a penetrar a malícia e a
truculência. Ao desencanto da experiência sobrevinha outro ímpeto reformista, que acendia novas, mas efêmeras esperan-
ças. Nesse reformar incansável, anulamos e refizemos alistamentos; alteramos diversas vezes o mecanismo de qualifica-
ção, a composição das mesas eleitorais e das juntas apuradoras; incluímos a magistratura e a polícia no processo eleitoral
e as excluímos; tivemos a eleição indireta e a eleição direta, o voto devassável e o sigilo de voto; ampliamos e restringimos
as circunscrições eleitorais, desde o distrito correspondente a uma província ou Estado até o de um deputado único;
experimentamos o escrutínio de lista, o voto uninominal, a lista incompleta, o voto cumulativo e até a representação
proporcional; e o mais curioso é que na República chegamos a repetir experiências malsucedidas no Império”.

A pressão do voto em aberto, que se tornara prática recorrente, tendo o eleitor de declarar publicamente o candidato de sua

preferência, causava verdadeiro “dano democrático”. Essa circunstância impunha enorme dificuldade ao exercício da livre escolha.

A partir de 1930, houve a industrialização e a diminuição do domínio dos coronéis. Com a criação da Justiça Eleitoral

autônoma e especializada, foi dado um grande passo em direção ao aperfeiçoamento do processo eleitoral.

Foi instituído o Código Eleitoral, com voto universal, secreto e obrigatório, inclusive das mulheres, dos analfabetos, dos

militares e de outras minorias antes excluídas. O voto secreto, que não tinha saído do papel, passou a ser praticado. Várias

reformas eleitorais, incluindo as de caráter autoritário, sucederam, culminando com a adoção do voto eletrônico, que reduz os

riscos de fraudes tanto no processo de votação quanto no processo de apuração e declaração dos resultados.

A Constituição da República de 1988, em seu art. 14 e parágrafos, instituiu  preceitos eleitorais de elevado espírito

democrático. Entre outros, cabe destacar a consagração expressa da soberania popular, exercida pelo sufrágio universal e

pelo voto direto e secreto, com valor igual para todos, além da proteção contra o “abuso de poder, corrupção ou fraude”,

dotando o sistema eleitoral de garantias, até então inconcebível.

Nesse caminho de avanços “pró-cidadania”, é que se insere o tema central que aqui discutimos – o art. 41-A da Lei

Eleitoral (Lei nº 9.504, de 1997) –, dispositivo que instituiu o mecanismo de combate eficaz contra a captação ilícita de sufrágio

ou, em linguagem comum, contra a compra de votos.

É fundamental ressaltar que a aprovação dessa lei contou com apoio popular, contabilizando mais de 1 milhão de

assinaturas, além da expressiva participação de diversas entidades, como a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil –

CNBB –, a Ordem dos Advogados do Brasil – OAB – e a Central Única dos Trabalhadores – CUT –, na condução do projeto

de lei de iniciativa popular. Convertida na Lei nº 9.840, de 1999, tal iniciativa traduziu-se em um exemplo de participação direta

da sociedade brasileira na construção dos direitos políticos. Mais do que isso, simbolizou, de forma contundente, não somente

o desejo de construir uma cidadania coletivamente, mas também de criar uma crença política, de ter senso de coesão na busca

e evolução de seus direitos políticos, que, segundo Kelsen, devem ser entendidos, exatamente, como a possibilidade de o

cidadão participar do governo, ajudando na criação da ordem jurídica. (KELSEN, Hans. Teoria Geral do Direito e do Estado.

Trad. Luís Carlos Borges. 3 ed., São Paulo: Martins Fontes, 1998.)

O signo dessa vibração política já se teria revelado em passagens recentes, naquela mesma década de 1990, no

episódio de mobilização popular que levou à renúncia do então Presidente da República Fernando Collor de Mello, revelando

uma realidade bem menos preocupante do que daquela que inquietava Norberto Bobbio, em O futuro da democracia (7ª ed.,

rev. e ampl., 2000, p. 45) quando, perplexo, afirmou:

“Olhemos ao nosso redor. Nas democracias mais consolidadas assistimos impotentes ao fenômeno da apatia política, que
frequentemente chega a envolver cerca da metade dos que têm direito ao voto (...)”.

 Cumpre registrar, ainda, a mobilização em favor da aprovação do projeto denominado “Ficha Limpa”, atualmente na

pauta do Congresso Nacional.

A busca pela cidadania consciente irá mostrar-se cada vez mais eficiente, na medida em que os mecanismos institucionais

representarem as opções políticas da coletividade, sem distorções ou desvios.
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Somente a legitimidade poderá justificar o poder. A busca da verdade eleitoral, ou simplesmente “legitimidade eleito-

ral”, impõe-se como um desses mecanismos do real florescimento democrático. Nesse contexto, merecem ser reproduzidas

as considerações de Kelsen sobre o problema da democracia, reafirmando a importância das eleições (A democracia, Ed.

Martins Fontes, São Paulo, 2000):

“E, assim, um método específico de seleção dos governantes pela coletividade dos governados aparece como elemento
essencial da democracia real.
Esse método é a eleição. A análise sociológica de tal função é de fundamental importância para a compreensão da essência
da democracia real (...)”.

Nessa permanente construção, ainda merecem destaque a Lei nº 11.300, de 2006, que procurou reduzir as deficiên-

cias no campo da captação de recursos para financiamento de campanha, revelando-se como mais um elemento de controle

de abusos que assolam o sistema eleitoral brasileiro; e a Lei nº 12.034, de 2009, que disciplinou o uso da internet e acrescentou

dispositivos à lei que trata da captação ilícita de sufrágio, entre outras importantes inovações.

Todavia, impõe-se registrar a corrente de teóricos do Direito Eleitoral que não consideram os avanços da lei que trata

da captação ilícita de sufrágio como forma de combate à corrupção eleitoral. Alegam, até mesmo, não ser ela necessária, além

de acusá-la de padecer de defeitos técnicos, conforme será demonstrado adiante. Mas não faltam defensores consistentes da

citada norma, corroborados pela intensa frequência com que o Judiciário a vem aplicando, com relevantes resultados, cujas

manifestações serão mencionadas mais adiante.

2 – DESENVOLVIMENTO

A partir daqui, trataremos da captação ilícita de sufrágio, de forma a identificar suas peculiaridades técnicas e sua

evolução jurisprudencial e a tentar evidenciar o impacto de seu advento no processo eleitoral e no exercício da cidadania.

2.1  –  Uma lei inovadora e eficiente

 Na verdade, a ordem jurídica não estava totalmente infensa ao combate à corrupção eleitoral. Não obstante a

existência de vários dispositivos dessa natureza no nosso ordenamento jurídico, o mecanismo mais eficaz de que dispõe o

sistema jurídico-eleitoral brasileiro, sem dúvida, é o art. 41-A da Lei Eleitoral, que é o objeto deste texto. A seguir, descrevere-

mos os mecanismos legais voltados para tal desiderato, com a finalidade de comparar os preceitos existentes e a captação

ilícita de sufrágio, procurando demonstrar o ganho advindo da introdução do referido dispositivo legal e, evidentemente, de

elucidar seu conteúdo.

O Código Eleitoral Brasileiro (Lei nº 4.737, de 1965), em vigor, tem alguns dispositivos análogos, que não se revelaram

eficientes para inibir o abuso de poder. Com efeito, o seu art. 222 diz que a votação é anulável quando está viciada de falsidade,

fraude, coação, uso dos meios de que trata o art. 237 ou emprego de processo de propaganda ou captação de sufrágio

vedado por lei. A referência feita ao art. 237 busca estabelecer conexão exatamente com seus comandos voltados para a

disciplina da interferência do poder econômico e o desvio ou abuso de autoridade, em desfavor da liberdade de voto.

Outra norma pertinente ao tema é o art. 299 do referido Código Eleitoral, que preceitua como crime a conduta de dar,

oferecer, prometer, solicitar ou receber, para si ou para outrem, dinheiro, dádiva ou qualquer outra vantagem, para obter ou

dar voto e para conseguir ou prometer abstenção, ainda que a oferta não seja aceita.

Portanto, a princípio, poder-se-ia concluir que o ordenamento já proibia a corrupção eleitoral, inclusive punindo-a

como crime.

Entretanto, a hipótese “votação anulável” do art. 222 facilitava a permanência daqueles que cometessem infração até

o final do processo eleitoral – muitas vezes, até o final do mandato obtido ilicitamente.

Com relação ao art. 299 do citado Código Eleitoral, esse artigo acabou por ser instrumento de combate apenas da

chamada “boca de urna” e de seu desdobramento lógico, da condenação por crime eleitoral, cuja validade não queremos aqui

negar, mas de efeito prático bastante circunscrito ao dia da votação e de reflexos não tão imediatos na candidatura questiona-
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da. É preciso ressaltar que o art. 299 do Código Eleitoral coexiste com o art. 41-A da Lei Eleitoral: constituem normas distintas,

ao contrário do que é defendido por alguns, principalmente aqueles que relativizam a importância deste último.

Cumpre lembrar, nesse contexto, o art. 73 da Lei Eleitoral (Lei nº 9.504, de 1997), dispositivo que institui as denomi-

nadas “condutas vedadas”, as quais visam ao equilíbrio da disputa eleitoral. No entanto, elas são dirigidas apenas aos agentes

públicos e/ou servidores em campanha eleitoral; não atingem todo o universo de candidatos.

Por último, referimo-nos ao conjunto de normas que redundam em limitações aos postulantes de cargos eletivos

instituídas pela Lei Complementar nº 64, de 1990, conhecida como Lei de Inelegibilidades, as quais preceituam no sentido de

inibir a participação de candidatos que praticaram atos de ofensa ao princípio da moralidade, como desaprovação de contas,

abuso de poder por condenações político-administrativas e criminais, inclusive os crimes eleitorais.

2.2 – O verdadeiro avanço conferido pela lei que trata da compra de voto

As normas constitucionais e legais já abordadas revelam que é constante e significativa a busca, pelo legislador pátrio,

de correção das deficiências do nosso sistema representativo.

 A corrupção eleitoral tem sido objeto de tratamento pelo ordenamento jurídico em diversos instrumentos legais,

inclusive, conforme já mencionado, a própria Constituição em vigor, que cuidou de assegurar, no § 10 do art. 14, a legitimidade

eleitoral, com a criação da “primeira ação constitucional eleitoral”, a ser instruída com provas de abuso de poder econômico,

corrupção ou fraude.

A Lei nº 9.840, de 1999, teve a redação alterada pela Lei nº 12.034, de 2010, que acresceu-lhe quatro parágrafos,

numa tentativa de aperfeiçoar o que já se vem revelando um grande avanço da legislação eleitoral. Ficou assim a redação do

art. 41-A da Lei Eleitoral:

“Art. 41-A – Ressalvado o disposto no art. 26 e seus incisos, constitui captação de sufrágio, vedada por esta lei, o candidato
doar, oferecer, prometer, ou entregar, ao eleitor, com o fim de obter-lhe o voto, bem ou vantagem pessoal de qualquer
natureza, inclusive emprego ou função pública, desde o registro da candidatura até o dia da eleição, inclusive, sob pena de
multa de mil a cinquenta mil UFIR, e cassação do registro ou do diploma, observado o procedimento previsto no art. 22 da
Lei Complementar nº 64, de 18 de maio de 1990.
§ 1º – Para a caracterização da conduta ilícita, é desnecessário o pedido explícito de votos, bastando a evidência do dolo,
consistente no especial fim de agir.
§ 2º – As sanções previstas no ‘caput’ aplicam-se contra quem praticar atos de violência ou grave ameaça a pessoa, com
o fim de obter-lhe o voto.
§ 3º – A representação contra as condutas vedadas no ‘caput’ poderá ser ajuizada até a data da diplomação.
§ 4º – O prazo de recurso contra decisões proferidas com base neste artigo será de 3 (três) dias, a contar da data da
publicação do julgamento no Diário Oficial”.

Como se depreende da leitura do preceito transcrito e dos demais dispositivos já enfocados, os conteúdos se asseme-

lham. Mas, na verdade, uma característica  especial  distingue o dispositivo transcrito dos demais: o fato de o legislador ter

autorizado a “perda do registro de candidatura de imediato”. Reside aí o verdadeiro avanço trazido pelo esforço do movimento

social que culminou com a aprovação da primeira lei brasileira de iniciativa popular, a qual chegou ao Congresso com o lema

símbolo de cidadania: “voto não tem preço, tem consequências”.

Todos os demais comandos legais análogos, já evidenciados, embora cuidassem de impor restrições, em última

análise, não se revelaram plenamente eficazes. Na prática, os candidatos que usavam a compra de voto continuavam em

campanha, violando o direito do eleitor de formar seu livre convencimento e causando desequilíbrio na disputa. Por via de

regra, não eram punidos.

Os bem-intencionados dispositivos legais retratados não gozavam da pujança e  visibilidade do art. 41-A da Lei Eleitoral,

que encarnou o sentimento de proteção e fiscalização do processo eleitoral, criando, certamente, em cada eleitor, principalmente

na maioria que se importa com a causa democrática, a confiança de que a compra de voto pode e deve ser combatida.

Portanto, a nova lei que trata da captação ilícita de sufrágio introduziu a possibilidade de se afastar, de plano, do

processo eleitoral, o candidato que praticar a compra de voto em seu sentido amplo, conforme buscaremos elucidar a seguir.
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2.3 –  A captação ilícita de sufrágio propriamente dita

A captação ilícita de sufrágio consiste na prática de atos com a intenção de obter o voto do eleitor de forma forçada.

É a ação que visa à conquista de apoio a uma candidatura forçadamente, mediante a oferta de bens ou vantagens, direta ou

indiretamente, praticada desde o registro da candidatura até o dia da eleição, levada a efeito pelo candidato ou por alguém

agindo em seu nome. Cumpre-nos enfatizar, de saída, que, nas ações praticadas pelo eleitor que solicita bem ou vantagem

para votar em determinado candidato, tal conduta, embora recaia no art. 299 do Código Eleitoral, tipificando crime eleitoral,

não denota a irregularidade prevista na captação ilícita de voto. A ilicitude origina-se da iniciativa do candidato, e não da

iniciativa do eleitor. A “liberdade do eleitor” é o bem jurídico tutelado.

Vale chamar a atenção para o significado da ressalva feita pelo art. 26, referido no art. 41-A da Lei Eleitoral. O art. 26

enumera os itens que consubstanciam as possibilidades de “gastos regulares com campanha eleitoral”:

“Art. 26 – São considerados gastos eleitorais, sujeitos a registro e aos limites fixados nesta lei:
I – confecção de material impresso de qualquer natureza e tamanho;
II – propaganda e publicidade direta ou indireta, por qualquer meio de divulgação, destinada a conquistar votos;
III – aluguel de locais para a promoção de atos de campanha eleitoral;
IV – despesas com transporte ou deslocamento de candidato e de pessoal a serviço das candidaturas;
V – correspondência e despesas postais;
VI – despesas de instalação, organização e funcionamento de comitês e serviços necessários às eleições;
VII – remuneração ou gratificação de qualquer espécie a pessoal que preste serviços às candidaturas ou aos comitês
eleitorais;
VIII – montagem e operação de carros de som, de propaganda e assemelhados;
IX – realização de comícios ou eventos destinados à promoção de candidatura;
X – produção de programas de rádio, televisão ou vídeo, inclusive os destinados à propaganda gratuita;
XI – (REVOGADO);
XII – realização de pesquisas ou testes pré-eleitorais;
XIII – (REVOGADO);
XIV – aluguel de bens particulares para veiculação, por qualquer meio, de propaganda eleitoral;
XV – custos com a criação e inclusão de sítios na internet;
XVI – multas aplicadas aos partidos ou candidatos por infração do disposto na legislação eleitoral;
XVII – produção de jingles, vinhetas e slogans para propaganda eleitoral”.

Portanto, a campanha eleitoral que não se ativer ao disposto no art. 26 da Lei nº 9.504, de 1997, poderá ter a validade

questionada.

 Ao separar as práticas que são lícitas, declinando as formas permitidas de gastos eleitorais, sujeitas aos registros e limites

legais, o legislador buscou proteger a livre “formação da vontade do eleitor” e, reflexamente,  garantir igualdade de forças

econômicas aos postulantes de cargos eletivos. Assim, não importa, de fato, se a prática ilícita de gasto eleitoral foi a doação de

um pacote de sal, de um saco de arroz, de um saco de cimento, de brindes variados, de um churrasco, de uma festa, de um

emprego para um parente, enfim, tais práticas assumem as mais variadas formas, abordagem que será feita a seguir.

Um aspecto que é preciso elucidar é a desnecessidade da entrega da vantagem, de fato, ao eleitor e, obviamente, o

convencimento dele a votar em determinado  candidato. Não é necessário que o eleitor receba o bem, a vantagem ou a

promessa; tampouco que venha a votar em certo candidato, algo impossível de ser provado, em face do segredo do voto.

Basta que ocorra a oferta ou promessa de entrega de bem ou vantagem para estar caracterizado o ilícito.

Outra característica importante dessa norma legal, concernente à sua finalidade precípua, é a não necessidade de ser

demonstrada a ocorrência de “desequilíbrio”, ou melhor, a não necessidade de ser demonstrado que foi afetada a normalida-

de da eleição, nem mesmo se houve nexo entre a conduta ilícita e a vitória de determinado candidato. Com efeito, esclarece

Thales Cerqueira:

“Portanto não é necessário provar a ‘potencialidade’ de influência no resultado do pleito, pois a Lei nº 9.840, de 1999 protege
o eleitor, individualmente considerado, e não as eleições. Desta forma, o bem protegido não é o resultado das eleições e sim
a vontade do eleitor”. (Direito Eleitoral Brasileiro, Ed. Del Rey, 2004, p. 1.162.)
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Conforme ressalta José Jairo Gomes, fazendo remissão ao predominante entendimento jurisprudencial, basta uma só

ocorrência para configurar o ilícito em exame:

“(...) IV – Prática de conduta vedada pelo art. 41-A da Lei nº 9.504, de 1997, acrescentado pelo art. 1º da Lei nº 9.840,
de 1999: compra de votos. Há, nos autos, depoimentos de eleitoras, prestados em juízo, que atestam a compra de
votos.
V – Para configuração do ilícito inscrito no art. 41-A da Lei nº 9.504, de 1997, não é necessária a aferição de
potencialidade de fato desequilibrar a disputa eleitoral. (...)”. (TSE – Respe nº 21.254/AP – DJ de 11/6/2004, p. 94.)
“(...) II – Desnecessária para a caracterização de captação de sufrágio a demonstração do nexo de causalidade entre
a conduta ilegal e o resultado do pleito. (...)”. (TSE – Respe nº 21.324/MG – DJ de 16/4/2004, p. 183.)

Impende ainda salientar que o escopo da ação por captação ilícita de sufrágio é a cassação do registro do candidato

ou do diploma e também a aplicação de multa. É preciso, entretanto, mencionar que o eleitor não será punido de forma

alguma, nem mesmo com “multa”, podendo ser punido em outras esferas jurídicas.

Por último, a previsão do uso de violência ou de grave ameaça, a que se refere o § 2º do art. 41-A da Lei Eleitoral,

concretiza a denominada “coação eleitoral”, que consiste na violência física ou moral exercida contra alguém para obter seu

voto. José Jairo Gomes, na obra citada, esclarece que:

“Para a configuração prática da coação eleitoral, mister será ponderar as circunstâncias e a natureza do ato do coator. Pela
dicção legal, é preciso que haja violência ou grave ameaça. Assim, deve a coação ser grave, incutindo no coacto justificável
receio ou temor de que, se não votar no candidato apontado, a ameaça se cumprirá. Não é qualquer ameaça que a configura,
mas sim aquela que cause abalo, como, e.g., o assassinato ou o sequestro de alguém, a exposição a escândalo, a destruição
de coisas, a divulgação de informações que possam comprometer a vítima em seu círculo social, familiar ou de trabalho.
Ameaças vagas, indefinidas, de impossível concretização, proferidas em tom jocoso ou para serem cumpridas em futuro
muito distante não caracterizam coação eleitoral, por não se revestirem da necessária gravidade ou seriedade”.

Acrescenta, mais adiante, o autor mineiro não ser necessário que a violência se concretize no plano fático; basta ser

feita ameaça, conforme dispõe o citado preceito legal. Ressalte-se também que, para além do ilícito eleitoral, configura-se,

concomitantemente, ilícito civil e criminal.

A par do “efeito suspensivo”, ou seja, de ser imediatamente afastado do processo eleitoral o condenado em ação de

captação ilícita de sufráfio, outros efeitos da condenação merecem ser ressaltados.

Primeiramente, destaque-se que a ação por compra de votos atinge tanto o titular quanto o vice, na eleição majoritária,

por força do princípio da indivisibilidade da chapa registrada. Com efeito, a ação deve ser proposta contra ambos, sob pena

de se incorrer em equívoco processual.

Em segundo lugar, saliente-se a possibilidade de haver não só anulação da eleição, mas também sua repetição,

conforme ver a seguir.

2.3 – Prova e autoria

Quanto à prova da ação ilegal, deve-se ressaltar a necessidade de que ela seja clara para a caracterização do ilícito.

A sua configuração ocorre quando são praticadas condutas típicas – como doar, oferecer, prometer ou entregar bem ou

vantagem pessoal ou, ainda, ameaçar gravemente ou praticar violência contra o eleitor.

O trecho do Acórdão Respe nº 35.890, publicado em 12/2/2010, de relatoria do Ministro Marcelo Ribeiro, bem

demonstra essa característica:

“2. A captação ilícita não se pode apoiar em mera presunção, devendo haver provas robustas de que o ato impugnado
extrapola os meios legítimos de conquista de votos”.

Ainda que o pedido expresso de voto não seja um requisito, o dolo, que consiste na intenção notória de convencer o

eleitor a votar em determinado candidato que pratica a compra de voto de forma dissimulada, deve ficar evidenciado.

Todavia, não basta a mera alegação. É preciso ficar claro e evidente o especial fim de agir para obter certo resultado,

conforme assentado no Acórdão do Agravo Regimental no Recurso Ordinário nº 2.355:
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“1 – Apesar de incontroverso o fato de que foram realizados eventos com atrações artísticas, inclusive no período vedado
a que alude o art. 39, § 7º, da Lei nº 9.504, de 1997, a prova dos autos não revela, com clareza, que a razão que motivou tal
atuação foi a captação ilícita de sufrágio. Afinal, foram franqueadas ao público em geral, independentemente de qualquer
condição eventualmente imposta.
2 – Para a configuração da captação ilícita de sufrágio, a jurisprudência do e. TSE tem exigido prova do mínimo liame entre
a benesse, o candidato e o eleitor. (RCED nº 665, Rel. Min. Marcelo Ribeiro, DJe de 1º/4/2009.)
3 – A realização de showmício, examinada sob o enfoque do abuso de poder econômico, deve demonstrar relação de
potencialidade para macular o resultado do pleito, segundo influência de elementos de natureza econômica “.(Grifo nosso.)

Não é preciso que a ação seja praticada diretamente pelo candidato. Ela poderá ser concretizada por outra pessoa,

devendo ficar claro que o proveito será revertido em favor de um candidato específico.

Quanto aos elementos que caracterizam a captação ilícita de votos, eles devem estar claramente delineados, sob

pena de não prosperar a iniciativa no sentido de combater a ação. Thales Cerqueira, na página 1.162 da obra citada,

afirma que:

“O que a lei impede e incrimina é o dolo específico, ou seja, é que a dádiva seja feita com a intenção exclusiva de captar
votos, fora das permissões legais ou excedendo-as”.

Mais adiante, sobre a importância de estar bem demonstrada a ação ilícita, sob pena de ser frustada qualquer tentativa

de puni-la, assevera o autor:

 “A corrupção eleitoral é conhecida desde os primórdios da civilização. Plutarco, na sua obra Vida dos Homens Ilustres, ao
narrar a vida de Caio Mário, conta ter sido este acusado de compra a dinheiro de votos do povo romano, tendo escapado à
punição porque o intermediário arguído respondeu que não fora comprar votos, mas beber água”.

Um aspecto que merece ser ressaltado é o da “legitimidade” para a propositura da ação: se as ações decorrentes do art. 299

do Código Eleitoral, já mencionadas como crimes eleitorais, estavam restritas ao Ministério Público Eleitoral, a ação de captação ilícita

de sufrágio estende-se aos candidatos e partidos, reforçando o poder de fiscalização e, consequentemente, de cidadania.

2.4 –  Distinção entre captação ilícita e pedido lícito de voto

Ao incluir o comando “promessa” na lei que trata de compra de voto, o preceito proibitivo ganhou dimensão

bastante ampla.

Não obstante esse fato, é possível que o candidato venha a estabelecer uma conduta proativa, no sentido de se

comprometer com determinadas realizações, sem, com isso, invadir a individualidade do cidadão nem incidir nas proibições e

vedações eleitorais.

Para elucidar os dois lados da questão, citaremos alguns autores que contribuem para a evolução do Direito Eleitoral.

José Jairo Gomes, na página 495 da obra já citada, defende que, se a promessa ou oferta não for específica,

individualizada, capaz de repercutir na esfera privada do eleitor – como um benefício individual ou de algum parente, como

benefício indireto –, não estaria caracterizada a irregularidade.

Adriano Soares da Costa, no artigo intitulado Tudo por um voto, procura distinguir as condutas no contexto da compra

de voto:

“A vantagem pessoal oferecida ao eleitor pode ser de qualquer natureza: dinheiro, bicicleta, lotes de terreno, vestido de noiva,
cheque, cesta básica, dentadura, sapatos, panelas... Além de bens materiais, vantagens como cargo ou emprego, público
ou privado, ensejam a sanção prevista de perda do registro de candidatura.
Como simples oferta já implica a ocorrência da captação ilícita de sufrágio, aqueles bilhetes – muito comuns em eleições –
que autorizam a retirada de mercadorias em armazéns ou depósitos de materiais de construção são importantes para a
inflição de pena aos candidatos corruptores. (...)
É preciso, ainda, chamar a atenção para o fato de que não se pode colocar num mesmo patamar promessas de campanha
(como construção de escolas, calçamento de ruas, etc.), que são legítimas e dizem respeito à justa aspiração da comunidade
de eleitores, e promessas de vantagens de natureza privada. Prometer benefícios a uma organização religiosa, por exemplo,
é conduta eticamente reprovável porque se trata de pessoa jurídica privada – embora represente uma comunidade de fiéis e
se proponha a defender interesses públicos. Mas essa hipótese não constitui captação ilícita de sufrágio por lhe faltar um
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pressuposto legalmente exigível: a promessa de vantagem pessoal. No caso a vantagem ofertada é para pessoas
indeterminadas, posto que possam ser determináveis. Além disso, fruem do seu resultado coletivamente e não individual-
mente”. (Revista Jurídica Del Rey, nº 9, 2002.)

 A pluralidade de destinatários não desfigura a prática da ilicitude, por si só, entretanto,promessas de implementação,

manutenção e conclusão de serviço ou obra pública não caracterizam a hipótese em apreço. Enquadram-se como planos de

governo ou como promessas de campanha, feitas de forma geral e indiscriminada, sem aptidão para corromper ou vincular os

destinatários.

2.5 –   Captação de votos e nulidade da eleição

A configuração do ilícito da compra de voto e seu reconhecimento pelo Judiciário tem dois desdobramentos

importantes:

se a decisão ocorrer antes da eleição, o candidato terá o registro cassado e o nome retirado das urnas; e

se a decisão ocorrer depois do fechamento das urnas, o candidato terá a votação anulada. No caso de a anulação da

votação de um candidato que perdera o registro ou o diploma/mandato ultrapassar a maioria dos votos válidos (excluídos os

brancos e os nulos), a eleição será anulada, e uma nova eleição será realizada, reabrindo-se um novo processo eleitoral em

toda a plenitude, afastada a participação de quem tenha cometido as irregularidades.

2.6 –   Autores contrários

Impõe-se abordar com mais detença a posição de alguns autores de significativa expressão que defendem a

inexpressividade da Lei nº 9.840, de 1999.

Joel José Cândido tece duras críticas à nova lei que trata da compra de voto: impressiona-lhe tão negativamente a falta

de qualidade técnica conferida ao dispositivo legal em questão – o art. 41-A –, que ele chega a propor a sua pura e simples

revogação.

Adriano Sores da Costa, em outra linha de argumentação, afirma a impossibilidade de a norma ordinária dispor sobre

a matéria, por traduzir-se em inelegibilidade, hipótese que somente poderia ser tratada por lei complementar.

Entretanto, tem prevalecido o entendimento de que a cassação do registro do candidato que cometer abuso de poder

oferecendo bem ou vantagem ao eleitor não se traduz em hipótese de inelegibilidade. É o que ficou assentado no julgamento

da ADI nº 3.592, em 26/10/2006, pelo Supremo Tribunal Federal – STF –, segundo o qual as sanções de cassação do registro

ou do diploma, previstas no art. 41-A da Lei nº 9.504, de 1997, não constituem novas hipóteses de inelegibilidade. A compra

de voto não se confunde com a ação de investigação judicial eleitoral nem com a ação de impugnação de mandato eletivo, pois

não implica a declaração de inelegibilidade, mas apenas a cassação do registro ou do diploma. Ação para apurar a conduta

prevista no citado art. 41-A tem o objetivo de resguardar um bem jurídico específico: a vontade do eleitor, diferentemente dos

demais institutos referidos, os quais visam a resguardar a regularidade da disputa, o equilíbrio das eleições.

3 – CONCLUSÃO

Os inúmeros julgados relativos à aplicação do art. 41-A da Lei Eleitoral, alguns deles evidenciados, refletem a utilidade

desse dispositivo no processo eleitoral brasileiro.

Corroborando tal entendimento, citaremos a seguir o RCED 698, de 12/11/2009, cumulando discussão sobre abuso

de poder político e econômico e captação irregular de sufrágio.

O AI 11.621, de 22/10/2009, condenou o réu simultaneamente por abuso de poder econômico e captação ilícita de

sufrágio.

O Respe 35.933, de 10/12/2009, discutindo concomitantemente captação ilícita de sufrágio e abuso de poder econô-

mico; da mesma forma, o Respe 28.928, de 10/12/2009, porém com desfechos diferentes: um conclui pela incidência dos dois

institutos; o outro afasta um deles.
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 Como se vê, é recorrente a discussão de outros institutos de controle do processo eleitoral com a captação ilícita de

sufrágio.

Tais circunstâncias não apenas reforçam demasiadamente o asserto da corrente majoritária, que preconiza a aplica-

ção da lei que trata da compra de voto sem que se incorra em vício ou violação à norma constitucional, como também

reafirmam a integração dessa lei aos demais institutos e normas pertinentes, afastando a anomalia técnica apontada pela

corrente que ataca o inovador diploma legal em evidência neste trabalho.

Pelo exposto, fica evidente a ligação entre a construção do ordenamento jurídico e o aprimoramento do processo

democrático, resultando na escolha de representantes mais próxima possível da vontade limpa do eleitorado.

Os procedimentos e as regras em geral não eliminam a incerteza, mas estabelecem vínculos com a realização de

convicções mais elevadas e aceitáveis:

“A sociedade constrói seu próprio futuro; mas, não porque queira realizar um futuro melhor, senão porque não pode fazê-lo de
outro modo e não pode saber qual futuro se realizará. (...) Ela opera sem poder ver seu futuro, ainda que cada operação sua
produza um futuro”. (Raffaele de Giorgi, Direito, democracia e risco, 1998.)

Finalmente, com o intuito de reforçar a utilidade da lei que trata da captação ilícita de sufrágio, citaremos trecho de

matéria sobre o assunto:

“(...) O quadro sugere o resultado prático da lei contra compra de votos, criada há dez anos. Segundo a pesquisa ‘Prefeitos
e Vereadores Cassados por Corrupção Eleitoral’, feita a pedido do TSE em 2009, a cada 16 horas um prefeito é condenado
no País, tomando-se a lei como base. Até março, 119 prefeitos haviam perdido o mandato em 1ª instância”. (Jornal O Estado
de São Paulo, edição de 21/2/2010.)

Qualquer esforço no sentido de refutar a validade da lei que instituiu o art. 41-A recairá na categoria de simples retórica.

Já não parecem ter consistência as alegações na linha de inadequação técnica e, até mesmo, defeitos constitucionais da Lei

nº 9.840, de 1999, uma vez que o Judiciário Eleitoral a tem aplicado de forma sistemática e o Supremo Tribunal Federal

afirmou sua constitucionalidade.

 Inúmeras são as condenações decorrentes de sua aplicação, conforme referido, em tese, no sentido de garantir a

legitimidade eleitoral, de afastar as forças que buscam turvar a verdade do processo de escolha dos representantes, condição

que lhe garante a eloquência positiva irretocável de que vem sendo reputada.
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1) É permitido ao candidato participar de cerimônia de inauguração de obra pública no ano das eleições?

De acordo com o art. 53 da Resolução do TSE nº 23.191, de 2009, que regulamenta o art. 77 da Lei Federal nº 9.504,

de 1997, cuja redação foi alterada em 2009, “é proibido a qualquer candidato comparecer, a partir de 3 de julho de 2010, a

inaugurações de obras públicas”. A  inobservância dessa regra sujeita o infrator à cassação do registro ou do diploma.

Sobre a matéria, vale destacar que o TSE, no julgamento do Agravo Regimental em Representação nº 874, julgado

em 30 de maio de 2006, decidiu que:

“Inexiste propaganda eleitoral antecipada quando o Chefe do Poder Executivo, em eventos públicos, sem qualquer menção
à candidatura, eleições, ou comparação com o governo anterior, relata feitos de sua administração.”

Ao proferir o seu voto, o Ministro Relator Marcelo Ribeiro aduziu o seguinte:

“Em relação à matéria de fundo, como não houve, nos discursos, menção à candidatura, ao pleito eleitoral futuro, à política
a ser desenvolvida, nem argumentos que levem a crer que o Presidente da República seria o mais indicado a ser eleito em
pleito próximo, entendi não ter havido propaganda eleitoral antecipada.”

2) É considerada propaganda eleitoral extemporânea a afixação, antes do dia 6 de julho, de faixa ou cartaz

por candidato, contendo mensagem com voto de congratulações, homenagem ou felicitação?

Segundo entendimento de julgados do TSE,  as mensagens festivas, de cumprimento ou felicitação, contendo apenas

o nome do candidato, sem menção ao cargo que ocupa ou à sua atuação política e sem conotação eleitoral não configuram

propaganda eleitoral, mas promoção pessoal. Assim, observados esses requisitos, é admitida a afixação de faixa com

homenagem, voto de congratulações ou felicitações antes do dia 6 de julho.

Nesse sentido foi o entendimento do TSE no julgamento do Agravo Regimental em Recurso Especial Eleitoral nº

35.539, em 26 de maio de 2009:

“Agravo Regimental. Recurso Especial. Propaganda eleitoral antecipada. Multa. Inexistência.
Mensagens de felicitação, contendo o nome e cargo do político, sem qualquer menção à sua atuação política, planos ou
interesse a pleito futuro, configura mera promoção pessoal.”

No caso julgado, a faixa continha os seguintes dizeres: “O Vereador Odiosvaldo Vigas saúda os participantes da

lavagem de Itapuã”. O TSE entendeu que o texto da mensagem não tinha natureza eleitoral, “nem mesmo

subliminarmente”, e que aconteceu, no caso, no máximo, promoção pessoal do Vereador, o que não configura propa-

ganda eleitoral antecipada.

No mesmo sentido, a jurisprudência:

Perguntas e Respostas
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“Consulta. Diferença entre propaganda eleitoral e promoção pessoal.
1. A colocação de cartazes em táxis ou ônibus (busdoors) divulgando lançamento de livro, programa de rádio ou televisão,
apenas com a foto do candidato, sem conotação eleitoral, configura mera promoção pessoal, destacando-se que o excesso
pode configurar abuso de poder. A menção ao cargo que ocupa, o qual em nada está relacionado aos produtos objeto da
publicidade, configura propaganda eleitoral.
2. Mensagens festivas contendo apenas o nome do candidato, sem conotação eleitoral, não configuram propaganda eleitoral.
(Cta nº 794/RJ, Rel. Min. Ellen Gracie, DJ de 9/8/2002).”

“Agravo Regimental. Recurso Especial. Provimento. Multa afastada. Deputado Federal. Mensagem de felicitações. Outdoor.
Propaganda eleitoral. Descaracterização. Promoção pessoal. Revaloração da prova. Possibilidade.
1. Não caracteriza propaganda eleitoral a veiculação de mensagem de felicitações pela passagem de ano, divulgada por meio
de outdoor, contendo o nome de Deputado, sem menção à sua atuação política, sua pretensão ao pleito futuro, ou propagação
de princípios ou ideologias de natureza política.
2. Ato de promoção pessoal não se confunde com propaganda eleitoral antecipada.
3. É possível a revaloração da prova, sem sede extraordinária, quando as premissas fáticas estiverem bem delineadas na
decisão recorrida.
(AgR-Respe nº 25.961/PB, Rel. Min. Gerardo Grossi, DJ de 21/2/2007).”

“Agravo Regimental. Recurso Especial. Propaganda eleitoral. Inexistência. Caracterização. Promoção pessoal.
1. A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que mensagens de cumprimento e felicitação, sem referência
eleitoral, constituem atos de promoção pessoal e não de propaganda eleitoral.
2. Agravo a que se nega provimento.
(AgR-Respe nº 26.236/DF, Rel. Min. Cesar Rocha, DJ de 11/4/2007).”

“Propaganda Eleitoral. Antecipação.
Mensagens natalinas em vias públicas. Caráter episódico e transitório, não caracterizando, pois, antecipação de propaganda
eleitoral.
(Respe nº 14.794, Rel. Min. Paulo Roberto Saraiva da Costa Leite, DJ de 18/4/1997).”

3) É permitida a distribuição de bandeirolas ou flâmulas com propaganda eleitoral para uso em veículos?

O art. 39, § 6º, da Lei Federal nº 9.504, de 1997, veda, “na campanha eleitoral, a confecção, utilização, distribuição por

comitê, candidato, ou com a sua autorização de camisetas, chaveiros, bonés, canetas, brindes, cestas básicias ou quaisquer

outros bens ou materiais que possam proporcionar vantagem ao eleitor”.

Ao responder à Consulta nº 1.286, em 8 de junho de 2006, relatada pelo Ministro Carlos Ayres Britto, o TSE entendeu que:

“São permitidas a confecção, distribuição e a utilização de displays, bandeirolas e flâmulas em veículos automotores
particulares, pois não proporcionam vantagem ao eleitor.
O uso desses instrumentos de propaganda eleitoral viabiliza a comunicação entre o candidato e o eleitor durante as eleições,
que não deixa de ser uma festa cívica.
A proibição se aplica somente para o caso de veículos automotores prestadores de serviços públicos, para que se atenda ao
espírito da Lei nº 11.300, de 2006.”

Fazendo referência a um dicionário de comunicação, o relator aduz que display é “a peça de propaganda (um

mostruário) usada para exibir determinados produtos, apresentando-se em diversas formas (gôndulas, cestas, arcas, prate-

leiras móveis) e confeccionados em papelão, plástico ou arame.”

4) É considerada propaganda eleitoral extemporânea a circulação de veículo, antes do dia 6 de julho, com

adesivo com o nome de candidato?

A jurisprudência do TSE tem compreendido que a colocação, em veículo, de adesivo em que conste apenas o nome

do suposto candidato “não denota a propaganda eleitoral extemporânea se na própria mensagem não se reúnem elementos

caracterizadores do apelo explícito ou implícito ao eleitor, de modo a associá-la à eventual candidatura”. Assim decidiu o TSE

no Respe  nº 2.6367, relatado pelo Ministro Felix Fischer, em 26 de junho de 2008, que acompanhou o entendimento dado na

decisão do AgRg no Ag nº 5.030/SP, Rel. Min. Caputo Bastos, DJ de 25/2/2005.

Ao responder à Consulta nº 704/DF, Rel. Min. Fernando Neves, DJ de 21/6/2002, o TSE manifestou-se da seguinte

forma:
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“Não configura propaganda eleitoral antecipada, mas sim mero ato de promoção pessoal, a utilização de adesivos em
automóveis com apenas o nome e o cargo do parlamentar, ainda que em carros de terceiros.”

Na mesma linha foi o entendimento do TSE no julgamento do Ag nº 1.205/MG, DJ de 24/3/2000, relatado pelo Ministro

Eduardo Ribeiro, que considerou que o adesivo com os dizeres “Deputado Estadual Geraldo Resende – Trabalho Social”:

“não veicula propaganda eleitoral, na forma como vem entendendo este Tribunal. Nele não há referência a eleição, nem a
candidatura a cargo eletivo, ou pedido de voto. Pode até traduzir promoção pessoal ou forma de fazer-se conhecer pelo
eleitor, mas não configura propaganda vedada, a ensejar a aplicação de penalidade”.

5) Quais são os agentes públicos que estão sujeitos às vedações previstas na Lei das Eleições?

De acordo com o § 1º do art. 73 da Lei nº 9.504,

“Reputa-se agente público, para os efeitos deste artigo, quem exerce, ainda que transitoriamente ou sem remuneração, por
eleição, nomeação, designação, contratação ou qualquer outra forma de investidura ou vínculo, mandato, cargo, emprego ou
função nos órgãos ou entidades da administração pública direta, indireta, ou fundacional”.

Como se vê, tal conceito de agente público é amplo, compreendendo todos aqueles que, mesmo transitoriamente ou sem

remuneração, exerçam – por meio de eleição, nomeação, designação, contratação ou qualquer outra forma de investidura ou

vínculo – mandato, cargo, emprego ou função nos órgãos ou nas entidades da administração pública direta, indireta ou fundacional.

6) Podem os Municípios conceder a seus servidores, no ano eleitoral de 2010, reajuste de remuneração?

O inciso VIII do art. 73 da Lei das Eleições proíbe que qualquer agente público, 180 dias antes do pleito e até a posse

dos eleitos, realize, na circunscrição do pleito, revisão geral da remuneração dos servidores públicos a qual exceda a

recomposição da perda de seu poder aquisitivo ao longo do ano da eleição.

A referência à circunscrição do pleito significa que tal restrição se aplica a cada eleição em disputa. Assim, nada impede,

por exemplo, que, em ano de eleição estadual, os servidores municipais tenham revista a remuneração.

7) Pode um candidato participar de inauguração de obra pública como mero espectador?

Não. O art. 77 da Lei das Eleições, com a redação dada pela Lei nº 12.034, proíbe que qualquer candidato compareça

à inauguração de obras públicas nos três meses anteriores às eleições (a partir de 3 de julho de 2010, conforme o art. 53 da

Resolução do TSE nº 23.191).

O TSE, mesmo antes da alteração promovida pela citada lei, já entendia que “é irrelevante para a caracterização da

conduta, se o candidato compareceu como mero espectador ou teve posição de destaque na solenidade”, desde que sua

presença seja notada e associada à inauguração em questão (Respe nº 19.404, de 2001).

8) Pode o Município, no ano eleitoral de 2010, nomear ou demitir servidores?

De acordo com o inciso V do art. 73 da Lei das Eleições, é proibido nomear, contratar ou, de qualquer forma, admitir,

demitir sem justa causa, suprimir ou readaptar vantagens ou, por outros meios, dificultar ou impedir o exercício funcional e, ainda,

ex officio, remover, transferir ou exonerar servidor público, na circunscrição do pleito, nos três meses que o antecedem (a partir

de 3 de julho de 2010, segundo a  Resolução do TSE nº 23.089) e até a posse dos eleitos, sob pena de nulidade de pleno direito.

Como se vê, a vedação só se aplica “na circunscrição do pleito”. Esta, no caso de eleições presidenciais, alcança o País

todo. Nas eleições para Governador, Senador, Deputado Federal e Estadual ou Distrital, a circunscrição é o Estado ou o

Distrito Federal. Nas eleições municipais, a circunscrição é o Município, segundo o art. 86 do Código Eleitoral.

9) Pode o Estado realizar concurso no ano eleitoral de 2010?

Registre-se que a regra prevista no inciso V do art. 73 da Lei das Eleições não proíbe, durante o período nela previsto,

a abertura ou a continuidade de concurso público. Este pode ser normalmente realizado; os candidatos aprovados é que não

podem ser nomeados nesse período.
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10) Podem os aprovados em concurso público ser nomeados nos três meses que antecedem o pleito?

Sim, desde que o concurso tenha sido homologado antes dos três meses que antecedem a data da eleição.

Esclarecemos que as proibições previstas no inciso V do art. 73 admitem as seguintes exceções:

a) nomeação ou exoneração de cargos em comissão e designação ou dispensa de funções de confiança;

b) nomeação para cargos do Poder Judiciário, do Ministério Público, dos Tribunais ou Conselhos de Contas e dos

órgãos da Presidência da República;

c) nomeação dos aprovados em concurso público homologado antes dos três meses que antecedem a data da eleição;

d) nomeação ou contratação necessárias à instalação ou ao funcionamento inadiável de serviços públicos essenciais,

com prévia autorização do Chefe do Poder Executivo;

e) transferência ou remoção ex officio de militares, policiais civis e agentes penitenciários.

 11) Pode, em ano eleitoral, haver contratação de show artístico para inauguração de obra pública?

O art. 75 da Lei das Eleições proíbe que, nos três meses que antecedem as eleições (a partir de 3 de julho de 2010,

segundo o art. 52 da Resolução do TSE nº 23.191), haja contratação de shows artísticos pagos com recursos públicos para

a inauguração de obras públicas.

Como se vê, não se admite que a inauguração de uma obra pública seja transformada em comício de

campanha eleitoral – inclusive com apresentações artísticas, destinadas a atrair um expressivo número de pessoas – à custa

dos cofres públicos.

12) O que é convenção partidária e qual a sua finalidade?

A convenção partidária é a reunião ou assembleia realizada para eleger os nomes que concorrerão a cargos eletivos1.

Assim, não basta estar filiado a partido político, no prazo estabelecido na lei ou no estatuto, para que o sujeito esteja apto a

disputar as eleições, sendo necessário, portanto, que o seu nome seja escolhido na referida convenção. As regras para a

realização da convenção devem estar previstas no estatuto dos partidos2 por serem matérias de natureza interna corporis.

13) O que ocorre no caso de omissão do estatuto, sobre normas de escolha e substituição dos candidatos

e de formação de coligações?

No caso de omissão do estatuto, sobre normas de escolha e substituição dos candidatos e de formação de coligações,

caberá ao órgão de direção nacional do partido a sua definição, publicando-as no Diário Oficial da União até 180 (cento e

oitenta) dias antes das eleições3. A Resolução do TSE nº 23.089, que estabelece o calendário para as eleições de 2010,

determinou ser o dia 6 de abril de 2010 o “último dia para o órgão de direção nacional do partido político publicar, no Diário

Oficial da União, as normas para a escolha e substituição de candidatos e para a formação de coligações, na hipótese de

omissão do estatuto”, em conformidade com a Lei das Eleições.

14) Qual o prazo ou data para a realização da convenção partidária?

A convenção para a escolha dos candidatos e a deliberação sobre coligações deverá ser realizada no período de 10

a 30 de junho do ano em que se realizarem as eleições, lavrando-se a respectiva ata em livro aberto e rubricado pela Justiça

Eleitoral4 e 5.

  1 Arts. 8º,  § 2º, e 11, §1º, I, da Lei Federal nº 9.504, e os arts. 15, VI, e 51, da Lei Federal nº 9.096.
  2 Art. 7º da Lei nº 9.504.
  3 Parágrafo único do art. 7º da Lei n° 9.504.
  4 Art 8º da Lei nº 9.504 e Resolução  do TSE nº 23.089.
  5 Art. 8º, caput, da Lei das Eleições.
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  6 Art. 8º da Lei nº 9.504 e art. 51 da Lei nº 9.096.
  7 GOMES, José Jairo. Direito Eleitoral. 4. Ed. Revista, atualizada e ampliada. BH: Del Rey. 2010. p. 197.
  8 § 2º do art. 13 da Lei nº 9.504.
  9 § 3º do art. 13 da Lei nº 9.504.
10 Art. 10 da Lei nº 9.504.
11 §1º do art. 10 da Lei nº 9.504.

15) Onde pode ser realizada a convenção partidária?

A assembleia de escolha dos candidatos pode ser realizada em qualquer lugar, podendo o partido político ou coligação

utilizar gratuitamente prédios públicos, escolas públicas ou casas legislativas, responsabilizando-se por danos causados com

a realização do evento6.

16) Quem tem legitimidade para arguir eventual irregularidade ocorrida durante a convenção partidária?

As irregularidades verificadas na convenção só podem ser arguidas por integrantes do partido ou da coligação que a

promoveu”7, entendimento este pacífico no âmbito do TSE.

17) Qual o prazo para a comunicação da anulação de deliberação de atos decorrentes de convenção

partidária?

O § 3º do art. 7º, com nova redação dada pela Lei nº 12.034, dispõe que as anulações de deliberações dos atos

decorrentes de convenção partidária, na condição acima estabelecida, deverão ser comunicadas à Justiça Eleitoral no prazo

de 30 (trinta) dias após a data limite para o registro de candidatos (30 de junho).

18) O que ocorre se da anulação da deliberação da convenção partidária decorrer a necessidade da escolha

de novo candidato?

A Lei nº 12.034 acrescentou ao art. 7º o § 4º, segundo o qual, se da anulação decorrer a necessidade de escolha de

novos candidatos, o pedido de registro deverá ser apresentado à Justiça Eleitoral nos 10 (dez) dias seguintes à deliberação de

anulação.

19) Qual o procedimento do pedido de registro do candidato substituto?

A escolha do substituto vem disciplinada pelo § 1º do art 13 da Lei nº 9.504, com redação dada pela Lei nº 12.034, e

deverá ser feita na forma estabelecida no estatuto do partido a que pertencer o substituído. O registro deverá ser requerido

até 10 (dez) dias, contados do fato ou da notificação do partido da decisão judicial que deu origem à substituição.

A substituição na eleição majoritária, quando o candidato for de coligação, depende da decisão da maioria absoluta dos

órgãos executivos de direção dos partidos coligados, podendo o substituto ser filiado a qualquer partido dela integrante, desde

que o partido ao qual pertencia o substituído renuncie ao direito de preferência8.

Nas eleições proporcionais, a substituição poderá ser feita, desde que o novo pedido seja apresentado até 60

(sessenta) dias antes da eleição9.

20) Quantos candidatos podem ser escolhidos na convenção partidária?

O número de candidatos que pode ser escolhido em convenção é igual ao número cujo registro pode ser solicitado

perante a Justiça Eleitoral10.

No caso de eleição para os cargos de Deputado Federal, Deputado Estadual, Deputado Distrital e Vereador, cada

partido poderá registrar candidatos até 150% (cento e cinquenta por cento) do número de lugares a preencher11.
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No caso de coligação para as eleições proporcionais, independentemente do número de partidos que a integrem,

poderão ser registrados candidatos até o dobro do número de lugares a preencher12.

21) O que são as chamadas “vagas remanescentes”?

Quando as convenções para a escolha de candidatos não indicarem o número máximo de candidatos, os órgãos de

direção dos partidos respectivos poderão preencher as vagas remanescentes até 60 (sessenta) dias antes do pleito13.

22) O que é coligação partidária?

Segundo o TSE, coligação partidária “é a união de dois ou mais partidos com vistas na apresentação conjunta de

candidatos a determinada eleição. A coligação, apesar de não possuir personalidade jurídica civil, como os partidos, é um ente

jurídico com direitos e obrigações durante todo o processo eleitoral. É uma entidade jurídica de direito eleitoral, temporária,

com todos os direitos assegurados aos partidos, e com todas as suas obrigações, inclusive as resultantes de contratos com

terceiros, e as decorrentes de atos ilícitos”.

23) O que é o registro de candidatura e qual a sua finalidade?

O registro de candidatura é condição indispensável para os interessados concorrerem a qualquer cargo eletivo, uma

vez que o sistema eleitoral brasileiro não admite candidaturas avulsas. Assim, além da filiação partidária, o interessado deve

ter o seu nome escolhido em convenção e autorizar a realização do registro pelo partido ou coligação. Tem como finalidade

verificar o atendimento das condições e dos requisitos para a participação do partido e do candidato nas eleições.

24) A quem compete a análise do pedido de registro de candidatura?

O pedido de registro deve ser apresentado a órgão da justiça eleitoral, que variará conforme o cargo a se disputado.

Desse modo, o registro competirá: ao TSE, no caso de eleições para Presidente e Vice-Presidente; ao TRE, no caso de

eleições para Senador, Deputado Federal, Governador e Vice-Governador, e Deputado Estadual; aos juízes eleitorais, no

caso de eleições para Vereador, Prefeito e Vice-Prefeito14.

25) Qual o prazo para a apresentação do pedido de registro de candidatura?

O registro dos candidatos deverá ser solicitado pelos partidos ou coligações até as 19 (dezenove) horas do dia 5 (cinco)

de julho do ano em que se realizarem as eleições15.

26) Quais documentos16 devem acompanhar o pedido de registro de candidatura?

a) Cópia da ata a que se refere o art. 8º (para comprovar a escolha do nome do pré-candidato);

b) autorização do candidato, por escrito (não exige forma especial, desde que inequívoca);

c) prova de filiação partidária (condição de elegibilidade);

d) declaração de bens, assinada pelo candidato (possibilita a fiscalização e o controle social);

e) cópia do título eleitoral ou certidão, fornecida pelo cartório eleitoral, de que o candidato é eleitor na circunscrição ou

requereu sua inscrição ou transferência de domicílio no prazo de 1 ano antes do pleito (comprova a condição de cidadão e o

domicílio eleitoral);

12 § 2º do art. 10 da Lei nº 9.504.
13 § 5º do art. 10 da Lei nº 9.504.
14 Art. 89 do Código Eleitoral.
15 Art. 11, caput, da Lei nº 9.504, e Resolução do TSE nº 23.089.
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f) certidão de quitação eleitoral (comprova o pleno gozo dos direitos políticos);

g) certidões criminais fornecidas pelos órgãos de distribuição da Justiça Eleitoral, Federal e Estadual (comprovam o

pleno gozo dos direitos políticos);

h) fotografia do candidato, nas dimensões estabelecidas em instrução da Justiça Eleitoral (será utilizada na urna eletrônica);

g) propostas defendidas pelo candidato a Prefeito, a Governador de Estado e a Presidente da República.

27) Qual o prazo para a apresentação de recurso, perante a Justiça Eleitoral, pelo candidato que não

tenha o pedido de registro de sua candidatura efetuado no prazo, em virtude de omissão do partido ou da

coligação?

Segundo a nova redação do § 4º do art. 11 da Lei das Eleições (Lei Federal nº 9.504, de 1997), o prazo máximo é de

48 (quarenta e oito) horas, contadas da publicação da lista dos candidatos pela Justiça Eleitoral.

28) Qual o momento apropriado para a análise das condições de elegibilidade e causas de

inelegibilidade?

O § 10 do art. 11 da Lei das Eleições determina que “as condições de elegibilidade e as causas de inelegibilidade devem

ser aferidas no momento da formalização do pedido de registro da candidatura, ressalvadas as alterações, fáticas ou jurídicas,

supervenientes ao registro que afastem a inelegibilidade”.

29) O candidato que tenha o seu registro de candidatura sub judice poderá paricipar do pleito eleitoral?

Que atos ele pode praticar nesse período?

Inovação importante trazida pela Lei nº 12.034 foi a inclusão do art. 16-A na Lei das Eleições, que determina que “o

candidato cujo registro esteja sub judice poderá efetuar todos os atos relativos à campanha eleitoral, inclusive utilizar o horário

eleitoral gratuito no rádio e na televisão e ter seu nome mantido na urna eletrônica, enquanto estiver sob essa condição,

ficando a validade dos votos a ele atribuídos condicionada ao deferimento de seu registro por instância superior” e que o

cômputo dos votos atribuídos ao referido candidato no dia da eleição fica condicionado ao deferimento do registro.

30) O que é a ação de impugnação de registro de candidatura e qual a sua finalidade?

A ação de impugnação ao registro de candidatura tem como finalidade evitar que o registro de candidatura seja

deferido a pré-candidato que não atenda às condições impostas na lei para concorrer aos cargos eletivos, ou que tenha contra

si a existência de causa de inelegibilidade.

31) Quem possui legitimidade para a propositura da ação de impugnação do registro de candidatura?

A legitimidade para a propositura da referida ação é de candidato, partido político, coligação e do Ministério Público, no

prazo de 5 (cinco) dias contados da publicação do pedido de registro do candidato17.

32) De quem é a competência para processar e julgar a referida ação?

A competência para processar e julgar a referida ação18 pode ser assim dividida: TSE, no caso de eleição para

Presidente ou Vice-Presidente da República; TRE, eleições para Senador, Governador e Vice-Governador, Deputado Fede-

ral, Estadual e Distrital; Juiz Eleitoral, eleição para Prefeito e Vereador.

 16 § 1º do art. 11 da Lei das Eleições.
17 Art. 3º, caput, da Lei Complementar nº 64.
18 Art. 2º da Lei Complementar nº 64.
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33) Qual o procedimento da referida ação?

O procedimento da ação deve obedecer ao disposto nos arts. 2º a 16 da Lei Complementar nº 64, aplicando-se

subsidiariamente e, no que couber, o Código de Processo Civil.

34) São inelegíveis,  no território de jurisdição do titular, o cônjuge e os parentes consanguíneos ou afins, até o

segundo grau ou por adoção, do Presidente da República, de Governador de Estado ou Território, do Distrito Federal,

de Prefeito ou de quem os haja substituído nos seis meses anteriores ao pleito, salvo se já titular de mandato eletivo

e candidato à reeleição. A exceção ocorre quando há possibilidade de reeleição e o titular do mandato renuncia seis

meses antes do pleito e, no segundo mandato, quando há também a renúncia no mesmo prazo, desde que, nesse caso,

não seja para o cargo do titular do mandato nem para o cargo de vice.  Quem seriam esses parentes?

Pai, mãe, avós, filhos, netos e irmãos (parentes consanguíneos), como também sogro, sogra, sogro-avô, sogra-avó,

genro, nora, genro-neto, nora-neta e cunhados (parentes afins). Tal parentesco pode ser determinado também pela adoção,

não  havendo distinção entre  os filhos adotados e os filhos biológicos. (v. CASTRO, Edson Resende de, Teoria e Prática do

Direito Eleitoral, 4ª Edição, Mandamentos, 2008, p. 188)

35) Considerando o instituto da reeleição, os parentes até o segundo grau e o cônjuge do Chefe do Poder

Executivo poderão sucedê-lo?

Sim, para um único período subsequente, desde que o titular esteja no exercício do primeiro mandato e que a renúncia

tenha ocorrido até seis meses antes do pleito. (Cta nº 1.187, Relator Min. Humberto Gomes de Barros, DJ de 16/12/2005; Cta

nº 877, Relator Min. Francisco Peçanha Martins, DJ de 10/6/2003; Cta nº 928, Relator Min. Luiz Carlos Madeira, DJ de 29/9/2003;

Cta nº 882, Relator Min. Carlos Velloso, DJ de 26/8/2003; Respe nº 20.239, Relator Min. Sepúlveda Pertence, sessão de 1º/10/2002;

Cta nº 709, Relator Min. Garcia Vieira, DJ de 8/3/2002, § 2º do art. 15 da Resolução nº  22.717, de 2008; art. 15, § 2º, da

Resolução do  TSE nº 22.717/2008; item 2 da ementa da Resolução do TSE nº 22.599, de 11/10/2007).

36) E, para outro cargo, os parentes até o segundo grau e o cônjuge poderão concorrer?

Estando o titular em primeiro mandato, eles poderão concorrer, desde que aquele se afaste seis meses antes do pleito.

Achando-se o titular no segundo mandato, poderão concorrer se ele se afastar seis meses antes  do pleito e desde que não

concorram ao cargo de vice. (Respe nº 22.275, Relator Min. José Delgado, DJ de 9/6/2006; Cta nº 965, Relator Min. Luiz

Carlos Lopes Madeira, DJ  de 10/2/2004; Cta nº 1.139, Relator Min. Humberto Gomes de Barros, DJ  de 26/4/2005; da Resolução do

TSE nº 22.548, de 31/5/2007; da Resolução do TSE nº 22.599, de 11/10/07; da Resolução do TSE nº 22.670, de 13/12/2007);  § 4º, art.

15, da Resolução nº 22.727, de 28/02/08; § 3º, art. 15, da Resolução nº 22.717, de 2008)

37) A inelegibiidade verifica-se apenas no território de jurisdição do titular?

Sim. O cônjuge e os parentes do Prefeito, até o segundo grau, são inelegíveis no mesmo Município, mas podem

concorrer em outros Municípios, assim como para os cargos de Deputado, Senador e Governador, ainda que  pelo

mesmo Estado em que localizado o Município chefiado pelo parente, não havendo, portanto, necessidade de

desincompatibilização deste.

38) O candidato que já for titular de mandato e estiver concorrendo à reeleição é atingido pela

inelegibilidade concernente ao cônjuge e aos parentes do Chefe do Executivo, considerando a parte final do

§ 7º, art. 14, da CF?

Não é atingido pela inelegibilidade. A reeleição deve ser para o mesmo cargo já ocupado e na mesma circunscrição

eleitoral. Não há, pois, nenhum impedimento a que o irmão do Prefeito, que é Vereador, ou o irmão do Governador, que é
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Deputado Estadual, concorram à reeleição, na mesma circunscrição. Tal exceção atinge apenas os Vereadores, Deputados e

Senadores, mas não os Prefeitos, os Governadores e o Presidente da República.

39) De acordo com a Lei das Eleições, para fins  de expedição da certidão de quitação eleitoral, o que é

considerado quite?

 Nos termos do § 8º da Lei nº 9.444, de 1997, introduzido pela Lei  nº12034, de 2009, considerar-se-ão quites aqueles que:

a) condenados ao pagamento de multa, tenham, até a data da formalização do seu pedido de registro de candidatura,

comprovado o pagamento ou o parcelamento da dívida regularmente cumprido;

b) pagarem a multa que lhes couber individualmente, excluindo-se qualquer modalidade de responsabilidade solidária,

mesmo quando imposta concomitantemente com outros candidatos e em razão do mesmo fato.

40) Há algum impedimento a que o irmão do Prefeito, que é Vereador, ou o irmão do Governador, que é

Deputado Estadual, concorram à reeleição, na mesma circunscrição?

Não, permitindo-lhes a reeleição o § 7º, art. 14, da CF. Tal exceção atinge apenas os Vereadores, Deputados e

Senadores, mas não os Prefeitos, os Governadores e o Presidente da República.

41) Existe inelegibilidade quanto ao cônjuge e aos parentes do Vice?

 Inexiste inelegibilidade. A inelegibilidade decorrente de parentesco refere-se ao titular do mandato – aos Chefes do

Poder Executivo – e àqueles que o tiverem substituído nos seis meses anteriores ao pleito.

42) Há inelegibilidade no caso de substituição do Chefe do Executivo  pelo Presidente do Poder Legislativo?

Sim. O Presidente do Poder Legislativo que substitui ou sucede o Chefe do Executivo nos seis meses anteriores à

eleição torna-se inelegível para o cargo de Vereador ou de Deputado.

43) a) O ocupante do cargo de Vice do Chefe do Poder Executivo pode se candidatar ao cargo do titular,

tendo substituído este no curso do mandato? b) Se a substituição ocorrer nos seis meses anteriores ao pleito, o

Vice, caso eleito para o cargo do titular, poderá concorrer à reeleição? c) E se houver sucessão, em qualquer

tempo do mandato? d) E na hipótese de o Vice pretender disputar outro cargo que não o do titular?  e) E caso o

sucessor postule concorrer a cargo diverso?

a) Sim, reeleito ou não; b) não; c) também não poderá concorrer à reeleição; d) incidirá a regra do art. 1º, § 2º, da Lei

Complementar nº 64, de 1990; e) deverá obedecer ao disposto no art. 14, § 6º, da Constituição da República. 19

44) Os Vices que substituirem os titulares poderão se candiatar à titularidade do cargo do Poder Executivo?

Sim, seja em primeiro mandato ou já reeleitos, desde que a substituição não tenha ocorrido nos seis meses anteriores

ao pleito. Havendo o Vice – reeleito ou não – sucedido o titular, poderá se candidatar à reeleição, como titular, por um único

mandato subsequente.20

19 Conforme a ementa da Resolução do TSE nº 20.889, de 9/10/2001, Relator Min. Fernando Neves.
20 Conforme a ementa da Resolução nº 21.026, de 12/3/2002, Relator Min. Fernando Neves.
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45) Vice-Governador eleito por duas vezes consecutivas, que sucede o titular no segundo mandato, pode

reeleger-se ao cargo de Governador?

Sim, por ser o atual mandato o primeiro como titular do Executivo estadual.21

46) O Vice do Chefe do Executivo que suceder o titular nos seis meses anteriores ao pleito poderá

candidatar-se visando sua reeleição ao cargo de Vice?

Não.22

47) O Vice que passou a ser Chefe do Poder Executivo pode disputar a reeleição?

Sim, se pleiteia o cargo de titular que ocupa por sucessão. Se o Vice que se tornou titular desejar ser eleito para o cargo

de Vice, deverá renunciar ao mandato de titular que ocupa até seis meses antes do pleito, para afastar a inelegibilidade.23

48) O Vice que substitui o Chefe do Poder Executivo  e é eleito ao cargo do titular em eleição subsequente

pode candidatar-se à reeleição?

Não, sob pena de se configurar um terceiro mandato.24

49) O Vice do Chefe do Executivo que não substitui o titular nos seis meses anteriores ao pleito poderá

concorrer ao cargo deste?

Sim, sendo-lhe facultada, ainda, a reeleição, por um único período. Na hipótese de havê-lo substituído, o Vice poderá

concorrer ao cargo do titular, vedada a reeleição e a possibilidade de concorrer ao cargo de Vice.25

50) O Chefe do Executivo que se reelegeu para um segundo mandato consecutivo e que tenha se

desincompatibilizado seis meses antes da eleição pode se candidatar para o mesmo cargo ou para o cargo de Vice?

Não, se o titular do mandato renuncia e é eleito para o mesmo cargo, vindo a exercê-lo no período imediatamente

subsequente, não poderá, ao término desse novo mandato, pleitear a reeleição.

51) Pode haver o exercício subsequente de dois mandatos como Vice e outros dois como titular?

Sim. O Vice, mesmo que no seu segundo mandato como tal, poderá disputar, para o mandato subsequente, o cargo

de titular, exatamente porque esta não será hipótese de reeleição para um terceiro mandato, já que estará disputando cargo

diverso. E se for eleito, ainda poderá buscar mais um mandato de titular, aí sim disputando a reeleição. Em resumo, ele poderá

ter dois mandatos como Vice e outros dois como titular, todos subsequentes. Ressalve-se que a possibilidade de ocorrer o

exercício subsequente de dois mandatos como vice e outros dois como titular condiciona-se a não ter havido sucessão do

titular, em qualquer tempo do mandato, ou substituição deste, nos seis meses que antecederem às eleições.  (vide CASTRO,

Edson Resende de, Teoria e Prática do Direito Eleitoral, 4ª Edição, Mandamentos, 2008, p. 171 e 172)

21 Ementa do Acórdão  nº 19.939, Respe nº 19.939, Relatora Min. Elle Gracie.
22 Consulta do TSE nº 1.179/DF, Relator Min. Marco Aurélio, de 15/12/2005.
23 Resolução do TSE nº 22.129, de 15/2/2006, Consulta nº 1.179, Relator Min. Marco Aurélio.
24 Respe nº 23.570, publicado na sessão de 21/10/2004.
25 Resolução do TSE nº 21.791, DJ de 5/7/2004, p 1.
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52) A declaração de inelegibilidade de candidato a Presidente da República, Governador de Estado ou do

Distrito Federal atinge o candidato a Vice dos mencionados cargos?

Não, assim como a inelegibilidade dos vices não afetará os candidatos a Presidente e Governador. (v. art. 62 da

Resolução nº 23.221, de 2010.

53) A representação por captação ilícita de sufrágio deve ser feita incluindo o Vice na relação processual,

ou do titular, se for o caso?

 A representação por captação ilícita de sufrágio deverá ser feita sempre incluindo  o titular e o Vice. Se o autor da

representação não o fizer, o órgão judicial deverá determinar que o autor promova a citação daquele que não tenha sido

incluído na relação processual, sob pena de extinção do processo.

54) Se o autor da representação por captação ilícita de sufrágio continuar  omisso quanto à citação de   um

dos integrantes  da chapa, poderá haver recusa de exame da suposta denúncia pela justiça eleitoral?

Tendo em vista que os reflexos da condenação na representação por captação ilícita de sufrágio atingem a ambos os

integrantes da chapa, por força do princípio da indivisibilidade da chapa, que tem sede no § 1º do art. 77 da Constituição da

República e no art. 91 do Código Eleitoral Brasileiro, Lei nº 4.737, de 15/7/65, a denúncia não será julgada. O processo será

extinto sem julgamento do mérito.

55) A captação ilícita de sufrágio, além de afastar o candidato da disputa, pode gerar sua inelegibilidade

para eleições futuras?

Não. A inelegibilidade somente pode ser declarada quando for aplicada a lei de inelegibilidades. A Lei nº 9.840, de

1999, se limita a afastar o candidato da disputa e aplicar multas. Quando julgado depois da eleição, poderá redundar em perda

do diploma e mandato do candidato eleito.

56) O candidato que teve seu registro cassado por captação ilícita de sufrágio poderá obter  efeito

suspensivo da decisão que o afastou  da disputa ou que tenha cassado seu diploma e/ou mandato?

Sim. Se o candidato condenado recorrer da decisão poderá reverter a situação. A jurisprudência do Tribunal Superior

Eleitoral passou a admitir a aplicação do efeito suspensivo da decisão proferida em sede de ação de captação ilícita de sufrágio,

não mais afastando o candidato da disputa eleitoral, admitindo a sua diplomação, se eleito, e o pleno exercício de seu mandato

até a decisão final da ação, conforme entendimento expresso no Agravo Regimental na Medida Cautelar nº   2.290/AM,

Relator o Ministro Cezar Peluso, publicado em 14/2/2008, no qual fez referências a outros julgados na mesma linha, entre eles

o Acórdão nº 1.394, de 2/9/2004.

57) Quando o eleitor é quem oferece o seu voto ao candidato em troca de vantagem, que foi consumada,

ocorre  infração legal?

Não ocorre a irregularidade denominada de captação ilícita de sufrágio, pois a liberdade do eleitor de escolher de

seu candidato não foi atingida. Quando o eleitor é quem tem a iniciativa de vender seu voto não se configura a captação

irregular de sufrágio. Entretanto, ambos, eleitor e candidato, incorrerão em crime eleitoral cuja pena é de reclusão de até

4 anos e multa (art. 299 do Código Eleitoral).  É bom ressaltar que a condenação pelo referido ilícito, embora seja articulada

como pena de reclusão, por força da incidência de outros dispositivos legais, após o trânsito em julgado da decisão, o

condenado perderá seu mandato, conforme o art. 15 da Constituição da República e  alínea “e” do inciso I do art. 1º da Lei

Complementar nº 64, de 1990.
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  58) O que distingue a promessa genérica da  captação ilícita de sufrágio?

Para a incidência da norma do art. 41-A da Lei nº 9.504, de 1997,  basta que haja a promessa ou a oferta (oferecimen-

to) de vantagem de qualquer natureza, não sendo necessário que a entrega seja efetivada, ou melhor, que o eleitor venha fruir

de fato do benefício. Contudo, é importante ressaltar que o proveito deve se reverter, em tese, em favor do  eleitor,

individualmente, não sendo considerada a promessa dirigida coletivamente, que transcenda pessoas determinadas, tais como

a promessa de construção de unidade escolar numa determinada comunidade ou a reforma de uma igreja. Situações como

essas que, em tese, se revertem em benefícios coletivos,  não estariam no escopo da norma legal em questão. Em recente

acórdão, de 8/4/2010, o TSE entendeu que não ocorre ilícito quando o candidato promete, se eleito for,  distribuir cestas

básicas, genericamente, para que as comunidades evangélicas e católicas presentes no auditório façam a indicação dos

futuros beneficiários.

59) O desvio de recursos das metas contempladas em plano de trabalho previsto em convênio, para

aplicação em obras sociais que se traduzam em benefício à comunidade, poderá gerar a rejeição de contas?

O desvio de recursos do plano de trabalho formalmente previsto, ainda que se reverta em proveito para a mesma

comunidade, gerará rejeição de contas. Nesse sentido o Respe nº 33.806, julgado em 5/5/2009, pelo TSE, em que o Prefeito

reeleito em 2008 teria desviado, no seu primeiro mandado, recursos do Fundo Nacional de Saúde destinados ao Programa

de Atendimento aos Desnutridos e às Gestantes de Risco Nutricional, para comprar  cestas básicas para os moradores da

cidade, não acatando a alegação de que tais recursos foram utilizados em benefício da comunidade, cassando o diploma do

Prefeito, por não gozar da chamada quitação eleitoral, requisito de candidatura, que envolve o dever de prestar contas de

exercício de cargo público.

O TSE consagrou a tese da insanabilidade de contas, chegando a cogitar, por manifestação do Ministro Carlos Ayres

Britto, de improbidade por desvio de finalidade.

Prevaleceu o  argumento de que convênios são precedidos de estudos para evidenciar problemas mais sensíveis que

atingem cada região, os quais instruem  a definição da ajuda,  sendo, portanto, somente a parte final que materializa a adoção

de determinada política pública. Os recursos dos convênios devem ser aplicados nas previsões de seu plano de trabalho, não

admitindo outra aplicação qualquer. Julgar sanável tal irregularidade na prestação de contas seria autorizar o gestor público a

aplicar recursos aleatoriamente, sem honrar o  compromisso firmado na  obtenção desses recursos. Ressalte-se, ainda, que

tal entendimento tem o condão de afastar o uso, de forma eleitoreira, de tais recursos públicos.

60) Como o eleitor poderá agir em caso de irregularidades?

A Resolução do TSE nº 23.222 dispõe que qualquer pessoa do povo que tiver conhecimento da existência de infração

penal eleitoral deverá comunicá-la ao Juiz Eleitoral local. Outra disposição importante da referida resolução é a ordem de

prioridade que a Polícia Federal deverá dar às atribuições eleitorais.

Merece mencionar também o canal de denúncia de propaganda eleitoral irregular em todo o Estado de Minas Gerais,

incluída a propaganda eleitoral extemporânea, por meio do  site do TRE-MG, em que o denunciante deverá se identificar, mas

sua identidade ficará restrita à administração da Justiça Eleitoral, não constando em eventual apuração e/ou representação

que vier a ser intentada.

O “Denúncia on line”, como foi chamado, não responderá a consultas e não receberá denúncias de propagandas

eleitorais relativas a rádio, TV e jornais – que têm um tipo de tramitação específica. O sistema não receberá, ainda, denúncias

relativas à propaganda de candidatos a Presidente da República, já que cabe ao TSE fiscalizar a propaganda referente à

eleição presidencial.
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61)  Quais certidões criminais o candidato deverá apresentar para instruir o seu pedido de registro de

candidatura?

O candidato deverá apresentar as certidões criminais da Justiça Estadual e da Justiça Federal de 1º e 2º graus do

Estado de seu domicílio eleitoral, e do domicílio competente, no caso de candidato com foro especial. Todos os candidatos

devem apresentar  também certidões criminais emitidas pela Justiça Federal de Brasília e pela Justiça Comum do Distrito

Federal de 1º e 2º graus. O Ministro do TSE Arnaldo Versiani, Relator da resolução, afirmou que “o ideal seria que a certidão

abrangesse todo o território nacional para saber se o candidato tem alguma certidão criminal, mas isso seria inviável porque

o procedimento não é uniforme. Mas nada que impede que essa certidão venha a ser fornecida à Justiça Eleitoral”.
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Legislação

LEI COMPLEMENTAR Nº 64, DE 18 DE MAIO DE 1990.

Estabelece, de acordo com o art. 14, § 9º, da Constituição Federal, casos

de inelegibilidade, prazos de cessação e determina outras providências.

Legislação alteradora: Lei Complementar nº 81, de 13.4.94, DO 14-4 (art.

1º, I, “b”). Atualizada até 27.7.2000

O Presidente da República

Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º São inelegíveis:

I – para qualquer cargo:

a) os inalistáveis e os analfabetos;

b) os membros do Congresso Nacional, das Assembléias Legislativas, da Câmara Legislativa e das Câmaras Municipais

que hajam perdido os respectivos mandatos por infringência do disposto nos incisos I e II do art. 55 da Constituição Federal, dos

dispositivos equivalentes sobre perda de mandato das Constituições Estaduais e Leis Orgânicas dos Municípios e do Distrito

Federal, para as eleições que se realizarem durante o período remanescente do mandato para o qual foram eleitos e nos oito

anos subseqüentes ao término da legislatura; (Alínea com redação alterada pela Lei Complementar nº 81, de 13.4.1994)

Redação original do inciso I, “b”, do art. 1º da Lei Complementar nº 64/90 (a aplicação do novo texto pode depender

de decisão da Justiça Eleitoral):

b) os membros do Congresso Nacional, das Assembléias Legislativas, da Câmara Legislativa e das Câmaras Munici-

pais que hajam perdido os respectivos mandatos por infrigência do disposto no art. 55, I e II, da Constituição Federal, dos

dispositivos equivalentes sobre perda de mandato das Constituições Estaduais e Leis Orgânicas dos Municípios e do Distrito

Federal, para as eleições que se realizarem durante o período remanescente do mandato para o qual foram eleitos e nos 3

(três) anos subseqüentes ao término da legislatura;

c) O Governador e o Vice-Governador de Estado e do Distrito Federal, o Prefeito e o Vice-Prefeito que perderem seus

cargos eletivos por infrigência a dispositivo da Constituição Estadual, da Lei Orgânica do Distrito Federal ou da Lei Orgânica do

Município, para as eleições que se realizarem durante o período remanescente e nos 3 (três) anos subseqüentes ao término

do mandato para o qual tenham sido eleitos;

d) os que tenham contra sua pessoa representação julgada procedente pela Justiça Eleitoral, transitada em julgada,

em processo de apuração de abuso do poder econômico ou político, para a eleição na qual concorrem ou tenham sido

diplomados, bem como para as que se realizarem nos 3 (três) anos seguintes;
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e) os que forem condenados criminalmente, com sentença transitada em julgado, pela prática de crimes contra a

economia popular, a fé pública, a administração pública, o patrimônio público, o mercado financeiro, pelo tráfico de entorpecen-

tes e por crimes eleitorais, pelo prazo de 3 (três) anos, após o cumprimento da pena;

f) os que forem declarados indignos do oficialato, ou com ele incompatíveis, pelo prazo de 4 (quatro) anos;

g) os que tiverem suas contas relativas ao exercício de cargos ou funções públicas rejeitadas por irregularidade

insanável e por decisão irrecorrível do órgão competente, salvo se a questão houver sido ou estiver sendo submetida à

apreciação do Poder Judiciário, para as eleições que se realizarem nos 5 (cinco) anos seguintes, contados a partir da data da

decisão;

h) os detentores de cargo na administração pública direta, indireta ou fundacional, que beneficiarem a si ou a terceiros,

pelo abuso do poder econômico ou político apurado em processo, com sentença transitada em julgado, para as eleições que

se realizarem nos 3 (três) anos seguintes ao término do seu mandato ou do período de sua permanência no cargo;

i) os que, em estabelecimentos de crédito, financiamento ou seguro, que tenham sido ou estejam sendo objeto de

processo de liquidação judicial ou extrajudicial, hajam exercido, nos 12 (doze) meses anteriores à respectiva decretação, cargo

ou função de direção, administração ou representação, enquanto não forem exonerados de qualquer responsabilidade;

II – para Presidente e Vice-Presidente da República:

a) até 6 (seis) meses depois de afastados definitivamente de seus cargos e funções:

1 – os Ministros de Estado;

2 – os chefes dos órgãos de assessoramento direto, civil e militar, da Presidência da República;

3 – o chefe do órgão de assessoramento de informações da Presidência da República;

4 – o Chefe do Estado-Maior das Forças Armadas;

5 – o Advogado-Geral da União e o Consultor-Geral da República;

6 – os Chefes do Estado-Maior da Marinha, do Exército e da Aeronáutica;

7 – os Comandantes do Exército, Marinha e Aeronáutica;

8 – os magistrados;

9 – os presidentes, diretores e superintendentes de autarquias, empresas públicas, sociedades de economia mista e

fundações públicas e as mantidas pelo poder público;

10 – os Governadores de Estados, do Distrito Federal e Territórios;

11 – os Interventores Federais;

12 – os Secretários de Estado;

13 – os Prefeitos Municipais;

14 – os membros dos Tribunais de Contas da União, dos Estados e do Distrito Federal;

15 – o Diretor-Geral do Departamento de Polícia Federal;

16 – os Secretários-Gerais, os Secretários Executivos, os Secretários Nacionais e os Secretários Federais dos

Ministérios e as pessoas que ocupem cargos equivalentes;

b) os que tenham exercido, nos 6 (seis) meses anteriores à eleição, nos Estados, no Distrito Federal, Territórios e em

qualquer dos Poderes da União, cargo ou função de nomeação pelo Presidente da República sujeito à aprovação prévia do

Senado Federal;

c) Vetado;

d) os que, até 6 (seis) meses antes da eleição, tiverem competência ou interesse, direto, indireto ou eventual, no

lançamento, arrecadação ou fiscalização de impostos, taxas e contribuições de caráter obrigatório, inclusive para fiscais, ou

para aplicar multas relacionadas com essas atividades;

e) os que, até 6 (seis) meses antes da eleição, tenham exercido cargo ou função de direção, administração ou

representação nas empresas de que tratam os arts. 3º e 5º da Lei nº 4.137, de 10 de setembro de 1962, quando, pelo âmbito

e natureza de suas atividades, possam tais empresas influir na economia nacional;
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f) os que, detendo o controle de empresas ou grupo de empresas que atuem no Brasil, nas condições monopolísticas

previstas no parágrafo único do art. 5º da lei citada na alínea anterior, não apresentarem à Justiça Eleitoral, até 6 (seis) meses

antes do pleito, a prova de que fizeram cessar o abuso, apurado, do poder econômico, ou de que transferiram, por força

regular, o controle de referidas empresas ou grupo de empresas;

g) os que tenham, dentro dos 4 (quatro) meses anteriores ao pleito, ocupado cargo ou função de direção, administra-

ção ou representação em entidades representativas de classe, mantidas, total ou parcialmente, por contribuições impostas

pelo poder público ou com recursos arrecadados e repassados pela Previdência Social;

h) os que, até 6 (seis) meses depois de afastados das funções, tenham exercido cargo de presidente, diretor ou

superintendente de sociedades com objetivos exclusivos de operações financeiras e façam publicamente apelo à poupança e

ao crédito, inclusive através de cooperativas e da empresa ou estabelecimentos que gozem, sob qualquer forma, de vantagens

asseguradas pelo poder público, salvo se decorrentes de contratos que obedeçam a cláusulas uniformes;

i) os que, dentro de 6 (seis) meses anteriores ao pleito, hajam exercido cargo ou função de direção, administração ou

representação em pessoa jurídica ou em empresa que mantenha contrato de execução de obras, de prestação de serviços ou

de fornecimento de bens com órgão do poder público ou sob seu controle, salvo no caso de contrato que obedeça a cláusulas

uniformes;

j) os que, membros do Ministério Público, não se tenham afastado das suas funções até 6 (seis) meses anteriores ao pleito;

l) os que, servidores públicos, estatutários ou não, dos órgãos ou entidades da administração direta ou indireta da

União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e dos Territórios, inclusive das fundações mantidas pelo poder público,

não se afastarem até 3 (três) meses anteriores ao pleito, garantido o direito à percepção dos seus vencimentos integrais;

III – para Governador e Vice-Governador de Estado e do Distrito Federal:

a) os inelegíveis para os cargos de Presidente e Vice-Presidente da República especificados na alínea “a” do inciso II

deste artigo e, no tocante às demais alíneas, quando se tratar de repartição pública, associação ou empresas que operem no

território do Estado ou do Distrito Federal, observados os mesmos prazos;

b) até 6 (seis) meses depois de afastados definitivamente de seus cargos ou funções:

1 – os Chefes dos Gabinetes Civil e Militar do Governador do Estado ou do Distrito Federal;

2 – os Comandantes do Direito Naval, Região Militar e Zona Aérea;

3 – os diretores de órgãos estaduais ou sociedades de assistência aos Municípios;

4 – os Secretários da administração municipal ou membros de órgãos congêneres;

IV – para Prefeito e Vice-Prefeito:

a) no que lhes for aplicável, por identidade de situações, os inelegíveis para os cargos de Presidente e Vice-Presidente

da República, Governador e Vice-Governador de Estado e do Distrito Federal, observado o prazo de 4 (quatro) meses para

a desincompatibilização;

b) os membros do Ministério Público e Defensoria Pública em exercício na comarca, nos 4 (quatro) meses anteriores

ao pleito, sem prejuízo dos vencimentos integrais;

c) as autoridades policiais, civis ou militares, com exercício no Município, nos 4 (quatro) meses anteriores ao pleito;

V – para o Senado Federal:

a) os inelegíveis para os cargos de Presidente e Vice-Presidente da República especificados na alínea “a” do inciso II

deste artigo e, no tocante às demais alíneas, quando se tratar de repartição pública, associação ou empresa que opere no

território do Estado, observados os mesmos prazos;

b) em cada Estado e no Distrito Federal, os inelegíveis para os cargos de Governador e Vice-Governador, nas mesmas

condições estabelecidas, observados os mesmos prazos;

VI – para a Câmara dos Deputados, Assembléia Legislativa e Câmara Legislativa, no que lhes for aplicável, por

identidade de situações, os inelegíveis para o Senado Federal, nas mesmas condições estabelecidas, observados os mesmos

prazos;
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VII – para a Câmara Municipal:

a) no que lhes for aplicável, por identidade de situações, os inelegíveis para o Senado Federal e para a Câmara dos

Deputados, observado o prazo de 6 (seis) meses para a desincompatibilização;

b) em cada Município, os inelegíveis para os cargos de Prefeito e Vice-prefeito, observado o prazo de 6 (seis) meses

para desincompatibilização.

§ 1º Para concorrência a outros cargos, o Presidente da República, os Governadores de Estado e do Distrito Federal

e os Prefeitos devem renunciar aos respectivos mandatos até 6 (seis) meses antes do pleito.

§ 2º O Vice-Presidente, o Vice-Governador e o Vice-Prefeito poderão candidatar-se a outros cargos, preservando os

seus mandatos respectivos, desde que, nos últimos 6 (seis) meses anteriores ao pleito, não tenham sucedido ou substituído

o titular.

§ 3º São inelegíveis, no território de jurisdição do titular, o cônjuge e os parentes consangüíneos ou afins, até o segundo

grau ou por adoção, do Presidente da República, de Governador de Estado ou Território, do Distrito Federal, de Prefeito ou

de quem os haja substituído dentro do 6 (seis) meses anteriores ao pleito, salvo se já titular de mandato eletivo e candidato à

reeleição.

Art. 2º Compete à Justiça Eleitoral conhecer e decidir as argüições de inelegibilidade.

Parágrafo único. A argüição de inelegibilidade será feita perante:

I – o Tribunal Superior Eleitoral, quando se tratar de candidato a Presidente ou Vice-Presidente da República;

II – os Tribunais Regionais Eleitorais, quando se tratar de candidato a Senador, Governador e Vice-Governador de

Estado e do Distrito Federal, Deputado Federal, Deputado Estadual e Deputado Distrital;

III – os Juízes Eleitorais, quando se tratar de candidato a Prefeito, Vice-Prefeito e Vereador.

Art. 3º Caberá a qualquer candidato, a partido político, coligação ou ao Ministério Público, no prazo de 5 (cinco) dias,

contados da publicação do pedido de registro do candidato, impugná-lo em petição fundamentada.

§ 1º A impugnação, por parte do candidato, partido político ou coligação, não impede a ação do Ministério Público no

mesmo sentido.

§ 2º Não poderá impugnar o registro de candidato o representante do Ministério Público que, nos 4 (quatro) anos

anteriores, tenha disputado cargo eletivo, integrado Diretório de partido ou exercido atividade político-partidária.

§ 3º O impugnante especificará, desde logo, os meios de prova com que pretende demonstrar a veracidade do

alegado, arrolando testemunhas, se for o caso, no máximo de 6 (seis).

Art. 4º A partir da data em que terminar o prazo para impugnação, passará a correr, após devida notificação, o prazo de

7 (sete) dias para que o candidato, partido político ou coligação possa contestá-la, juntar documentos, indicar rol de testemunhas

e requerer a produção de outras provas, inclusive documentais, que se encontrarem em poder de terceiros, de repartições

públicas ou em procedimentos judiciais, ou administrativos, salvo os processos em tramitação em segredo de justiça.

Art. 5º Decorrido o prazo para contestação, se não se tratar apenas de matéria de direito e a prova protestada for

relevante, serão designados os 4 (quatro) dias seguintes para inquirição das testemunhas do impugnante e do impugnado, as

quais comparecerão por iniciativa das partes que as tiverem arrolado, com notificação judicial.

§ 1º As testemunhas do impugnante e do impugnado serão ouvidas em uma só assentada.

§ 2º Nos 5 (cinco) dias subseqüentes, o Juiz, ou o Relator, procederá a todas as diligências que determinar, de ofício

ou a requerimento das partes.

§ 3º No prazo do parágrafo anterior, o Juiz, ou o Relator, poderá ouvir terceiros, referidos pelas partes, ou testemu-

nhas, como conhecedores dos fatos e circunstâncias que possam influir na decisão da causa.

§ 4º Quando qualquer documento necessário à formação da prova se achar em poder de terceiro, o Juiz, ou o Relator,

poderá ainda, no mesmo prazo, ordenar o respectivo depósito.

§ 5º Se o terceiro, sem justa causa, não exibir o documento, ou não comparecer a juízo, poderá o Juiz contra ele

expedir mandado de prisão e instaurar processo por crime de desobediência.
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Art. 6º Encerrado o prazo da dilação probatória, nos termos do artigo anterior, as partes, inclusive o Ministério Público,

poderão apresentar alegações no prazo comum de 5 (cinco) dias.

Art. 7º Encerrado o prazo para alegações, os autos serão conclusos ao Juiz, ou ao Relator, no dia imediato, para

sentença, ou julgamento pelo Tribunal.

Parágrafo único. O Juiz, ou Tribunal, formará sua convicção pela livre apreciação da prova, atendendo aos fatos e às circunstân-

cias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes, mencionando, na decisão, os que motivaram seu convencimento.

Art. 8º Nos pedidos de registro de candidatos a eleições municipais, o Juiz Eleitoral apresentará a sentença em

Cartório 3 (três) dias após a conclusão dos autos, passando a correr deste momento o prazo de 3 (três) dias para a

interposição de recursos para o Tribunal Regional Eleitoral.

§ 1º A partir da data em que for protocolizada a petição de recurso, passará a correr o prazo de 3 (três) dias para a

apresentação de contra-razões.

§ 2º Apresentadas as contra-razões, serão os autos imediatamente remetidos ao Tribunal Regional Eleitoral, inclusive

por portador, se houver necessidade, decorrente da exigüidade de prazo, correndo as despesas do transporte por conta do

recorrente, se tiver condições de pagá-las.

Art. 9º Se o Juiz Eleitoral não apresentar a sentença no prazo do artigo anterior, o prazo para recurso só começará a

correr após a publicação da mesma por edital, em Cartório.

Parágrafo único. Ocorrendo a hipótese prevista neste artigo, o Corregedor Regional, de ofício, apurará o motivo do

retardamento e proporá ao Tribunal Regional Eleitoral, se for o caso, a aplicação da penalidade cabível.

Art. 10 Recebidos os autos na Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral, estes serão autuados e apresentados no

mesmo dia ao Presidente, que, também na mesma data, os distribuirá a um Relator e mandará abrir vistas ao Procurador

Regional pelo prazo de 2 (dois) dias.

Parágrafo único. Findo o prazo, com ou sem parecer, os autos serão enviados ao Relator, que os apresentará em

mesa para julgamento em 3 (três) dias, independentemente de publicação em pauta.

Art. 11 Na sessão do julgamento, que poderá se realizar em até 2 (duas) reuniões seguidas, feito o relatório, facultada

a palavra às partes e ouvido o Procurador Regional, proferirá o Relator o seu voto e serão tomados os dos demais Juízes.

§ 1º Proclamado o resultado, o Tribunal se reunirá para lavratura do acórdão, no qual serão indicados o direito, os

fatos e as circunstâncias com base nos fundamentos do Relator ou do voto vencedor.

§ 2º Terminada a sessão, far-se-á a leitura e a publicação do acórdão, passando a correr dessa data o prazo de 3

(três) dias, para a interposição de recurso para o Tribunal Superior Eleitoral, em petição fundamentada.

Art. 12 Havendo recurso para o Tribunal Superior Eleitoral, a partir da data em que for protocolizada a petição passará

a correr o prazo de 3 (três) dias para a apresentação de contra-razões, notificado por telegrama o recorrido.

Parágrafo único. Apresentadas as contra-razões, serão os autos imediatamente remetidos ao Tribunal Superior Eleitoral.

Art. 13 Tratando-se de registro a ser julgado originariamente por Tribunal Regional Eleitoral, observado o disposto no

art. 6º desta Lei Complementar, o pedido de registro, com ou sem impugnação, será julgado em 3 (três) dias, independente-

mente de publicação em pauta.

Parágrafo único. Proceder-se-á ao julgamento na forma estabelecida no art. 11 desta Lei Complementar e, havendo

recurso para o Tribunal Superior Eleitoral, observar-se-á o disposto no artigo anterior.

Art. 14 No Tribunal Superior Eleitoral, os recursos sobre registro de candidatos serão processados e julgados na forma

prevista nos arts. 10 e 11 desta Lei Complementar.

Art. 15 Transitada em julgado a decisão que declarar a inelegibilidade do candidato, ser-lhe-á negado registro, ou

cancelado, se já tiver sido feito, ou declarado nulo o diploma, se já expedido.

Art. 16 Os prazos a que se referem os arts. 3º e seguintes desta Lei Complementar são peremptórios e contínuos e

correm em Secretaria ou Cartório e, a partir da data do encerramento do prazo para registro de candidatos, não se

suspendem aos sábados, domingos e feriados.
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Art. 17 É facultado ao partido político ou coligação que requerer o registro de candidato considerado inelegível dar-lhe

substituto, mesmo que a decisão passada em julgado tenha sido proferida após o termo final do prazo de registro, caso em que

a respectiva Comissão Executiva do partido fará a escolha do candidato.

Art. 18 A declaração de inelegibilidade do candidato à Presidência da República, Governador de Estado e do Distrito

Federal e Prefeito Municipal não atingirá o candidato a Vice-Presidente, Vice-Governador ou Vice-Prefeito, assim como a

destes não atingirá aqueles.

Art. 19 As transgressões pertinentes a origem de valores pecuniários, abuso do poder econômico ou político, em

detrimento da liberdade de voto, serão apuradas mediante investigações jurisdicionais realizadas pelo Corregedor-Geral e

Corregedores Regionais Eleitorais.

Parágrafo único. A apuração e a punição das transgressões mencionadas no “caput” deste artigo terão o objetivo de

proteger a normalidade e legitimidade das eleições contra a influência do poder econômico ou do abuso do exercício de

função, cargo ou emprego na administração direta, indireta e fundacional da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos

Municípios.

Art. 20 O candidato, partido político ou coligação são parte legítima para denunciar os culpados e promover-lhes a

responsabilidade; a nenhum servidor público, inclusive de autarquias, de entidade paraestatal e de sociedade de economia

mista será lícito negar ou retardar ato de ofício tendente a esse fim, sob pena de crime funcional.

Art. 21 As transgressões a que se refere o art. 19 desta Lei Complementar serão apuradas mediante procedimento

sumaríssimo de investigação judicial, realizada pelo Corregedor-Geral e Corregedores Regionais Eleitorais, nos termos das

Leis nºs 1.579, de 18 de março de 1952, 4.410, de 24 de setembro de 1964, com as modificações desta Lei Complementar.

Art. 22 Qualquer partido político, coligação, candidato ou Ministério Público Eleitoral poderá representar à Justiça

Eleitoral, diretamente ao Corregedor-Geral ou Regional, relatando fatos e indicando provas, indícios e circunstâncias e pedir

abertura de investigação judicial para apurar uso indevido, desvio ou abuso do poder econômico ou do poder de autoridade,

ou utilização indevida de veículos ou meios de comunicação social, em benefício de candidato ou de partido político, obedecido

o seguinte rito:

I – o Corregedor, que terá as mesmas atribuições do Relator em processos judiciais, ao despachar a inicial, adotará as

seguintes providências:

a) ordenará que se notifique o representado do conteúdo da petição, entregando-se-lhe a segunda via apresentada

pelo representante com as cópias dos documentos, a fim de que, no prazo de 5 (cinco) dias, ofereça ampla defesa, juntada de

documentos e rol de testemunhas, se cabível;

b) determinará que se suspenda o ato que deu motivo à representação, quando for relevante o fundamento e do ato

impugnado puder resultar a ineficiência da medida, caso seja julgada procedente;

c) indeferirá desde logo a inicial, quando não for caso de representação ou lhe faltar algum requisito desta Lei

Complementar;

II – no caso de o Corregedor indeferir a reclamação ou representação, ou retardar-lhe a solução, poderá o interessa-

do renová-la perante o Tribunal, que resolverá dentro de 24 (vinte e quatro) horas;

III – o interessado, quando for atendido ou ocorrer demora, poderá levar o fato ao conhecimento do Tribunal Superior

Eleitoral, a fim de que sejam tomadas as providências necessárias;

IV – feita a notificação, a Secretaria do Tribunal juntará aos autos cópia autêntica do ofício endereçado ao represen-

tado, bem como a prova da entrega ou da sua recusa em aceitá-la ou dar recibo;

V – findo o prazo da notificação, com ou sem defesa, abrir-se-á prazo de 5 (cinco) dias para inquirição, em uma só

assentada, de testemunhas arroladas pelo representante e pelo representado, até o máximo de 6 (seis) para cada um, as

quais comparecerão independentemente de intimação;

VI – nos 3 (três) dias subseqüentes, o Corregedor procederá a todas as diligências que determinar, “ex officio” ou a

requerimento das partes;
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VII – no prazo da alínea anterior, o Corregedor poderá ouvir terceiros, referidos pelas partes, ou testemunhas, como
conhecedores dos fatos e circunstâncias que possam influir na decisão do feito;

VIII – quando qualquer documento necessário à formação da prova se achar em poder de terceiro, inclusive estabe-
lecimento de crédito, oficial ou privado, o Corregedor poderá, ainda, no mesmo prazo, ordenar o respectivo depósito ou
requisitar cópias;

IX – se o terceiro, sem justa causa, não exibir o documento, ou não comparecer a juízo, o Juiz poderá expedir contra
ele mandado de prisão e instaurar processo por crime de desobediência;

X – encerrado o prazo de dilação probatória, as partes, inclusive o Ministério Público, poderão apresentar alegações
no prazo comum de 2 (dois) dias;

XI – terminado o prazo para alegações, os autos serão conclusos ao Corregedor, no dia imediato, para apresentação
de relatório conclusivo sobre o que houver sido apurado;

XII – o relatório do Corregedor, que será assentado em 3 (três) dias, e os autos da representação serão encaminha-
dos ao Tribunal competente, no dia imediato, com pedido de inclusão “incontinenti” do feito em pauta, para julgamento na
primeira sessão subseqüente;

XIII – no Tribunal, o Procurador-Geral ou Regional Eleitoral terá vista dos autos por 48 (quarenta e oito) horas, para
se pronunciar sobre as imputações e conclusões do relatório;

XIV – julgada procedente a representação, o Tribunal declarará a inelegibilidade do representado e de quantos hajam
contribuído para a prática do ato, cominando-lhes sanção de inelegibilidade para as eleições a se realizarem nos 3 (três) anos
subseqüentes à eleição em que se verificou, além da cassação do registro do candidato diretamente beneficiado pela
interferência do poder econômico e pelo desvio ou abuso do poder de autoridade, determinando a remessa dos autos ao
Ministério Público Eleitoral, para instauração de processo disciplinar, se for o caso, e processo-crime, ordenando quaisquer
outras providências que a espécie comportar;

XV – se a representação for julgada procedente após a eleição do candidato, serão remetidas cópias de todo o
processo ao Ministério Público Eleitoral, para os fins previstos no art. 14, §§ 10 e 11, da Constituição Federal, e art. 262, inciso
IV, do Código Eleitoral.

Parágrafo único. O recurso contra a diplomação, interposto pelo representante, não impede a atuação do Ministério
Público no mesmo sentido.

Art. 23 O Tribunal formará sua convicção pela livre apreciação dos fatos públicos e notórios, dos indícios e presunções
e prova produzida, atentando para circunstâncias ou fatos, ainda que não indicados ou alegados pelas partes, mas que
preservem o interesse público de lisura eleitoral.

Art. 24 Nas eleições municipais, o Juiz Eleitoral será competente para conhecer e processar a representação prevista
nesta Lei Complementar, exercendo todas as funções atribuídas ao Corregedor-Geral ou Regional, constantes dos incisos I
a XV do art. 22 desta Lei Complementar, cabendo ao representante do Ministério Público Eleitoral em função da Zona Eleitoral
as atribuições deferidas ao Procurador-Geral e Regional Eleitoral, observadas as normas do procedimento previstas nesta Lei
Complementar.

Art. 25 Constitui crime eleitoral a argüição de inelegibilidade, ou a impugnação de registro de candidato feito por interferência
do poder econômico, desvio ou abuso do poder de autoridade, deduzida de forma temerária ou de manifesta má-fé:

Pena – detenção de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, e multa de 20 (vinte) a 50 (cinqüenta) vezes o valor do bônus do
Tesouro Nacional (BTN), e, no caso de sua extinção, de título público que o substitua.

Art. 26 Os prazos de desincompatibilização previstos nesta Lei Complementar que já estiverem ultrapassados na data
de sua vigência considerar-se-ão atendidos, desde que a desincompatibilização ocorra até 2 (dois) dias após a publicação
desta Lei Complementar.

Art. 27 Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 28 Revogam-se a Lei Complementar nº 5, de 29 de abril de 1970, e as demais disposições em contrário.

Brasília, 18 de maio de 1990; 169º da Independência e 102º da República. – Fernando Collor – Bernardo Cabral.
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LEI Nº 9.096, DE 19 DE SETEMBRO DE 1995

(Com as alterações da Lei nº 12.034, de 29 de setembro de 2009)

Dispõe sobre partidos políticos, regulamenta os arts. 17 e 14, § 3º, inciso

V, da Constituição Federal. O Vice-Presidente da República, no exercício

do cargo de Presidente da República.

Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

Título I

Disposições Preliminares

Art. 1º O partido político, pessoa jurídica de direito privado, destina-se a assegurar, no interesse do regime democrá-

tico, a autenticidade do sistema representativo e a defender os direitos fundamentais definidos na Constituição Federal.

– Lei nº 10.406/2002 (Código Civil):

“Art. 44. São pessoas jurídicas de direito privado:

V – os partidos políticos. (Incluído pela Lei nº 10.825/2003.)

§ 3º Os partidos políticos serão organizados e funcionarão conforme o disposto em lei específica.

(Incluído pela Lei nº 10.825/2003.)

Art. 2.031. As associações, sociedades e fundações, constituídas na forma das leis anteriores, bem como os empre-

sários, deverão se adaptar às disposições deste Código até 11 de janeiro de 2007. (Redação dada pela Lei nº 11.127/2005.)

Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica às organizações religiosas nem aos partidos políticos.” (Incluído

pela Lei nº 10.825/2003)

Art. 2º É livre a criação, fusão, incorporação e extinção de partidos políticos cujos programas respeitem a soberania

nacional, o regime democrático, o pluripartidarismo e os direitos fundamentais da pessoa humana.

– CF/88, art. 17.

Art. 3º É assegurada ao partido político autonomia para definir sua estrutura interna, organização e funcionamento.

– CF/88, art. 17, § 1º, com redação dada pela EC nº 52/2006: “É assegurada aos partidos políticos autonomia para

definir sua estrutura interna, organização e funcionamento e para adotar os critérios de escolha e o regime de suas coligações

eleitorais, sem obrigatoriedade de vinculação entre as candidaturas em âmbito nacional, estadual, distrital ou municipal,

devendo seus estatutos estabelecer normas de disciplina e fidelidade partidária”.

Art. 4º Os filiados de um partido político têm iguais direitos e deveres.

Art. 5º A ação do partido tem caráter nacional e é exercida de acordo com seu estatuto e programa, sem subordinação

a entidades ou governos estrangeiros.

Art. 6º É vedado ao partido político ministrar instrução militar ou paramilitar, utilizar-se de organização da mesma

natureza e adotar uniforme para seus membros.

– CF/88, art. 17, § 4º.

Art. 7º O partido político, após adquirir personalidade jurídica na forma da lei civil, registra seu estatuto no Tribunal

Superior Eleitoral.

– CF/88, art. 17, § 2º.

§ 1º Só é admitido o registro do estatuto de partido político que tenha caráter nacional, considerando-se como tal

aquele que comprove o apoiamento de eleitores correspondente a, pelo menos, meio por cento dos votos dados na última

eleição geral para a Câmara dos Deputados, não computados os votos em branco e os nulos, distribuídos por um terço, ou

mais, dos Estados, com um mínimo de um décimo por cento do eleitorado que haja votado em cada um deles.

– V. primeira e terceira notas ao art. 9º, § 1º, e o art. 55 desta Lei.
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– Res. do TSE nº 22.711/2008: constitucionalidade deste dispositivo.

§ 2º Só o partido que tenha registrado seu estatuto no Tribunal Superior Eleitoral pode participar do processo eleitoral,

receber recursos do Fundo Partidário e ter acesso gratuito ao rádio e à televisão, nos termos fixados nesta Lei.

– CF/88, art. 17, § 3º.

* Res. do TSE nº 22.592/2007: o partido incorporador tem direito à percepção das cotas do Fundo Partidário devidas

ao partido incorporado, anteriores à averbação do registro no TSE.

§ 3º Somente o registro do estatuto do partido no Tribunal Superior Eleitoral assegura a exclusividade da sua

denominação, sigla e símbolos, vedada a utilização, por outros partidos, de variações que venham a induzir a erro ou confusão.

Título II

Da Organização e Funcionamento dos Partidos Políticos

Capítulo I

Da Criação e do Registro dos Partidos Políticos

Art. 8º O requerimento do registro de partido político, dirigido ao Cartório competente do Registro Civil das Pessoas

Jurídicas, da Capital Federal, deve ser subscrito pelos seus fundadores, em número nunca inferior a cento e um, com domicílio

eleitoral em, no mínimo, um terço dos Estados, e será acompanhado de:

I – cópia autêntica da ata da reunião de fundação do partido;

II – exemplares do Diário Oficial que publicou, no seu inteiro teor, o programa e o estatuto;

III – relação de todos os fundadores com o nome completo, naturalidade, número do título eleitoral com a Zona, Seção,

Município e Estado, profissão e endereço da residência.

* Res. do TSE nº 22.510/2007: impossibilidade de utilização de cédula de identidade em lugar do título eleitoral no

procedimento de coleta de assinaturas de apoiamento para criação de partido político.

§ 1º O requerimento indicará o nome e função dos dirigentes provisórios e o endereço da sede do partido na Capital

Federal.

* Res. do TSE nº 22.316/2006: o endereço a ser indicado deve ser o da sede nacional do partido político na Capital

Federal.

§ 2º Satisfeitas as exigências deste artigo, o Oficial do Registro Civil efetua o registro no livro correspondente,

expedindo certidão de inteiro teor.

§ 3º Adquirida a personalidade jurídica na forma deste artigo, o partido promove a obtenção do apoiamento mínimo

de eleitores a que se refere o § 1º do art. 7º e realiza os atos necessários para a constituição definitiva de seus órgãos e

designação dos dirigentes, na forma do seu estatuto.

– V. primeira e terceira notas ao art. 9º, § 1º, desta lei.

Art. 9º Feita a constituição e designação, referidas no § 3º do artigo anterior, os dirigentes nacionais promoverão o

registro do estatuto do partido junto ao Tribunal Superior Eleitoral, através de requerimento acompanhado de:

I – exemplar autenticado do inteiro teor do programa e do estatuto partidários, inscritos no Registro Civil;

II – certidão do Registro Civil da Pessoa Jurídica, a que se refere o § 2º do artigo anterior;

III – certidões dos Cartórios Eleitorais que comprovem ter o partido obtido o apoiamento mínimo de eleitores a que se

refere o § 1º do art. 7º.

§ 1º A prova do apoiamento mínimo de eleitores é feita por meio de suas assinaturas, com menção ao número do

respectivo título eleitoral, em listas organizadas para cada Zona, sendo a veracidade das respectivas assinaturas e o número

dos títulos atestados pelo Escrivão Eleitoral.

* V. nota ao art. 8º, III, desta Lei.

* Lei nº 10.842/2004, art. 4º: as atribuições da escrivania eleitoral passaram a ser exercidas privativamente pelo chefe

de cartório eleitoral.
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– Dec.-TSE s/nº, de 9.9.97, na Pet nº 363: indefere pedido de reconhecimento, como válidas, de assinaturas de

apoiamento de eleitores colhidas via Internet. Res.do TSE nº 22.553/2007: inadmissibilidade de encaminhamento de ficha de

apoiamento de eleitores pela Internet, tendo em vista a exigência contida no art. 9º, § 1º, da Lei nº 9.096/95. Res.-TSE nº

21.966/2004: “Partido político em processo de registro na Justiça Eleitoral tem direito de obter lista de eleitores, com os

respectivos número do título e zona eleitoral”. Res. do TSE nº 21.853/2004, sobre formulário para coleta de assinaturas: pode

ser inserida frase no sentido de que a assinatura não representa filiação partidária; cidadão analfabeto pode manifestar apoio

por meio de impressão digital, desde que identificado pelo nome, números de inscrição, zona e seção, município, unidade da

Federação e data de emissão do título eleitoral; e possibilidade de conter campos para endereço e telefone.

§ 2º O Escrivão Eleitoral dá imediato recibo de cada lista que lhe for apresentada e, no prazo de quinze dias, lavra o

seu atestado, devolvendo-a ao interessado.

* V. segunda nota ao parágrafo anterior.

§ 3º Protocolado o pedido de registro no Tribunal Superior Eleitoral, o processo respectivo, no prazo de quarenta e oito

horas, é distribuído a um Relator, que, ouvida a Procuradoria-Geral, em dez dias, determina, em igual prazo, diligências para

sanar eventuais falhas do processo.

§ 4º Se não houver diligências a determinar, ou após o seu atendimento, o Tribunal Superior Eleitoral registra o

estatuto do partido, no prazo de trinta dias.

Art. 10. As alterações programáticas ou estatutárias, após registradas no Ofício Civil competente, devem ser encami-

nhadas, para o mesmo fim, ao Tribunal Superior Eleitoral.

Parágrafo único. O partido comunica à Justiça Eleitoral a constituição de seus órgãos de direção e os nomes dos

respectivos integrantes, bem como as alterações que forem promovidas, para anotação:

– Parágrafo acrescido pelo art. 1º da Lei nº 9.259/96, que dispõe, ainda, em seu art. 3º, que este parágrafo aplica-se

a todas as alterações efetivadas a qualquer tempo, ainda que submetidas à Justiça Eleitoral na vigência da Lei nº 5.682/71.

I – no Tribunal Superior Eleitoral, dos integrantes dos órgãos de âmbito nacional;

II – nos Tribunais Regionais Eleitorais, dos integrantes dos órgãos de âmbito estadual, municipal ou zonal.

Art. 11. O partido com registro no Tribunal Superior Eleitoral pode credenciar, respectivamente:

I – Delegados perante o Juiz Eleitoral;

II – Delegados perante o Tribunal Regional Eleitoral;

III – Delegados perante o Tribunal Superior Eleitoral.

Parágrafo único. Os Delegados credenciados pelo órgão de direção nacional representam o partido perante quais-

quer Tribunais ou Juízes Eleitorais; os credenciados pelos órgãos estaduais, somente perante o Tribunal Regional Eleitoral e

os Juízes Eleitorais do respectivo Estado, do Distrito Federal ou Território Federal; e os credenciados pelo órgão municipal,

perante o Juiz Eleitoral da respectiva jurisdição.

Capítulo II

Do Funcionamento Parlamentar

Art. 12. O partido político funciona, nas Casas Legislativas, por intermédio de uma bancada, que deve constituir suas

lideranças de acordo com o estatuto do partido, as disposições regimentais das respectivas Casas e as normas desta Lei.

Art. 13. Tem direito a funcionamento parlamentar, em todas as Casas Legislativas para as quais tenha elegido

representante, o partido que, em cada eleição para a Câmara dos Deputados obtenha o apoio de, no mínimo, cinco por cento

dos votos apurados, não computados os brancos e os nulos, distribuídos em, pelo menos, um terço dos Estados, com um

mínimo de dois por cento do total de cada um deles.

– Ac. do STF, de 7.12.2006, nas ADIn nºs 1.351 e 1.354: declara inconstitucional este artigo.

– Res. do TSE nºs 22.132/2005 e 22.280/2006: a questão relativa ao funcionamento dos partidos não é matéria eleitoral.
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Capítulo III

Do Programa e do Estatuto

Art. 14. Observadas as disposições constitucionais e as desta Lei, o partido é livre para fixar, em seu programa, seus

objetivos políticos e para estabelecer, em seu estatuto, a sua estrutura interna, organização e funcionamento.

Art. 15. O estatuto do partido deve conter, entre outras, normas sobre:

I – nome, denominação abreviada e o estabelecimento da sede na Capital Federal;

II – filiação e desligamento de seus membros;

III – direitos e deveres dos filiados;

IV – modo como se organiza e administra, com a definição de sua estrutura geral e identificação, composição e

competências dos órgãos partidários nos níveis municipal, estadual e nacional, duração dos mandatos e processo de eleição

dos seus membros;

V – fidelidade e disciplina partidárias, processo para apuração das infrações e aplicação das penalidades, assegurado

amplo direito de defesa;

VI – condições e forma de escolha de seus candidatos a cargos e funções eletivas;

VII – finanças e contabilidade, estabelecendo, inclusive, normas que os habilitem a apurar as quantias que os seus

candidatos possam despender com a própria eleição, que fixem os limites das contribuições dos filiados e definam as diversas

fontes de receita do partido, além daquelas previstas nesta Lei;

VIII – critérios de distribuição dos recursos do Fundo Partidário entre os órgãos de níveis municipal, estadual e nacional

que compõem o partido;

– V. notas aos arts. 28, § 3º, e 37, § 2º, desta Lei.

IX – procedimento de reforma do programa e do estatuto.

Art. 15-A. A responsabilidade, inclusive civil e trabalhista, cabe exclusivamente ao órgão partidário municipal, estadual

ou nacional que tiver dado causa ao não cumprimento da obrigação, à violação de direito, a dano a outrem ou a qualquer ato

ilícito, excluída a solidariedade de outros órgãos de direção partidária

– Artigo alterado pelo art. 2º da Lei nº 12.034/2009.

Capítulo IV

Da Filiação Partidária

– Res. do TSE nº 19.406/95, arts. 33 a 40: normas sobre filiação partidária. Res. do TSE nº 21.574/2003:

“Dispõe sobre o Sistema de Filiação Partidária e dá outras providências”.

Art. 16. Só pode filiar-se a partido o eleitor que estiver no pleno gozo de seus direitos políticos.

– Lei nº 6.996/82, art. 7º, § 2º, e Res. do TSE nº 21.538/2003, arts. 17, § 1º, e 18, § 5º: fornecimento de relações de

eleitores aos partidos políticos nos dias 1º e 15 de cada mês, ou no primeiro dia útil seguinte, pelos cartórios eleitorais.

– Vedações de atividade político-partidária: CF/88, arts. 142, § 3º, V (militares); CF/88, art. 128, § 5º, II, e (membros

do Ministério Público); CF/88, art. 95, p. único, III (magistrados); CF/88, art. 73, §§ 3º e 4º (membros do TCU); LC nº 80/94,

arts. 46, V, 91, V, e 130, V (membros da Defensoria Pública); CE/65, art. 366 (servidor da Justiça Eleitoral).

– Ac. do TSE nºs 12.371/92, 23.351/2004 e 22.014/2004: a inelegibilidade não impede a filiação partidária.

Art. 17. Considera-se deferida, para todos os efeitos, a filiação partidária, com o atendimento das regras estatutárias

do partido.

Parágrafo único. Deferida a filiação do eleitor, será entregue comprovante ao interessado, no modelo adotado pelo

partido.

Art. 18. Para concorrer a cargo eletivo, o eleitor deverá estar filiado ao respectivo partido pelo menos um ano antes da

data fixada para as eleições, majoritárias ou proporcionais.
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– Lei nº 9.504/97, art. 9º, “caput”; Res. do TSE nºs 19.978/97, 19.988/97, 20.539/99, 22.012/2005, 22.015/2005,

22.095/2005 e Ac. do TSE, de 21.9.2006, no RO nº 993: prazo de filiação partidária igual ao de desincompatibilização para

magistrados, membros dos tribunais de contas e do Ministério Público. Res.-TSE nº 22.088/2005: servidor da Justiça Eleitoral

deve se exonerar para cumprir o prazo legal de filiação partidária, ainda que afastado do órgão de origem e pretenda

concorrer em Estado diverso de seu domicílio profissional. Ac.-TSE nº 11.314/90 e Res. do TSE nº 21.787/2004: inexigência

de prévia filiação partidária do militar da ativa, bastando o pedido de registro de candidatura após escolha em convenção

partidária. Res. do TSE nºs 20.614/2000 e 20.615/2000: militar da reserva deve se filiar em 48 horas, ao passar para a

inatividade, quando esta ocorrer após o prazo limite de filiação partidária, mas antes da escolha em convenção.

Art. 19. Na segunda semana dos meses de abril e outubro de cada ano, o partido, por seus órgãos de direção

municipais, regionais ou nacional, deverá remeter aos Juízes Eleitorais, para arquivamento, publicação e cumprimento dos

prazos de filiação partidária para efeito de candidatura a cargos eletivos, a relação dos nomes de todos os seus filiados, da qual

constará a data de filiação, o número dos títulos eleitorais e das seções em que estão inscritos.

– “Caput” com redação dada pelo art. 103 da Lei nº 9.504/97.

* Res. do TSE nº 19.406/95, art. 36, caput, e Res. do TSE nº 19.989/97: a relação de filiados aos partidos políticos

deverá ser encaminhada à Justiça Eleitoral nos dias 8 a 14 dos meses de abril e outubro, durante expediente normal dos

cartórios. Res. do TSE nºs 20.793/2001, 20.874/2001, 21.061/2002, 21.709/2004, 21.936/2004, 22.164/2006 e Prov.-CGE nº

07/2007: prorrogação do prazo quando o termo inicial ou final recair em dia não útil.

– Súm. do TSE nº 20/2000: “A falta do nome do filiado ao partido na lista por este encaminhada à Justiça Eleitoral, nos

termos do art. 19 da Lei nº 9.096, de 19.9.95, pode ser suprida por outros elementos de prova de oportuna filiação”.

§ 1º Se a relação não é remetida nos prazos mencionados neste artigo, permanece inalterada a filiação de todos os

eleitores, constante da relação remetida anteriormente.

§ 2º Os prejudicados por desídia ou má-fé poderão requerer, diretamente à Justiça Eleitoral, a observância do que

prescreve o “caput” deste artigo.

– Prov.-CGE nº 4/2005: “Estabelece a forma de controle de processamento de listas especiais” decorrentes deste

dispositivo.

§ 3º Os órgãos de direção nacional dos partidos políticos terão pleno acesso às informações de seus filiados constantes

do cadastro eleitoral.” (NR)

– Parágrafo acrescentado pelo art. 2º da Lei nº 12.034/2009.

Art. 20. É facultado ao partido político estabelecer, em seu estatuto, prazos de filiação partidária superiores aos

previstos nesta Lei, com vistas à candidatura a cargos eletivos.

Parágrafo único. Os prazos de filiação partidária, fixados no estatuto do partido, com vistas à candidatura a cargos

eletivos, não podem ser alterados no ano da eleição.

Art. 21. Para desligar-se do partido, o filiado faz comunicação escrita ao órgão de direção municipal e ao Juiz Eleitoral

da Zona em que for inscrito.

Parágrafo único. Decorridos dois dias da data da entrega da comunicação, o vínculo torna-se extinto, para todos os

efeitos.

Art. 22. O cancelamento imediato da filiação partidária verifica-se nos casos de:

I – morte;

II – perda dos direitos políticos;

III – expulsão;

IV – outras formas previstas no estatuto, com comunicação obrigatória ao atingido no prazo de quarenta e oito horas da

decisão.
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Parágrafo único. Quem se filia a outro partido deve fazer comunicação ao partido e ao Juiz de sua respectiva Zona

Eleitoral, para cancelar sua filiação; se não o fizer no dia imediato ao da nova filiação, fica configurada dupla filiação, sendo

ambas consideradas nulas para todos os efeitos.

– CE/65, art. 320.

* Ac. do STF, de 24/2/2005, na ADIn nº 1.465: constitucionalidade do trecho grifado.

Ac. do TSE, de 17/10/2006, no RO nº 1.195, e Ac. do TSE nºs 22.375/2004 e 22.132/2004: “Havendo o

candidato feito comunicação de sua desfiliação à Justiça Eleitoral e à agremiação partidária antes

do envio das listas a que se refere o art. 19 da Lei nº 9.096/95, não fala em dupla militância.

Dupla filiação não caracterizada”.

Ac. do TSE, de 3.10.2006, no Respe nº 26.433: a finalidade deste artigo é impedir que a dupla filiação desvirtue o

certame eleitoral e não de assegurar ao eleitor maior leque de opções quanto ao seu voto.

Capítulo V

Da Fidelidade e da Disciplina Partidárias

Art. 23. A responsabilidade por violação dos deveres partidários deve ser apurada e punida pelo competente órgão, na

conformidade do que disponha o estatuto de cada partido.

§ 1º Filiado algum pode sofrer medida disciplinar ou punição por conduta que não esteja tipificada no estatuto do partido

político.

§ 2º Ao acusado é assegurado amplo direito de defesa.

Art. 24. Na Casa Legislativa, o integrante da bancada de partido deve subordinar sua ação parlamentar aos princípios

doutrinários e programáticos e às diretrizes estabelecidas pelos órgãos de direção partidários, na forma do estatuto.

Art. 25. O estatuto do partido poderá estabelecer, além das medidas disciplinares básicas de caráter partidário, normas

sobre penalidades, inclusive com desligamento temporário da bancada, suspensão do direito de voto nas reuniões internas ou

perda de todas as prerrogativas, cargos e funções que exerça em decorrência da representação e da proporção partidária,

na respectiva Casa Legislativa, ao parlamentar que se opuser, pela atitude ou pelo voto, às diretrizes legitimamente estabelecidas

pelos órgãos partidários.

Art. 26. Perde automaticamente a função ou cargo que exerça, na respectiva Casa Legislativa, em virtude da

proporção partidária, o parlamentar que deixar o partido sob cuja legenda tenha sido eleito.

– Res. do TSE nº 22.526/2007: preservação, pelos partidos políticos e coligações partidárias, do direito à vaga obtida

pelo sistema proporcional na hipótese de pedido de cancelamento de filiação ou de transferência do candidato eleito para

agremiação partidária diversa. Res.-TSE nºs 22.563/2007 e 22.580/2007: preservação da vaga, também, no caso de trans-

ferência para agremiação partidária integrante da coligação pela qual o candidato elegeu-se. Res.-TSE nº 22.600/2007:

entendimento aplicável às vagas obtidas pelo sistema majoritário.

– Res. do TSE nº 22.610/2007: regulamentação dos processos de perda de cargo eletivo e de justificação de desfiliação

partidária.

Capítulo VI

Da Fusão, Incorporação e Extinção dos Partidos Políticos

Art. 27. Fica cancelado, junto ao Ofício Civil e ao Tribunal Superior Eleitoral, o registro do partido que, na forma de seu

estatuto, se dissolva, se incorpore ou venha a se fundir a outro.

Art. 28. O Tribunal Superior Eleitoral, após trânsito em julgado de decisão, determina o cancelamento do registro civil

e do estatuto do partido contra o qual fique provado:

I – ter recebido ou estar recebendo recursos financeiros de procedência estrangeira;



99

II – estar subordinado a entidade ou governo estrangeiros;

III – não ter prestado, nos termos desta Lei, as devidas contas à Justiça Eleitoral;

– Res. do TSE nº 20.679/2000: a não-prestação de contas pelos órgãos partidários regionais ou municipais não implica

o seu cancelamento.

IV – que mantém organização paramilitar.

§ 1º A decisão judicial a que se refere este artigo deve ser precedida de processo regular, que assegure ampla defesa.

§ 2º O processo de cancelamento é iniciado pelo Tribunal à vista de denúncia de qualquer eleitor, de representante de

partido, ou de representação do Procurador-Geral Eleitoral.

§ º O partido político, em nível nacional, não sofrerá a suspensão das cotas do Fundo Partidário, nem qualquer outra

punição como conseqüência de atos praticados por órgãos regionais ou municipais.

– Parágrafo acrescido pelo art. 2º da Lei nº 9.693/98.

– Res. do TSE nº 22.090/2005: o diretório regional ou municipal diretamente beneficiado por conduta vedada pelo art.

73 da Lei nº 9.504/97 será excluído da distribuição de recursos de multas dela oriundas, cuja importância será decotada do

diretório nacional, e sucessivamente dos órgãos inferiores, de modo a atingir o órgão partidário efetivamente responsável.

§ 4º Despesas realizadas por órgãos partidários municipais ou estaduais ou por candidatos majoritários nas respecti-

vas circunscrições devem ser assumidas e pagas exclusivamente pela esfera partidária correspondente, salvo acordo expres-

so com órgão de outra esfera partidária.

– Parágrafo acrescentado pelo art. 2º da Lei nº 12.034/2009.

§ 5º Em caso de não pagamento, as despesas não poderão ser cobradas judicialmente dos órgãos superiores dos

partidos políticos, recaindo eventual penhora exclusivamente sobre o órgão partidário que contraiu a dívida executada.

– Parágrafo acrescentado pelo art. 2º da Lei nº 12.034/2009.

§ 6º O disposto no inciso III do “caput” refere-se apenas aos órgãos nacionais dos partidos políticos que deixarem de

prestar contas ao Tribunal Superior Eleitoral, não ocorrendo o cancelamento do registro civil e do estatuto do partido quando

a omissão for dos órgãos partidários regionais ou municipais. (NR)

– Parágrafo acrescentado pelo art. 2º da Lei nº 12.034/2009.

Art. 29. Por decisão de seus órgãos nacionais de deliberação, dois ou mais partidos poderão fundir-se num só ou

incorporar-se um ao outro.

§ 1º No primeiro caso, observar-se-ão as seguintes normas:

I – os órgãos de direção dos partidos elaborarão projetos comuns de estatuto e programa;

II – os órgãos nacionais de deliberação dos partidos em processo de fusão votarão em reunião conjunta, por maioria

absoluta, os projetos, e elegerão o órgão de direção nacional que promoverá o registro do novo partido.

§ 2º No caso de incorporação, observada a lei civil, caberá ao partido incorporando deliberar por maioria absoluta de

votos, em seu órgão nacional de deliberação, sobre a adoção do estatuto e do programa de outra agremiação.

§ 3º Adotados o estatuto e o programa do partido incorporador, realizar-se-á, em reunião conjunta dos órgãos

nacionais de deliberação, a eleição do novo órgão de direção nacional.

§ 4º Na hipótese de fusão, a existência legal do novo partido tem início com o registro, no Ofício Civil competente da

Capital Federal, do estatuto e do programa, cujo requerimento deve ser acompanhado das atas das decisões dos órgãos

competentes.

§ 5º No caso de incorporação, o instrumento respectivo deve ser levado ao Ofício Civil competente, que deve, então,

cancelar o registro do partido incorporado a outro.

§ 6º Havendo fusão ou incorporação de partidos, os votos obtidos por eles, na última eleição geral para a Câmara dos

Deputados, devem ser somados para efeito do funcionamento parlamentar, nos termos do art. 13, da distribuição dos recursos

do Fundo Partidário e do acesso gratuito ao rádio e à televisão.

* V. primeira nota ao art. 13 desta Lei.
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§ 7º O novo estatuto ou instrumento de incorporação deve ser levado a registro e averbado, respectivamente, no Ofício

Civil e no Tribunal Superior Eleitoral.

Título III

Das Finanças e Contabilidade dos Partidos

Capítulo I

Da Prestação de Contas

– Res. do TSE nº 21.841/2004, alterada pelas Res. do TSE nºs 22.067/2005 e 22.655/2007: “Disciplina a prestação

de contas dos partidos políticos e a Tomada de Contas Especial”.

– Port. Conjunta do TSE/SRF nº 74/2006: “Dispõe sobre o intercâmbio de informações entre o Tribunal Superior

Eleitoral e a Secretaria da Receita Federal e dá outras providências”, abrangendo informações relativas à prestação de contas

de candidatos e de comitês financeiros de partidos políticos (art. 1º, “caput”) e à prestação anual de contas dos partidos

políticos (art. 1º, § 1º); prevê a possibilidade de qualquer cidadão apresentar denúncia à SRF sobre uso indevido de recursos,

financeiros ou não, em campanha eleitoral ou nas atividades dos partidos políticos (art. 2º) e a verificação do cometimento de

ilícitos tributários (art. 3º) e a informação ao TSE de qualquer infração tributária detectada (art. 4º, caput) e ao disposto nos

arts. 23, 27 e 81 da Lei nº 9.504/97 (art. 4º, parágrafo único).

– Res. do TSE nº 22.654/2007: “inexistência de prazo para a Justiça Eleitoral julgar prestação de contas de partido político”.

Art. 30. O partido político, através de seus órgãos nacionais, regionais e municipais, deve manter escrituração contábil,

de forma a permitir o conhecimento da origem de suas receitas e a destinação de suas despesas.

Art. 31. É vedado ao partido receber, direta ou indiretamente, sob qualquer forma ou pretexto, contribuição ou auxílio

pecuniário ou estimável em dinheiro, inclusive através de publicidade de qualquer espécie, procedente de:

– Lei nº 9.504/97, art. 24: doações vedadas a partido e candidato para campanhas eleitorais.

I – entidade ou governo estrangeiros;

– CF/88, art. 17, II.

II – autoridade ou órgãos públicos, ressalvadas as dotações referidas no art. 38;

* Res. do TSE nº 21.841/2004, art. 5º, § 1º: a vedação não alcança os agentes políticos e os servidores públicos filiados

a partidos políticos, investidos em cargos, funções, mandatos, comissões, por nomeação, eleição, designação ou delegação

para o exercício de atribuições constitucionais. V., contudo, Res. do TSE nº 22.025/2005: “[...] incide a vedação do inciso II do

artigo 31 da Lei nº 9.096/95, relativamente à contribuição de detentor de cargo ou função de confiança, calculada em

percentagem sobre a remuneração percebida e recolhida ao Partido mediante consignação em folha de pagamento”.

* Res. do TSE nº 22.585/2007: contribuição vedada apenas aos titulares de cargos demissíveis ad nutum que

ostentem a condição de autoridade.

III – autarquias, empresas públicas ou concessionárias de serviços públicos, sociedades de economia mista e funda-

ções instituídas em virtude de lei e para cujos recursos concorram órgãos ou entidades governamentais;

* Res. do TSE nº 21.841/2004, art. 5º, § 2º: “As fundações mencionadas no inciso III abrangem o instituto ou a

fundação de pesquisa e de doutrinação e educação política de que trata o art. 44, inciso IV, Lei nº 9.096/95". V., contudo, Ac.

do TSE, de 9.2.2006, no Respe nº 25.559: “O que se contém no inciso III do art. 31 da Lei nº 9.096/95, quanto às fundações,

há de ser observado consideradas as fundações de natureza pública”.

IV – entidade de classe ou sindical.

Art. 32. O partido está obrigado a enviar, anualmente, à Justiça Eleitoral o balanço contábil do exercício findo, até o dia

30 de abril do ano seguinte.

§ 1º O balanço contábil do órgão nacional será enviado ao Tribunal Superior Eleitoral, o dos órgãos estaduais, aos

Tribunais Regionais Eleitorais, e o dos órgãos municipais, aos Juízes Eleitorais.
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* Ac. do TSE, de 8.5.2007, no REspe nº 27.934: competência originária dos tribunais regionais eleitorais para julgar as

prestações de contas de diretório regional de partido político.

§ 2º A Justiça Eleitoral determina, imediatamente, a publicação dos balanços na imprensa oficial, e, onde ela não exista,

procede à afixação dos mesmos no Cartório Eleitoral.

§ 3º No ano em que ocorrem eleições, o partido deve enviar balancetes mensais à Justiça Eleitoral, durante os quatro

meses anteriores e os dois meses posteriores ao pleito.

Art. 33. Os balanços devem conter, entre outros, os seguintes itens:

I – discriminação dos valores e destinação dos recursos oriundos do Fundo Partidário;

II – origem e valor das contribuições e doações;

III – despesas de caráter eleitoral, com a especificação e comprovação dos gastos com programas no rádio e televisão,

comitês, propaganda, publicações, comícios, e demais atividades de campanha;

IV – discriminação detalhada das receitas e despesas.

Art. 34. A Justiça Eleitoral exerce a fiscalização sobre a escrituração contábil e a prestação de contas do partido e das

despesas de campanha eleitoral, devendo atestar se elas refletem adequadamente a real movimentação financeira, os

dispêndios e recursos aplicados nas campanhas eleitorais, exigindo a observação das seguintes normas:

– V. notas no início deste capítulo.

I – obrigatoriedade de constituição de comitês e designação de dirigentes partidários específicos, para movimentar

recursos financeiros nas campanhas eleitorais;

– Lei nº 9.504/97, art. 19: prazo para a constituição de comitês; art. 20: administração financeira da campanha eleitoral

feita pelo próprio candidato.

– In Conjunta do TSE/RFB nº 838/2008: “Dispõe sobre atos, perante o Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ),

dos comitês financeiros de partidos políticos e de candidatos a cargos eletivos”.

II – caracterização da responsabilidade dos dirigentes do partido e comitês, inclusive do Tesoureiro, que responderão,

civil e criminalmente, por quaisquer irregularidades;

III – escrituração contábil, com documentação que comprove a entrada e saída de dinheiro ou de bens recebidos e

aplicados;

IV – obrigatoriedade de ser conservada pelo partido a documentação comprobatória de suas prestações de contas,

por prazo não inferior a cinco anos;

V – obrigatoriedade de prestação de contas, pelo partido político, seus comitês e candidatos, no encerramento da

campanha eleitoral, com o recolhimento imediato à tesouraria do partido dos saldos financeiros eventualmente apurados.

– Lei nº 9.504/97, art. 31: sobras de recursos financeiros de campanha.

Parágrafo único. Para efetuar os exames necessários ao atendimento do disposto no “caput”, a Justiça Eleitoral pode

requisitar técnicos do Tribunal de Contas da União ou dos Estados, pelo tempo que for necessário.

Art. 35. O Tribunal Superior Eleitoral e os Tribunais Regionais Eleitorais, à vista de denúncia fundamentada de filiado

ou Delegado de partido, de representação do Procurador-Geral ou Regional ou de iniciativa do Corregedor, determinarão o

exame da escrituração do partido e a apuração de qualquer ato que viole as prescrições legais ou estatutárias a que, em

matéria financeira, aquele ou seus filiados estejam sujeitos, podendo, inclusive, determinar a quebra de sigilo bancário das

contas dos partidos para o esclarecimento ou apuração de fatos vinculados à denúncia.

– Port. Conjunta do TSE/SRF nº 74/2006, arts. 2º, 3º e 4º:  “possibilidade de qualquer cidadão apresentar denúncia

à SRF sobre uso indevido de recursos, financeiros ou não, em campanha eleitoral ou nas atividades dos partidos políticos;

verificação do cometimento de ilícitos tributários e informação ao TSE de qualquer infração tributária detectada e ao disposto

nos arts. 23, 27 e 81 da Lei nº 9.504/97”.

– Ac. do TSE, de 14.8.2007, no REspe nº 27.858: a possibilidade de ajuizamento de representação, por iniciativa do

Procurador-Geral Eleitoral ou do Procurador Regional Eleitoral, para apuração de irregularidades em prestação de contas de



102

partido político, não consubstancia matéria de natureza jurisdicional a ensejar a interposição de recurso especial eleitoral para

o TSE.

– Ac. do TSE, de 27.9.2007, no Respe nº 27.858: “Conforme jurisprudência consolidada no âmbito do Tribunal

Superior Eleitoral, não cabe recurso especial em processo relativo a contas partidárias, dada a natureza eminentemente

administrativa da matéria, o que se aplica inclusive à auditoria extraordinária a que se refere o art. 35 da Lei nº 9.096/95".

Parágrafo único. O partido pode examinar, na Justiça Eleitoral, as prestações de contas mensais ou anuais dos demais

partidos, quinze dias após a publicação dos balanços financeiros, aberto o prazo de cinco dias para impugná-las, podendo,

ainda, relatar fatos, indicar provas e pedir abertura de investigação para apurar qualquer ato que viole as prescrições legais

ou estatutárias a que, em matéria financeira, os partidos e seus filiados estejam sujeitos.

– Ac. do TSE, de 11.4.2006, no RMS nº 426: o presente dispositivo aplica-se tão-somente à prestação de

contas dos partidos políticos, sendo a prestação de contas da campanha eleitoral regulada pelos arts. 28 e seguintes

da Lei nº 9.504/97.

Art. 36 . Constatada a violação de normas legais ou estatutárias, ficará o partido sujeito às seguintes sanções:

I – no caso de recursos de origem não mencionada ou esclarecida, fica suspenso o recebimento das cotas do Fundo

Partidário até que o esclarecimento seja aceito pela Justiça Eleitoral;

II – no caso de recebimento de recursos mencionados no art. 31, fica suspensa a participação no Fundo Partidário por

um ano;

III – no caso de recebimento de doações cujo valor ultrapasse os limites previstos no art. 39, § 4º, fica suspensa por dois

anos a participação no Fundo Partidário e será aplicada ao partido multa correspondente ao valor que exceder aos limites

fixados.

* O § 4º mencionado foi revogado pelo art. 107 da Lei nº 9.504/97.

Art. 37. A falta de prestação de contas ou sua desaprovação total ou parcial implica a suspensão de novas cotas do

Fundo Partidário e sujeita os responsáveis às penas da lei.

– “Caput” com redação dada pelo art. 3º da Lei nº 9.693/98.

– Lei nº 9.504/97, art. 25: perda do direito ao recebimento da cota do Fundo Partidário do ano seguinte ao partido que

descumprir as normas referentes à arrecadação e aplicação de recursos fixadas naquela lei.

§ 1º A Justiça Eleitoral pode determinar diligências necessárias à complementação de informações ou ao saneamento

de irregularidades encontradas nas contas dos órgãos de direção partidária ou de candidatos.

– Primitivo p. único renumerado como § 1º pelo art. 3º da Lei nº 9.693/98.

§ 2º A sanção a que se refere o caput será aplicada exclusivamente à esfera partidária responsável pela irregularidade.

– Parágrafo acrescido pelo art. 3º da Lei nº 9.693/98, com a renumeração do p. único como § 1º.

– Res. do TSE nº 21.841/2004, art. 29: procedimentos em caso de suspensão de cotas do fundo partidário. Res. do

TSE nº 21.797/2004: cabe ao diretório nacional, recebida a comunicação, deixar de repassar ao diretório regional a respectiva

cota do Fundo Partidário, independentemente de tomada de contas especial. Res. do TSE nº 22.626/2007: “A suspensão dos

repasses dos valores relativos ao fundo partidário pelo diretório nacional ao ente regional deve ocorrer a partir da publicação

da decisão regional que rejeitou as referidas contas”.

– V. segunda nota ao art. 28, § 3º, desta lei.

– V. art. 15-A desta lei.

§ 3º A sanção de suspensão do repasse de novas quotas do Fundo Partidário, por desaprovação total ou parcial da

prestação de contas de partido, deverá ser aplicada de forma proporcional e razoável, pelo período de 1 (um) mês a 12 (doze)

meses, ou por meio do desconto, do valor a ser repassado, da importância apontada como irregular, não podendo ser aplicada

a sanção de suspensão, caso a prestação de contas não seja julgada, pelo juízo ou tribunal competente, após 5 (cinco) anos

de sua apresentação.

– Parágrafo acrescentado pelo art. 2º da Lei nº 12.034/2009.



103

§ 4º Da decisão que desaprovar total ou parcialmente a prestação de contas dos órgãos partidários caberá recurso

para os Tribunais Regionais Eleitorais ou para o Tribunal Superior Eleitoral, conforme o caso, o qual deverá ser recebido com

efeito suspensivo.

– Parágrafo acrescentado pelo art. 2º da Lei nº 12.034/2009.

§ 5º As prestações de contas desaprovadas pelos Tribunais Regionais e pelo Tribunal Superior poderão ser revistas

para fins de aplicação proporcional da sanção aplicada, mediante requerimento ofertado nos autos da prestação de contas.

– Parágrafo acrescentado pelo art. 2º da Lei nº 12.034/2009.

§ 6º O exame da prestação de contas dos órgãos partidários tem caráter jurisdicional. (NR)

– Parágrafo acrescentado pelo art. 2º da Lei nº 12.034/2009.

Capítulo II

Do Fundo Partidário

– Res. do TSE nº 21.875/2004: “Regulamenta o recolhimento do percentual de participação de institutos ou fundações

de pesquisa e de doutrinação e educação política nas verbas do Fundo Partidário”. Res.-TSE nº 21.975/2004: “Disciplina o

recolhimento e a cobrança das multas previstas no Código Eleitoral e leis conexas e a distribuição do Fundo Especial de

Assistência Financeira aos Partidos Políticos (Fundo Partidário)”, Port.-TSE nº 288/2005: “Estabelece normas e procedimen-

tos visando à arrecadação, recolhimento e cobrança das multas previstas no Código Eleitoral e leis conexas, e à utilização da

Guia de Recolhimento da União (GRU)” e Res.-TSE nº 21.841/2004, alterada pelas Res.-TSE nºs 22.067/2005 e 22.655/

2007: “Disciplina a prestação de contas dos partidos políticos e a Tomada de Contas Especial”.

– Res. do TSE nºs 22.489/2006, 22.629/2007 e 19.982/97: incompetência do Tribunal Superior Eleitoral para deter-

minar o bloqueio de cotas do Fundo Partidário em razão de ordem de penhora.

Art. 38. O Fundo Especial de Assistência Financeira aos Partidos Políticos (Fundo Partidário) é constituído por:

I – multas e penalidades pecuniárias aplicadas nos termos do Código Eleitoral e leis conexas;

II – recursos financeiros que lhe forem destinados por lei, em caráter permanente ou eventual;

III – doações de pessoa física ou jurídica, efetuadas por intermédio de depósitos bancários diretamente na conta do

Fundo Partidário;

IV – dotações orçamentárias da União em valor nunca inferior, cada ano, ao número de eleitores inscritos em 31 de dezembro

do ano anterior ao da proposta orçamentária, multiplicados por trinta e cinco centavos de real, em valores de agosto de 1995.

§ 1º (Vetado.)

§ 2º (Vetado.)

Art. 39. Ressalvado o disposto no art. 31, o partido político pode receber doações de pessoas físicas e jurídicas para

constituição de seus fundos.

§ 1º As doações de que trata este artigo podem ser feitas diretamente aos órgãos de direção nacional, estadual e

municipal, que remeterão, à Justiça Eleitoral e aos órgãos hierarquicamente superiores do partido, o demonstrativo de seu

recebimento e respectiva destinação, juntamente com o balanço contábil.

§ 2º Outras doações, quaisquer que sejam, devem ser lançadas na contabilidade do partido, definidos seus valores em

moeda corrente.

§ 3º As doações em recursos financeiros devem ser, obrigatoriamente, efetuadas por cheque cruzado em nome do

partido político ou por depósito bancário diretamente na conta do partido político.

§ 4º (Revogado pelo art. 107 da Lei nº 9.504/97.)

§ 5º Em ano eleitoral, os partidos políticos poderão aplicar ou distribuir pelas diversas eleições os recursos financeiros

recebidos de pessoas físicas e jurídicas, observando-se o disposto no § 1º do art. 23, no art. 24 e nº § 1º do art. 81 da Lei nº 9.504,

de 30 de setembro de 1997, e os critérios definidos pelos respectivos órgãos de direção e pelas normas estatutárias.” (NR)

– Parágrafo acrescentado pelo art. 2º da Lei nº 12.034/2009.
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Art. 40. A previsão orçamentária de recursos para o Fundo Partidário deve ser consignada, no Anexo do Poder

Judiciário, ao Tribunal Superior Eleitoral.

§ 1º O Tesouro Nacional depositará, mensalmente, os duodécimos no Banco do Brasil, em conta especial à disposição

do Tribunal Superior Eleitoral.

§ 2º Na mesma conta especial serão depositadas as quantias arrecadadas pela aplicação de multas e outras penali-

dades pecuniárias, previstas na legislação eleitoral.

Art. 41. O Tribunal Superior Eleitoral, dentro de cinco dias, a contar da data do depósito a que se refere o § 1º do artigo

anterior, fará a respectiva distribuição aos órgãos nacionais dos partidos, obedecendo aos seguintes critérios:

* Ac. do STF, de 7.12.2006, nas ADIn nºs 1.351 e 1.354: declara inconstitucional a expressão grifada.

– V. art. 41-A desta lei, acrescido pela Lei nº 11.459/2007: estabelece critérios para distribuição do Fundo Partidário.

– V. segundas notas aos arts. 28, § 3º, e 37, § 2º, desta lei.

I – um por cento do total do Fundo Partidário será destacado para entrega, em partes iguais, a todos os partidos que

tenham seus estatutos registrados no Tribunal Superior Eleitoral;

– Ac. do STF, de 7.12.2006, nas ADIn nºs 1.351 e 1.354: declara inconstitucional este inciso.

– V. segunda nota ao caput deste artigo.

II – noventa e nove por cento do total do Fundo Partidário serão distribuídos aos partidos que tenham preenchido as

condições do art. 13, na proporção dos votos obtidos na última eleição geral para a Câmara dos Deputados.

– Ac. do STF, de 7.12.2006, nas ADIn nºs 1.351 e 1.354: declara inconstitucional este inciso.

– V. segunda nota ao caput deste artigo.

Art. 41-A. 5% (cinco por cento) do total do Fundo Partidário serão destacados para entrega, em partes iguais, a todos

os partidos que tenham seus estatutos registrados no Tribunal Superior Eleitoral e 95% (noventa e cinco por cento) do total

do Fundo Partidário serão distribuídos a eles na proporção dos votos obtidos na última eleição geral para a Câmara dos

Deputados.

– Artigo acrescido pelo art. 1º da Lei nº 11.459/2007.

Art. 42. Em caso de cancelamento ou caducidade do órgão de direção nacional do partido, reverterá ao Fundo

Partidário a quota que a este caberia.

Art. 43. Os depósitos e movimentações dos recursos oriundos do Fundo Partidário serão feitos em estabelecimentos

bancários controlados pelo Poder Público Federal, pelo Poder Público Estadual ou, inexistindo estes, no banco escolhido pelo

órgão diretivo do partido.

Art. 44. Os recursos oriundos do Fundo Partidário serão aplicados:

I – na manutenção das sedes e serviços do partido, permitido o pagamento de pessoal, a qualquer título, observado

neste último caso o limite máximo de 50% (cinquenta por cento) do total recebido;

– Inciso alterado pelo art. 2º da Lei nº 12.034/2009.

II – na propaganda doutrinária e política;

III – no alistamento e campanhas eleitorais;

IV – na criação e manutenção de instituto ou fundação de pesquisa e de doutrinação e educação política, sendo esta

aplicação de, no mínimo, vinte por cento do total recebido.

* V. primeira nota ao art. 53 desta lei.

– Res. do TSE nº 21.875/2004: “Regulamenta o recolhimento do percentual de participação de institutos ou fundações

de pesquisa e de doutrinação e educação política nas verbas do Fundo Partidário”.

– Res. do TSE nº 22.226/2006: “As fundações criadas devem ter a forma de pessoa jurídica de direito privado (art. 1º

da Res. do TSE nº 22.121, de 9.12.2005)”; a execução dos programas de divulgação da linha programática partidária é

matéria interna corporis dos partidos políticos.
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V – na criação e manutenção de programas de promoção e difusão da participação política das mulheres conforme

percentual que será fixado pelo órgão nacional de direção partidária, observado o mínimo de 5% (cinco por cento) do total.

– Inciso acrescentado pelo art. 2º da Lei nº 12.034/2009.

§ 1º Na prestação de contas dos órgãos de direção partidária de qualquer nível devem ser discriminadas as despesas

realizadas com recursos do Fundo Partidário, de modo a permitir o controle da Justiça Eleitoral sobre o cumprimento do

disposto nos incisos I e IV deste artigo.

§ 2º A Justiça Eleitoral pode, a qualquer tempo, investigar sobre a aplicação de recursos oriundos do Fundo Partidário.

– V. segunda nota ao art. 35, caput, desta lei.

§ 3º Os recursos de que trata este artigo não estão sujeitos ao regime da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993.

– Parágrafo acrescido pelo art. 104 da Lei nº 9.504/97.

§ 4º Não se incluem no cômputo do percentual previsto no inciso I deste artigo encargos e tributos de qualquer natureza.

– Parágrafo acrescentado pelo art. 2º da Lei nº 12.034/2009.

§ 5º O partido que não cumprir o disposto no inciso V do caput deste artigo deverá, no ano subsequente, acrescer o

percentual de 2,5% (dois inteiros e cinco décimos por cento) do Fundo Partidário para essa destinação, ficando impedido de

utilizá-lo para finalidade diversa. (NR)

– Parágrafo acrescentado pelo art. 2º da Lei nº 12.034/2009.

Título IV

Do Acesso Gratuito ao Rádio e à Televisão

– Res. do TSE nº 20.034/95, alterada pelas Res. do TSE nºs 20.086/97, 20.400/98, 20.479/99, 20.822/2001,

20.849/2001 e 22.503/2006: instruções para o acesso gratuito ao rádio e à televisão pelos partidos políticos.

– Res. do TSE nº 21.983/2005: possibilidade da realização de propaganda partidária por meio de mídia impressa ou outdoor.

Art. 45. A propaganda partidária gratuita, gravada ou ao vivo, efetuada mediante transmissão por rádio e televisão

será realizada entre as dezenove horas e trinta minutos e as vinte e duas horas para, com exclusividade:

– Lei nº 9.504/97, art. 36, § 2º: vedação de veiculação de propaganda partidária gratuita no segundo semestre do ano

da eleição.

I – difundir os programas partidários;

II – transmitir mensagens aos filiados sobre a execução do programa partidário, dos eventos com este relacionados e

das atividades congressuais do partido;

III – divulgar a posição do partido em relação a temas político-comunitários.

IV – promover e difundir a participação política feminina, dedicando às mulheres o tempo que será fixado pelo órgão

nacional de direção partidária, observado o mínimo de 10% (dez por cento).

– Inciso acrescentado pelo art. 2º da Lei nº 12.034/2009.

§ 1º Fica vedada, nos programas de que trata este Título:

– Ac.-TSE, de 8.3.2007, na RP nº 862: possibilidade de identificação do partido político por meio de sombreamento da

logomarca (marca d’água).

I – a participação de pessoa filiada a partido que não o responsável pelo programa;

II – a divulgação de propaganda de candidatos a cargos eletivos e a defesa de interesses pessoais ou de outros

partidos;

III – a utilização de imagens ou cenas incorretas ou incompletas, efeitos ou quaisquer outros recursos que distorçam

ou falseiem os fatos ou a sua comunicação.

– Ac.-TSE, de 30.3.2006, na Rp nº 782: caracterização do desvio de finalidade ainda que não se faça uso de

montagem ou de trucagem de imagens.
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§ 2º O partido que contrariar o disposto neste artigo será punido:

I – quando a infração ocorrer nas transmissões em bloco, com a cassação do direito de transmissão no semestre

seguinte;

II – quando a infração ocorrer nas transmissões em inserções, com a cassação de tempo equivalente a 5 (cinco) vezes

ao da inserção ilícita, no semestre seguinte.

– Parágrafo alterado pelo art. 2º da Lei nº 12.034/2009.

§ 3º A representação, que somente poderá ser oferecida por partido político, será julgada pelo Tribunal Superior

Eleitoral quando se tratar de programa em bloco ou inserções nacionais e pelos Tribunais Regionais Eleitorais quando se tratar

de programas em bloco ou inserções transmitidos nos Estados correspondentes.

– Parágrafo alterado pelo art. 2º da Lei nº 12.034/2009.

§ 4º O prazo para o oferecimento da representação encerra-se no último dia do semestre em que for veiculado o

programa impugnado, ou se este tiver sido transmitido nos últimos 30 (trinta) dias desse período, até o 15º (décimo quinto) dia

do semestre seguinte.

– Parágrafo acrescentado pelo art. 2º da Lei nº 12.034/2009.

§ 5º Das decisões dos Tribunais Regionais Eleitorais que julgarem procedente representação, cassando o direito de

transmissão de propaganda partidária, caberá recurso para o Tribunal Superior Eleitoral, que será recebido com efeito

suspensivo.

– Parágrafo acrescentado pelo art. 2º da Lei nº 12.034/2009

§ 6º A propaganda partidária, no rádio e na televisão, fica restrita aos horários gratuitos disciplinados nesta Lei, com

proibição de propaganda paga. (NR)

– Parágrafo acrescentado pelo art. 2º da Lei nº 12.034/2009

Art. 46. As emissoras de rádio e de televisão ficam obrigadas a realizar, para os partidos políticos, na forma desta Lei,

transmissões gratuitas em âmbito nacional e estadual, por iniciativa e sob a responsabilidade dos respectivos órgãos de

direção.

– Ac. do TSE nºs 370/2002 e 236/2003, dentre outros: defere-se nova data para transmissão que não tenha sido efetivada

por falha técnica da emissora. Ac. do TSE nº 690/2004: inexistência de direito da emissora a compensação fiscal nessa hipótese.

§ 1º As transmissões serão em bloco, em cadeia nacional ou estadual, e em inserções de trinta segundos e um minuto,

no intervalo da programação normal das emissoras.

* Ac. do TSE, de 20.3.2007, na Rcl nº 380, de 22.3.2007, nas RP nºs 800 e 863, de 10.4.2007, na RP nº 859 e, de

26.4.2007, na RP nº 861: com a edição da Res. do TSE nº 22.503/2006, foram extintos os espaços destinados a divulgação

de propaganda partidária em cadeia regional.

§ 2º A formação das cadeias, tanto nacional quanto estaduais, será autorizada pelo Tribunal Superior Eleitoral, que

fará a necessária requisição dos horários às emissoras de rádio e de televisão, mediante requerimento dos órgãos nacionais

dos partidos, com antecedência mínima de quinze dias.

* V. nota ao parágrafo anterior.

– Res. do TSE nº 20.034/97, art. 5º, com redação dada pela Res. do TSE nº 20.479/99: prazo até o dia 1º de dezembro

do ano anterior à transmissão para os partidos requererem a formação das cadeias.

Ac. do TSE nº 2.175/2000: legitimidade da fixação do referido prazo, em face da competência do TSE para regular a

fiel execução da lei, não importando em restrição de direitos.

§ 3º No requerimento a que se refere o parágrafo anterior, o órgão partidário solicitará conjuntamente a fixação das

datas de formação das cadeias, nacional e estaduais .

* V. nota ao § 1º deste artigo.

§ 4º O Tribunal Superior Eleitoral, independentemente do âmbito nacional ou estadual da transmissão, havendo

coincidência de data, dará prioridade ao partido que apresentou o requerimento em primeiro lugar.
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* V. nota ao § 1º deste artigo.

§ 5º As fitas magnéticas com as gravações dos programas em bloco ou em inserções serão entregues às emissoras

com a antecedência mínima de doze horas da transmissão.

* Res. do TSE nº 20.034/97, art. 7º: entrega das fitas magnéticas com antecedência de 24 horas. Na revogada Res.-

TSE nº 19.586/96, o prazo de 12 horas fora repetido, prevendo-se, no entanto, no art. 6º, a obrigatoriedade de o partido

indicar o tempo que seria utilizado para permitir reorganização da grade da emissora na hipótese da não-utilização integral do

tempo reservado.

– Res. do TSE nº 21.381/2003 e Ac. do TSE, de 8.3.2007, na RP nº 893: inexigência legal de entrega, pelos partidos,

de material uniforme ou análogo para as propagandas partidárias realizadas por meio de inserções, tanto nacionais como

estaduais (as transmissões em cadeia regional foram extintas pela Res. do TSE nº 22.503/2006).

§ 6º As inserções a serem feitas na programação das emissoras serão determinadas:

I – pelo Tribunal Superior Eleitoral, quando solicitadas por órgão de direção nacional de partido;

II – pelo Tribunal Regional Eleitoral, quando solicitadas por órgão de direção estadual de partido.

§ 7º Em cada rede somente serão autorizadas até dez inserções de trinta segundos ou cinco de um minuto por dia.

Art. 47. Para agilizar os procedimentos, condições especiais podem ser pactuadas diretamente entre as emissoras de

rádio e de televisão e os órgãos de direção do partido, obedecidos os limites estabelecidos nesta Lei, dando-se conhecimento

ao Tribunal Eleitoral da respectiva jurisdição.

Art. 48. O partido registrado no Tribunal Superior Eleitoral que não atenda ao disposto no art. 13 tem assegurada a

realização de um programa em cadeia nacional, em cada semestre, com a duração de dois minutos.

– Ac. do STF, de 7.12.2006, nas ADIn nºs 1.351 e 1.354: declara inconstitucional este artigo.

Art. 49. O partido que atenda ao disposto no art. 13 tem assegurado:

* Ac. do STF, de 7.12.2006, nas ADIn nºs 1.351 e 1.354: declara inconstitucional a expressão grifada, com redução de texto.

– Lei nº 9.259/96, art. 4º: eficácia imediata do disposto neste artigo.

I – a realização de um programa, em cadeia nacional e de um programa, em cadeia estadual em cada semestre, com

a duração de vinte minutos cada;

* Ac. do TSE, de 20.3.2007, na Rcl nº 380, de 22.3.2007, nas RP nºs 800 e 863, de 10.4.2007, na RP nº 859 e, de

26.4.2007, na RP nº 861: com a edição da Res.-TSE nº 22.503/2006, foram extintos os espaços destinados à divulgação de

propaganda partidária em cadeia regional.

II – a utilização do tempo total de quarenta minutos, por semestre, para inserções de trinta segundos ou um minuto,

nas redes nacionais, e de igual tempo nas emissoras estaduais.

Título V

Disposições Gerais

Art. 50. (Vetado.)

Art. 51. É assegurado ao partido político com estatuto registrado no Tribunal Superior Eleitoral o direito à utilização

gratuita de escolas públicas ou Casas Legislativas para a realização de suas reuniões ou Convenções, responsabilizando-se

pelos danos porventura causados com a realização do evento.

– Lei nº 9.504/97, art. 8º, § 2º: utilização gratuita de prédios públicos para realização de convenções de escolha de

candidatos.

Art. 52. (Vetado.)

Parágrafo único. As emissoras de rádio e televisão terão direito a compensação fiscal pela cedência do horário gratuito

previsto nesta Lei.

– Dec. nº 5.331/2005: “Regulamenta o parágrafo único do art. 52 da Lei nº 9.096, de 19 de setembro de 1995, e o art.

99 da Lei nº 9.504, de 30 de setembro de 1997, para os efeitos de compensação fiscal pela divulgação gratuita da propaganda

partidária ou eleitoral”.
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– Ato Declaratório Interpretativo-SRF nº 2/2006 (DO de 10.3.2006), que “Dispõe sobre o critério de cálculo da

compensação fiscal pela divulgação gratuita da propaganda partidária ou eleitoral”:

“Artigo único. A compensação fiscal de que trata o art. 1º do Decreto nº 5.331, de 2005, corresponde a oito décimos

do somatório dos valores efetivamente praticados na mesma grade horária exibida no dia anterior à data de início de

divulgação gratuita da propaganda partidária ou eleitoral.

§ 1º Para efeito do “caput”, considera-se valor efetivamente praticado o resultado da multiplicação do preço do espaço

comercializado pelo tempo de exibição da publicidade contratada.

§ 2º Na hipótese de o tempo destinado à divulgação gratuita abranger apenas parte de um espaço comercializado do

dia anterior ao de início da divulgação, o valor efetivamente praticado deverá ser apurado proporcionalmente ao tempo

abrangido.

§ 3º O disposto neste artigo aplica-se também em relação aos comunicados, às instruções e a outras requisições da

Justiça Eleitoral, relativos aos programas partidários ou eleitorais”.

– Ac. do TSE nº 690/2004: inexistência de direito à compensação fiscal na hipótese de deferimento de nova data para

transmissão da propaganda partidária em razão de falha técnica da emissora.

Art. 53. A fundação ou instituto de direito privado, criado por partido político, destinado ao estudo e pesquisa, à

doutrinação e à educação política, rege-se pelas normas da lei civil e tem autonomia para contratar com instituições públicas

e privadas, prestar serviços e manter estabelecimentos de acordo com suas finalidades, podendo, ainda, manter intercâmbio

com instituições não nacionais.

* Res. do TSE nº 22.121/2005: “Dispõe sobre as regras de adequação de institutos ou fundações de pesquisa e de

doutrinação e educação política de partidos políticos às normas estabelecidas no Código Civil de 2002", segundo a qual os

entes a que se refere este artigo devem ter a forma de fundações de direito privado, à qual devem ser convertidos, nos termos

e prazos da lei civil, aqueles criados sob a forma de instituto, associação ou sociedade civil (art. 1º, “caput”, § 1º, e art. 3º).

– V. art. 44, IV, desta lei, e art. 31, p. único, da Lei nº 9.504/97: aplicação de recursos do Fundo Partidário e utilização

das sobras de campanha na criação e manutenção das fundações a que se refere este artigo.

Art. 54. Para fins de aplicação das normas estabelecidas nesta Lei, consideram-se como equivalentes a Estados e

Municípios o Distrito Federal e os Territórios e respectivas divisões político-administrativas.

Título VI

Disposições Finais e Transitórias

Art. 55. O partido político que, nos termos da legislação anterior, tenha registro definitivo, fica dispensado da condição

estabelecida no § 1º do art. 7º, e deve providenciar a adaptação de seu estatuto às disposições desta Lei, no prazo de seis

meses da data de sua publicação.

§ 1º A alteração estatutária com a finalidade prevista neste artigo pode ser realizada pelo partido político em reunião

do órgão nacional máximo, especialmente convocado na forma dos estatutos, com antecedência mínima de trinta dias e ampla

divulgação, entre seus órgãos e filiados, do projeto do estatuto.

§ 2º Aplicam-se as disposições deste artigo ao partido que, na data da publicação desta Lei:

I – tenha completado seu processo de organização nos termos da legislação anterior e requerido o registro definitivo;

II – tenha seu pedido de registro “sub judice”, desde que sobrevenha decisão favorável do órgão judiciário competente;

III – tenha requerido registro de seus estatutos junto ao Tribunal Superior Eleitoral, após o devido registro como

entidade civil.

Art. 56. No período entre a data da publicação desta Lei e início da próxima legislatura, será observado o seguinte:

– Ac. do STF, de 7.12.2006, nas ADIn nºs 1.351 e 1.354: dá ao caput deste artigo interpretação que elimina as

limitações temporais dele constantes até que sobrevenha disposição legislativa a respeito.
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I – fica assegurado o direito ao funcionamento parlamentar na Câmara dos Deputados ao partido que tenha elegido

e mantenha filiados, no mínimo, três representantes de diferentes Estados;

* V. primeira nota ao art. 13 desta lei.

II – a Mesa Diretora da Câmara dos Deputados disporá sobre o funcionamento da representação partidária conferida,

nesse período, ao partido que possua representação eleita ou filiada em número inferior ao disposto no inciso anterior;

– Ac. do STF, de 7.12.2006, nas ADIn nºs 1.351 e 1.354: julga improcedente argüição de inconstitucionalidade deste

inciso.

III – ao partido que preencher as condições do inciso I é assegurada a realização anual de um programa, em cadeia

nacional, com a duração de dez minutos;

IV – ao partido com representante na Câmara dos Deputados desde o início da Sessão Legislativa de 1995, fica

assegurada a realização de um programa em cadeia nacional em cada semestre, com a duração de cinco minutos, não

cumulativos com o tempo previsto no inciso III;

V – (Revogado pelo art. 2º da Lei nº 11.459/2007.)

Art. 57. No período entre o início da próxima Legislatura e a proclamação dos resultados da segunda eleição geral

subseqüente para a Câmara dos Deputados, será observado o seguinte:

– Ac. do STF, de 7.12.2006, nas ADIn nºs 1.351 e 1.354: dá ao “caput” deste artigo interpretação que elimina as

limitações temporais dele constantes até que sobrevenha disposição legislativa a respeito.

I – direito a funcionamento parlamentar ao partido com registro definitivo de seus estatutos no Tribunal Superior

Eleitoral até a data da publicação desta Lei que, a partir de sua fundação tenha concorrido ou venha a concorrer às eleições

gerais para a Câmara dos Deputados, elegendo representantes em duas eleições consecutivas:

* V. primeira nota ao art. 13 desta lei.

a) na Câmara dos Deputados, toda vez que eleger representante em, no mínimo, cinco Estados e obtiver um por cento

dos votos apurados no País, não computados os brancos e os nulos;

b) nas Assembléias Legislativas e nas Câmaras de Vereadores, toda vez que, atendida a exigência do inciso anterior,

eleger representante para a respectiva Casa e obtiver um total de um por cento dos votos apurados na circunscrição, não

computados os brancos e os nulos;

II – (Revogado pelo art. 2º da Lei nº 11.459/2007.)

III – é assegurada, aos partidos a que se refere o inciso I, observadas, no que couber, as disposições do Título IV:

a) a realização de um programa, em cadeia nacional, com duração de dez minutos por semestre;

b) a utilização do tempo total de vinte minutos por semestre em inserções de trinta segundos ou um minuto, nas redes

nacionais e de igual tempo nas emissoras dos Estados onde hajam atendido ao disposto no inciso I, b.

* Ac. do TSE, de 11.3.2008, no REspe nº 21.334: inconstitucionalidade do trecho grifado.

– Res. do TSE nº 20.991/2002: “A regra do art. 57, inciso III, aplica-se ao período entre o início da legislatura que se

iniciou em 1998 (‘próxima legislatura’) até a proclamação dos resultados da eleição geral a realizar-se em 2006 (‘segunda

eleição geral subseqüente’)”.

Art. 58. A requerimento de partido, o Juiz Eleitoral devolverá as fichas de filiação partidária existentes no Cartório da

respectiva Zona, devendo ser organizada a primeira relação de filiados, nos termos do art. 19, obedecidas as normas

estatutárias.

Parágrafo único. Para efeito de candidatura a cargo eletivo será considerada como primeira filiação a constante das

listas de que trata este artigo.

Art. 59. O art. 16 da Lei nº 3.071, de 1º de janeiro de 1916 (Código Civil), passa a vigorar com a seguinte redação:

* V. nota ao art. 1º desta lei.

“Art. 16. [...]
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III – os partidos políticos.

[...]

§ 3º Os partidos políticos reger-se-ão pelo disposto, no que lhes for aplicável, nos arts. 17 a 22 deste Código e em lei

específica.”

Art. 60. Os artigos a seguir enumerados da Lei nº 6.015, de 31 de dezembro de 1973, passam a vigorar com a seguinte

redação:

“Art. 114. [...]

III – os atos constitutivos e os estatutos dos partidos políticos.

[...]

Art. 120. O registro das sociedades, fundações e partidos políticos consistirá na declaração, feita em livro, pelo oficial,

do número de ordem, da data da apresentação e da espécie do ato constitutivo, com as seguintes indicações:

[...]

Parágrafo único. Para o registro dos partidos políticos, serão obedecidos, além dos requisitos deste artigo, os estabe-

lecidos em lei específica.”

Art. 61. O Tribunal Superior Eleitoral expedirá instruções para a fiel execução desta Lei.

– Res. do TSE nºs 19.406/95 (“Instruções para fundação, organização, funcionamento e extinção dos partidos

políticos”), 20.034/97 (“Instruções para o acesso gratuito ao rádio e à televisão pelos partidos políticos”), 21.377/2003

(“Disciplina os novos procedimentos a serem adotados, pela Secretaria de Informática do TSE, nos casos de fusão ou

incorporação dos partidos políticos”), 21.574/2003 (“Dispõe sobre o Sistema de Filiação Partidária e dá outras providências”),

21.841/2004 (“Disciplina a prestação de contas dos partidos políticos e a tomada de contas especial”), 21.875/2004 (“Regu-

lamenta o recolhimento do percentual de participação de institutos ou fundações de pesquisa e de doutrinação e educação

política nas verbas do Fundo Partidário”), 21.975/2004 (“Disciplina o recolhimento e a cobrança das multas previstas no

Código Eleitoral e leis conexas e a distribuição do Fundo Especial de Assistência Financeira aos Partidos Políticos (Fundo

Partidário)”), 22.121/2005 (“Dispõe sobre as regras de adequação de institutos ou fundações de pesquisa e de doutrinação

e educação política de partidos políticos às normas estabelecidas no Código Civil de 2002") e respectivas alterações.

Art. 62. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 63. Ficam revogadas a Lei nº 5.682, de 21 de julho de 1971, e respectivas alterações; a Lei nº 6.341, de 5 de julho

de 1976; a Lei nº 6.817, de 5 de setembro de 1980; a Lei nº 6.957, de 23 de novembro de 1981; o art. 16 da Lei nº 6.996, de

7 de junho de 1982; a Lei nº 7.307, de 9 de abril de 1985, e a Lei nº 7.514, de 9 de julho de 1986.

Brasília, 19 de setembro de 1995; 174º da Independência e 107º da República.

Marco Antonio de Oliveira Maciel

Nelson A. Jobim

Publicada no DOU, de 20.9.95.
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LEI Nº 9.504, DE 30 DE SETEMBRO DE 1997

(Alterada pelas Leis nº 9.840, de 28.9.1999; nº 10.408, de 10.1.2002; nº 10.740, de 1º.10.2003;

nº 11.300, de 10.5.2006 e 12.034, de 29 de setembro de 2009)

Estabelece normas para as eleições.

O VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA no exercício do cargo de PRESIDENTE DA REPÚBLICA.

Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 1º As eleições para Presidente e Vice-Presidente da República, Governador e Vice-Governador de Estado e do

Distrito Federal, Prefeito e Vice- Prefeito, Senador, Deputado Federal, Deputado Estadual, Deputado Distrital e Vereador dar-

se-ão, em todo o País, no primeiro domingo de outubro do ano respectivo.

* Ver art. 29, I e II, da CF/88.

* Ver art. 380 do Código Eleitoral.

Parágrafo único. Serão realizadas simultaneamente as eleições:

I – para Presidente e Vice-Presidente da República, Governador e Vice- Governador de Estado e do Distrito Federal,

Senador, Deputado Federal, Deputado Estadual e Deputado Distrital;

II – para Prefeito, Vice-Prefeito e Vereador.

Art. 2º Será considerado eleito o candidato a Presidente ou a Governador que obtiver a maioria absoluta de votos, não

computados os em branco e os nulos.

§ 1º Se nenhum candidato alcançar maioria absoluta na primeira votação, far-se-á nova eleição no último domingo de

outubro, concorrendo os dois candidatos mais votados, e considerando-se eleito o que obtiver a maioria dos votos válidos.

§ 2º Se, antes de realizado o segundo turno, ocorrer morte, desistência ou impedimento legal de candidato, convocar-

se-á, dentre os remanescentes, o de maior votação.

§ 3º Se, na hipótese dos parágrafos anteriores, remanescer em segundo lugar mais de um candidato com a mesma

votação, qualificar-se-á o mais idoso.

§ 4º A eleição do Presidente importará a do candidato a Vice-Presidente com ele registrado, o mesmo se aplicando à

eleição de Governador.

Art. 3º Será considerado eleito Prefeito o candidato que obtiver a maioria dos votos, não computados os em branco

e os nulos.

* Ver arts. 29, I e II, e 77, § 3º, da CF/88.

§ 1º A eleição do Prefeito importará a do candidato a Vice-Prefeito com ele registrado.

§ 2º Nos Municípios com mais de duzentos mil eleitores, aplicar-se-ão as regras estabelecidas nos §§ 1º a 3º do artigo

anterior.
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* Ver art. 29, II, da CF/88.

Art. 4º Poderá participar das eleições o partido que, até um ano antes do pleito, tenha registrado seu estatuto no

Tribunal Superior Eleitoral, conforme o disposto em lei, e tenha, até a data da convenção, órgão de direção constituído na

circunscrição, de acordo com o respectivo estatuto.

Art. 5º Nas eleições proporcionais, contam-se como válidos apenas os votos dados a candidatos regularmente

inscritos e às legendas partidárias.

DAS COLIGAÇÕES

Art. 6º É facultado aos partidos políticos, dentro da mesma circunscrição, celebrar coligações para eleição majoritária,

proporcional, ou para ambas, podendo, neste último caso, formar-se mais de uma coligação para a eleição proporcional

dentre os partidos que integram a coligação para o pleito majoritário.

§ 1º A coligação terá denominação própria, que poderá ser a junção de todas as siglas dos partidos que a integram,

sendo a ela atribuídas as prerrogativas e obrigações de partido político no que se refere ao processo eleitoral, e devendo

funcionar como um só partido no relacionamento com a Justiça Eleitoral e no trato dos interesses interpartidários.

§ 1º-A. A denominação da coligação não poderá coincidir, incluir ou fazer referência a nome ou número de candidato,

nem conter pedido de voto para partido político.

– Parágrafo acrescentado pelo art. 3º da Lei nº 12.034/2009.

§ 2º Na propaganda para eleição majoritária, a coligação usará, obrigatoriamente, sob sua denominação, as legendas

de todos os partidos que a integram; na propaganda para eleição proporcional, cada partido usará apenas sua legenda sob

o nome da coligação.

§ 3º Na formação de coligações, devem ser observadas, ainda, as seguintes normas:

I – na chapa da coligação, podem inscrever-se candidatos filiados a qualquer partido político dela integrante;

II – o pedido de registro dos candidatos deve ser subscrito pelos Presidentes dos partidos coligados, por seus

Delegados, pela maioria dos membros dos respectivos órgãos executivos de direção ou por representante da coligação, na

forma do inciso III;

III – os partidos integrantes da coligação devem designar um representante, que terá atribuições equivalentes às de

Presidente de partido político, no trato dos interesses e na representação da coligação, no que se refere ao processo eleitoral;

IV – a coligação será representada perante a Justiça Eleitoral pela pessoa designada na forma do inciso III ou por

Delegados indicados pelos partidos que a compõem, podendo nomear até:

a) três Delegados perante o Juízo Eleitoral;

b) quatro Delegados perante o Tribunal Regional Eleitoral;

c) cinco Delegados perante o Tribunal Superior Eleitoral.

§ 4º O partido político coligado somente possui legitimidade para atuar de forma isolada no processo eleitoral quando

questionar a validade da própria coligação, durante o período compreendido entre a data da convenção e o termo final do

prazo para a impugnação do registro de candidatos. (NR)

– Parágrafo acrescentado pelo art. 3º da Lei nº 12.034/2009.

DAS CONVENÇÕES PARA A ESCOLHA DE CANDIDATOS

Art. 7º As normas para a escolha e substituição dos candidatos e para a formação de coligações serão estabelecidas

no estatuto do partido, observadas as disposições desta Lei.

§ 1º Em caso de omissão do estatuto, caberá ao órgão de direção nacional do partido estabelecer as normas a que se

refere este artigo, publicando-as no Diário Oficial da União até cento e oitenta dias antes das eleições.

§ 2º Se a convenção partidária de nível inferior se opuser, na deliberação sobre coligações, às diretrizes legitimamente

estabelecidas pelo órgão de direção nacional, nos termos do respectivo estatuto, poderá esse órgão anular a deliberação e os

atos dela decorrentes.
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– Parágrafo alterado pelo art. 3º da Lei nº 12.034/2009.

§ 3º As anulações de deliberações dos atos decorrentes de convenção partidária, na condição acima estabelecida,

deverão ser comunicadas à Justiça Eleitoral no prazo de 30 (trinta) dias após a data limite para o registro de candidatos.

– Parágrafo alterado pelo art. 3º da Lei nº 12.034/2009.

§ 4º Se, da anulação, decorrer a necessidade de escolha de novos candidatos, o pedido de registro deverá ser

apresentado à Justiça Eleitoral nos 10 (dez) dias seguintes à deliberação, observado o disposto no art. 13.

– Parágrafo acrescentado pelo art. 3º da Lei nº 12.034/2009.

Art. 8º A escolha dos candidatos pelos partidos e a deliberação sobre coligações deverão ser feitas no período de 10

a 30 de junho do ano em que se realizarem as eleições, lavrando-se a respectiva ata em livro aberto e rubricado pela Justiça

Eleitoral.

§ 1º Aos detentores de mandato de Deputado Federal, Estadual ou Distrital, ou de Vereador, e aos que tenham

exercido esses cargos em qualquer período da legislatura que estiver em curso, é assegurado o registro de candidatura para

o mesmo cargo pelo partido a que estejam filiados.

* A candidatura nata criada neste parágrafo foi suspensa pelo STF, na sessão de 24.4.2002, ao conceder liminar

pedida na ADI nº 2530, ajuizada pela Procuradoria-Geral da República. A decisão do STF permanece em vigor até o

julgamento de mérito da ação, que não tem data para ocorrer.

§ 2º Para a realização das convenções de escolha de candidatos, os partidos políticos poderão usar gratuitamente

prédios públicos, responsabilizando-se por danos causados com a realização do evento.

Art. 9º Para concorrer às eleições, o candidato deverá possuir domicílio eleitoral na respectiva circunscrição pelo prazo

de, pelo menos, um ano antes do pleito e estar com a filiação deferida pelo partido no mesmo prazo.

Parágrafo único. Havendo fusão ou incorporação de partidos após o prazo estipulado no “caput”, será considerada,

para efeito de filiação partidária, a data de filiação do candidato ao partido de origem.

DO REGISTRO DE CANDIDATOS

Art. 10. Cada partido poderá registrar candidatos para a Câmara dos Deputados, Câmara Legislativa, Assembléias

Legislativas e Câmaras Municipais, até cento e cinqüenta por cento do número de lugares a preencher.

* Ver art. 29, IV, da CF/88.

§ 1º No caso de coligação para as eleições proporcionais, independentemente do número de partidos que a integrem,

poderão ser registrados candidatos até o dobro do número de lugares a preencher.

§ 2º Nas unidades da Federação em que o número de lugares a preencher para a Câmara dos Deputados não

exceder de vinte, cada partido poderá registrar candidatos a Deputado Federal e a Deputado Estadual ou Distrital até o dobro

das respectivas vagas; havendo coligação, estes números poderão ser acrescidos de até mais cinqüenta por cento.

§ 3º Do número de vagas resultante das regras previstas neste artigo, cada partido ou coligação preencherá o mínimo

de 30% (trinta por cento) e o máximo de 70% (setenta por cento) para candidaturas de cada sexo.

– Parágrafo alterado pelo art. 3º da Lei nº 12.034/2009.

§ 4º Em todos os cálculos, será sempre desprezada a fração, se inferior a meio, e igualada a um, se igual ou superior.

§ 5º No caso de as convenções para a escolha de candidatos não indicarem o número máximo de candidatos previsto

no “caput” e nos §§ 1º e 2º deste artigo, os órgãos de direção dos partidos respectivos poderão preencher as vagas

remanescentes até sessenta dias antes do pleito.

Art. 11. Os partidos e coligações solicitarão à Justiça Eleitoral o registro de seus candidatos até as dezenove horas do

dia 5 de julho do ano em que se realizarem as eleições.

§ 1º O pedido de registro deve ser instruído com os seguintes documentos:

I – cópia da ata a que se refere o artigo 8º;

II – autorização do candidato, por escrito;
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III – prova de filiação partidária;

IV – declaração de bens, assinada pelo candidato;

V – cópia do título eleitoral ou certidão, fornecida pelo cartório eleitoral, de que o candidato é eleitor na circunscrição

ou requereu sua inscrição ou transferência de domicílio no prazo previsto no artigo 9º;

VI – certidão de quitação eleitoral;

VII – certidões criminais fornecidas pelos órgãos de distribuição da Justiça Eleitoral, Federal e Estadual;

* Ver Res. TRE-CE nº 343/2008.

VIII – fotografia do candidato, nas dimensões estabelecidas em instrução da Justiça Eleitoral, para efeito do disposto

no § 1º do artigo 59.

IX – propostas defendidas pelo candidato a Prefeito, a Governador de Estado e a Presidente da República.

– Inciso acrescentado pelo art. 3º da Lei nº 12.034/2009.

§ 2º A idade mínima constitucionalmente estabelecida como condição de elegibilidade é verificada tendo por referência

a data da posse.

* Ver art. 14, § 3º, VI, da CF/88.

§ 3º Caso entenda necessário, o Juiz abrirá prazo de setenta e duas horas para diligências.

§ 4º Na hipótese de o partido ou coligação não requerer o registro de seus candidatos, estes poderão fazê-lo perante

a Justiça Eleitoral, observado o prazo máximo de quarenta e oito horas seguintes à publicação da lista dos candidatos pela

Justiça Eleitoral.

– Parágrafo alterado pelo art. 3º da Lei nº 12.034/2009.

§ 5º Até a data a que se refere este artigo, os Tribunais e Conselhos de Contas deverão tornar 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 irrecorrível do órgão competente, ressalvados os casos em que a questão estiver sendo submetida à

apreciação do Poder Judiciário, ou que haja sentença judicial favorável ao interessado.

– O TSE assentou que a mera propositura da ação anulatória, sem a obtenção de provimento liminar ou tutela

antecipada, não suspende a inelegibilidade (Ac.-TSE, de 24.8.2006, no RO nº 912; de 13.9.2006, no RO nº 963; de 29.9.2006,

no RO nº 965 e no REspe nº 26.942; e de 16.11.2006, no AgRgRO nº 1.067, dentre outros).

§ 6º A Justiça Eleitoral possibilitará aos interessados acesso aos documentos apresentados para os fins do disposto no

§ 1º.

– Parágrafo acrescentado pelo art. 3º da Lei nº 12.034/2009.

§ 7º A certidão de quitação eleitoral abrangerá exclusivamente a plenitude do gozo dos direitos políticos, o regular

exercício do voto, o atendimento a convocações da Justiça Eleitoral para auxiliar os trabalhos relativos ao pleito, a inexistência

de multas aplicadas, em caráter definitivo, pela Justiça Eleitoral e não remitidas, e a apresentação de contas de campanha

eleitoral.

– Parágrafo acrescentado pelo art. 3º da Lei nº 12.034/2009.

§ 8º Para fins de expedição da certidão de que trata o § 7º, considerar-se-ão quites aqueles que:

– Parágrafo acrescentado pelo art. 3º da Lei nº 12.034/2009.

I – condenados ao pagamento de multa, tenham, até a data da formalização do seu pedido de registro de candidatura,

comprovado o pagamento ou o parcelamento da dívida regularmente cumprido;

II – pagarem a multa que lhes couber individualmente, excluindo-se qualquer modalidade de responsabilidade solidá-

ria, mesmo quando imposta concomitantemente com outros candidatos e em razão do mesmo fato.

§ 9º A Justiça Eleitoral enviará aos partidos políticos, na respectiva circunscrição, até o dia 5 de junho do ano da eleição,

a relação de todos os devedores de multa eleitoral, a qual embasará a expedição das certidões de quitação eleitoral.

– Parágrafo acrescentado pelo art. 3º da Lei nº 12.034/2009

§ 10. As condições de elegibilidade e as causas de inelegibilidade devem ser aferidas no momento da formalização do
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pedido de registro da candidatura, ressalvadas as alterações, fáticas ou jurídicas, supervenientes ao registro que afastem a

inelegibilidade.

– Parágrafo acrescentado pelo art. 3º da Lei nº 12.034/2009.

§ 11. A Justiça Eleitoral observará, no parcelamento a que se refere o § 8º deste artigo, as regras de parcelamento

previstas na legislação tributária federal.

– Parágrafo acrescentado pelo art. 3º da Lei nº 12.034/2009.

§ 12. (VETADO)

– Redação dada pelo art. 3º da Lei nº 12.034/2009.

Art. 12. O candidato às eleições proporcionais indicará, no pedido de registro, além de seu nome completo, as

variações nominais com que deseja ser registrado, até o máximo de três opções, que poderão ser o prenome, sobrenome,

cognome, nome abreviado, apelido ou nome pelo qual é mais conhecido, desde que não se estabeleça dúvida quanto à sua

identidade, não atente contra o pudor e não seja ridículo ou irreverente, mencionando em que ordem de preferência deseja

registrar-se.

§ 1º Verificada a ocorrência de homonímia, a Justiça Eleitoral procederá atendendo ao seguinte:

I – havendo dúvida, poderá exigir do candidato prova de que é conhecido por dada opção de nome, indicada no pedido

de registro;

II – ao candidato que, na data máxima prevista para o registro, esteja exercendo mandato eletivo ou o tenha exercido

nos últimos quatro anos, ou que nesse mesmo prazo se tenha candidatado com um dos nomes que indicou, será deferido o

seu uso no registro, ficando outros candidatos impedidos de fazer propaganda com esse mesmo nome;

III – ao candidato que, pela sua vida política, social ou profissional, seja identificado por um dado nome que tenha

indicado, será deferido o registro com esse nome, observado o disposto na parte final do inciso anterior;

IV – tratando-se de candidatos cuja homonímia não se resolva pelas regras dos dois incisos anteriores, a Justiça

Eleitoral deverá notificá-los para que, em dois dias, cheguem a acordo sobre os respectivos nomes a serem usados;

V – não havendo acordo no caso do inciso anterior, a Justiça Eleitoral registrará cada candidato com o nome e

sobrenome constantes do pedido de registro, observada a ordem de preferência ali definida.

§ 2º A Justiça Eleitoral poderá exigir do candidato prova de que é conhecido por determinada opção de nome por ele

indicado, quando seu uso puder confundir o eleitor.

§ 3º A Justiça Eleitoral indeferirá todo pedido de variação de nome coincidente com nome de candidato a eleição

majoritária, salvo para candidato que esteja exercendo mandato eletivo ou o tenha exercido nos últimos quatro anos, ou que,

nesse mesmo prazo, tenha concorrido em eleição com o nome coincidente.

§ 4º Ao decidir sobre os pedidos de registro, a Justiça Eleitoral publicará as variações de nome deferidas aos

candidatos.

§ 5º A Justiça Eleitoral organizará e publicará, até trinta dias antes da eleição, as seguintes relações, 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

candidato e cada variação de nome, também em ordem alfabética, seguidos da respectiva legenda e número.

Art. 13. É facultado ao partido ou coligação substituir candidato que for considerado inelegível, renunciar ou falecer

após o termo final do prazo do registro ou, ainda, tiver seu registro indeferido ou cancelado.

§ 1º A escolha do substituto far-se-á na forma estabelecida no estatuto do partido a que pertencer o substituído, e o

registro deverá ser requerido até 10 (dez) dias contados do fato ou da notificação do partido da decisão judicial que deu origem

à substituição.

– Parágrafo alterado pelo art. 3º da Lei nº 12.034/2009.
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§ 2º Nas eleições majoritárias, se o candidato for de coligação, a substituição deverá fazer-se por decisão da maioria

absoluta dos órgãos executivos de direção dos partidos coligados, podendo o substituto ser filiado a qualquer partido dela

integrante, desde que o partido ao qual pertencia o substituído renuncie ao direito de preferência.

§ 3º Nas eleições proporcionais, a substituição só se efetivará se o novo pedido for apresentado até sessenta dias

antes do pleito.

Art. 14. Estão sujeitos ao cancelamento do registro os candidatos que, até a data da eleição, forem expulsos do

partido, em processo no qual seja assegurada ampla defesa e sejam observadas as normas estatutárias.

Parágrafo único. O cancelamento do registro do candidato será decretado pela Justiça Eleitoral, após solicitação do

partido.

Art. 15. A identificação numérica dos candidatos se dará mediante a observação dos seguintes critérios:

I – os candidatos aos cargos majoritários concorrerão com o número identificador do partido ao qual estiverem filiados;

II – os candidatos à Câmara dos Deputados concorrerão com o número do partido ao qual estiverem filiados, acrescido

de dois algarismos à direita;

III – os candidatos às Assembléias Legislativas e à Câmara Distrital concorrerão com o número do partido ao qual

estiverem filiados acrescido de três algarismos à direita;

IV – o Tribunal Superior Eleitoral baixará resolução sobre a numeração dos candidatos concorrentes às eleições

municipais.

§ 1º Aos partidos fica assegurado o direito de manter os números atribuídos à sua legenda na eleição anterior, e aos

candidatos, nesta hipótese, o direito de manter os números que lhes foram atribuídos na eleição anterior para o mesmo cargo.

§ 2º Aos candidatos a que se refere o § 1º do artigo 8º, é permitido requerer novo número ao órgão de direção de seu

partido, independentemente do sorteio a que se refere o § 2º do artigo 100 da Lei nº 4.737, de 15 de julho de 1965 – Código

Eleitoral.

§ 3º Os candidatos de coligações, nas eleições majoritárias, serão registrados com o número de legenda do respectivo

partido e, nas eleições proporcionais, com o número de legenda do respectivo partido acrescido do número que lhes couber,

observado o disposto no parágrafo anterior.

Art. 16. Até quarenta e cinco dias antes da data das eleições, os Tribunais Regionais Eleitorais enviarão ao Tribunal

Superior Eleitoral, para fins de centralização e divulgação de dados, a relação dos candidatos às eleições majoritárias e

proporcionais, da qual constará obrigatoriamente a referência ao sexo e ao cargo a que concorrem.

§ 1º Até a data prevista no “caput”, todos os pedidos de registro de candidatos, inclusive os impugnados, e os

respectivos recursos, devem estar julgados em todas as instâncias, e publicadas as decisões a eles relativas.

– Parágrafo acrescentado pelo art. 3º da Lei nº 12.034/2009.

§ 2º Os processos de registro de candidaturas terão prioridade sobre quaisquer outros, devendo a Justiça Eleitoral

adotar as providências necessárias para o cumprimento do prazo previsto no § 1º, inclusive com a realização de sessões

extraordinárias e a convocação dos juízes suplentes pelos Tribunais, sem prejuízo da eventual aplicação do disposto no art. 97

e de representação ao Conselho Nacional de Justiça. (NR)

– Parágrafo acrescentado pelo art. 3º da Lei nº 12.034/2009.

Art. 16-A. O candidato cujo registro esteja sub judice poderá efetuar todos os atos relativos à campanha eleitoral,

inclusive utilizar o horário eleitoral gratuito no rádio e na televisão e ter seu nome mantido na urna eletrônica enquanto estiver

sob essa condição, ficando a validade dos votos a ele atribuídos condicionada ao deferimento de seu registro por instância

superior.

– Artigo acrescentado pelo art. 4º da Lei nº 12.034/2009.

Parágrafo único. O cômputo, para o respectivo partido ou coligação, dos votos atribuídos ao candidato cujo registro

esteja sub judice no dia da eleição fica condicionado ao deferimento do registro do candidato.
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DA ARRECADAÇÃO E DA APLICAÇÃO DE RECURSOS

NAS CAMPANHAS ELEITORAIS

Art. 17. As despesas da campanha eleitoral serão realizadas sob a responsabilidade dos partidos, ou de seus

candidatos, e financiadas na forma desta Lei.

Art. 17-A. A cada eleição caberá à lei, observadas as peculiaridades locais, fixar até o dia 10 de junho de cada ano

eleitoral o limite dos gastos de campanha para os cargos em disputa; não sendo editada lei até a data estabelecida, caberá a

cada partido político fixar o limite de gastos, comunicando à Justiça Eleitoral, que dará a essas informações ampla publicidade.

* Artigo acrescentado pela Lei nº 11.300, de 10.5.2006.

Art. 18. No pedido de registro de seus candidatos, os partidos e coligações comunicarão aos respectivos Tribunais

Eleitorais os valores máximos de gastos que farão por cargo eletivo em cada eleição a que concorrerem, observados os limites

estabelecidos, nos termos do art. 17-A desta Lei.

* “Caput” alterado pela Lei nº 11.300, de 10.5.2006.

§ 1º Tratando-se de coligação, cada partido que a integra fixará o valor máximo de gastos de que trata este artigo.

§ 2º Gastar recursos além dos valores declarados nos termos deste artigo sujeita o responsável ao pagamento de

multa no valor de cinco a dez vezes a quantia em excesso.

Art. 19. Até dez dias úteis após a escolha de seus candidatos em convenção, o partido constituirá comitês financeiros,

com a finalidade de arrecadar recursos e aplicá-los nas campanhas eleitorais.

§ 1º Os comitês devem ser constituídos para cada uma das eleições para as quais o partido apresente candidato

próprio, podendo haver reunião, num único comitê, das atribuições relativas às eleições de uma dada circunscrição.

§ 2º Na eleição presidencial é obrigatória a criação de comitê nacional e facultativa a de comitês nos Estados e no

Distrito Federal.

§ 3º Os comitês financeiros serão registrados, até cinco dias após sua constituição, nos órgãos da Justiça Eleitoral aos

quais compete fazer o registro dos candidatos.

Art. 20. O candidato a cargo eletivo fará, diretamente ou por intermédio de pessoa por ele designada, a administração

financeira de sua campanha, usando recursos repassados pelo comitê, inclusive os relativos à cota do Fundo Partidário,

recursos próprios ou doações de pessoas físicas ou jurídicas, na forma estabelecida nesta Lei.

Art. 21. O candidato é solidariamente responsável com a pessoa indicada na forma do art. 20 desta Lei pela

veracidade das informações financeiras e contábeis de sua campanha, devendo ambos assinar a respectiva prestação de

contas.

* Artigo alterado pela Lei nº 11.300, de 10.5.2006.

Art. 22. É obrigatório para o partido e para os candidatos abrir conta bancária específica para registrar todo o

movimento financeiro da campanha.

§ 1º Os bancos são obrigados a acatar, em até 3 (três) dias, o pedido de abertura de conta de qualquer comitê

financeiro ou candidato escolhido em convenção, sendo-lhes vedado condicioná-la a depósito mínimo e à cobrança de taxas

e/ou outras despesas de manutenção.

– Parágrafo alterado pelo art. 3º da Lei nº 12.034/2009.

§ 2º O disposto neste artigo não se aplica aos casos de candidatura para Prefeito e Vereador em Municípios onde não

haja agência bancária, bem como aos casos de candidatura para Vereador em Municípios com menos de vinte mil eleitores.

§ 3º O uso de recursos financeiros para pagamentos de gastos eleitorais que não provenham da conta específica de

que trata o “caput” deste artigo implicará a desaprovação da prestação de contas do partido ou candidato; comprovado abuso

de poder econômico, será cancelado o registro da candidatura ou cassado o diploma, se já houver sido outorgado.

* Parágrafo acrescentado pela Lei nº 11.300, de 10.5.2006.

§ 4º Rejeitadas as contas, a Justiça Eleitoral remeterá cópia de todo o processo ao Ministério Público Eleitoral para os

fins previstos no art. 22 da Lei Complementar no 64, de 18 de maio de 1990.
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* Parágrafo acrescentado pela Lei nº 11.300, de 10.5.2006.

Art. 22-A. Candidatos e Comitês Financeiros estão obrigados à inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica –

CNPJ.

– Artigo acrescentado pelo art. 4º da Lei nº 12.034/2009.

§ 1º Após o recebimento do pedido de registro da candidatura, a Justiça Eleitoral deverá fornecer em até 3 (três) dias

úteis, o número de registro de CNPJ.

§ 2º Cumprido o disposto no § 1º deste artigo e no § 1º do art. 22, ficam os candidatos e comitês financeiros autorizados

a promover a arrecadação de recursos financeiros e a realizar as despesas necessárias à campanha eleitoral.

Art. 23. Pessoas físicas poderão fazer doações em dinheiro ou estimáveis em dinheiro para campanhas eleitorais,

obedecido o disposto nesta Lei.

– “Caput” alterado pelo art. 3º da Lei nº 12.034/2009.

§ 1º As doações e contribuições de que trata este artigo ficam limitadas:

I – no caso de pessoa física, a dez por cento dos rendimentos brutos auferidos no ano anterior à eleição;

II – no caso em que o candidato utilize recursos próprios, ao valor máximo de gastos estabelecido pelo seu partido, na

forma desta Lei.

§ 2º Toda doação a candidato específico ou a partido deverá ser feita mediante recibo, em formulário impresso ou em

formulário eletrônico, no caso de doação via internet, em que constem os dados do modelo constante do Anexo, dispensada

a assinatura do doador.

– Parágrafo alterado pelo art. 3º da Lei nº 12.034/2009.

§ 3º A doação de quantia acima dos limites fixados neste artigo sujeita o infrator ao pagamento de multa no valor de

cinco a dez vezes a quantia em excesso.

§ 4º As doações de recursos financeiros somente poderão ser efetuadas na conta mencionada no art. 22 desta Lei por

meio de:

I – cheques cruzados e nominais ou transferência eletrônica de depósitos;

II – depósitos em espécie devidamente identificados até o limite fixado no inciso I do § 1º deste artigo.

* Parágrafo alterado pela Lei nº 11.300, de 10.5.2006.

III – mecanismo disponível em sítio do candidato, partido ou coligação na internet, permitindo inclusive o uso de cartão

de crédito, e que deverá atender aos seguintes requisitos:

a) identificação do doador;

b) emissão obrigatória de recibo eleitoral para cada doação realizada.

– Inciso acrescentado pelo art. 3º da Lei nº 12.034/2009.

§ 5º Ficam vedadas quaisquer doações em dinheiro, bem como de troféus, prêmios, ajudas de qualquer espécie feitas

por candidato, entre o registro e a eleição, a pessoas físicas ou jurídicas.

* Parágrafo acrescentado pela Lei nº 11.300, de 10.5.2006.

§ 6º Na hipótese de doações realizadas por meio da internet, as fraudes ou erros cometidos pelo doador sem

conhecimento dos candidatos, partidos ou coligações não ensejarão a responsabilidade destes nem a rejeição de suas contas

eleitorais.

– Parágrafo acrescentado pelo art. 3º da Lei nº 12.034/2009.

§ 7º O limite previsto no inciso I do § 1º não se aplica a doações estimáveis em dinheiro relativas à utilização de bens

móveis ou imóveis de propriedade do doador, desde que o valor da doação não ultrapasse R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

(NR)

– Parágrafo acrescentado pelo art. 3º da Lei nº 12.034/2009.

Art. 24. É vedado, a partido e candidato, receber direta ou indiretamente doação em dinheiro ou estimável em

dinheiro, inclusive por meio de publicidade de qualquer espécie, procedente de:
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I – entidade ou governo estrangeiro;

II – órgão da administração pública direta e indireta ou fundação mantida com recursos provenientes do Poder Público;

III – concessionário ou permissionário de serviço público;

IV – entidade de direito privado que receba, na condição de beneficiária, contribuição compulsória em virtude de

disposição legal;

V – entidade de utilidade pública;

VI – entidade de classe ou sindical;

VII – pessoa jurídica sem fins lucrativos que receba recursos do exterior.

VIII – entidades beneficentes e religiosas;

* Inciso acrescentado pela Lei nº 11.300, de 10.5.2006.

IX – entidades esportivas;

– Inciso alterado pelo art. 3º da Lei nº 12.034/2009.

X – organizações não-governamentais que recebam recursos públicos;

* Inciso acrescentado pela Lei nº 11.300, de 10.5.2006.

XI – organizações da sociedade civil de interesse público.

– Inciso acrescentado pela Lei nº 11.300, de 10.5.2006.

Parágrafo único. Não se incluem nas vedações de que trata este artigo as cooperativas cujos cooperados não sejam

concessionários ou permissionários de serviços públicos, desde que não estejam sendo beneficiadas com recursos públicos,

observado o disposto no art. 81.(NR)

– Parágrafo acrescentado pelo art. 3º da Lei nº 12.034/2009.

Art. 25. O partido que descumprir as normas referentes à arrecadação e aplicação de recursos fixadas nesta Lei

perderá o direito ao recebimento da quota do Fundo Partidário do ano seguinte, sem prejuízo de responderem os candidatos

beneficiados por abuso do poder econômico.

Parágrafo único. A sanção de suspensão do repasse de novas quotas do Fundo Partidário, por desaprovação total

ou parcial da prestação de contas do candidato, deverá ser aplicada de forma proporcional e razoável, pelo período de 1 (um)

mês a 12 (doze) meses, ou por meio do desconto, do valor a ser repassado, na importância apontada como irregular, não

podendo ser aplicada a sanção de suspensão, caso a prestação de contas não seja julgada, pelo juízo ou tribunal competente,

após 5 (cinco) anos de sua apresentação.(NR)

– Parágrafo acrescentado pelo art. 3º da Lei nº 12.034/2009.

Art. 26. São considerados gastos eleitorais, sujeitos a registro e aos limites fixados nesta Lei:

* “Caput” alterado pela Lei nº 11.300, de 10.5.2006.

I – confecção de material impresso de qualquer natureza e tamanho;

II – propaganda e publicidade direta ou indireta, por qualquer meio de divulgação, destinada a conquistar votos;

III – aluguel de locais para a promoção de atos de campanha eleitoral;

IV – despesas com transporte ou deslocamento de candidato e de pessoal a serviço das candidaturas;

* Inciso alterado pela Lei nº 11.300, de 10.5.2006.

V – correspondência e despesas postais;

VI – despesas de instalação, organização e funcionamento de comitês e serviços necessários às eleições;

VII – remuneração ou gratificação de qualquer espécie a pessoal que preste serviços às candidaturas ou aos comitês

eleitorais;

VIII – montagem e operação de carros de som, de propaganda e assemelhados;

IX – a realização de comícios ou eventos destinados à promoção de candidatura;

* Inciso alterado pela Lei nº 11.300, de 10.5.2006.

X – produção de programas de rádio, televisão ou vídeo, inclusive os destinados à propaganda gratuita;
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XI – (REVOGADO);

* Inciso revogado pela Lei nº 11.300, de 10.5.2006.

XII – realização de pesquisas ou testes pré-eleitorais;

XIII – (REVOGADO);

* Inciso revogado pela Lei nº 11.300, de 10.5.2006.

XIV – aluguel de bens particulares para veiculação, por qualquer meio, de propaganda eleitoral;

XV – custos com a criação e inclusão de sítios na Internet;

XVI – multas aplicadas aos partidos ou candidatos por infração do disposto na legislação eleitoral;

XVII – produção de jingles, vinhetas e slogans para propaganda eleitoral.

* Inciso acrescentado pela Lei nº 11.300, de 10.5.2006.

Art. 27. Qualquer eleitor poderá realizar gastos, em apoio a candidato de sua preferência, até a quantia equivalente

a um mil UFIR, não sujeitos a contabilização, desde que não reembolsados.

DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

Art. 28. A prestação de contas será feita:

I – no caso dos candidatos às eleições majoritárias, na forma disciplinada pela Justiça Eleitoral;

II – no caso dos candidatos às eleições proporcionais, de acordo com os modelos constantes do Anexo desta Lei.

§ 1º As prestações de contas dos candidatos às eleições majoritárias serão feitas por intermédio do comitê financeiro,

devendo ser acompanhadas dos extratos das contas bancárias referentes à movimentação dos recursos financeiros usados

na campanha e da relação dos cheques recebidos, com a indicação dos respectivos números, valores e emitentes.

§ 2º As prestações de contas dos candidatos às eleições proporcionais serão feitas pelo comitê financeiro ou pelo

próprio candidato.

§ 3º As contribuições, doações e as receitas de que trata esta Lei serão convertidas em UFIR, pelo valor desta no mês

em que ocorrerem.

§ 4º Os partidos políticos, as coligações e os candidatos são obrigados, durante a campanha eleitoral, a divulgar, pela

rede mundial de computadores (internet), nos dias 6 de agosto e 6 de setembro, relatório discriminando os recursos em

dinheiro ou estimáveis em dinheiro que tenham recebido para financiamento da campanha eleitoral, e os gastos que realiza-

rem, em sítio criado pela Justiça Eleitoral para esse fim, exigindo-se a indicação dos nomes dos doadores e os respectivos

valores doados somente na prestação de contas final de que tratam os incisos III e IV do art. 29 desta Lei.

* Parágrafo acrescentado pela Lei nº 11.300, de 10.5.2006.

Art. 29. Ao receber as prestações de contas e demais informações dos candidatos às eleições majoritárias e dos

candidatos às eleições proporcionais que optarem por prestar contas por seu intermédio, os comitês deverão:

I – verificar se os valores declarados pelo candidato à eleição majoritária como tendo sido recebidos por intermédio do

comitê conferem com seus próprios registros financeiros e contábeis;

II – resumir as informações contidas nas prestações de contas, de forma a apresentar demonstrativo consolidado das

campanhas dos candidatos;

III – encaminhar à Justiça Eleitoral, até o trigésimo dia posterior à realização das eleições, o conjunto das prestações

de contas dos candidatos e do próprio comitê, na forma do artigo anterior, ressalvada a hipótese do inciso seguinte;

IV – havendo segundo turno, encaminhar a prestação de contas dos candidatos que o disputem, referente aos dois

turnos, até o trigésimo dia posterior a sua realização.

§ 1º Os candidatos às eleições proporcionais que optarem pela prestação de contas diretamente à Justiça Eleitoral

observarão o mesmo prazo do inciso III do “caput”.

§ 2º A inobservância do prazo para encaminhamento das prestações de contas impede a diplomação dos eleitos,

enquanto perdurar.
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§ 3º Eventuais débitos de campanha não quitados até a data de apresentação da prestação de contas poderão ser

assumidos pelo partido político, por decisão do seu órgão nacional de direção partidária.

– Parágrafo acrescentado pelo art. 3º da Lei nº 12.034/2009.

§ 4º No caso do disposto no § 3º, o órgão partidário da respectiva circunscrição eleitoral passará a responder por todas

as dívidas solidariamente com o candidato, hipótese em que a existência do débito não poderá ser considerada como causa

para a rejeição das contas. (NR)

– Parágrafo acrescentado pelo art. 3º da Lei nº 12.034/2009.

Art. 30. A Justiça Eleitoral verificará a regularidade das contas de campanha, decidindo:

I – pela aprovação, quando estiverem regulares;

II – pela aprovação com ressalvas, quando verificadas falhas que não lhes comprometam a regularidade;

III – pela desaprovação, quando verificadas falhas que lhes comprometam a regularidade;

IV – pela não prestação, quando não apresentadas as contas após a notificação emitida pela Justiça Eleitoral, na qual

constará a obrigação expressa de prestar as suas contas, no prazo de setenta e duas horas.

– “Caput” alterado pelo art. 3º da Lei nº 12.034/2009.

§ 1º A decisão que julgar as contas dos candidatos eleitos será publicada em sessão até 8 (oito) dias antes da

diplomação.

* Parágrafo alterado pela Lei nº 11.300, de 10.5.2006.

§ 2º Erros formais e materiais corrigidos não autorizam a rejeição das contas e a cominação de sanção a candidato ou

partido.

§ 2º-A Erros formais ou materiais irrelevantes no conjunto da prestação de contas, que não comprometam o seu

resultado, não acarretarão a rejeição das contas.

– Parágrafo acrescentado pelo art. 3º da Lei nº 12.034/2009.

§ 3º Para efetuar os exames de que trata este artigo, a Justiça Eleitoral poderá requisitar técnicos do Tribunal de

Contas da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios, pelo tempo que for necessário.

* Ver arts. 23, XVI, e 30, XIII, do Código Eleitoral.

§ 4º Havendo indício de irregularidade na prestação de contas, a Justiça Eleitoral poderá requisitar diretamente do

candidato ou do comitê financeiro as informações adicionais necessárias, bem como determinar diligências para a

complementação dos dados ou o saneamento das falhas.

§ 5º Da decisão que julgar as contas prestadas pelos candidatos e comitês financeiros caberá recurso ao órgão

superior da Justiça Eleitoral, no prazo de 3 (três) dias, a contar da publicação no Diário Oficial.

– Parágrafo acrescentado pelo art. 3º da Lei nº 12.034/2009.

§ 6º No mesmo prazo previsto no § 5º, caberá recurso especial para o Tribunal Superior Eleitoral, nas hipóteses

previstas nos incisos I e II do § 4º do art. 121 da Constituição Federal.

– Parágrafo acrescentado pelo art. 3º da Lei nº 12.034/2009.

§ 7º O disposto neste artigo aplica-se aos processos judiciais pendentes. (NR)

– Parágrafo acrescentado pelo art. 3º da Lei nº 12.034/2009.

Art. 30-A. Qualquer partido político ou coligação poderá representar à Justiça Eleitoral, no prazo de 15 (quinze) dias

da diplomação, relatando fatos e indicando provas, e pedir a abertura de investigação judicial para apurar condutas em

desacordo com as normas desta Lei, relativas à arrecadação e gastos de recursos.

– “Caput” alterado pelo art. 3º da Lei nº 12.034/2009.

§ 1º Na apuração de que trata este artigo, aplicar-se-á o procedimento previsto no art. 22 da Lei Complementar no 64,

de 18 de maio de 1990, no que couber.

§ 2º Comprovados captação ou gastos ilícitos de recursos, para fins eleitorais, será negado diploma ao candidato, ou

cassado, se já houver sido outorgado.
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* Artigo acrescentado pela Lei nº 11.300, de 10.5.2006.

§ 3º O prazo de recurso contra decisões proferidas em representações propostas com base neste artigo será de 3

(três) dias, a contar da data da publicação do julgamento no Diário Oficial. (NR)

– Parágrafo acrescentado pelo art. 3º da Lei nº 12.034/2009.

Art. 31. Se, ao final da campanha, ocorrer sobra de recursos financeiros, esta deve ser declarada na prestação de

contas e, após julgados todos os recursos, transferida ao órgão do partido na circunscrição do pleito ou à coligação, neste caso,

para divisão entre os partidos que a compõem.

– “Caput” alterado pelo art. 3º da Lei nº 12.034/2009.

Parágrafo único. As sobras de recursos financeiros de campanha serão utilizadas pelos partidos políticos, devendo

tais valores ser declarados em suas prestações de contas perante a Justiça Eleitoral, com a identificação dos candidatos. (NR)

– Parágrafo alterado pelo art. 3º da Lei nº 12.034/2009.

Art. 32. Até cento e oitenta dias após a diplomação, os candidatos ou partidos conservarão a documentação concernente

a suas contas.

Parágrafo único. Estando pendente de julgamento qualquer processo judicial relativo às contas, a documentação a

elas concernente deverá ser conservada até a decisão final.

DAS PESQUISAS E TESTES PRÉ-ELEITORAIS

Art. 33. As entidades e empresas que realizarem pesquisas de opinião pública relativas às eleições ou aos candidatos,

para conhecimento público, são obrigadas, para cada pesquisa, a registrar, junto à Justiça Eleitoral, até cinco dias antes da

divulgação, as seguintes informações:

I – quem contratou a pesquisa;

II – valor e origem dos recursos despendidos no trabalho;

III – metodologia e período de realização da pesquisa;

IV – plano amostral e ponderação quanto a sexo, idade, grau de instrução, nível econômico e área física de realização

do trabalho, intervalo de confiança e margem de erro;

V – sistema interno de controle e verificação, conferência e fiscalização da coleta de dados e do trabalho de campo;

VI – questionário completo aplicado ou a ser aplicado;

VII – o nome de quem pagou pela realização do trabalho.

§ 1º As informações relativas às pesquisas serão registradas nos órgãos da Justiça Eleitoral aos quais compete fazer

o registro dos candidatos.

§ 2º A Justiça Eleitoral afixará no prazo de vinte e quatro horas, no local de costume, bem como divulgará em seu sítio

na internet, aviso comunicando o registro das informações a que se refere este artigo, colocando-as à disposição dos partidos

ou coligações com candidatos ao pleito, os quais a elas terão livre acesso pelo prazo de 30 (trinta) dias.

– Parágrafo alterado pelo art. 3º da Lei nº 12.034/2009.

§ 3º A divulgação de pesquisa sem o prévio registro das informações de que trata este artigo sujeita os responsáveis

a multa no valor de cinqüenta mil a cem mil UFIR.

§ 4º A divulgação de pesquisa fraudulenta constitui crime, punível com detenção de seis meses a um ano e multa no

valor de cinqüenta mil a cem mil UFIR.

Art. 34. (VETADO)

§ 1º Mediante requerimento à Justiça Eleitoral, os partidos poderão ter acesso ao sistema interno de controle,

verificação e fiscalização da coleta de dados das entidades que divulgaram pesquisas de opinião relativas às eleições, incluídos

os referentes à identificação dos entrevistadores e, por meio de escolha livre e aleatória de planilhas individuais, mapas ou

equivalentes, confrontar e conferir os dados publicados, preservada a identidade dos respondentes.
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§ 2º O não-cumprimento do disposto neste artigo ou qualquer ato que vise a retardar, impedir ou dificultar a ação

fiscalizadora dos partidos constitui crime, punível com detenção, de seis meses a um ano, com a alternativa de prestação de

serviços à comunidade pelo mesmo prazo, e multa no valor de dez mil a vinte mil UFIR.

§ 3º A comprovação de irregularidade nos dados publicados sujeita os responsáveis às penas mencionadas no

parágrafo anterior, sem prejuízo da obrigatoriedade da veiculação dos dados corretos no mesmo espaço, local, horário,

página, caracteres e outros elementos de destaque, de acordo com o veículo usado.

Art. 35. Pelos crimes definidos nos artigos 33, § 4º e 34, §§ 2º e 3º, podem ser responsabilizados penalmente os

representantes legais da empresa ou entidade de pesquisa e do órgão veiculador.

Art. 35-A. É vedada a divulgação de pesquisas eleitorais por qualquer meio de comunicação, a partir do décimo quinto

dia anterior até as 18 (dezoito) horas do dia do pleito.

– Artigo acrescentado pela Lei nº 11.300, de 10.5.2006, e declarado inconstitucional pelo STF ao julgar, na sessão de

6.9.2006, a ADI nº 3.741-2.

DA PROPAGANDA ELEITORAL EM GERAL

Art. 36. A propaganda eleitoral somente é permitida após o dia 5 de julho do ano da eleição.

§ 1º Ao postulante a candidatura a cargo eletivo é permitida a realização, na quinzena anterior à escolha pelo partido,

de propaganda intrapartidária com vista à indicação de seu nome, vedado o uso de rádio, televisão e outdoor.

§ 2º No segundo semestre do ano da eleição, não será veiculada a propaganda partidária gratuita prevista em lei nem

permitido qualquer tipo de propaganda política paga no rádio e na televisão.

§ 3º A violação do disposto neste artigo sujeitará o responsável pela divulgação da propaganda e, quando comprovado

o seu prévio conhecimento, o beneficiário à multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil

reais), ou ao equivalente ao custo da propaganda, se este for maior.

– Parágrafo alterado pelo art. 3º da Lei nº 12.034/2009.

§ 4º Na propaganda dos candidatos a cargo majoritário, deverão constar, também, o nome dos candidatos a vice ou

a suplentes de Senador, de modo claro e legível, em tamanho não inferior a 10% (dez por cento) do nome do titular.

– Parágrafo acrescentado pelo art. 3º da Lei nº 12.034/2009.

§ 5º A comprovação do cumprimento das determinações da Justiça Eleitoral relacionadas a propaganda realizada em

desconformidade com o disposto nesta Lei poderá ser apresentada no Tribunal Superior Eleitoral, no caso de candidatos a

Presidente e Vice-Presidente da República, nas sedes dos respectivos Tribunais Regionais Eleitorais, no caso de candidatos

a Governador, Vice-Governador, Deputado Federal, Senador da República, Deputados Estadual e Distrital, e, no Juízo

Eleitoral, na hipótese de candidato a Prefeito, Vice-Prefeito e Vereador. (NR)

– Parágrafo acrescentado pelo art. 3º da Lei nº 12.034/2009.

Art. 36-A. Não será considerada propaganda eleitoral antecipada:

– Artigo acrescentado pelo art. 4º da Lei nº 12.034/2009.

I – a participação de filiados a partidos políticos ou de pré-candidatos em entrevistas, programas, encontros ou debates

no rádio, na televisão e na internet, inclusive com a exposição de plataformas e projetos políticos, desde que não haja pedido

de votos, observado pelas emissoras de rádio e de televisão o dever de conferir tratamento isonômico;

II – a realização de encontros, seminários ou congressos, em ambiente fechado e a expensas dos partidos políticos,

para tratar da organização dos processos eleitorais, planos de governos ou alianças partidárias visando às eleições;

III – a realização de prévias partidárias e sua divulgação pelos instrumentos de comunicação intrapartidária; ou

IV – a divulgação de atos de parlamentares e debates legislativos, desde que não se mencione a possível candidatura,

ou se faça pedido de votos ou de apoio eleitoral

Art. 37. Nos bens cujo uso dependa de cessão ou permissão do Poder Público, ou que a ele pertençam, e nos de uso

comum, inclusive postes de iluminação pública e sinalização de tráfego, viadutos, passarelas, pontes, paradas de ônibus e
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outros equipamentos urbanos, é vedada a veiculação de propaganda de qualquer natureza, inclusive pichação, inscrição a

tinta, fixação de placas, estandartes, faixas e assemelhados.

* “Caput” alterado pela Lei nº 11.300, de 10.5.2006.

§ 1º A veiculação de propaganda em desacordo com o disposto no “caput” deste artigo sujeita o responsável, após a

notificação e comprovação, à restauração do bem e, caso não cumprida no prazo, a multa no valor de R$ 2.000,00 (dois mil

reais) a R$ 8.000,00 (oito mil reais).

* Parágrafo alterado pela Lei nº 11.300, de 10.5.2006.

§ 2º Em bens particulares, independe de obtenção de licença municipal e de autorização da Justiça Eleitoral a

veiculação de propaganda eleitoral por meio da fixação de faixas, placas, cartazes, pinturas ou inscrições, desde que não

excedam a 4m2 (quatro metros quadrados) e que não contrariem a legislação eleitoral, sujeitando-se o infrator às penalidades

previstas no § 1º.

– Parágrafo alterado pelo art. 3º da Lei nº 12.034/2009.

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

§ 4º Bens de uso comum, para fins eleitorais, são os assim definidos pela Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 –

Código Civil e também aqueles a que a população em geral tem acesso, tais como cinemas, clubes, lojas, centros comerciais,

templos, ginásios, estádios, ainda que de propriedade privada.

– Parágrafo acrescentado pelo art. 3º da Lei nº 12.034/2009.

§ 5º Nas árvores e nos jardins localizados em áreas públicas, bem como em muros, cercas e tapumes divisórios, não

é permitida a colocação de propaganda eleitoral de qualquer natureza, mesmo que não lhes cause dano.

– Parágrafo acrescentado pelo art. 3º da Lei nº 12.034/2009.

§ 6º É permitida a colocação de cavaletes, bonecos, cartazes, mesas para distribuição de material de campanha e

bandeiras ao longo das vias públicas, desde que móveis e que não dificultem o bom andamento do trânsito de pessoas e veículos.

– Parágrafo acrescentado pelo art. 3º da Lei nº 12.034/2009.

§ 7º A mobilidade referida no § 6º estará caracterizada com a colocação e a retirada dos meios de propaganda entre

as seis horas e as vinte e duas horas.

– Parágrafo acrescentado pelo art. 3º da Lei nº 12.034/2009.

§ 8º A veiculação de propaganda eleitoral em bens particulares deve ser espontânea e gratuita, sendo vedado

qualquer tipo de pagamento em troca de espaço para esta finalidade. (NR)

– Parágrafo acrescentado pelo art. 3º da Lei nº 12.034/2009.

Art. 38. Independe da obtenção de licença municipal e de autorização da Justiça Eleitoral a veiculação de propaganda

eleitoral pela distribuição de folhetos, volantes e outros impressos, os quais devem ser editados sob a responsabilidade do

partido, coligação ou candidato.

§ 1º Todo material impresso de campanha eleitoral deverá conter o número de inscrição no Cadastro Nacional da

Pessoa Jurídica – CNPJ ou o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas – CPF do responsável pela confecção, bem

como de quem a contratou, e a respectiva tiragem.

– Parágrafo acrescentado pelo art. 3º da Lei nº 12.034/2009.

§ 2º Quando o material impresso veicular propaganda conjunta de diversos candidatos, os gastos relativos a cada um

deles deverão constar na respectiva prestação de contas, ou apenas naquela relativa ao que houver arcado com os custos.(NR)

– Parágrafo acrescentado pelo art. 3º da Lei nº 12.034/2009.

Art. 39. A realização de qualquer ato de propaganda partidária ou eleitoral, em recinto aberto ou fechado, não

depende de licença da polícia.

§ 1º O candidato, partido ou coligação promotora do ato fará a devida comunicação à autoridade policial em, no

mínimo, vinte e quatro horas antes de sua realização, a fim de que esta lhe garanta, segundo a prioridade do aviso, o direito

contra quem tencione usar o local no mesmo dia e horário.
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§ 2º A autoridade policial tomará as providências necessárias à garantia da realização do ato e ao funcionamento do

tráfego e dos serviços públicos que o evento possa afetar.

§ 3º O funcionamento de alto-falantes ou amplificadores de som, ressalvada a hipótese contemplada no parágrafo

seguinte, somente é permitido entre as oito e as vinte e duas horas, sendo vedados a instalação e o uso daqueles equipamen-

tos em distância inferior a duzentos metros:

I – das sedes dos Poderes Executivo e Legislativo da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, das

sedes dos Tribunais Judiciais, e dos quartéis e outros estabelecimentos militares;

II – dos hospitais e casas de saúde;

III – das escolas, bibliotecas públicas, igrejas e teatros, quando em funcionamento.

§ 4º A realização de comícios e a utilização de aparelhagem de sonorização fixa são permitidas no horário compreen-

dido entre as 8 (oito) e as 24 (vinte e quatro) horas.

* Parágrafo alterado pela Lei nº 11.300, de 10.5.2006.

§ 5º Constituem crimes, no dia da eleição, puníveis com detenção, de seis meses a um ano, com a alternativa de

prestação de serviços à comunidade pelo mesmo período, e multa no valor de cinco mil a quinze mil UFIR:

I – o uso de alto-falantes e amplificadores de som ou a promoção de comício ou carreata;

II – a arregimentação de eleitor ou a propaganda de boca de urna;

* Inciso alterado pela Lei nº 11.300, de 10.5.2006.

III – a divulgação de qualquer espécie de propaganda de partidos políticos ou de seus candidatos.

– Inciso alterado pelo art. 3º da Lei nº 12.034/2009.

* Inciso acrescentado pela Lei nº 11.300, de 10.5.2006.

§ 6º É vedada na campanha eleitoral a confecção, utilização, distribuição por comitê, candidato, ou com a sua

autorização, de camisetas, chaveiros, bonés, canetas, brindes, cestas básicas ou quaisquer outros bens ou materiais que

possam proporcionar vantagem ao eleitor.

* Parágrafo acrescentado pela Lei nº 11.300, de 10.5.2006.

§ 7º É proibida a realização de showmício e de evento assemelhado para promoção de candidatos, bem como a

apresentação, remunerada ou não, de artistas com a finalidade de animar comício e reunião eleitoral.

* Parágrafo acrescentado pela Lei nº 11.300, de 10.5.2006.

§ 8º É vedada a propaganda eleitoral mediante outdoors, sujeitando-se a empresa responsável, os partidos, coliga-

ções e candidatos à imediata retirada da propaganda irregular e ao pagamento de multa no valor de 5.000 (cinco mil) a 15.000

(quinze mil) UFIRs.

* Parágrafo acrescentado pela Lei nº 11.300, de 10.5.2006.

§ 9º Até as vinte e duas horas do dia que antecede a eleição, serão permitidos distribuição de material gráfico,

caminhada, carreata, passeata ou carro de som que transite pela cidade divulgando jingles ou mensagens de candidatos.

– Parágrafo acrescentado pelo art. 3º da Lei nº 12.034/2009.

§ 10. Fica vedada a utilização de trios elétricos em campanhas eleitorais, exceto para a sonorização de comícios. (NR)

– Parágrafo acrescentado pelo art. 3º da Lei nº 12.034/2009.

Art. 39-A. É permitida, no dia das eleições, a manifestação individual e silenciosa da preferência do eleitor por partido

político, coligação ou candidato, revelada exclusivamente pelo uso de bandeiras, broches, dísticos e adesivos.

– Artigo acrescentado pelo art. 4º da Lei nº 12.034/2009.

§ 1º É vedada, no dia do pleito, até o término do horário de votação, a aglomeração de pessoas portando vestuário

padronizado, bem como os instrumentos de propaganda referidos no “caput”, de modo a caracterizar manifestação coletiva,

com ou sem utilização de veículos.

§ 2º No recinto das seções eleitorais e juntas apuradoras, é proibido aos servidores da Justiça Eleitoral, aos mesários

e aos escrutinadores o uso de vestuário ou objeto que contenha qualquer propaganda de partido político, de coligação ou de

candidato.
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§ 3º Aos fiscais partidários, nos trabalhos de votação, só é permitido que, em seus crachás, constem o nome e a sigla

do partido político ou coligação a que sirvam, vedada a padronização do vestuário.

§ 4º No dia do pleito, serão afixadas cópias deste artigo em lugares visíveis nas partes interna e externa das seções

eleitorais.

Art. 40. O uso, na propaganda eleitoral, de símbolos, frases ou imagens, associadas ou semelhantes às empregadas

por órgão de governo, empresa pública ou sociedade de economia mista constitui crime, punível com detenção, de seis meses

a um ano, com a alternativa de prestação de serviços à comunidade pelo mesmo período, e multa no valor de dez mil a vinte

mil UFIR.

Art. 40-B. A representação relativa à propaganda irregular deve ser instruída com prova da autoria ou do prévio

conhecimento do beneficiário, caso este não seja por ela responsável.

– Artigo acrescentado pelo art. 4º da Lei nº 12.034/2009.

Parágrafo único. A responsabilidade do candidato estará demonstrada se este, intimado da existência da propagan-

da irregular, não providenciar, no prazo de quarenta e oito horas, sua retirada ou regularização e, ainda, se as circunstâncias

e as peculiaridades do caso específico revelarem a impossibilidade de o beneficiário não ter tido conhecimento da propaganda.

Art. 41. A propaganda exercida nos termos da legislação eleitoral não poderá ser objeto de multa nem cerceada sob

alegação do exercício do poder de polícia ou de violação de postura municipal, casos em que se deve proceder na forma

prevista no art. 40.

– “Caput” alterado pelo art. 3º da Lei nº 12.034/2009.

§ 1º O poder de polícia sobre a propaganda eleitoral será exercido pelos juízes eleitorais e pelos juízes designados

pelos Tribunais Regionais Eleitorais.

– Parágrafo acrescentado pelo art. 3º da Lei nº 12.034/2009.

§ 2º O poder de polícia se restringe às providências necessárias para inibir práticas ilegais, vedada a censura prévia

sobre o teor dos programas a serem exibidos na televisão, no rádio ou na internet.” (NR)

– Parágrafo acrescentado pelo art. 3º da Lei nº 12.034/2009.

Art. 41-A. Ressalvado o disposto no art. 26 e seus incisos, constitui captação de sufrágio, vedada por esta Lei, o

candidato doar, oferecer, prometer, ou entregar, ao eleitor, com o fim de obter-lhe o voto, bem ou vantagem pessoal de

qualquer natureza, inclusive emprego ou função pública, desde o registro da candidatura até o dia da eleição, inclusive, sob

pena de multa de mil a cinqüenta mil UFIR, e cassação do registro ou do diploma, observado o procedimento previsto no art.

22 da Lei Complementar nº 64, de 18 de maio de 1990.

§ 1º Para a caracterização da conduta ilícita, é desnecessário o pedido explícito de votos, bastando a evidência do dolo,

consistente no especial fim de agir.

– Parágrafo acrescentado pelo art. 3º da Lei nº 12.034/2009.

§ 2º As sanções previstas no “caput” aplicam-se contra quem praticar atos de violência ou grave ameaça a pessoa,

com o fim de obter-lhe o voto.

– Parágrafo acrescentado pelo art. 3º da Lei nº 12.034/2009.

§ 3º A representação contra as condutas vedadas no “caput” poderá ser ajuizada até a data da diplomação.

– Parágrafo acrescentado pelo art. 3º da Lei nº 12.034/2009.

§ 4º O prazo de recurso contra decisões proferidas com base neste artigo será de 3 (três) dias, a contar da data da

publicação do julgamento no Diário Oficial.” (NR)

– Parágrafo acrescentado pelo art. 3º da Lei nº 12.034/2009.
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DA PROPAGANDA ELEITORAL MEDIANTE OUTDOORS

Art. 42. (REVOGADO)

* Artigo revogado pela Lei nº 11.300, de 10.5.2006.

DA PROPAGANDA ELEITORAL NA IMPRENSA

Art. 43. São permitidas, até a antevéspera das eleições, a divulgação paga, na imprensa escrita, e a reprodução na internet

do jornal impresso, de até 10 (dez) anúncios de propaganda eleitoral, por veículo, em datas diversas, para cada candidato, no espaço

máximo, por edição, de 1/8 (um oitavo) de página de jornal padrão e de 1/4 (um quarto) de página de revista ou tabloide.

– “Caput” alterado pelo art. 3º da Lei nº 12.034/2009.

§ 1º Deverá constar do anúncio, de forma visível, o valor pago pela inserção.

– Parágrafo acrescentado pelo art. 3º da Lei nº 12.034/2009.

§ 2º A inobservância do disposto neste artigo sujeita os responsáveis pelos veículos de divulgação e os partidos,

coligações ou candidatos beneficiados a multa no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) a R$ 10.000,00 (dez mil reais) ou equivalente

ao da divulgação da propaganda paga, se este for maior. (NR)

– Parágrafo acrescentado pelo art. 3º da Lei nº 12.034/2009.

DA PROPAGANDA ELEITORAL NO RÁDIO E NA TELEVISÃO

Art. 44. A propaganda eleitoral no rádio e na televisão restringe-se ao horário gratuito definido nesta Lei, vedada a

veiculação de propaganda paga.

§ 1º A propaganda eleitoral gratuita na televisão deverá utilizar a Linguagem Brasileira de Sinais – LIBRAS ou o recurso

de legenda, que deverão constar obrigatoriamente do material entregue às emissoras.

– Parágrafo acrescentado pelo art. 3º da Lei nº 12.034/2009.

§ 2º No horário reservado para a propaganda eleitoral, não se permitirá utilização comercial ou propaganda realizada

com a intenção, ainda que disfarçada ou subliminar, de promover marca ou produto.

– Parágrafo acrescentado pelo art. 3º da Lei nº 12.034/2009.

§ 3º Será punida, nos termos do § 1º do art. 37, a emissora que, não autorizada a funcionar pelo poder competente,

veicular propaganda eleitoral. (NR)

– Parágrafo acrescentado pelo art. 3º da Lei nº 12.034/2009.

Art. 45. A partir de 1º de julho do ano da eleição, é vedado às emissoras de rádio e televisão, em sua programação

normal e noticiário:

I – transmitir, 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 – usar trucagem, montagem ou outro recurso de áudio ou vídeo que, de qualquer forma, degradem ou ridicularizem

candidato, partido ou coligação, ou produzir ou veicular programa com esse efeito;

III – veicular propaganda política ou difundir opinião favorável ou contrária a candidato, partido, coligação, a seus

órgãos ou representantes;

IV – dar tratamento privilegiado a candidato, partido ou coligação;

V – veicular ou divulgar filmes, novelas, minisséries ou qualquer outro programa com alusão ou crítica a candidato ou

partido político, mesmo que dissimuladamente, exceto programas jornalísticos ou debates políticos;

VI – divulgar nome de programa que se refira a candidato escolhido em convenção, ainda quando preexistente,

inclusive se coincidente com o nome do candidato ou com a variação nominal por ele adotada. Sendo o nome do programa o

mesmo que o do candidato, fica proibida a sua divulgação, sob pena  de cancelamento do respectivo registro.

§ 1º A partir do resultado da convenção, é vedado, ainda, às emissoras transmitir programa apresentado ou comen-

tado por candidato escolhido em convenção.
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* Parágrafo alterado pela Lei nº 11.300, de 10.5.2006.

§ 2º Sem prejuízo do disposto no parágrafo único do artigo 55, a inobservância do disposto neste artigo sujeita a

emissora ao pagamento de multa no valor de vinte mil a cem mil UFIR, duplicada em caso de reincidência.

§ 3º Revogado

– Parágrafo revogado pelo art. 3º da Lei nº 12.034/2009.

§ 4º Entende-se por trucagem todo e qualquer efeito realizado em áudio ou vídeo que degradar ou ridicularizar

candidato, partido político ou coligação, ou que desvirtuar a realidade e beneficiar ou prejudicar qualquer candidato, partido

político ou coligação.

– Parágrafo acrescentado pelo art. 3º da Lei nº 12.034/2009.

§ 5º Entende-se por montagem toda e qualquer junção de registros de áudio ou vídeo que degradar ou ridicularizar

candidato, partido político ou coligação, ou que desvirtuar a realidade e beneficiar ou prejudicar qualquer candidato, partido

político ou coligação.

– Parágrafo acrescentado pelo art. 3º da Lei nº 12.034/2009.

§ 6º É permitido ao partido político utilizar na propaganda eleitoral de seus candidatos em âmbito regional, inclusive no

horário eleitoral gratuito, a imagem e a voz de candidato ou militante de partido político que integre a sua coligação em âmbito

nacional.” (NR)

– Parágrafo acrescentado pelo art. 3º da Lei nº 12.034/2009.

Art. 46. Independentemente da veiculação de propaganda eleitoral gratuita no horário definido nesta Lei, é facultada

a transmissão, por emissora de rádio ou televisão, de debates sobre as eleições majoritária ou proporcional, sendo assegura-

da a participação de candidatos dos partidos com representação na Câmara dos Deputados, e facultada a dos demais,

observado o seguinte:

I – nas eleições majoritárias, a apresentação dos debates poderá ser feita:

a) em conjunto, estando presentes todos os candidatos a um mesmo cargo eletivo;

b) em grupos, estando presentes, no mínimo, três candidatos;

II – nas eleições proporcionais, os debates deverão ser organizados de modo que assegurem a presença de número

equivalente de candidatos de todos os partidos e coligações a um mesmo cargo eletivo, podendo desdobrar-se em mais de um dia;

III – os debates deverão ser parte de programação previamente estabelecida e divulgada pela emissora, fazendo-se

mediante sorteio a escolha do dia e da ordem de fala de cada candidato, salvo se celebrado acordo em outro sentido entre os

partidos e coligações interessados.

§ 1º Será admitida a realização de debate sem a presença de candidato de algum partido, desde que o veículo de

comunicação responsável comprove havê-lo convidado com a antecedência mínima de setenta e duas horas da realização do

debate.

§ 2º É vedada a presença de um mesmo candidato a eleição proporcional em mais de um debate da mesma emissora.

§ 3º O descumprimento do disposto neste artigo sujeita a empresa infratora às penalidades previstas no artigo 56.

§ 4º O debate será realizado segundo as regras estabelecidas em acordo celebrado entre os partidos políticos e a

pessoa jurídica interessada na realização do evento, dando-se ciência à Justiça Eleitoral.

– Parágrafo acrescentado pelo art. 3º da Lei nº 12.034/2009.

§ 5º Para os debates que se realizarem no primeiro turno das eleições, serão consideradas aprovadas as regras que

obtiverem a concordância de pelo menos 2/3 (dois terços) dos candidatos aptos no caso de eleição majoritária, e de pelo

menos 2/3 (dois terços) dos partidos ou coligações com candidatos aptos, no caso de eleição proporcional. (NR)

– Parágrafo acrescentado pelo art. 3º da Lei nº 12.034/2009.

Art. 47. As emissoras de rádio e de televisão e os canais de televisão por assinatura mencionados no artigo 57

reservarão, nos quarenta e cinco dias anteriores à antevéspera das eleições, horário destinado à divulgação, em rede, da

propaganda eleitoral gratuita, na forma estabelecida neste artigo.
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§ 1º A propaganda será feita:

I – na eleição para Presidente da República, às terças e quintas-feiras e aos sábados:

a) das sete horas às sete horas e vinte e cinco minutos e das doze horas às doze horas e vinte e cinco minutos, no rádio;

b) das treze horas às treze horas e vinte e cinco minutos e das vinte horas e trinta minutos às vinte horas e cinqüenta

e cinco minutos, na televisão;

II – nas eleições para Deputado Federal, às terças e quintas-feiras e aos sábados:

a) das sete horas e vinte e cinco minutos às sete horas e cinqüenta minutos e das doze horas e vinte e cinco minutos

às doze horas e cinqüenta minutos, no rádio;

b) das treze horas e vinte e cinco minutos às treze horas e cinqüenta minutos e das vinte horas e cinqüenta e cinco

minutos às vinte e uma horas e vinte minutos, na televisão;

III – nas eleições para Governador de Estado e do Distrito Federal, às segundas, quartas e sextas-feiras:

a) das sete horas às sete horas e vinte minutos e das doze horas às doze horas e vinte minutos, no rádio, nos anos em

que a renovação do Senado Federal se der por 1/3 (um terço);

– Alínea alterada pelo art. 3º da Lei nº 12.034/2009.

b) das treze horas às treze horas e vinte minutos e das vinte horas e trinta minutos às vinte horas e cinquenta minutos,

na televisão, nos anos em que a renovação do Senado Federal se der por 1/3 (um terço);

– Alínea alterada pelo art. 3º da Lei nº 12.034/2009.

c) das sete horas às sete horas e dezoito minutos e das doze horas às doze horas e dezoito minutos, no rádio, nos anos

em que a renovação do Senado Federal se der por 2/3 (dois terços);

– Alínea acrescentada pelo art. 3º da Lei nº 12.034/2009.

d) das treze horas às treze horas e dezoito minutos e das vinte horas e trinta minutos às vinte horas e quarenta e oito

minutos, na televisão, nos anos em que a renovação do Senado Federal se der por 2/3 (dois terços);

– Alínea acrescentada pelo art. 3º da Lei nº 12.034/2009.

IV – nas eleições para Deputado Estadual e Deputado Distrital, às segundas, quartas e sextas-feiras:

a) das sete horas e vinte minutos às sete horas e quarenta minutos e das doze horas e vinte minutos às doze horas e

quarenta minutos, no rádio, nos anos em que a renovação do Senado Federal se der por 1/3 (um terço);

– Alínea alterada pelo art. 3º da Lei nº 12.034/2009.

b) das treze horas e vinte minutos às treze horas e quarenta minutos e das vinte horas e cinquenta minutos às vinte e

uma horas e dez minutos, na televisão, nos anos em que a renovação do Senado Federal se der por 1/3 (um terço);

– Alínea alterada pelo art. 3º da Lei nº 12.034/2009.

c) das sete horas e dezoito minutos às sete horas e trinta e cinco minutos e das doze horas e dezoito minutos às doze

horas e trinta e cinco minutos, no rádio, nos anos em que a renovação do Senado Federal se der por 2/3 (dois terços);

– Alínea acrescentada pelo art. 3º da Lei nº 12.034/2009.

d) das treze horas e dezoito minutos às treze horas e trinta e cinco minutos e das vinte horas e quarenta e oito minutos

às vinte e uma horas e cinco minutos, na televisão, nos anos em que a renovação do Senado Federal se der por 2/3 (dois terços);

– Alínea acrescentada pelo art. 3º da Lei nº 12.034/2009.

V – na eleição para Senador, às segundas, quartas e sextas-feiras:

a) das sete horas e quarenta minutos às sete horas e cinquenta minutos e das doze horas e quarenta minutos às doze

horas e cinquenta minutos, no rádio, nos anos em que a renovação do Senado Federal se der por 1/3 (um terço);

– Alínea alterada pelo art. 3º da Lei nº 12.034/2009.

b) das treze horas e quarenta minutos às treze horas e cinquenta minutos e das vinte e uma horas e dez minutos às

vinte e uma horas e vinte minutos, na televisão, nos anos em que a renovação do Senado Federal se der por 1/3 (um terço);

– Alínea alterada pelo art. 3º da Lei nº 12.034/2009.

c) das sete horas e trinta e cinco minutos às sete horas e cinquenta minutos e das doze horas e trinta e cinco minutos
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às doze horas e cinquenta minutos, no rádio, nos anos em que a renovação do Senado Federal se der por 2/3 (dois terços);

– Alínea acrescentada pelo art. 3º da Lei nº 12.034/2009.

d) das treze horas e trinta e cinco minutos às treze horas e cinquenta minutos e das vinte e uma horas e cinco minutos às

vinte e uma horas e vinte minutos, na televisão, nos anos em que a renovação do Senado Federal se der por 2/3 (dois terços);

– Alínea acrescentada pelo art. 3º da Lei nº 12.034/2009.

VI – nas eleições para Prefeito e Vice-Prefeito, às segundas, quartas e sextas-feiras:

a) das sete horas às sete horas e trinta minutos e das doze horas às doze horas e trinta minutos, no rádio;

b) das treze horas às treze horas e trinta minutos e das vinte horas e trinta minutos às vinte e uma horas, na televisão;

VII – nas eleições para Vereador, às terças e quintas-feiras e aos sábados nos mesmos horários previstos no inciso

anterior.

§ 2º Os horários reservados à propaganda de cada eleição, nos termos do parágrafo anterior, serão distribuídos entre

todos os partidos e coligações que tenham candidato e representação na Câmara dos Deputados, observados os seguintes

critérios:

* Ver art. 17, § 3º, da CF/88.

I – um terço, igualitariamente;

II – dois terços, proporcionalmente ao número de representantes na Câmara dos Deputados, considerado, no caso de

coligação, o resultado da soma do número de representantes de todos os partidos que a integram.

§ 3º Para efeito do disposto neste artigo, a representação de cada partido na Câmara dos Deputados é a resultante

da eleição.

* Parágrafo alterado pela Lei nº 11.300, de 10.5.2006.

§ 4º O número de representantes de partido que tenha resultado de fusão ou a que se tenha incorporado outro

corresponderá à soma dos representantes que os partidos de origem possuíam na data mencionada no parágrafo anterior.

§ 5º Se o candidato a Presidente ou a Governador deixar de concorrer, em qualquer etapa do pleito, e não havendo

a substituição prevista no artigo 13 desta Lei, far-se-á nova distribuição do tempo entre os candidatos remanescentes.

§ 6º Aos partidos e coligações que, após a aplicação dos critérios de distribuição referidos no “caput”, obtiverem direito

a parcela do horário eleitoral inferior a trinta segundos, será assegurado o direito de acumulá-lo para uso em tempo

equivalente.

Art. 48. Nas eleições para Prefeitos e Vereadores, nos Municípios em que não haja emissora de rádio e televisão, a

Justiça Eleitoral garantirá aos Partidos Políticos participantes do pleito a veiculação de propaganda eleitoral gratuita nas

localidades aptas à realização de segundo turno de eleições e nas quais seja operacionalmente viável realizar a retransmissão.

– “Caput” alterado pelo art. 3º da Lei nº 12.034/2009.

§ 1º A Justiça Eleitoral regulamentará o disposto neste artigo, de forma que o número máximo de Municípios a serem

atendidos seja igual ao de emissoras geradoras disponíveis.

– Parágrafo alterado pelo art. 3º da Lei nº 12.034/2009.

§ 2º O disposto neste artigo aplica-se às emissoras de rádio, nas mesmas condições.

Art. 49. Se houver segundo turno, as emissoras de rádio e televisão reservarão, a partir de quarenta e oito horas da

proclamação dos resultados do primeiro turno e até a antevéspera da eleição, horário destinado à divulgação da propaganda

eleitoral gratuita, dividido em dois períodos diários de vinte minutos para cada eleição, iniciando-se às sete e às doze horas, no

rádio, e às treze e às vinte horas e trinta minutos, na televisão.

§ 1º Em circunscrição onde houver segundo turno para Presidente e Governador, o horário reservado à propaganda

deste iniciar-se-á imediatamente após o término do horário reservado ao primeiro.

§ 2º O tempo de cada período diário será dividido igualitariamente entre os candidatos.

Art. 50. A Justiça Eleitoral efetuará sorteio para a escolha da ordem de veiculação da propaganda de cada partido ou

coligação no primeiro dia do horário eleitoral gratuito; a cada dia que se seguir, a propaganda veiculada por último, na véspera,
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será a primeira, apresentando-se as demais na ordem do sorteio.

Art. 51. Durante os períodos previstos nos artigos 47 e 49, as emissoras de rádio e televisão e os canais por assinatura

mencionados no artigo 57 reservarão, ainda, trinta minutos diários para a propaganda eleitoral gratuita, a serem usados em

inserções de até sessenta segundos, a critério do respectivo partido ou coligação, assinadas obrigatoriamente pelo partido ou

coligação, e distribuídas, ao longo da programação veiculada entre as oito e as vinte e quatro horas, nos termos do § 2º do

artigo 47, obedecido o seguinte:

I – o tempo será dividido em partes iguais para a utilização nas campanhas dos candidatos às eleições majoritárias e

proporcionais, bem como de suas legendas partidárias ou das que componham a coligação, quando for o caso;

II – destinação exclusiva do tempo para a campanha dos candidatos a Prefeito e Vice-Prefeito, no caso de eleições

municipais;

III – a distribuição levará em conta os blocos de audiência entre as oito e as doze horas, as doze e as dezoito horas,

as dezoito e as vinte e uma horas, as vinte e uma e as vinte e quatro horas;

IV – na veiculação das inserções é vedada a utilização de gravações externas, montagens ou trucagens, computação

gráfica, desenhos animados e efeitos especiais, e a veiculação de mensagens que possam degradar ou ridicularizar candidato,

partido ou coligação.

Art. 52. A partir do dia 8 de julho do ano da eleição, a Justiça Eleitoral convocará os partidos e a representação das

emissoras de televisão para elaborarem plano de mídia, nos termos do artigo anterior, para o uso da parcela do horário

eleitoral gratuito a que tenham direito, garantida a todos participação nos horários de maior e menor audiência.

Art. 53. Não serão admitidos cortes instantâneos ou qualquer tipo de censura prévia nos programas eleitorais gratuitos.

§ 1º É vedada a veiculação de propaganda que possa degradar ou ridicularizar candidatos, sujeitando-se o partido ou

coligação infratores à perda do direito à veiculação de propaganda no horário eleitoral gratuito do dia seguinte.

§ 2º Sem prejuízo do disposto no parágrafo anterior, a requerimento de partido, coligação ou candidato, a Justiça

Eleitoral impedirá a reapresentação de propaganda ofensiva à honra de candidato, à moral e aos bons costumes.

Art. 53-A. É vedado aos partidos políticos e às coligações incluir no horário destinado aos candidatos às eleições

proporcionais propaganda das candidaturas a eleições majoritárias, ou vice-versa, ressalvada a utilização, durante a exibição

do programa, de legendas com referência aos candidatos majoritários, ou, ao fundo, de cartazes ou fotografias desses

candidatos.

– Artigo acrescentado pelo art. 4º da Lei nº 12.034/2009.

§ 1º É facultada a inserção de depoimento de candidatos a eleições proporcionais no horário da propaganda das

candidaturas majoritárias e vice-versa, registrados sob o mesmo partido ou coligação, desde que o depoimento consista

exclusivamente em pedido de voto ao candidato que cedeu o tempo.

§ 2º Fica vedada a utilização da propaganda de candidaturas proporcionais como propaganda de candidaturas

majoritárias e vice-versa.

§ 3º O partido político ou a coligação que não observar a regra contida neste artigo perderá, em seu horário de

propaganda gratuita, tempo equivalente no horário reservado à propaganda da eleição disputada pelo candidato beneficiado.

Art. 54. Dos programas de rádio e televisão destinados à propaganda eleitoral gratuita de cada partido ou coligação

poderá participar, em apoio aos candidatos desta ou daquele, qualquer cidadão não filiado a outra agremiação partidária ou

a partido integrante de outra coligação, sendo vedada a participação de qualquer pessoa mediante remuneração.

Parágrafo único. No segundo turno das eleições não será permitida, nos programas de que trata este artigo, a

participação de filiados a partidos que tenham formalizado o apoio a outros candidatos.

Art. 55. Na propaganda eleitoral no horário gratuito, são aplicáveis ao partido, coligação ou candidato as vedações

indicadas nos incisos I e II do artigo 45.

Parágrafo único. A inobservância do disposto neste artigo sujeita o partido ou coligação à perda de tempo equivalente

ao dobro do usado na prática do ilícito, no período do horário gratuito subseqüente, dobrada a cada reincidência, devendo, no
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mesmo período, exibir-se a informação de que a não-veiculação do programa resulta de infração da lei eleitoral.

Art. 56. A requerimento de partido, coligação ou candidato, a Justiça Eleitoral poderá determinar a suspensão, por

vinte e quatro horas, da programação normal de emissora que deixar de cumprir as disposições desta Lei sobre propaganda.

§ 1º No período de suspensão a que se refere este artigo, a emissora transmitirá a cada quinze minutos a informação

de que se encontra fora do ar por ter desobedecido à lei eleitoral.

§ 2º Em cada reiteração de conduta, o período de suspensão será duplicado.

Art. 57. As disposições desta Lei aplicam-se às emissoras de televisão que operam em VHF e UHF e os canais de

televisão por assinatura sob a responsabilidade do Senado Federal, da Câmara dos Deputados, das Assembléias Legislativas,

da Câmara Legislativa do Distrito Federal ou das Câmaras Municipais.

Art. 57-A. É permitida a propaganda eleitoral na internet, nos termos desta Lei, após o dia 5 de julho do ano da eleição.

– Artigo acrescentado pelo art. 4º da Lei nº 12.034/2009.

Art. 57-B. A propaganda eleitoral na internet poderá ser realizada nas seguintes formas:

– Artigo acrescentado pelo art. 4º da Lei nº 12.034/2009.

I – em sítio do candidato, com endereço eletrônico comunicado à Justiça Eleitoral e hospedado, direta ou indiretamen-

te, em provedor de serviço de internet estabelecido no País;

II – em sítio do partido ou da coligação, com endereço eletrônico comunicado à Justiça Eleitoral e hospedado, direta

ou indiretamente, em provedor de serviço de internet estabelecido no País;

III – por meio de mensagem eletrônica para endereços cadastrados gratuitamente pelo candidato, partido ou coligação;

IV – por meio de blogs, redes sociais, sítios de mensagens instantâneas e assemelhados, cujo conteúdo seja gerado

ou editado por candidatos, partidos ou coligações ou de iniciativa de qualquer pessoa natural.

Art. 57-C. Na internet, é vedada a veiculação de qualquer tipo de propaganda eleitoral paga.

– Artigo acrescentado pelo art. 4º da Lei nº 12.034/2009.

§ 1º É vedada, ainda que gratuitamente, a veiculação de propaganda eleitoral na internet, em sítios:

I – de pessoas jurídicas, com ou sem fins lucrativos;

II – oficiais ou hospedados por órgãos ou entidades da administração pública direta ou indireta da União, dos Estados,

do Distrito Federal e dos Municípios.

§ 2º A violação do disposto neste artigo sujeita o responsável pela divulgação da propaganda e, quando comprovado

seu prévio conhecimento, o beneficiário à multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Art. 57-D. É livre a manifestação do pensamento, vedado o anonimato durante a campanha eleitoral, por meio da rede

mundial de computadores – internet, assegurado o direito de resposta, nos termos das alíneas “a”, “b” e “c” do inciso IV do §

3º do art. 58 e do 58-A, e por outros meios de comunicação interpessoal mediante mensagem eletrônica.

– Artigo acrescentado pelo art. 4º da Lei nº 12.034/2009.

§ 1º (VETADO)

§ 2º A violação do disposto neste artigo sujeitará o responsável pela divulgação da propaganda e, quando comprovado

seu prévio conhecimento, o beneficiário à multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Art. 57-E. São vedadas às pessoas relacionadas no art. 24 a utilização, doação ou cessão de cadastro eletrônico de

seus clientes, em favor de candidatos, partidos ou coligações.

– Artigo acrescentado pelo art. 4º da Lei nº 12.034/2009.

§ 1º É proibida a venda de cadastro de endereços eletrônicos.

§ 2º A violação do disposto neste artigo sujeita o responsável pela divulgação da propaganda e, quando comprovado

seu prévio conhecimento, o beneficiário à multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Art. 57-F. Aplicam-se ao provedor de conteúdo e de serviços multimídia que hospeda a divulgação da propaganda

eleitoral de candidato, de partido ou de coligação as penalidades previstas nesta Lei, se, no prazo determinado pela Justiça

Eleitoral, contado a partir da notificação de decisão sobre a existência de propaganda irregular, não tomar providências para
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a cessação dessa divulgação.

– Artigo acrescentado pelo art. 4º da Lei nº 12.034/2009.

Parágrafo único. O provedor de conteúdo ou de serviços multimídia só será considerado responsável pela divulgação

da propaganda se a publicação do material for comprovadamente de seu prévio conhecimento.

Art. 57-G. As mensagens eletrônicas enviadas por candidato, partido ou coligação, por qualquer meio, deverão dispor

de mecanismo que permita seu descadastramento pelo destinatário, obrigado o remetente a providenciá-lo no prazo de

quarenta e oito horas.

– Artigo acrescentado pelo art. 4º da Lei nº 12.034/2009.

Parágrafo único. Mensagens eletrônicas enviadas após o término do prazo previsto no “caput” sujeitam os respon-

sáveis ao pagamento de multa no valor de R$ 100,00 (cem reais), por mensagem.

Art. 57-H. Sem prejuízo das demais sanções legais cabíveis, será punido, com multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)

a R$ 30.000,00 (trinta mil reais), quem realizar propaganda eleitoral na internet, atribuindo indevidamente sua autoria a

terceiro, inclusive a candidato, partido ou coligação.

– Artigo acrescentado pelo art. 4º da Lei nº 12.034/2009.

Art. 57-I. A requerimento de candidato, partido ou coligação, observado o rito previsto no art. 96, a Justiça Eleitoral

poderá determinar a suspensão, por vinte e quatro horas, do acesso a todo conteúdo informativo dos sítios da internet que

deixarem de cumprir as disposições desta Lei.

– Artigo acrescentado pelo art. 4º da Lei nº 12.034/2009.

§ 1º A cada reiteração de conduta, será duplicado o período de suspensão.

§ 2º No período de suspensão a que se refere este artigo, a empresa    informará, a todos os usuários que tentarem

acessar seus serviços, que se encontra temporariamente inoperante por desobediência à legislação eleitoral.

DO DIREITO DE RESPOSTA

Art. 58. A partir da escolha de candidatos em convenção, é assegurado o direito de resposta a candidato, partido ou

coligação atingidos, ainda que de forma indireta, por conceito, imagem ou afirmação caluniosa, difamatória, injuriosa ou

sabidamente inverídica, difundidos por qualquer veículo de comunicação social.

§ 1º O ofendido, ou seu representante legal, poderá pedir o exercício do direito de resposta à Justiça Eleitoral nos

seguintes prazos, contados a partir da veiculação da ofensa:

I – vinte e quatro horas, quando se tratar do horário eleitoral gratuito;

II – quarenta e oito horas, quando se tratar da programação normal das emissoras de rádio e televisão;

III – setenta e duas horas, quando se tratar de órgão da imprensa escrita.

§ 2º Recebido o pedido, a Justiça Eleitoral notificará imediatamente o ofensor para que se defenda em vinte e quatro

horas, devendo a decisão ser prolatada no prazo máximo de setenta e duas horas da data da formulação do pedido.

§ 3º Observar-se-ão, ainda, as seguintes regras no caso de pedido de resposta relativo a ofensa veiculada:

I – em órgão da imprensa escrita:

a) o pedido deverá ser instruído com um exemplar da publicação e o texto para resposta;

b) deferido o pedido, a divulgação da resposta dar-se-á no mesmo veículo, espaço, local, página, tamanho, caracteres

e outros elementos de realce usados na ofensa, em até quarenta e oito horas após a decisão ou, tratando-se de veículo com

periodicidade de circulação maior que quarenta e oito horas, na primeira vez em que circular;

c) por solicitação do ofendido, a divulgação da resposta será feita no mesmo dia da semana em que a ofensa foi

divulgada, ainda que fora do prazo de quarenta e oito horas;

d) se a ofensa for produzida em dia e hora que inviabilizem sua reparação dentro dos prazos estabelecidos nas alíneas

anteriores, a Justiça Eleitoral determinará a imediata divulgação da resposta;

e) o ofensor deverá comprovar nos autos o cumprimento da decisão, mediante dados sobre a regular distribuição dos

exemplares, a quantidade impressa e o raio de abrangência na distribuição;
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II – em programação normal das emissoras de rádio e de televisão:

a) a Justiça Eleitoral, à vista do pedido, deverá notificar imediatamente o responsável pela emissora que realizou o

programa para que entregue em vinte e quatro horas, sob as penas do artigo 347 da Lei nº 4.737, de 15 de julho de 1965 –

Código Eleitoral, cópia da fita da transmissão, que será devolvida após a decisão;

b) o responsável pela emissora, ao ser notificado pela Justiça Eleitoral ou informado pelo reclamante ou representante,

por cópia protocolada do pedido de resposta, preservará a gravação até a decisão final do processo;

c) deferido o pedido, a resposta será dada em até quarenta e oito horas após a decisão, em tempo igual ao da ofensa,

porém nunca inferior a um minuto;

III – no horário eleitoral gratuito:

a) o ofendido usará, para a resposta, tempo igual ao da ofensa, nunca inferior, porém, a um minuto;

b) a resposta será veiculada no horário destinado ao partido ou coligação responsável pela ofensa, devendo necessa-

riamente dirigir-se aos fatos nela veiculados;

c) se o tempo reservado ao partido ou coligação responsável pela ofensa for inferior a um minuto, a resposta será

levada ao ar tantas vezes quantas sejam necessárias para a sua complementação;

d) deferido o pedido para resposta, a emissora geradora e o partido ou coligação atingidos deverão ser notificados

imediatamente da decisão, na qual deverão estar indicados quais os períodos, diurno ou noturno, para a veiculação da

resposta, que deverá ter lugar no início do programa do partido ou coligação;

e) o meio magnético com a resposta deverá ser entregue à emissora geradora, até trinta e seis horas após a ciência

da decisão, para veiculação no programa subseqüente do partido ou coligação em cujo horário se praticou a ofensa;

f) se o ofendido for candidato, partido ou coligação que tenha usado o tempo concedido sem responder aos fatos

veiculados na ofensa, terá subtraído tempo idêntico do respectivo programa eleitoral; tratando-se de terceiros, ficarão sujeitos

à suspensão de igual tempo em eventuais novos pedidos de resposta e à multa no valor de duas mil a cinco mil UFIR.

IV – em propaganda eleitoral na internet:

– Inciso acrescentado pelo art. 3º da Lei nº 12.034/2009.

a) deferido o pedido, a divulgação da resposta dar-se-á no mesmo veículo, espaço, local, horário, página eletrônica,

tamanho, caracteres e outros elementos de realce usados na ofensa, em até quarenta e oito horas após a entrega da mídia

física com a resposta do ofendido;

b) a resposta ficará disponível para acesso pelos usuários do serviço de internet por tempo não inferior ao dobro em

que esteve disponível a mensagem considerada ofensiva;

c) os custos de veiculação da resposta correrão por conta do responsável pela propaganda original.

§ 4º Se a ofensa ocorrer em dia e hora que inviabilizem sua reparação dentro dos prazos estabelecidos nos parágrafos

anteriores, a resposta será divulgada nos horários que a Justiça Eleitoral determinar, ainda que nas quarenta e oito horas

anteriores ao pleito, em termos e forma previamente aprovados, de modo a não ensejar tréplica.

§ 5º Da decisão sobre o exercício do direito de resposta cabe recurso às instâncias superiores, em vinte e quatro horas

da data de sua publicação em cartório ou sessão, assegurado ao recorrido oferecer contra-razões em igual prazo, a contar da

sua notificação.

§ 6º A Justiça Eleitoral deve proferir suas decisões no prazo máximo de vinte e quatro horas, observando-se o disposto

nas alíneas d e e do inciso III do § 3º para a restituição do tempo em caso de provimento de recurso.

§ 7º A inobservância do prazo previsto no parágrafo anterior sujeita a autoridade judiciária às penas previstas no artigo

345 da Lei nº 4.737, de 15 de julho de 1965 – Código Eleitoral.

§ 8º O não-cumprimento integral ou em parte da decisão que conceder a resposta sujeitará o infrator ao pagamento

de multa no valor de cinco mil a quinze mil UFIR, duplicada em caso de reiteração de conduta, sem prejuízo do disposto no

artigo 347 da Lei nº 4.737, de 15 de julho de 1965 – Código Eleitoral.

Art. 58-A. Os pedidos de direito de resposta e as representações por propaganda eleitoral irregular em rádio,

televisão e internet tramitarão preferencialmente em relação aos demais processos em curso na Justiça Eleitoral.
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– Artigo acrescentado pelo art. 4º da Lei nº 12.034/2009.

DO SISTEMA ELETRÔNICO DE VOTAÇÃO E DA TOTALIZAÇÃO DOS VOTOS

– V. art.5º da Lei nº 12.034/2009:

“Art. 5º Fica criado, a partir das eleições de 2014, inclusive, o voto impresso conferido pelo eleitor, garantido o total sigilo

do voto e observadas as seguintes regras:

§ 1º A máquina de votar exibirá para o eleitor, primeiramente, as telas referentes às eleições proporcionais; em

seguida, as referentes às eleições majoritárias; finalmente, o voto completo para conferência visual do eleitor e confirmação

final do voto.

§ 2º Após a confirmação final do voto pelo eleitor, a urna eletrônica imprimirá um número único de identificação do voto

associado à sua própria assinatura digital.

§ 3º O voto deverá ser depositado de forma automática, sem contato manual do eleitor, em local previamente lacrado.

§ 4º Após o fim da votação, a Justiça Eleitoral realizará, em audiência pública, auditoria independente do software

mediante o sorteio de 2% (dois por cento) das urnas eletrônicas de cada Zona Eleitoral, respeitado o limite mínimo de 3 (três)

máquinas por Município, que deverão ter seus votos em papel contados e comparados com os resultados apresentados pelo

respectivo boletim de urna.

§ 5º É permitido o uso de identificação do eleitor por sua biometria ou pela digitação do seu nome ou número de eleitor,

desde que a máquina de identificar não tenha nenhuma conexão com a urna eletrônica.”

Art. 59. A votação e a totalização dos votos serão feitas por sistema eletrônico, podendo o Tribunal Superior Eleitoral

autorizar, em caráter excepcional, a aplicação das regras fixadas nos artigos 83 a 89.

§ 1º A votação eletrônica será feita no número do candidato ou da legenda partidária, devendo o nome e fotografia do

candidato e o nome do partido ou a legenda partidária aparecer no painel da urna eletrônica, com a expressão designadora

do cargo disputado no masculino ou feminino, conforme o caso.

§ 2º Na votação para as eleições proporcionais, serão computados para a legenda partidária os votos em que não seja

possível a identificação do candidato, desde que o número identificador do partido seja digitado de forma correta.

§ 3º A urna eletrônica exibirá para o eleitor, primeiramente, os painéis referentes às eleições proporcionais e, em

seguida, os referentes às eleições majoritárias.

§ 4º A urna eletrônica disporá de recursos que, mediante assinatura digital, permitam o registro digital de cada voto e

a identificação da urna em que foi registrado, resguardado o anonimato do eleitor.

§ 5º Caberá à Justiça Eleitoral definir a chave de segurança e a identificação da urna eletrônica de que trata o § 4º.

§ 6º Ao final da eleição, a urna eletrônica procederá à assinatura digital do arquivo de votos, com aplicação do registro

de horário e do arquivo do boletim de urna, de maneira a impedir a substituição de votos e a alteração dos registros dos termos

de início e término da votação.

§ 7º O Tribunal Superior Eleitoral colocará à disposição dos eleitores urnas eletrônicas destinadas a treinamento.

* Parágrafos 4º a 7º alterados pela Lei nº 10.740, de 1º.10.2003, que também excluiu o parágrafo 8º.

Art. 60. No sistema eletrônico de votação considerar-se-á voto de legenda quando o eleitor assinalar o número do

partido no momento de votar para determinado cargo e somente para este será computado.

Art. 61. A urna eletrônica contabilizará cada voto, assegurando-lhe o sigilo e inviolabilidade, garantida aos partidos

políticos, coligações e candidatos ampla fiscalização.

Art. 61-A. (Revogado pela Lei nº 10.740, de 1º.10.2003.)

Art. 62. Nas Seções em que for adotada a urna eletrônica, somente poderão votar eleitores cujos nomes estiverem

nas respectivas folhas de votação, não se aplicando a ressalva a que se refere o artigo 148, § 1º, da Lei nº 4.737, de 15 de julho

de 1965 – Código Eleitoral.
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Parágrafo único. O Tribunal Superior Eleitoral disciplinará a hipótese de falha na urna eletrônica que prejudique o

regular processo de votação.

DAS MESAS RECEPTORAS

Art. 63. Qualquer partido pode reclamar ao Juiz Eleitoral, no prazo de cinco dias, da nomeação da Mesa Receptora,

devendo a decisão ser proferida em 48 horas.

§ 1º Da decisão do Juiz Eleitoral caberá recurso para o Tribunal Regional, interposto dentro de três dias, devendo ser

resolvido em igual prazo.

§ 2º Não podem ser nomeados Presidentes e mesários os menores de dezoito anos.

Art. 64. É vedada a participação de parentes em qualquer grau ou de servidores da mesma repartição pública ou

empresa privada na mesma Mesa, Turma ou Junta Eleitoral.

DA FISCALIZAÇÃO DAS ELEIÇÕES

Art. 65. A escolha de Fiscais e Delegados, pelos partidos ou coligações, não poderá recair em menor de dezoito anos

ou em quem, por nomeação do Juiz Eleitoral, já faça parte de Mesa Receptora.

§ 1º O Fiscal poderá ser nomeado para fiscalizar mais de uma Seção Eleitoral, no mesmo local de votação.

§ 2º As credenciais de Fiscais e Delegados serão expedidas, exclusivamente, pelos partidos ou coligações.

§ 3º Para efeito do disposto no parágrafo anterior, o Presidente do partido ou o representante da coligação deverá

registrar na Justiça Eleitoral o nome das pessoas autorizadas a expedir as credenciais dos Fiscais e Delegados.

Art. 66. Os partidos e coligações poderão fiscalizar todas as fases do processo de votação e apuração das eleições e

o processamento eletrônico da totalização dos resultados.

§ 1º Todos os programas de computador de propriedade do Tribunal Superior Eleitoral, desenvolvidos por ele ou sob

sua encomenda, utilizados nas urnas eletrônicas para os processos de votação, apuração e totalização, poderão ter suas fases

de especificação e de desenvolvimento acompanhadas por técnicos indicados pelos partidos políticos, Ordem dos Advogados

do Brasil e Ministério Público, até seis meses antes das eleições.

§ 2º Uma vez concluídos os programas a que se refere o § 1º, serão eles apresentados, para análise, aos

representantes credenciados dos partidos políticos e coligações, até vinte dias antes das eleições, nas dependências do

Tribunal Superior Eleitoral, na forma de programas-fonte e de programas executáveis, inclusive os sistemas aplicativo e de

segurança e as bibliotecas especiais, sendo que as chaves eletrônicas privadas e senhas eletrônicas de acesso manter-se-

ão no sigilo da Justiça Eleitoral. Após a apresentação e conferência, serão lacradas cópias dos programas-fonte e dos

programas compilados.

§ 3º No prazo de cinco dias a contar da data da apresentação referida no § 2º, o partido político e a coligação poderão

apresentar impugnação fundamentada à Justiça Eleitoral.

§ 4º Havendo a necessidade de qualquer alteração nos programas, após a apresentação de que trata o § 3º, dar-se-á

conhecimento do fato aos representantes dos partidos políticos e das coligações, para que sejam novamente analisados e

lacrados.

* Parágrafos 1º a 4º alterados pela Lei nº 10.740, de 1º.10.2003.

§ 5º A carga ou preparação das urnas eletrônicas será feita em sessão pública, com prévia convocação dos fiscais dos

partidos e coligações para a assistirem e procederem aos atos de fiscalização, inclusive para verificarem se os programas

carregados nas urnas são idênticos aos que foram lacrados na sessão referida no § 2º deste artigo, após o que as urnas serão

lacradas.

§ 6º No dia da eleição, será realizada, por amostragem, auditoria de verificação do funcionamento das urnas eletrô-

nicas, através de votação paralela, na presença dos fiscais dos partidos e coligações, nos moldes fixados em resolução do

Tribunal Superior Eleitoral.



137

§ 7º Os partidos concorrentes ao pleito poderão constituir sistema próprio de fiscalização, apuração e totalização dos

resultados contratando, inclusive, empresas de auditoria de sistemas, que, credenciadas junto à Justiça Eleitoral, receberão,

previamente, os programas de computador e os mesmos dados alimentadores do sistema oficial de apuração e totalização.

* Artigo alterado pela Lei nº 10.408, de 10.1.2002.

Art. 67. Os órgãos encarregados do processamento eletrônico de dados são obrigados a fornecer aos partidos ou

coligações, no momento da entrega ao Juiz Encarregado, cópias dos dados do processamento parcial de cada dia, contidos

em meio magnético.

Art. 68. O boletim de urna, segundo modelo aprovado pelo Tribunal Superior Eleitoral, conterá os nomes e os

números dos candidatos nela votados.

§ 1º O Presidente da Mesa Receptora é obrigado a entregar cópia do boletim de urna aos partidos e coligações

concorrentes ao pleito cujos representantes o requeiram até uma hora após a expedição.

§ 2º O descumprimento do disposto no parágrafo anterior constitui crime, punível com detenção, de um a três meses,

com a alternativa de prestação de serviço à comunidade pelo mesmo período, e multa no valor de um mil a cinco mil UFIR.

Art. 69. A impugnação não recebida pela Junta Eleitoral pode ser apresentada diretamente ao Tribunal Regional

Eleitoral, em quarenta e oito horas, acompanhada de declaração de duas testemunhas.

Parágrafo único. O Tribunal decidirá sobre o recebimento em quarenta e oito horas, publicando o acórdão na própria

sessão de julgamento e transmitindo imediatamente à Junta, via telex, fax ou qualquer outro meio eletrônico, o inteiro teor da

decisão e da impugnação.

Art. 70. O Presidente de Junta Eleitoral que deixar de receber ou de mencionar em ata os protestos recebidos, ou

ainda, impedir o exercício de fiscalização, pelos partidos ou coligações, deverá ser imediatamente afastado, além de responder

pelos crimes previstos na Lei nº 4.737, de 15 de julho de 1965 f– Código Eleitoral.

Art. 71. Cumpre aos partidos e coligações, por seus Fiscais e Delegados devidamente credenciados, e aos candida-

tos, proceder à instrução dos recursos interpostos contra a apuração, juntando, para tanto, cópia do boletim relativo à urna

impugnada.

Parágrafo único. Na hipótese de surgirem obstáculos à obtenção do boletim, caberá ao recorrente requerer,

mediante a indicação dos dados necessários, que o órgão da Justiça Eleitoral perante o qual foi interposto o recurso o instrua,

anexando o respectivo boletim de urna.

Art. 72. Constituem crimes, puníveis com reclusão, de cinco a dez anos:

I – obter acesso a sistema de tratamento automático de dados usado pelo serviço eleitoral, a fim de alterar a apuração

ou a contagem de votos;

II – 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 automático de dados usados pelo serviço eleitoral;

III – causar, propositadamente, dano físico ao equipamento usado na votação ou na totalização de votos ou a suas

partes.

DAS CONDUTAS VEDADAS AOS AGENTES PÚBLICOS EM CAMPANHAS ELEITORAIS

Art. 73. São proibidas aos agentes públicos, servidores ou não, as seguintes condutas tendentes a afetar a igualdade

de oportunidades entre candidatos nos pleitos eleitorais:

I – ceder ou usar, em benefício de candidato, partido político ou coligação, bens móveis ou imóveis pertencentes à

administração direta ou indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, ressalvada a

realização de convenção partidária;

II – usar materiais ou serviços, custeados pelos Governos ou Casas Legislativas, que excedam as prerrogativas

consignadas nos regimentos e normas dos órgãos que integram;
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III – ceder servidor público ou empregado da administração direta ou indireta federal, estadual ou municipal do Poder

Executivo, ou usar de seus serviços, para comitês de campanha eleitoral de candidato, partido político ou coligação, durante

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

IV – fazer ou permitir uso promocional em favor de candidato, partido político ou coligação, de distribuição gratuita de

bens e serviços de caráter social custeados ou subvencionados pelo Poder Público;

V – nomear, contratar ou de qualquer forma admitir, demitir sem justa causa, suprimir ou readaptar vantagens ou por

outros meios dificultar ou impedir o exercício funcional e, ainda, “ex officio”, remover, transferir ou exonerar servidor público,

na circunscrição do pleito, nos três meses que o antecedem e até a posse dos eleitos, sob pena de nulidade de pleno direito,

ressalvados:

a) a nomeação ou exoneração de cargos em comissão e designação ou dispensa de funções de confiança;

b) a nomeação para cargos do Poder Judiciário, do Ministério Público, dos Tribunais ou Conselhos de Contas e dos

órgãos da Presidência da República;

c) a nomeação dos aprovados em concursos públicos homologados até o início daquele prazo;

d) a nomeação ou contratação necessária à instalação ou ao funcionamento inadiável de serviços públicos essenciais,

com prévia e expressa autorização do Chefe do Poder Executivo;

e) a transferência ou remoção “ex officio” de militares, policiais civis e de agentes penitenciários;

VI – nos três meses que antecedem o pleito:

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

pena de nulidade de pleno direito, ressalvados os recursos destinados a cumprir obrigação formal preexistente para execução

de obra ou serviço em andamento e com cronograma prefixado, e os destinados a atender situações de emergência e de

calamidade pública;

b) com exceção da propaganda de produtos e serviços que tenham concorrência no mercado, autorizar publicidade

institucional dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos federais, estaduais ou municipais, ou das

respectivas entidades da administração indireta, salvo em caso de grave e urgente necessidade pública, assim reconhecida

pela Justiça Eleitoral;

c) fazer pronunciamento em cadeia de rádio e televisão, fora do horário eleitoral gratuito, salvo quando, a critério da

Justiça Eleitoral, tratar-se de matéria urgente, relevante e característica das funções de governo;

VII – realizar, em ano de eleição, antes do prazo fixado no inciso anterior, despesas com publicidade dos órgãos

públicos federais, estaduais ou municipais, ou das respectivas entidades da administração indireta, que excedam a média dos

gastos nos três últimos anos que antecedem o pleito ou do último ano imediatamente anterior à eleição.

VIII – fazer, na circunscrição do pleito, revisão geral da remuneração dos servidores públicos que exceda a recompo-

sição da perda de seu poder aquisitivo ao longo do ano da eleição, a partir do início do prazo estabelecido no artigo 7º desta

Lei e até a posse dos eleitos.

§ 1º Reputa-se agente público, para os efeitos deste artigo, quem exerce, ainda que transitoriamente ou sem

remuneração, por eleição, nomeação, designação, contratação ou qualquer outra forma de investidura ou vínculo, mandato,

cargo, emprego ou função nos órgãos ou entidades da administração pública direta, indireta, ou fundacional.

§ 2º A vedação do inciso I do “caput” não se aplica ao uso, em campanha, de transporte oficial pelo Presidente da

República, obedecido o disposto no artigo 76, nem ao uso, em campanha, pelos candidatos a reeleição de Presidente e Vice-

Presidente da República, Governador e Vice-Governador de Estado e do Distrito Federal, Prefeito e Vice-Prefeito, de suas

residências oficiais para realização de contatos, encontros e reuniões pertinentes à própria campanha, desde que não tenham

caráter de ato público.

§ 3º As vedações do inciso VI do “caput”, alíneas “b” e “c”, aplicam-se apenas aos agentes públicos das esferas

administrativas cujos cargos estejam em disputa na eleição.

§ 4º O descumprimento do disposto neste artigo acarretará a suspensão imediata da conduta vedada, quando for o

caso, e sujeitará os responsáveis a multa no valor de cinco a cem mil UFIR.
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§ 5º Nos casos de descumprimento do disposto nos incisos do “caput” e no § 10, sem prejuízo do disposto no § 4º, o
candidato beneficiado, agente público ou não, ficará sujeito à cassação do registro ou do diploma.

– Parágrafo alterado pelo art. 3º da Lei nº 12.034/2009.
§ 6º As multas de que trata este artigo serão duplicadas a cada reincidência.
§ 7º As condutas enumeradas no “caput” caracterizam, ainda, atos de improbidade administrativa, a que se refere o

artigo 11, inciso I, da Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992, e sujeitam-se às disposições daquele diploma legal, em especial às
cominações do artigo 12, inciso III.

§ 8º Aplicam-se as sanções do § 4º aos agentes públicos responsáveis pelas condutas vedadas e aos partidos,
coligações e candidatos que delas se beneficiarem.

§ 9º Na distribuição dos recursos do Fundo Partidário (Lei nº 9.096, de 19 de setembro de 1995) oriundos da aplicação
do disposto no § 4º, deverão ser excluídos os partidos beneficiados pelos atos que originaram as multas.

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

* Parágrafo acrescentado pela Lei nº 11.300, de 10.5.2006.
§ 11. Nos anos eleitorais, os programas sociais de que trata o § 10 não poderão ser executados por entidade

nominalmente vinculada a candidato ou por esse mantida.
– Parágrafo acrescentado pelo art. 3º da Lei nº 12.034/2009.
§ 12. A representação contra a não observância do disposto neste artigo observará o rito do art. 22 da Lei Complemen-

tar no 64, de 18 de maio de 1990, e poderá ser ajuizada até a data da diplomação.
– Parágrafo acrescentado pelo art. 3º da Lei nº 12.034/2009.
§ 13. O prazo de recurso contra decisões proferidas com base neste artigo será de 3 (três) dias, a contar da data da

publicação do julgamento no Diário Oficial. (NR)
– Parágrafo acrescentado pelo art. 3º da Lei nº 12.034/2009.
Art. 74. Configura abuso de autoridade, para os fins do disposto no artigo 22 da Lei Complementar nº 64, de 18 de

maio de 1990, a infringência do disposto no § 1º do artigo 37 da Constituição Federal, ficando o responsável, se candidato,
sujeito ao cancelamento do registro ou do diploma.

– “Caput” alterado pelo art. 3º da Lei nº 12.034/2009.
Art. 75. Nos três meses que antecederem as eleições, na realização de inaugurações é vedada a contratação de

shows artísticos pagos com recursos públicos.
Parágrafo único. Nos casos de descumprimento do disposto neste artigo, sem prejuízo da suspensão imediata da

conduta, o candidato beneficiado, agente público ou não, ficará sujeito à cassação do registro ou do diploma. (NR)
– Parágrafo acrescentado pelo art. 3º da Lei nº 12.034/2009.
Art. 76. O ressarcimento das despesas com o uso de transporte oficial pelo Presidente da República e sua comitiva em

campanha eleitoral será de responsabilidade do partido político ou coligação a que esteja vinculado.
§ 1º O ressarcimento de que trata este artigo terá por base o tipo de transporte usado e a respectiva tarifa de mercado

cobrada no trecho correspondente, ressalvado o uso do avião presidencial, cujo ressarcimento corresponderá ao aluguel de
uma aeronave de propulsão a jato do tipo táxi aéreo.

§ 2º No prazo de dez dias úteis da realização do pleito, em primeiro turno, ou segundo, se houver, o órgão competente
de controle interno procederá ex officio à cobrança dos valores devidos nos termos dos parágrafos anteriores.

§ 3º A falta do ressarcimento, no prazo estipulado, implicará a comunicação do fato ao Ministério Público Eleitoral, pelo
órgão de controle interno.

§ 4º Recebida a denúncia do Ministério Público, a Justiça Eleitoral apreciará o feito no prazo de trinta dias, aplicando
aos infratores pena de multa correspondente ao dobro das despesas, duplicada a cada reiteração de conduta.

Art. 77. É proibido a qualquer candidato comparecer, nos 3 (três) meses que precedem o pleito, a inaugurações de

obras públicas.
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– “Caput” alterado pelo art. 3º da Lei nº 12.034/2009.

Parágrafo único. A inobservância do disposto neste artigo sujeita o infrator à cassação do registro ou do diploma.

– Parágrafo alterado pelo art. 3º da Lei nº 12.034/2009.

Art. 78. A aplicação das sanções cominadas no artigo 73, §§ 4º e 5º, dar-se-á sem prejuízo de outras de caráter

constitucional, administrativo ou disciplinar fixadas pelas demais leis vigentes.

DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS

Art. 79. O financiamento das campanhas eleitorais com recursos públicos será disciplinada em lei específica.

Art. 80. Nas eleições a serem realizadas no ano de 1998, cada partido ou coligação deverá reservar, para candidatos

de cada sexo, no mínimo, vinte e cinco por cento e, no máximo, setenta e cinco por cento do número de candidaturas que

puder registrar.

Art. 81. As doações e contribuições de pessoas jurídicas para campanhas eleitorais poderão ser feitas a partir do

registro dos comitês financeiros dos partidos ou coligações.

§ 1º As doações e contribuições de que trata este artigo ficam limitadas a dois por cento do faturamento bruto do ano

anterior à eleição.

§ 2º A doação de quantia acima do limite fixado neste artigo sujeita a pessoa jurídica ao pagamento de multa no valor

de cinco a dez vezes a quantia em excesso.

§ 3º Sem prejuízo do disposto no parágrafo anterior, a pessoa jurídica que ultrapassar o limite fixado no § 1º estará

sujeita à proibição de participar de licitações públicas e de celebrar contratos com o Poder Público pelo período de cinco anos,

por determinação da Justiça Eleitoral, em processo no qual seja assegurada ampla defesa.

§ 4º As representações propostas objetivando a aplicação das sanções previstas nos §§ 2º e 3º observarão o rito

previsto no art. 22 da Lei Complementar nº 64, de 18 de maio de 1990, e o prazo de recurso contra as decisões proferidas com

base neste artigo será de 3 (três) dias, a contar da data da publicação do julgamento no Diário Oficial. (NR)

– Parágrafo acrescentado pelo art. 3º da Lei nº 12.034/2009.

Art. 82. Nas Seções Eleitorais em que não for usado o sistema eletrônico de votação e totalização de votos, serão

aplicadas as regras definidas nos artigos 83 a 89 desta Lei e as pertinentes da Lei 4.737, de 15 de julho de 1965 – Código Eleitoral.

Art. 83. As cédulas oficiais serão confeccionadas pela Justiça Eleitoral, que as imprimirá com exclusividade para

distribuição às Mesas Receptoras, sendo sua impressão feita em papel opaco, com tinta preta e em tipos uniformes de letras

e números, identificando o gênero na denominação dos cargos em disputa.

§ 1º Haverá duas cédulas distintas, uma para as eleições majoritárias e outra para as proporcionais, a serem

confeccionadas segundo modelos determinados pela Justiça Eleitoral.

§ 2º Os candidatos à eleição majoritária serão identificados pelo nome indicado no pedido de registro e pela sigla

adotada pelo partido a que pertencem e deverão figurar na ordem determinada por sorteio.

§ 3º Para as eleições realizadas pelo sistema proporcional, a cédula terá espaços para que o eleitor escreva o nome

ou o número do candidato escolhido, ou a sigla ou o número do partido de sua preferência.

§ 4º No prazo de quinze dias após a realização do sorteio a que se refere o § 2º, os Tribunais Regionais Eleitorais

divulgarão o modelo da cédula completa com os nomes dos candidatos majoritários na ordem já definida.

§ 5º Às eleições em segundo turno aplica-se o disposto no § 2º, devendo o sorteio verificar-se até quarenta e oito horas

após a proclamação do resultado do primeiro turno e a divulgação do modelo da cédula nas vinte e quatro horas seguintes.

Art. 84. No momento da votação, o eleitor dirigir-se-á à cabina duas vezes, sendo a primeira para o preenchimento da

cédula destinada às eleições proporcionais, de cor branca, e a segunda para o preenchimento da cédula destinada às eleições

majoritárias, de cor amarela.

Parágrafo único. A Justiça Eleitoral fixará o tempo de votação e o número de eleitores por seção, para garantir o

pleno exercício do direito de voto.

Art. 85. Em caso de dúvida na apuração de votos dados a homônimos, prevalecerá o número sobre o nome do

candidato.



141

Art. 86. No sistema de votação convencional considerar-se-á voto de legenda quando o eleitor assinalar o número do

partido no local exato reservado para o cargo respectivo e somente para este será computado.

Art. 87. Na apuração, será garantido aos Fiscais e Delegados dos partidos e coligações o direito de observar

diretamente, a distância não superior a um metro da Mesa, a abertura da urna, a abertura e a contagem das cédulas e o

preenchimento do boletim.

§ 1º O não-atendimento ao disposto no “caput” enseja a impugnação do resultado da urna, desde que apresentada

antes da divulgação do boletim.

§ 2º Ao final da transcrição dos resultados apurados no boletim, o Presidente da Junta Eleitoral é obrigado a entregar

cópia deste aos partidos e coligações concorrentes ao pleito cujos representantes o requeiram até uma hora após sua

expedição.

§ 3º Para os fins do disposto no parágrafo anterior, cada partido ou coligação poderá credenciar até três Fiscais

perante a Junta Eleitoral, funcionando um de cada vez.

§ 4º O descumprimento de qualquer das disposições deste artigo constitui crime, punível com detenção de um a três meses,

com a alternativa de prestação de serviços à comunidade pelo mesmo período e multa, no valor de um mil a cinco mil UFIR.

§ 5º O rascunho ou qualquer outro tipo de anotação fora dos boletins de urna, usados no momento da apuração dos

votos, não poderão servir de prova posterior perante a Junta apuradora ou totalizadora.

§ 6º O boletim mencionado no § 2º deverá conter o nome e o número dos candidatos nas primeiras colunas, que

precederão aquelas onde serão designados os votos e o partido ou coligação.

Art. 88. O Juiz Presidente da Junta Eleitoral é obrigado a recontar a urna, quando:

I – o boletim apresentar resultado não-coincidente com o número de votantes ou discrepante dos dados obtidos no

momento da apuração;

II – ficar evidenciada a atribuição de votos a candidatos inexistentes, o não fechamento da contabilidade da urna ou a

apresentação de totais de votos nulos, brancos ou válidos destoantes da média geral das demais Seções do mesmo Município,

Zona Eleitoral.

Art. 89. Será permitido o uso de instrumentos que auxiliem o eleitor analfabeto a votar, não sendo a Justiça Eleitoral

obrigada a fornecê-los.

DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 90. Aos crimes definidos nesta Lei, aplica-se o disposto nos artigos 287 e 355 a 364 da Lei nº 4.737, de 15 de julho

de 1965 – Código Eleitoral.

§ 1º Para os efeitos desta Lei, respondem penalmente pelos partidos e coligações os seus representantes legais.

§ 2º Nos casos de reincidência, as penas pecuniárias previstas nesta Lei aplicam-se em dobro.

Art. 91. Nenhum requerimento de inscrição eleitoral ou de transferência será recebido dentro dos cento e cinqüenta

dias anteriores à data da eleição.

Parágrafo único. A retenção de título eleitoral ou do comprovante de alistamento eleitoral constitui crime, punível com

detenção, de um a três meses, com a alternativa de prestação de serviços à comunidade por igual período, e multa no valor

de cinco mil a dez mil UFIR.

Art. 91-A. No momento da votação, além da exibição do respectivo título, o eleitor deverá apresentar documento de

identificação com fotografia.

– Artigo acrescentado pelo art. 4º da Lei nº 12.034/2009

Parágrafo único. Fica vedado portar aparelho de telefonia celular, máquinas fotográficas e filmadoras, dentro da

cabina de votação

Art. 92. O Tribunal Superior Eleitoral, ao conduzir o processamento dos títulos eleitorais, determinará de ofício a

revisão ou correição das Zonas Eleitorais sempre que:

I – o total de transferências de eleitores ocorridas no ano em curso seja dez por cento superior ao do ano anterior;
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II – o eleitorado for superior ao dobro da população entre dez e quinze anos, somada à de idade superior a setenta

anos do território daquele Município;

III – o eleitorado for superior a sessenta e cinco por cento da população projetada para aquele ano pelo Instituto

Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE.

Art. 93. O Tribunal Superior Eleitoral poderá requisitar, das emissoras de rádio e televisão, no período compreendido

entre 31 de julho e o dia do pleito, até dez minutos diários, contínuos ou não, que poderão ser somados e usados em dias

espaçados, para a divulgação de seus comunicados, boletins e instruções ao eleitorado.

Art. 94. Os feitos eleitorais, no período entre o registro das candidaturas até cinco dias após a realização do segundo

turno das eleições, terão prioridade para a participação do Ministério Público e dos Juízes de todas as Justiças e instâncias,

ressalvados os processos de habeas corpus e mandado de segurança.

§ 1º É defeso às autoridades mencionadas neste artigo deixar de cumprir qualquer prazo desta Lei, em razão do

exercício das funções regulares.

§ 2º O descumprimento do disposto neste artigo constitui crime de responsabilidade e será objeto de anotação

funcional para efeito de promoção na carreira.

§ 3º Além das polícias judiciárias, os órgãos da receita federal, estadual e municipal, os Tribunais e órgãos de contas

auxiliarão a Justiça Eleitoral na apuração dos delitos eleitorais, com prioridade sobre suas atribuições regulares.

§ 4º Os advogados dos candidatos ou dos partidos e coligações serão notificados para os feitos de que trata esta Lei

com antecedência mínima de vinte e quatro horas, ainda que por fax, telex ou telegrama.

Art. 94-A. Os órgãos e entidades da Administração Pública direta e indireta poderão, quando solicitados, em casos

específicos e de forma motivada, pelos Tribunais Eleitorais:

* Artigo acrescentado pela Lei nº 11.300, de 10.5.2006.

I – fornecer informações na área de sua competência;

II – ceder funcionários no período de 3 (três) meses antes a 3 (três) meses depois de cada eleição.

Art. 95. Ao Juiz Eleitoral que seja parte em ações judiciais que envolvam determinado candidato é defeso exercer suas

funções em processo eleitoral no qual o mesmo candidato seja interessado.

Art. 96. Salvo disposições específicas em contrário desta Lei, as reclamações ou representações relativas ao seu

descumprimento podem ser feitas por qualquer partido político, coligação ou candidato, e devem dirigir-se:

I – aos Juízes Eleitorais, nas eleições municipais;

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

III – ao Tribunal Superior Eleitoral, na eleição presidencial.

§ 1º As reclamações e representações devem relatar fatos, indicando provas, indícios e circunstâncias.

§ 2º Nas eleições municipais, quando a circunscrição abranger mais de uma Zona Eleitoral, o Tribunal Regional

designará um Juiz para apreciar as reclamações ou representações.

§ 3º Os Tribunais Eleitorais designarão três Juízes auxiliares para a apreciação das reclamações ou representações

que lhes forem dirigidas.

§ 4º Os recursos contra as decisões dos Juízes auxiliares serão julgados pelo Plenário do Tribunal.

§ 5º Recebida a reclamação ou representação, a Justiça Eleitoral notificará imediatamente o reclamado ou represen-

tado para, querendo, apresentar defesa em quarenta e oito horas.

§ 6º Revogado pela Lei nº 9.840, de 28.9.1999.

§ 7º Transcorrido o prazo previsto no § 5º, apresentada ou não a defesa, o órgão competente da Justiça Eleitoral

decidirá e fará publicar a decisão em vinte e quatro horas.

§ 8º Quando cabível recurso contra a decisão, este deverá ser apresentado no prazo de vinte e quatro horas da

publicação da decisão em cartório ou sessão, assegurado ao recorrido o oferecimento de contra-razões, em igual prazo, a

contar da sua notificação.

§ 9º Os Tribunais julgarão o recurso no prazo de quarenta e oito horas.
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§ 10. Não sendo o feito julgado nos prazos fixados, o pedido pode ser dirigido ao órgão superior, devendo a decisão

ocorrer de acordo com o rito definido neste artigo.

Art. 96-A. Durante o período eleitoral, as intimações via fac-símile encaminhadas pela Justiça Eleitoral a candidato

deverão ser exclusivamente realizadas na linha telefônica por ele previamente cadastrada, por ocasião do preenchimento do

requerimento de registro de candidatura.

– Artigo acrescentado pelo art. 4º da Lei nº 12.034/2009.

Parágrafo único. O prazo de cumprimento da determinação prevista no “caput” é de quarenta e oito horas, a contar

do recebimento do fac-símile.

Art. 97. Poderá o candidato, partido ou coligação representar ao Tribunal Regional Eleitoral contra o Juiz Eleitoral que

descumprir as disposições desta Lei ou der causa ao seu descumprimento, inclusive quanto aos prazos processuais; neste

caso, ouvido o representado em vinte e quatro horas, o Tribunal ordenará a observância do procedimento que explicitar, sob

pena de incorrer o Juiz em desobediência.

§ 1º É obrigatório, para os membros dos Tribunais Eleitorais e do Ministério Público, fiscalizar o cumprimento desta Lei

pelos juízes e promotores eleitorais das instâncias inferiores, determinando, quando for o caso, a abertura de procedimento

disciplinar para apuração de eventuais irregularidades que verificarem.

– Parágrafo acrescentado pelo art. 3º da Lei nº 12.034/2009.

§ 2º No caso de descumprimento das disposições desta Lei por Tribunal Regional Eleitoral, a representação poderá

ser feita ao Tribunal Superior Eleitoral, observado o disposto neste artigo. (NR)

– Parágrafo acrescentado pelo art. 3º da Lei nº 12.034/2009.

Art. 97-A. Nos termos do inciso LXXVIII do art. 5º da Constituição Federal, considera-se duração razoável do

processo que possa resultar em perda de mandato eletivo o período máximo de 1 (um) ano, contado da sua apresentação à

Justiça Eleitoral.

– Artigo acrescentado pelo art. 4º da Lei nº 12.034/2009.

§ 1º A duração do processo de que trata o “caput” abrange a tramitação em todas as instâncias da Justiça Eleitoral.

§ 2º Vencido o prazo de que trata o “caput”, será aplicável o disposto no art. 97, sem prejuízo de representação ao

Conselho Nacional de Justiça.

Art. 98. Os eleitores nomeados para compor as Mesas Receptoras ou Juntas Eleitorais e os requisitados para auxiliar

seus trabalhos serão dispensados do serviço, mediante declaração expedida pela Justiça Eleitoral, sem prejuízo do salário,

vencimento ou qualquer outra vantagem, pelo dobro dos dias de convocação.

Art. 99. As emissoras de rádio e televisão terão direito a compensação fiscal pela cedência do horário gratuito previsto

nesta Lei.

* Ver Decreto nº 5.331, de 4.1.2005, que regulamenta este artigo.

§ 1º O direito à compensação fiscal das emissoras de rádio e televisão previsto no parágrafo único do art. 52 da Lei nº

9.096, de 19 de setembro de 1995, e neste artigo, pela cedência do horário gratuito destinado à divulgação das propagandas

partidárias e eleitoral, estende-se à veiculação de propaganda gratuita de plebiscitos e referendos de que dispõe o art. 8º da

Lei nº 9.709, de 18 de novembro de 1998, mantido também, a esse efeito, o entendimento de que:

I – (VETADO);

II – o valor apurado na forma do inciso I poderá ser deduzido do lucro líquido para efeito de determinação do lucro real, na

apuração do Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica – IRPJ, inclusive da base de cálculo dos recolhimentos mensais previstos na

legislação fiscal (art. 2º da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996), bem como da base de cálculo do lucro presumido.

– Parágrafo acrescentado pelo art. 3º da Lei nº 12.034/2009.

§ 2º (VETADO)

– Redação dada pelo art. 3º da Lei nº 12.034/2009.

§ 3º No caso de microempresas e empresas de pequeno porte optantes pelo Regime Especial Unificado de Arreca-

dação de Tributos e Contribuições (Simples Nacional), o valor integral da compensação fiscal apurado na forma do inciso I do
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§ 1º será deduzido da base de cálculo de imposto e contribuições federais devidos pela emissora, seguindo os critérios

definidos pelo Comitê Gestor do Simples Nacional – CGSN. (NR)

– Parágrafo acrescentado pelo art. 3º da Lei nº 12.034/2009.

Art. 100. A contratação de pessoal para prestação de serviços nas campanhas eleitorais não gera vínculo empregatício

com o candidato ou partido contratantes.

Art. 101. (VETADO)

Art. 102. O parágrafo único do artigo 145 da Lei nº 4.737, de 15 de julho de 1965 – Código Eleitoral passa a vigorar

acrescido do seguinte inciso IX:

“Art. 145................................................................................

Parágrafo único....................................................................

IX – os policiais militares em serviço.”

Art. 103. O artigo 19, “caput”, da Lei nº 9.096, de 19 de setembro de 1995 – Lei dos Partidos, passa a vigorar com a

seguinte redação:

“Art. 19. Na segunda semana dos meses de abril e outubro de cada ano, o partido, por seus órgãos de direção

municipais, regionais ou nacional, deverá remeter, aos Juízes Eleitorais, para arquivamento, publicação e cumprimento dos

prazos de filiação partidária para efeito de candidatura a cargos eletivos, a relação dos nomes de todos os seus filiados, da qual

constará a data de filiação, o número dos títulos eleitorais e das seções em que estão inscritos.

............................................................................................”

Art. 104. O artigo 44 da Lei nº 9.096, de 19 de setembro de 1995, passa a vigorar acrescido do seguinte § 3º:

“Art. 44..................................................................................

§ 3º Os recursos de que trata este artigo não estão sujeitos ao regime da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993.”

Art. 105. Até o dia 5 de março do ano da eleição, o Tribunal Superior Eleitoral, atendendo ao caráter regulamentar e

sem restringir direitos ou estabelecer sanções distintas das previstas nesta Lei, poderá expedir todas as instruções necessárias

para sua fiel execução, ouvidos, previamente, em audiência pública, os delegados ou representantes dos partidos políticos.

– “Caput” alterado pelo art. 3º da Lei nº 12.034/2009.

§ 1º O Tribunal Superior Eleitoral publicará o código orçamentário para o recolhimento das multas eleitorais ao Fundo

Partidário, mediante documento de arrecadação correspondente.

§ 2º Havendo substituição da UFIR por outro índice oficial, o Tribunal Superior Eleitoral procederá à alteração dos

valores estabelecidos nesta Lei pelo novo índice.

§ 3º Serão aplicáveis ao pleito eleitoral imediatamente seguinte apenas as resoluções publicadas até a data referida no

“caput”. (NR)

– Parágrafo acrescentado pelo art. 3º da Lei nº 12.034/2009.

Art. 105-A. Em matéria eleitoral, não são aplicáveis os procedimentos previstos na Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985.

– Artigo acrescentado pelo art. 4º da Lei nº 12.034/2009.

Art. 106. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 107. Revogam-se os artigos 92, 246, 247, 250, 322, 328, 329, 333 e o parágrafo único do artigo 106 da Lei nº

4.737, de 15 de julho de 1965 – Código Eleitoral; o § 4º do artigo 39 da Lei nº 9.096, de 19 de setembro de 1995; o § 2º do artigo

50 e o § 1º do artigo 64 da Lei nº 9.100, de 29 de setembro de 1995; e o § 2º do artigo 7º do Decreto-Lei nº 201, de 27 de

fevereiro de 1967.

Brasília, 30 de setembro de 1997; 176º da Independência e 109º da República.

MARCO MACIEL

Vice-Presidente no exercício da Presidência da República

Publicada no DOU de 1º.10.1997.
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