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APRESENTAPRESENTAPRESENTAPRESENTAPRESENTAÇÃOAÇÃOAÇÃOAÇÃOAÇÃO

A  Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais, dentro de sua programação institucional, se
empenha, mais uma vez, em apresentar aos eleitores e candidatos mineiros, esclarecimentos sobre alguns
tópicos próprios às eleições bem como o teor da legislação básica regulamentadora das eleições deste ano.

Este trabalho contém a transcrição de dispositivos constitucionais relacionados com a matéria eleito-
ral e a legislação fundamental sobre os partidos políticos e as eleições de 2008.

Entre os diplomas aqui reproduzidos estão a Lei nº 9.504, de 30 de setembro de 1997, que
estabelece as normas para as eleições, com a redação que lhe foi dada por leis alteradoras, em espe-
cial a Lei nº 11.300, de 2006; a Lei Complementar nº 64, de 18 de maio de 1990, denominada Lei das
Inelegibilidades; a Lei nº 9.096, de 19 de setembro de 1995, que dispõe sobre partidos políticos e regula-
menta os arts. 17 e 14, § 3º, inciso V, da Constituição Federal; e algumas instruções expedidas pelo Tribunal
Superior Eleitoral que consideramos mais importantes, por serem fundamentais, como a que estabelece o
Calendário Eleitoral; a que dispõe sobre a escolha e o registro dos candidatos nas eleições de 2008; a que
dispõe sobre a propaganda eleitoral e as condutas vedadas aos agentes públicos em campanha, além da
resolução que disciplina a arrecadação e a aplicação de recursos nas campanhas eleitorais e a prestação de
contas nas próximas eleições.

O Legislativo mineiro, em consonância com o princípio democrático de cooperação entre os Poderes,
mais uma vez empresta a sua colaboração ao processo eleitoral, mediante a publicação deste fascículo.

Deputado Alberto PDeputado Alberto PDeputado Alberto PDeputado Alberto PDeputado Alberto Pinto Coelhointo Coelhointo Coelhointo Coelhointo Coelho
Presidente
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1.  ELEGIBILID1.  ELEGIBILID1.  ELEGIBILID1.  ELEGIBILID1.  ELEGIBILIDADE E REGISTRO DE CANDIDADE E REGISTRO DE CANDIDADE E REGISTRO DE CANDIDADE E REGISTRO DE CANDIDADE E REGISTRO DE CANDIDAAAAATURATURATURATURATURA

Maria Martins Ramos1

1 – Elegibilidade1 – Elegibilidade1 – Elegibilidade1 – Elegibilidade1 – Elegibilidade

1.1 – Noções preliminares

O registro pode ser entendido como o ato jurídico-administrativo que formaliza a elevação do pré-
candidato à condição legal de candidato.

Para tanto, é condição essencial o acatamento dos requisitos estabelecidos em sede constitucional e
legal, em especial as condições de elegibilidade, com destaque para aquelas previstas nos §§ 3º e 4º do art.
14 da Carta Magna.

Elegibilidade traduz a capacidade individual e jurídica do pré-candidato para ser votado como candi-
dato, isto é, sua aptidão para receber os votos do eleitor. A elegibilidade é também conhecida na doutrina
jurídica como capacidade eleitoral passiva (direito de ser votado), a qual se contrapõe à capacidade eleito-
ral ativa (direito de votar), que é própria do eleitor, que a exerce mediante a expressão de seu voto.

Direitos políticos, para Pimenta Bueno, podem ser definidos como “prerrogativas, atributos, faculda-
des ou poder de intervenção dos cidadãos no governo de seu país, intervenção direta ou só indireta, mais ou
menos ampla, segundo a intensidade do gozo desses direitos”.2 Quanto a esse quesito, é importante obser-
var que, na suspensão dos direitos políticos, a pessoa fica temporariamente privada tanto da capacidade
eleitoral ativa quanto da passiva. Já na perda dos direitos políticos, a privação é definitiva.3

Cumpre salientar a limitação imposta à Justiça Eleitoral, no tocante à competência desse Poder,
conforme ensina o eleitoralista Marcos Ramayana:

“a competência da Justiça Eleitoral está cingida dentro das fases elencadas pela doutrina. A
doutrina majoritária entende que à Justiça Eleitoral compete processar e julgar causas que este-
jam compreendidas entre o alistamento e a diplomação dos candidatos eleitos, e, por força de
ação de natureza constitucional, que é a ação de impugnação ao mandato eletivo (art. 14, § 10),
ainda possui competência para decidir essas ações que são ajuizadas no prazo decadencial de 15
dias, contados da diplomação. Fora desse prazo legal, não haverá mais competência da Justiça
Eleitoral, devendo as questões serem dirimidas pela Justiça Comum”.4

1.2 – Condições de elegibilidade

As condições de elegibilidade estão relacionadas nos §§ 3º ao 9º do art. 14 da Constituição da
República. Assim, a nacionalidade brasileira, o pleno exercício dos direitos políticos, o alistamento eleitoral,
o domicílio eleitoral na circunscrição, a filiação partidária, a condição de alfabetizado e a observância do
limite mínimo de idade para ascensão e posse do cargo pleiteado são as principais condições de elegibilida-
de estabelecidas em sede constitucional.

A falta do comprovante de escolaridade poderá ser suprida por declaração de próprio punho. Além
disso, a alfabetização poderá ser aferida por outros meios, desde que individual e reservadamente.5

A idade mínima necessária para a posse nos cargos de Prefeito e Vice-Prefeito é de 21 anos. Já para
a posse no cargo de Vereador, o candidato eleito deverá ter, pelo menos, 18 anos de idade. Quanto ao
atendimento desse quesito constitucional, o limite de idade exigido é verificado “tendo por referência a data
da posse” do candidato eleito, conforme determina o § 2º do art. 11 da Lei nº 9.504, de 1997, que estabe-
lece normas para as eleições.

1 Consultora da ALMG, integrante da equipe de trabalho de Direito Eleitoral.
2 Apud PINTO FERREIRA, 1983.
3 MORAES, 2001, p. 246.
4 RAMAYANA, 2006, p. 77.
5 Resolução TSE nº 22.717, de 2008, art. 29, IV e § 2º.
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Para regulamentar o § 9º do art. 14 da Constituição Federal, que prevê a inelegibilidade por parentes-
co, foi editada a Lei Complementar Federal nº 64, de 1990, que estabelece outros casos de inelegibilidade,
os prazos de cessação e determina outras providências.

O militar alistável é elegível desde que atendidas as condições estabelecidas no § 8º do art. 14 da
Constituição Federal. Se o candidato escolhido em convenção for militar da ativa, não lhe será exigida a
filiação partidária para fins do registro. Por outro lado, se o candidato militar pertencer à reserva remunera-
da, a prova de filiação partidária, deferida um ano antes do pleito, é exigida para fins do registro.

Também os magistrados, os membros dos tribunais de contas e os membros do Ministério Público
deverão atender à condição de filiação partidária no prazo de até 6 meses antes do pleito para o cargo de
Vereador e de até 4 meses antes do pleito para o cargo de Prefeito.6

A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral é pacífica quanto ao entendimento da imprescindibilidade
da prova do decurso do prazo de um ano contado da data de filiação partidária pelo candidato, e do prazo
mínimo de um ano do domicílio eleitoral na circunscrição do pleito. De fato, “não havendo candidatura
avulsa, a prova da data de filiação partidária é indispensável para conferir se o escolhido em convenção já
possui um ano de filiação”.7

A suspensão dos direitos políticos tem como atributo essencial a temporariedade e ocorre nas hipó-
teses de incapacidade civil absoluta: condenação criminal com trânsito em julgado, enquanto durarem seus
efeitos, e improbidade administrativa.8 Nesse caso, o desaparecimento de seu fundamento ou o decurso do
prazo implicam a recuperação dos direitos políticos. Como exemplo, citamos a situação do menor de 16
anos, que, embora detenha o direito de votar (capacidade eleitoral ativa), é inelegível até que complete a
idade mínima para exercer o mandato eletivo pleiteado, ainda que satisfeitas todas as demais exigências
constitucionais e legais de elegibilidade.

A perda dos direitos políticos, privação dita definitiva, ocorre nos casos de cancelamento da natura-
lização por sentença transitada em julgado e recusa de cumprir obrigação a todos imposta ou prestação
alternativa fixada em lei, como determina o inciso VIII do art. 5º da Carta Magna.

O candidato que teve contra si sentença condenatória transitada em julgado, ainda que esteja em
período de suspensão condicional da pena, não faz jus ao deferimento do registro. O pleno exercício dos
direitos políticos deve ser comprovado até a data do pedido de registro, não se admitindo a demonstração
desse requisito de elegibilidade em momento posterior.9

Também o candidato que é ex-Prefeito e foi condenado por crime de responsabilidade pelo Tribunal
de Justiça à inabilitação para o exercício de funções públicas, pelo prazo de 5 anos,10 não tem a seu favor o
fato desse prazo vencer antes da posse no cargo, se eleito, uma vez que as condições de elegibilidade
devem ser comprovadas até a data legalmente fixada para a protocolização do pedido de registro.

No caso, a inabilitação, além da perda do cargo, figura como sanção em virtude de condenação
definitiva por qualquer dos crimes de responsabilidade definidos no art. 1º do Decreto-Lei nº 201, de 1967.
Os crimes tipificados nesse artigo sujeitam-se ao julgamento do Poder Judiciário e independem do pronun-
ciamento da Câmara dos Vereadores.

Conforme jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, “uma das conseqüências da inabilitação é
que se impõe a restrição ao pleno exercício dos direitos políticos” e “restringidos estes, não há como se dar
guarida a pedido de registro”.11

6 Lei Complementar nº 64, de 1990, art. 1º, incisos IV e VII, e Res. do TSE nº 22.717, de 2008.
7 Acórdão nº 179, de 4/9/1998, relator Min. Néri da Silveira.
8 MORAES, 2001, p. 245.
9 Acórdão nº 174, de 2/9/1998, relator Min. Eduardo Alckmin.
10 Decreto-Lei nº 201, de 27/2/1967, Art. 1º, § 2º – A condenação definitiva em qualquer dos crimes definidos neste artigo

acarreta a perda de cargo e a inabilitação, pelo prazo de cinco anos, para o exercício de cargo ou função pública, eletivo ou
de nomeação, sem prejuízo da reparação civil do dano causado ao patrimônio público ou particular. (Grifos nossos.)

11 Acórdão nº 16.684, de 29/9/2000, relator Min. Waldemar Zveiter.
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2 – P2 – P2 – P2 – P2 – Partidos e coligaçõesartidos e coligaçõesartidos e coligaçõesartidos e coligaçõesartidos e coligações

2.1 – Convenções partidárias

Atendidas as exigências constitucionais e legais, o pré-candidato deverá ter o seu nome aprovado em
convenção partidária, realizada em consonância com as normas estatutárias, no período de 10 a 30 de junho
do ano eleitoral, cuja ata, digitada ou datilografada, deverá ser assinada e encaminhada ao Juiz Eleitoral.
Esse documento instruirá o pedido de registro do candidato.12

Para a realização das convenções os partidos poderão usar gratuitamente prédios públicos, respon-
sabilizando-se pelos danos causados, se houver. Quinze dias antes da data escolhida para a realização das
convenções, é permitido ao pré-candidato fazer propaganda intrapartidária visando à indicação do seu
nome, mediante a afixação de faixas e cartazes em local próximo da convenção.13

A ata das convenções partidárias constitui, perante a Justiça Eleitoral, prova da veracidade da for-
mação de coligação entre partidos políticos. Desse modo,

“irregularidades constatadas nas atas dos partidos, supostamente coligados, extrapolam a mera
irregularidade formal, pois, provada a falsidade da ata, e sendo essa essencial para atestar a
deliberação por coligação e a escolha de candidato em convenção, não é de se deferir o registro,
pois o que é falso contamina de nulidade o ato em que se insere”.14 (Grifos nossos.)

2.2 – Coligações

A lei eleitoral faculta aos partidos políticos, dentro do mesmo Município, a celebração de coligações
para a eleição majoritária, para a proporcional, ou para ambas. No caso de coligação para ambas as elei-
ções, poderão ser formadas mais de uma coligação para a eleição proporcional, desde que elas sejam
constituídas por partidos políticos que integrem a coligação para o pleito majoritário. A coligação funciona
como se um partido fosse. Desse modo, ela detém as prerrogativas e obrigações de partido político no que
se refere ao processo eleitoral, e funciona como um só partido político no relacionamento com a Justiça
Eleitoral e no trato dos interesses interpartidários.15

Assim, quatro partidos, A, B, C e D, por exemplo, poderão coligar-se para apresentar, tão-somente,
candidatos a Prefeito e Vice (coligação adstrita à eleição majoritária), conforme deliberação conjunta dos
partidos envolvidos; ou poderão apresentar, sob essa mesma coligação, tão-somente, candidatos a Verea-
dor (coligação adstrita à eleição proporcional); ou, ainda, poderão, sob essa mesma coligação, apresentar
uma chapa comum para a eleição majoritária e apresentar candidatos à eleição proporcional mediante a
formação, por exemplo, de duas coligações X e Y, constituídas, respectivamente, pelos Partidos A e B e
pelos Partidos C e D.

Coligação que teve questionada a regularidade de sua formação e recorreu  da decisão preliminar
poderá concorrer por sua conta e risco. Nesse caso, “não há que se falar em invalidade da chapa, até
decisão final sobre a regularidade da formação da coligação”.16

Em tempo, para o preenchimento de vaga remanescente na chapa, não há que se exigir que o nome
do candidato conste da ata da convenção partidária. Nesse caso, nos termos do § 5º do art. 10 da Lei nº
9.504, de 1997, o órgão de direção partidária pode preencher a vaga por meio de ato formal. O pedido de
registro, nesse caso, não pode ser apresentado pelo próprio candidato.17

É competência das comissões executivas dos partidos a complementação das vagas existentes nas
chapas de candidatos às eleições proporcionais, “nada importando que o escolhido tivesse sido indicado
pela convenção para candidato a mandato executivo e renunciado à indicação para viabilizar coligação”.18

12 “Caput” e § 1º do art. 7º, art. 8º e § 1º do art. 36 da Lei nº 9.504/97.
13 Art. 8º da Res. TSE nº 22.717/2008 e § 1º do art. 3º da Res. TSE nº 22.718/2008.
14 Acórdão nº 23.650, de 11/10/2004, relator Min. Carlos Velloso, e Acórdão nº 17.484, de 5/4/2001, relator Min. Garcia

Vieira.
15 Art. 6º da Lei nº 9.504/97 e arts. 3º, 4º e “caput” do art. 5º da Res. TSE nº 22.717, de 2008.
16 Acórdão nº 24.256, de 11/10/2004, relator Min. Peçanha Martins.
17 Acórdão nº 20.149, de 10/9/2002, relator Min. Fernando Neves.
18 Acórdão nº 12.925, de 30/9/1992, relator Min. Sepúlveda Pertence.
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O candidato indicado pela convenção para a eleição majoritária poderá renunciar à indicação para
viabilizar coligação. Nesse caso, poderá vir a complementar vaga existente nas chapas de candidatos às
eleições proporcionais, a critério das comissões executivas dos partidos coligados.19

2.3 – Número de candidatos por partido, coligação e percentuais por sexo2.3 – Número de candidatos por partido, coligação e percentuais por sexo2.3 – Número de candidatos por partido, coligação e percentuais por sexo2.3 – Número de candidatos por partido, coligação e percentuais por sexo2.3 – Número de candidatos por partido, coligação e percentuais por sexo

O número de candidatos nas eleições proporcionais a serem registrados por partido é de até 150% do
número de lugares a preencher. No caso de coligação para as eleições proporcionais, poderão ser registrados
por coligação até o dobro do número de lugares a preencher. Em qualquer caso, deverão ser reservados o
mínimo de 30% e o máximo de 70% das vagas para candidaturas de cada sexo.

A TTTTTabela nº 1abela nº 1abela nº 1abela nº 1abela nº 1, a seguir apresentada, demonstra os valores correspondentes a esses cálculos, consi-
derando o número de lugares existentes nas Câmaras Municipais do Estado, conforme teor da Resolução
do TSE nº 21.803, de 2004, que “dispõe sobre os critérios de fixação do número de Vereadores nos Municí-
pios, de acordo com o disposto no art. 29, IV, da Constituição Federal”.

TTTTTABELA Nº 1 – CANDIDABELA Nº 1 – CANDIDABELA Nº 1 – CANDIDABELA Nº 1 – CANDIDABELA Nº 1 – CANDIDAAAAATTTTTOS A VEREADOROS A VEREADOROS A VEREADOROS A VEREADOROS A VEREADOR
Número de candidatos por partido e coligação, e percentuais por sexoNúmero de candidatos por partido e coligação, e percentuais por sexoNúmero de candidatos por partido e coligação, e percentuais por sexoNúmero de candidatos por partido e coligação, e percentuais por sexoNúmero de candidatos por partido e coligação, e percentuais por sexo

Número de candidatos Mínimo de 30% Máximo de 70%Número
de

Vereadores
(*)

Partido

(150%)

Coligação

(200%) Partido Coligação Partido Coligação

9 14 18 5 6 9 12

10 15 20 5 6 10 14

11 17 22 6 7 11 15

12 18 24 6 8 12 16

13 20 26 6 8 14 18

14 21 28 7 9 14 19

15 23 30 7 9 16 21

16 24 32 8 10 16 22

19 29 38 9 12 20 26

20 30 40 9 12 21 28

41 62 82 19 25 43 57

(*) Conf. Resolução do TSE nº 21.803, de 8 de junho de 2004, relator Min. Carlos Velloso.

Com relação ao percentual correspondente aos candidatos de cada sexo, é pacífica a jurisprudência
no sentido de que o não-preenchimento do percentual mínimo para um determinado sexo não autoriza a
complementação da diferença por candidatos do sexo oposto.

Esse entendimento veio se consolidando desde a publicação da Resolução nº 19.448, de 29/2/1996,
no “Diário de Justiça” de 27/3/1996, a qual, sob a relatoria do Min. Marco Aurélio Mello, respondeu à
Consulta nº 54, determinando que

“o limite mínimo de vinte por cento, previsto no § 3º do art. 11 da Lei nº 9.100/95, há de ser
observado de forma irrestrita. Sob o ângulo da insuficiência de candidatas mulheres, sempre situ-
ado em campo nebuloso, subjetivo, não se pode cogitar do preenchimento por candidatos homens”.

19 Acórdão nº 12.925, de 30/9/1992, relator Min. Sepúlveda Pertence.
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Nessa linha de pensamento, ainda que inexistente o número suficiente de candidatas ou candidatos
aptos ao preenchimento das vagas correspondentes ao percentual mínimo, deve-se registrar a chapa sem a
complementação desse número mínimo de candidatos, sob pena de esvaziamento da norma legal. O objeti-
vo do legislador é assegurar a participação dos homens e das mulheres na competição eleitoral, de forma a
salvaguardar, também na seara da representatividade dos cidadãos, a igualdade de direitos e de obrigações
entre os sexos. O princípio da igualdade se encontra insculpido no “caput” e no inciso I do art. 5º da Cons-
tituição da República.

2.4 – Substituição de candidatos

A substituição de candidato de coligação na eleição majoritária, por motivo de falecimento ou de
renúncia, é possível a qualquer tempo, inclusive no segundo turno. A exigência é de que o substituto seja de
partido já integrante da coligação.20

Nos casos em que há cassação do registro do titular antes do pleito, o partido tem a faculdade de
substituir o candidato. 21

Todavia,

“se ocorrer a cassação do registro ou do diploma do titular após a eleição – seja fundada em
causa personalíssima ou em abuso de poder – maculada restará a chapa, perdendo o diploma
tanto o titular como o vice, mesmo que este último não tenha sido parte no processo, sendo então
desnecessária sua participação como litisconsorte (...)”.22

E ainda, “(...) por se tratar de uma relação jurídica subordinada, o mandato do Vice-Prefeito é alcan-
çado pela cassação do diploma do Prefeito de sua chapa (...)”.23

É de destacar, no entanto, que a decisão judicial declaratória de inelegibilidade só alcança o candida-
to que integrar a relação processual: não macula, portanto, a chapa majoritária por inteiro.24

Por outro lado, o cancelamento do registro da candidatura do Prefeito, por inelegibilidade, após as
eleições, implica a nulidade dos votos dados à chapa. É o que se depreende da leitura do Acórdão nº 15.146,
de 16/12/1997, relatado pelo Ministro Costa Porto. “In verbis”:

“Registro de candidatura – seu cancelamento, por inelegibilidade. Nulidade dos votos dados à
chapa. Inexistência de ressalva quanto ao candidato a Vice-Prefeito. Aplicação dos arts. 175, §
3º, e 224 do Código Eleitoral. Violações configuradas. Dissídio comprovado (...)”.

Nesse ponto, faz-se necessário destacar o teor do § 3º do art. 175 do Código Eleitoral, dispositivo
mencionado na decisão parcialmente transcrita acima, que assim dispõe: “Serão nulos, para todos os efei-
tos, os votos dados a candidatos inelegíveis ou não registrados”.

O art. 224 do Código Eleitoral, igualmente mencionado na decisão referida, assim dispõe no seu “caput”:

“Se a nulidade atingir a mais de metade dos votos no País nas eleições presidenciais, no Estado
nas eleições federais e estaduais ou no Município nas eleições municipais, julgar-se-ão prejudica-
das as demais votações e o Tribunal marcará dia para nova eleição dentro do prazo de 20 (vinte)
a 40 (quarenta) dias”.

Também a cassação do diploma do Prefeito alcança o Vice-Prefeito de sua chapa.25

Entendimentos como esses podem parecer nebulosos; todavia, devemos ter em foco o caráter de
unicidade que o Direito Eleitoral atribui à chapa majoritária, constituída com a finalidade de indicar o titular
e o vice dos cargos postos à frente do Poder Executivo.

20 Resolução nº 14.340, de 12/5/1994, rel. Min. Torquato Jardim; e Acórdão nº 13.091, de 10/11/1992, rel. Min. Sepúlveda
Pertence.

21 Acórdão nº 19.541, de 18/12/2001, rel. Min. Sálvio Figueiredo.
22 Acórdão nº 19.541, de 18/12/2001, rel. Min. Sálvio Figueiredo.
23 Acórdão nº 15.817, de 6/6/2000, rel. Min. Edson Vidigal.
24 Acórdão nº 19.541, de 18/12/2001, rel. Min. Sálvio Figueiredo.
25 Acórdãos nºs 19.541, de 18/12/2001, rel. Min. Sálvio Figueiredo; 2.672, de 27/6/2000, rel. Min. Costa Porto; 15.817, de

6/6/2000, rel. Min. Edson Vidigal; e 15.146, de 16/12/1997, rel. Min. Costa Porto.
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Assim, enquanto não empossados nos respectivos cargos, os candidatos eleitos Prefeito e Vice-
Prefeito, ainda que diplomados, conservam um liame jurídico-formal quase inquebrantável, peculiar ao pro-
cesso eleitoral brasileiro e próprio do sistema presidencialista. Afinal, o titular e o vice devem guardar a
afinidade necessária para realizarem o trabalho de condução da administração pública. Interessante ressal-
tar a observação do Ministro Sálvio de Figueiredo, do Tribunal Superior Eleitoral, que assim se pronunciou a
respeito de aspectos relacionados às interpretações judiciais relativas a consultas e decisões jurídico-pro-
cessuais eleitorais: “institutos processuais muitas vezes ganham nova feição no âmbito do Direito Eleitoral,
em face dos princípios, normas e características peculiares deste ramo da ciência jurídica”.26

Entretanto, uma vez empossados nos cargos para os quais foram eleitos, portanto detentores dos
respectivos mandatos, máculas jurídico-processuais-penais incidentes exclusivamente sobre um dos repre-
sentantes do Poder Executivo não contaminam o outro. É o caso, por exemplo, da cassação do mandato do
Prefeito, sem a contaminação do mandato do Vice, uma vez apurado e comprovado o seu não-envolvimento.
A cassação de mandato, atribuição do Plenário da Câmara Municipal, poderá ocorrer, por exemplo, em
virtude do cometimento pelo Prefeito de infração político-administrativa.

No caso do Vereador, a cassação de mandato poderá ser ensejada por falta ético-parlamentar.
Essas infrações estão previstas nos arts. 4º e 7º do  Decreto-Lei nº 201, de 1967, que “dispõe sobre

a responsabilidade dos Prefeitos e Vereadores, e dá outras providências”.
Cumpre observar que, diante do candidato eleito e detentor de mandato eletivo, é regra geral a

solução de litígios por via da Justiça Comum, tendo em vista a menção feita à competência do Poder
Judiciário Eleitoral no item 1.1 deste trabalho, quando salientamos que a atuação desse Poder deve ater-se
às questões afetas ao processo eleitoral. Entretanto, importa ressaltar, neste momento, o instituto da
impugnação do mandato eletivo, que se passa ainda no âmbito da Justiça Eleitoral, embora os candidatos já
estejam eleitos e diplomados. Esse instituto, que tem como termo “a quo” a data de diplomação dos eleitos,
é tratado com mais atenção no item 5 deste trabalho.

3 – Identificação dos candidatos e formulários de registro3 – Identificação dos candidatos e formulários de registro3 – Identificação dos candidatos e formulários de registro3 – Identificação dos candidatos e formulários de registro3 – Identificação dos candidatos e formulários de registro

3.1 – Identificação numérica dos candidatos

Para a identificação numérica dos candidatos ao cargo de Prefeito, será mantido o número do partido
ao qual estiverem filiados e, para os candidatos ao cargo de Vereador, serão acrescidos 3 algarismos à
direita do número do partido ao qual estiverem filiados. É assegurado ao partido político o direito de manter
o número da legenda com o qual concorreu na eleição anterior, e aos candidatos, o direito de manter os
números que lhes foram atribuídos na eleição anterior, para o mesmo cargo. Quando se tratar de coligação,
os candidatos a Prefeito e Vice-Prefeito serão registrados com o número da legenda do respectivo partido
e, na eleição para o cargo de Vereador, com o número da legenda do respectivo partido, acrescido do
número que lhes couber.27

3.2 – Nomes e homonímias

O nome com o qual o candidato irá concorrer não poderá ter mais de 30 caracteres,

“incluindo-se o espaço entre os nomes, podendo ser o prenome, sobrenome, cognome, nome
abreviado, apelido ou nome pelo qual o candidato é mais conhecido, desde que não se estabeleça
dúvida quanto à sua identidade, não atente contra o pudor e não seja ridículo ou irreverente”.28

“O candidato que, mesmo depois de intimado, não indicar o nome que deverá constar na urna eletrô-
nica, concorrerá com seu nome próprio, o qual, no caso de homonímia ou de excesso no limite de caracteres,
será adaptado pelo Juiz no julgamento do pedido de registro”.29

26 Acórdão nº 19.541, de 18/12/2001, relator Min. Sálvio de Figueiredo.
27 Resolução do TSE nº 22.717, de 2008, art. 19.
28 Resolução do TSE nº 22.717, de 2008, art. 31.
29 Resolução do TSE nº 22.717, de 2008, art. 31.
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O art. 32 da Resolução do TSE nº 22.717, de 2008, disciplina o procedimento do Juiz Eleitoral na
decisão relativa a homonímias verificadas por ocasião do pedido de registro de candidaturas. Mas, “não
havendo preferência entre candidatos que pretendam o registro da mesma variação nominal, defere-se o do
que primeiro o tenha requerido” (TSE - Súmula nº 4).

Em face da regra inscrita no art. 12 da Lei nº 9.504, de 1997, a preferência deve prevalecer em favor
daquele que a detenha, ainda que os pretendentes à mesma variação nominal estejam disputando cargos
diversos. Com efeito,

“consoante a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, existe gradação entre as hipóteses
previstas no art. 12, §1º, inciso II, da Lei nº 9.504/97, a primeira preferindo à segunda e ambas à
terceira. Não afasta o direito à exclusividade, no uso do nome, a circunstância de um candidato
concorrer a Deputado estadual e o outro a federal”.30

Ainda, se as variações nominais diferem apenas pelo uso da abreviatura do título de doutor em uma
delas, deve ser aplicada a regra de preferência estabelecida na lei. A hipótese de deferimento do registro
com esse tipo de variação nominal a candidatos diversos pode levar o eleitor à confusão. Decisão nesse
sentido consta do Acórdão nº 15.436, de 1998, em que atuou como relator, por redistribuição do processo,
o Ministro Eduardo Alckmin.

Já a decisão proferida pelo Ministro Sepúlveda Pertence, no Acórdão nº 20.133, de 12 de setembro
de 2002, foi no sentido de que “não é relevante a ocorrência de homonímia entre candidatos de partidos
deferentes, concorrendo a cargos distintos”.

3.3 – Pedido de registro e formulários próprios

A data fatal para solicitação pelo partido do registro de seus candidatos é o dia 5 de julho de 2008,
até às 19 horas. Todavia, se o partido ou a coligação não o fizer nesse prazo, os próprios candidatos pode-
rão fazê-lo perante o Juiz Eleitoral, até às 19 horas do dia 7 de julho de 2008.31

Foram criados dois formulários para os pedidos de registro, que já vêm sendo usados desde as
eleições municipais de 2004,32 que são o Demonstrativo de Regularidade de Atos Partidários – DRAP – e o
Requerimento de Registro de Candidatura – RRC (ver Anexos 1-A, 1-B e 2 ao final deste capítulo).

Conforme a doutrina de Marcos Ramayana,

“a finalidade do DRAP é conter dados específicos dos partidos políticos, inclusive sobre as coli-
gações formadas para cada pleito eleitoral, especialmente com o preenchimento do endereço
completo, correio eletrônico, telefones e fax”.33

Também deverão constar nesse documento a data das convenções, o nome do representante do
partido ou coligação e de seus delegados, a listagem contendo os nomes, os números e os cargos pleite-
ados pelos candidatos, além dos valores máximos de gastos que o partido político fará por cargo eletivo
em cada eleição a que concorrer. Se coligação, cada partido que a integra fixará o valor máximo de
gastos. Acrescente-se que a via impressa do formulário DRAP deve ser apresentada com a cópia da ata
da convenção.34

O RRC deverá conter a autorização do candidato, o número de fax ou endereço no qual o candidato
receberá intimações, notificações e comunicados da Justiça Eleitoral, dados pessoais (como o número do
título de eleitor, nome completo, data de nascimento, local de nascimento, sexo, estado civil, número da
carteira de identidade, número do CPF e números de telefone), além de dados do candidato, como o nome
do partido político ao qual é filiado, o cargo pleiteado, o número com o qual deverá concorrer, se se trata de
reeleição, se é ocupante de cargo eletivo e a quais eleições já concorreu.35

30 Acórdão nº 15.414, de 4/9/1998, relator Min. Eduardo Ribeiro.
31 Resolução do TSE nº 22.717, de 2008, arts. 24 e 25.
32 Resolução do TSE nº 21.608, de 2004.
33 RAMAYANA, 2006, p. 296.
34 Resolução do TSE nº 22.717, de 2008, arts. 26 e 27.
35 Resolução do TSE nº 22.717, de 2008, art. 28.
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A via impressa do formulário RRC deverá ser apresentada com a declaração de bens atualizada e
assinada pelo candidato; as certidões criminais fornecidas pela Justiça Federal e Estadual com jurisdição no
domicílio eleitoral do candidato e pelos tribunais competentes quando os candidatos gozarem de foro espe-
cial; uma fotografia recente, preferencialmente em preto e branco, nos moldes determinados pelo inciso III
do art. 29 da Resolução do TSE nº 22.717, de 2008; o comprovante de escolaridade e a prova de
desincompatibilização, quando for o caso.36

Ressalte-se que se a fotografia não atender às exigências impostas, o Juiz determinará a apresenta-
ção de outra, e, caso não seja suprida a falha, o registro deverá ser indeferido.37

3.4 –  Cancelamento do registro e procedimento final da Justiça Eleitoral

O art. 14 da Lei nº 9.504, de 1997, prevê o cancelamento do registro de candidato que for expulso do
partido até a data da eleição. O cancelamento do registro será decretado pela Justiça Eleitoral, após solici-
tação do partido político.

Por fim, os Tribunais Regionais Eleitorais enviarão ao Tribunal Superior Eleitoral, até 45 dias antes da
data das eleições, 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. É o que estabelece o art. 16 da Lei nº 9.504, de 1997.

4 – Impugnações ao pedido de registro4 – Impugnações ao pedido de registro4 – Impugnações ao pedido de registro4 – Impugnações ao pedido de registro4 – Impugnações ao pedido de registro

Candidato, partido político ou coligação e Ministério Público poderão impugnar o registro de candi-
dato, no prazo de 5 dias contados da publicação do edital relativo ao pedido de registro, em petição funda-
mentada contendo os meios de prova aptos a demonstrar a veracidade do alegado e o rol de testemunhas,
se for o caso.38

Na doutrina de Marcos Ramayana,

“A finalidade desta ação impugnativa é indeferir o pedido de registro de candidatos que não
possuam condições de elegibilidade, sejam inelegíveis (hipóteses de não-desincompatibilização)
ou, ainda, estejam privados definitiva ou temporariamente dos direitos políticos (perda e suspen-
são dos direitos políticos – art. 15 da Constituição da República Federativa do Brasil).” 39

A ação de impugnação ao pedido de registro tem por objetivo impedir o prosseguimento de candida-
turas ilegais, porque incidentes no descumprimento dos requisitos constitucionais legitimadores da elegibi-
lidade, já mencionados neste trabalho (item 1). Assim, sua missão jurídico-eleitoral é tutelar a normalidade
e a legitimidade das eleições.

O procedimento nessa ação vem disciplinado nos arts. 39 ao 44 da Resolução do TSE nº 22.717, “que
dispõe sobre a escolha e o registro de candidatos nas eleições municipais de 2008”.

Outrossim, o indeferimento do registro não está condicionado à ação de impugnação do pedido de
registro: “o registro de candidato inelegível ou que não atenda às condições de elegibilidade será indeferido,
ainda que não tenha havido impugnação”. É o que determina o art. 46 da resolução destacada.

A data fatal para a decisão e a publicação dos pedidos de registro de candidatos, inclusive os impug-
nados, é o dia 16 de agosto de 2008.40

5 – Impugnação do mandato eletivo5 – Impugnação do mandato eletivo5 – Impugnação do mandato eletivo5 – Impugnação do mandato eletivo5 – Impugnação do mandato eletivo

Os §§ 10 e 11 do art. 14 da Constituição Federal prevêem a ação de impugnação do mandato eletivo,
a ser proposta perante a Justiça Eleitoral no prazo de 15 dias contados da diplomação, instruída com provas
de abuso do poder econômico, corrupção ou fraude. Note-se que, geralmente, os detentores de mandato,
nessas circunstâncias, ainda não se encontram no exercício das respectivas funções.

36 Resolução do TSE nº 22.717, de 2008, art. 29, § 2º.
37 Resolução do TSE nº 22.717, de 2008, art. 29, § 3º.
38 Lei Complementar nº 64, de 1990, art. 3º, “caput” e § 3º.
39 RAMAYANA, 2006, p. 240.
40 Resolução nº 22.717, de 2008, art. 54, que remete ao art. 3º e seguintes da Lei Complementar nº 64/90.
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Essa ação, de natureza constitucional portanto, tramita em segredo de Justiça e seu autor responde-
rá pela iniciativa, na forma da lei, se o fizer de forma temerária ou de manifesta má-fé.

O eleitoralista Marcos Ramayana salienta como sendo as principais etapas pelas quais o pré-candi-
dato ou aspirante a candidato deverá lograr êxito para sagrar-se eleito, as seguintes:

1ª) ter o seu nome aprovado na convenção partidária, etapa de natureza essencialmente política;
2ª) obter o registro de sua candidatura, mediante o deferimento de seu pedido em face do cumpri-

mento de todos os requisitos jurídico-formais exigidos pela Constituição, leis e resoluções do Tribunal Supe-
rior Eleitoral; e

3ª ) obter a votação necessária e suficiente para consagrá-lo vencedor na disputa eleitoral, fato esse
que ensejará a sua proclamação como eleito e a sua conseqüente diplomação pela Justiça Eleitoral.41

Conforme Ramayana,

“Vencidas essas três etapas, (...) o candidato passa a ter a expectativa de direito em assumir o
seu mandato eletivo, ocorrendo ainda a proclamação dos resultados, diplomação e posse do
eleito nos termos da Constituição Federal, Constituições Estaduais, Leis Orgânicas dos Municí-
pios e Regimentos Internos dos órgãos legislativos respectivos, (...).

Portanto, só haverá a possibilidade de ajuizamento dessa ação com a diplomação do eleito. A
diplomação, portanto, é o termo “a quo” da ação de impugnação ao mandato eletivo.”42

Quanto a sua finalidade, podemos dizer que a ação de impugnação de mandato eletivo tem como
primado combater o processo eleitoral fraudulento, corrupto e abusivo, bem como defender os interesses
difusos do eleitor e o regime democrático brasileiro.

6 – Nulidade de eleição e nulidade de votação6 – Nulidade de eleição e nulidade de votação6 – Nulidade de eleição e nulidade de votação6 – Nulidade de eleição e nulidade de votação6 – Nulidade de eleição e nulidade de votação

Estão em vigor os dispositivos da Lei Federal nº 4.737, de 15 de julho de 1965, que “institui o Código
Eleitoral”, desde que harmônicos com o teor da Lei nº 9.504, de 30 de setembro de 1997, “que estabelece
normas para as eleições”. Um dos dispositivos que se enquadram nessa condição é o art. 224 do Código
Eleitoral, que prevê a realização de novas eleições se a nulidade atingir mais da metade do total de votos na
mesma circunscrição do pleito.

Nesse passo, marcada nova eleição, “a elegibilidade ou não dos candidatos será decidida à vista da
situação existente na data do pleito anulado”. Além disso, quem pretender candidatar-se ao novo pleito
“deverá afastar-se do cargo gerador de inelegibilidade, que atualmente ocupe, nas 24 horas seguintes a sua
escolha pela convenção partidária”. É o que determina a Resolução do TSE nº 21.093, de 9/5/2002, que
teve como relator o Ministro Sepúlveda Pertence.

Quanto a essa situação, cabe observar que, certamente, o Tribunal Superior Eleitoral, ou mesmo o
Tribunal Regional Eleitoral, conforme a circunscrição do pleito, baixará resoluções regulamentando a nova
eleição.

Com efeito, assim ocorreu nas eleições municipais de 2004 no Estado do Mato Grosso.
Na ocasião, em virtude da imperatividade de realização de novas eleições em um de seus Municípios,

o Tribunal Regional Eleitoral do Mato Grosso baixou a Resolução nº 552, de 18 de outubro de 2005, na qual
foi marcada para o dia 27 de novembro de 2005 a realização de novas eleições para a escolha dos cargos de
Prefeito e Vice-Prefeito do Município, e foram estabelecidos o Calendário Eleitoral e outras normas regula-
mentares para o referido pleito.

No caso, os candidatos a Prefeito e a Vice-Prefeito eleitos tiveram os registros de suas candidaturas
cassados, e os votos dados a eles foram anulados. Como a nulidade de votos representou mais da metade
de votos totalizados no Município, imperiosa se mostrou aplicação do artigo 224 do Código Eleitoral.

É oportuno esclarecer, ainda, a posição do Tribunal Superior Eleitoral no tocante à nulidade dos votos
de candidato às eleições proporcionais, quando este, na data da eleição, não tiver seu registro deferido.

41 RAMAYANA, 2006, p. 373.
42 RAMAYANA, 2006, p. 373.
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Por outro lado, se o candidato na data da eleição tiver uma decisão que lhe defira o registro, ainda
que “sub judice”, isto é, pendente de decisão definitiva, os votos a ele atribuídos serão computados para a
legenda se, posteriormente ao pleito, a decisão final for pelo indeferimento do registro.43

Assim, “se o candidato em nenhum momento teve deferido seu registro, é nula, para todos os efeitos,
a votação que porventura tenha obtido”.44 Ressalte-se que, com a aplicação ao caso d. 632o disposto no § 3º
do art. 175 do Código Eleitoral, os votos considerados nulos são excluídos do cálculo do quociente eleito-
ral.45
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43 Acórdão nº 638, de 19/8/2004, relator Min. Peçanha Martins.
44 Acórdãos nºs 607, de 29/5/2003, e 3.123, de 28/10/2003, relator Min. Peçanha Martins.
45 Acórdão nº 645, de 30/9/2003, relator Min. Fernando Neves.
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2. INELEGIBILID2. INELEGIBILID2. INELEGIBILID2. INELEGIBILID2. INELEGIBILIDADESADESADESADESADES

Sérgio José Barcelos1

1 – Elegibilidade, inelegibilidade e incompatibilidade1 – Elegibilidade, inelegibilidade e incompatibilidade1 – Elegibilidade, inelegibilidade e incompatibilidade1 – Elegibilidade, inelegibilidade e incompatibilidade1 – 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 preten-
dido são condições de elegibilidade3 previstas na Constituição Federal. Quem preenche tais condições para
concorrer ao mandato eletivo tem elegibilidade.

Para as próximas eleições, a serem realizadas no dia 5 de outubro de 2008, o candidato deverá
possuir domicílio eleitoral no respectivo Município desde 5 de outubro de 2007 e estar com a filiação parti-
dária 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 deter-
minada situação, prevista na Constituição ou em lei complementar, relacionada com o cargo ocupado, a
função exercida e a condição da pessoa, que a tornam 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 de-
pois 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

Falando em registro, não podem ser olvidadas as condições de registrabilidade, previstas no art. 11
da Lei nº 9.504, de 1997, entre as quais oportuno destacar a certidão de quitação eleitoral, cuja falta tem
motivado a negação de muitos registros de candidatos pela Justiça Eleitoral. Provocado judicialmente para
se manifestar sobre tal condição de registrabilidade – que passou a ser exigida, na amplitude do conceito
atualmente existente, com a edição da Resolução nº 21.823, de 2004 –, o TSE salientou que essa resolução
não instituiu nova hipótese de inelegibilidade, apenas esclareceu o alcance do conceito de quitação eleitoral
previsto na lei (Acórdão nº 1.108, de 27/9/2006, relator Min. Marcelo Ribeiro).

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, de1997, 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 art. 20, “caput”, da Lei nº 9.096, de 1995; e art. 12 da Resolução TSE nº

22.717, de 2008.
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 conseqüente 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. 6ª ed. Del Rey, 2006, p. 91.
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A Resolução nº 21.823, de 2004, estabeleceu o conceito de quitação eleitoral de forma ampla, não se
restringindo à inexistência de multas aplicadas:

 “O conceito de quitação eleitoral reúne a plenitude do gozo dos direitos políticos, o regular
exercício do voto, salvo quando facultativo, o atendimento a convocações da Justiça Eleitoral
para auxiliar os trabalhos relativos ao pleito, a inexistência de multas aplicadas, em caráter defi-
nitivo, pela Justiça Eleitoral e não remidas, excetuadas as anistias legais e a regular prestação de
contas de campanha eleitoral, quando se tratar de candidatos (...)”.

No caso de multas, destacamos a seguinte decisão da Justiça Eleitoral:

“Eleições 2006. Recurso especial. Quitação eleitoral. Inexistência. Condições de elegibilidade.
Não-preenchimento. Dissídio jurisprudencial. Similitude fática. Não-demonstração. Pré-
questionamento. Ausência. Para fins de quitação eleitoral, exige-se que não haja multas aplica-
das em definitivo pela Justiça Eleitoral e não remidas, nos termos da Res. TSE nº 21.823/2004.
Nesse entendimento o Tribunal negou provimento ao agravo regimental. Unânime”.9

Em fevereiro deste ano, decidiu o TSE que “o parcelamento de multa requerido e obtido pelo candida-
to anteriormente ao pedido de registro e a existência de parcelas vincendas não inibem o reconhecimento da
quitação eleitoral”.10

Ainda mais recentemente, o TSE, na data de 5/5/2008, ao responder à Consulta 1.576, formulada
pelo Senador Pedro Simon, relator o Min. Felix Fischer, entendeu que o candidato que requereu e teve
deferido o parcelamento antes do respectivo registro pode obter a certidão de quitação eleitoral para fins
de registro de candidatura.11

 Ainda no que tange ao requisito da quitação eleitoral, no caso da prestação de contas, esta deve ser
efetivada dentro do prazo estabelecido, tendo sido considerada ausência de quitação eleitoral a apresenta-
ção extemporânea das mesmas.12

Na vigente Resolução 22.715, de 28/2/2008, que dispõe sobre a arrecadação e a aplicação de
recursos por candidatos e comitês financeiros e prestação de contas nas eleições municipais de 2008,
estabelece o § 5º do art. 27 que “a não-apresentação de contas impede a obtenção de certidão de quitação
eleitoral no curso do mandato ao qual o interessado concorreu”.

Já a incompatibilidade, tratada na Constituição13, refere-se a impedimento ao exercício do mandato,
diferentemente das elegibilidades e das inelegibilidades, pertinentes ao virtual candidato, como bem distin-
gue 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.”14

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 a lei complementar descrever
novas situações que venham a configurá-los.

9 Ag. Reg. Respe 26.956, SP, sessão de 25/9/2007, DJ de 17/10/2007, relator Min. Cezar Peluso.
10 Respe 28.373, RJ, relator Min. Arnaldo Versiani, DJ de 18/4/2008
11 Informação obtida no site do TSE, na data de 21/5/2008, quando ainda não se achava disponível o inteiro teor da Consulta

e a resolução pertinente.
12 Acórdãos TSE nºs 22.348, de 15/8/2006, e 26.505, de 25/9/2006; e Acórdão TRE/GO nº 2096012006, de 17/8/2006.
13 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 das alíneas “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).

14 Obra citada, p. 57.
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Atualmente, as hipóteses de inelegibilidade de natureza infraconstitucional encontram-se arrolados
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, apresen-
tando inegável relevância prática. Basta dizer que não há preclusão quanto às primeiras, as quais
podem ser argüidas na fase do registro de candidatura ou posteriormente, antes ou depois das
eleições. A argüição 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. Ultra-
passado esse momento, não mais poderão ser discutidas, salvo se supervenientes”.15

2 – Das inelegibilidades constitucionais2 – Das inelegibilidades constitucionais2 – Das inelegibilidades constitucionais2 – Das inelegibilidades constitucionais2 – Das inelegibilidades constitucionais

Segundo a Constituição Federal, são inelegíveis os inalistáveis e os analfabetos; 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 dos seis meses anteriores ao pleito, salvo se já titular de mandato eletivo e
candidato à reeleição.

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 consangüíneos), como também sogro, sogra, sogro-avô, sogra-avó, gen-
ro, nora, genro-neto, nora-neta e cunhados (parentes afins). Esse parentesco pode ser determina-
do também pela adoção, até porque não se distinguem os filhos adotados dos filhos biológicos”.16

Observação importante é que os afins dos cônjuges não são afins entre si: “Como os afins dos
cônjuges não são afins entre si, pode o concunhado do Prefeito concorrer ao Executivo Municipal na mesma
circunscrição”.17

Ainda de acordo com a Lei Maior, o Presidente da República, os Governadores de Estado e do Distri-
to Federal, os Prefeitos e quem os houver sucedido ou substituído no curso dos mandatos poderão ser
reeleitos para um único período subseqüente. 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 Constituci-
onal 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.18 Mas tal orientação foi
modificada no Respe nº 19.442, julgado em sessão de 21/8/2001, relatora a Min. Ellen Gracie, onde se
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 pleito19. Tal entendimento, cristalizado na
Resolução TSE 21.297, de 12/11/2002, confirmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE
344.882, em 7/4/2003, mantém-se na recente Resolução 22.599, do TSE, de 11 de outubro de 2007,
relator o Min. José Delgado, que interpreta 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:

15 Direito Eleitoral. Del Rey, 2008, p. 131.
16 Obra citada, p. 188.
17 Parte da ementa da Res. TSE nº 20.651, de 6/6/2000, relator Min. Edson Vidigal.
18 Resoluções nºs 20.114/98, 19.992 e 19.993/97 e Súmula nº 6 do TSE.
19 No mesmo sentido: Resoluções 20.949, de 6/12/2001, e 21.099, de 16/5/2002 (Cta 788).
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“CONSULTA. ELEGIBIIDADE PREFEITO. VICE-PREFEITO. PARENTESCO.
DESINCOMPATIBILIZAÇÃO. PRIMEIRO E SEGUNDO MANDATO. ART. 14, §§ 5º, 6º E 7º DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL E ARTS. 1º E 2º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 64/90. POSSIBILI-
DADE. 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 Munici-
pal, 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).20

2. Parente de Prefeito está apto a sucedê-lo, para um único período subseqüente, desde que o
titular esteja no exercício do primeiro mandato e que a renúncia tenha ocorrido até seis meses
antes do pleito.21 (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 Res. 22.717/08).

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.”

A respeito, o § 4º do art. 15 da Resolução 22.717, de 28 de fevereiro de 2008:

“§ 4º – São inelegíveis ao cargo de Vereador no mesmo Município o cônjuge e os parentes
consangüíneos ou afins, até o segundo grau ou por adoção, do Prefeito reeleito ou não, salvo se
este renunciar até 6 meses antes do pleito.” 22

Com relação ao Vice-Prefeito, no mesmo sentido, o § 3º do art. 15 da Resolução 22.717, de 2008,
determina que são inelegíveis ao cargo de Vice-Prefeito no mesmo Município o cônjuge e os parentes
consangüíneos ou afins, até o segundo grau ou por adoção, do Prefeito reeleito.23

A dissolução da sociedade conjugal no curso do mandato não afasta a inelegibilidade de que trata o
§ 7º do art. 14 da Constituição Federal.24

Outra observação importante é que a inelegibilidade verifica-se apenas no território de jurisdição do
titular. Destarte, o cônjuge e os parentes até o segundo grau do Prefeito não são inelegíveis aos cargos de
Deputado, Senador e Governador, ainda que concorrendo pelo mesmo Estado em que localizado o Municí-
pio 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”.25 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 pleito26. O candidato que já for titular
de mandato e estiver concorrendo a reeleição não é atingido pela inelegibilidade acima comentada concernente

20 No mesmo sentido, ainda, a Resolução 20.931, de 20/11/2001 (Cta 709); a Resolução 22.548, de 31/5/2007 (Cta. 1412)
e a Resolução 22.670, de 13/12/2007 (Cta 1462).

21 No mesmo sentido, o art. 15, § 2º, da Resolução TSE 22.717, de 2008.
22 No mesmo sentido: Resolução TSE nº 21.738, de 4/5/2004.
23 No mesmo sentido: Resolução TSE nº 21.738, de 4/5/2004.
24 Resoluções TSE nºs 21.495/2003, 22.156/2006 e 22.717/2008. 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.

25 Obra citada, p. 189.
26 TSE, Res. 20.590, de 30/3/2000, relator Min. Eduardo Alckmin.
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ao cônjuge e aos parentes do Chefe do Executivo, de acordo com a parte final do § 7º do art. 14 da
Constituição Federal. 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 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 Execu-
tivo –, 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 16/97, 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.”27

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 TSE
22.717, de 2008.

A inelegibilidade decorrente de parentesco refere-se ao titular do mandato e àqueles que o tiverem
substituído dentro dos 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) dentro dos seis meses
anteriores ao pleito28.

Tema também relevante, que suscitou polêmicas hermenêuticas na aplicação do sistema da reelei-
ção, diz respeito à sucessão e substituição do Chefe do Executivo, sobretudo a substituição deste pelo
Presidente do Poder Legislativo. O Governador do Estado, por exemplo, para concorrer à reeleição prescin-
de de afastar-se 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 Assembléia Legislativa que venha a
substituir o Governador no exercício do cargo, dentro dos seis meses que antecedem à eleição? Conforme
Adriano Soares da Costa29, 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 Assembléia 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 Municí-
pios, gerar acefalia, na hipótese de não haver Vice-Prefeito e todos os Vereadores serem candi-
datos à reeleição.”

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.” 30

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

27 Obra citada, p. 197.
28 Como bem ressalta Edson de Resende Castro, obra citada, p. 188.
29 Obra citada, p. 206.
30 Acórdão 16.813, de 27/11/2001, Agravo Regimental no Respe nº 16.813, relator Min. Garcia Vieira.
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meses anteriores ao pleito, para candidatar-se 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, obedecendo o prazo previsto pelo art. 14, §
6º, da Constituição Federal e art. 1º, § 2º, da Lei Complementar 64/90. 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 64/90, 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.”

Edson de Resende Castro, citando o precedente acima, alerta:

“E o vice ou Presidente da Câmara Municipal, Assembléia Legislativa ou Câmara Federal 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 en-
contra nesse 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 dentro daquele período, o Presidente da Câmara dos
Deputados assume a Presidência da República; se o Presidente da Assembléia assume o gover-
no 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, consangüíneos ou afins.” 31

Embora seja recomendável seguir o último entendimento do TSE, que melhor resguardará, sem dúvi-
da, os mandatos parlamentares, digno de louvor mostra-se o entendimento de Adriano Soares da Costa,
acima ressaltado, quanto à impropriedade 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, relatado pelo Min. Sidney Sanches, assim ementado:

“Inelegibilidade. Substituição de Prefeito. Presidente de Câmara Municipal. Reeleição. O Verea-
dor 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, são os últimos 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 substituído32

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 20.889, do TSE,
de 9/10/2001, relator Min. Fernando Neves.)

31 Obra citada, p. 173 e 188.
32 Art. 13 da Resolução 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 subseqüente”. Constituição Federal, art. 14, § 5º.
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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 subseqüente. (Conforme
parte da ementa da Resolução 21.026, de 12/3/2002, relator Min. Fernando Neves.)

3. Vice-Governador eleito por duas vezes consecutivas, que sucede o titular no segundo manda-
to. Possibilidade de reeleger-se ao cargo de Governador por ser o atual mandato o primeiro como
titular do Executivo estadual. Precedentes: Resoluções TSE nºs 20.889 e 21.026. (Ementa do
Acórdão nº 19.939, Respe 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 a 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 16/97 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
22.129, de 15/2/2006, Consulta 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
subseqüente 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.)

8. Impossibilidade de candidatar-se a Prefeito o Vice-Prefeito que sucedeu ao Chefe do Executi-
vo no exercício do primeiro mandato e também sucedeu ao titular no exercício do segundo man-
dato 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. Prece-
dentes. (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
dentro dos 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. 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 16/97 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. 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
desincompatilizado seis meses antes da eleição.33 Se o titular do mandato renuncia e é eleito para o mesmo
cargo, vindo a exercê-lo no período imediatamente subseqüente, não poderá, ao término desse novo man-
dato pleitear a reeleição.34

Edson de Resende Castro descreve interessante situação em que poderá haver o exercício subse-
qüente de dois mandatos como vice e outros dois como titular:

33 Resolução TSE 21.473, de 2003, e art. 14, parágrafo único, da Resolução TSE 22.727, de 2008.
34 Resolução TSE 21.026, de 2002.
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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, por-
que 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 subseqüente, nada impedin-
do que voltem posteriormente. E nem o titular poderá disputar, para o mandato subseqüente, o
cargo de vice, porque também aí estaria aberta a possibilidade de um terceiro mandato consecu-
tivo, bastando que o titular desta chapa viesse a renunciar ou falecer. No entanto, o vice, mesmo
que no seu segundo mandato como tal, poderá disputar, para o mandato subseqüente, 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 subseqüentes.35 (Grifos nossos.)

Mas, como visto na jurisprudência acima, a possibilidade de ocorrer o exercício subseqüente 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 infraconstitucionais3 – Das inelegibilidades infraconstitucionais3 – Das inelegibilidades infraconstitucionais3 – Das inelegibilidades infraconstitucionais3 – Das inelegibilidades infraconstitucionais

Dadas as orientações que antecederam a elaboração deste trabalho, com relação ao espaço e à
praticidade do mesmo, 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 Constitui-
ção 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:

§ 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, considera-
da 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, onde atualmente se
encontram os casos de inelegibilidade infraconstitucionais, não faz qualquer referência à vida pregressa do
candidato, o que não causa espécie, já que editada antes da norma constitucional que introduziu a nova
exigência como condição de elegibilidade.

Como bem ressalta Djalma Pinto, a mencionada lei complementar limita-se, na letra “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 públi-
co, o mercado financeiro, pelo tráfico de entorpecentes e por crimes eleitorais, pelo prazo de três anos,
após o cumprimento da pena.36

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 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 comple-
mentar assim o estabelecer”.37

35 Obra citada, p. 171, 172.
36 Elegibilidade no Direito Brasileiro. Atlas, 2008, p. 135.
37 “Apud” PINTO, Djalma, obra citada, p. 117.
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A matéria foi, inclusive, objeto da Súmula nº 13, do TSE, publicada no “Diário de Justiça”, de 28, 29
e 30/10/1996: “Não é auto-aplicável o § 9º do art. 14 da Constituição, com a redação da Emenda Consti-
tucional de Revisão nº 4, de 1994”.

No mesmo sentido o acórdão proferido por ocasião do julgamento do Recurso Ordinário nº 1.069, RJ,
do TSE, 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 o
mesmo 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 auto-aplicável (Súmula nº 13 do Tribunal Superior
Eleitoral).
2. Na ausência de lei complementar estabelecendo os casos em que a vida pregressa do candida-
to implicará inelegibilidade, não pode o julgador, sem se substituir ao legislador, defini-los. Recur-
so provido para deferir o registro.”

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

“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 9504/97). 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 64/90: ‘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 preser-
vem 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 recor-
rida. 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.”

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 antecedente e de condições morais
para o exercício da função, em alguns integrantes do Parlamento, deixou de elaborar a lei comple-
mentar recomendada pelo Texto constitucional, o aplicador da Constituição, que lhe deve incon-
dicional 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 defi-
nitivamente 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.
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(...) A exigência do exame da vida pregressa foi introduzida, no Texto constitucional, por expres-
sar 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.” 38

 Oportuno registrar recentíssima decisão do TSE a respeito da matéria: no Processo Administrativo
nº 19.919, originado de um ofício enviado pelo Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba, no qual este questio-
nava a possibilidade de incluir-se na Resolução nº 22.717, do TSE, a obrigatoriedade de apresentação de
documentos que dêem conhecimento à Justiça Eleitoral acerca das ações judiciais em que pretensos candi-
datos sejam réus, o TSE decidiu, em 10/6/2008, pela possibilidade jurídica de os políticos que são réus em
processos criminais, ação de improbidade administrativa ou ação civil púbica, sem condenação definitiva,
serem candidatos nas eleições de 2008.  Nesse sentido foram os votos do relator, Ministro Ari Pargendler,
e dos Ministros Eros Grau, Caputo Bastos e Marcelo Ribeiro. Em posição contrária votaram os Ministros
Ayres Britto, Joaquim Barbosa e Félix Fisher, defendendo regras mais rígidas para o registro. Interessante
a sugestão do Ministro Joaquim Barbosa: colocar-se entre as condições de se negar o registro a condena-
ção em segunda instância.39

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 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 Leis Orgânicas dos Municípios e do Dis-
trito Federal, que tratam das incompatibilidades parlamentares, gera a inelegibilidade, para qualquer cargo,
dos membros do Congresso Nacional, das Assembléias Legislativas, das Câmaras Legislativas e das Câ-
maras Municipais, 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, 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 parlamen-
tar tiver sido cassado no início da legislatura, hipótese em que terá um período maior a cumprir comparando
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 conclu-
são 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 (...)’.” 40

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 decor-
rente 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 concor-
rem 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.41 Tem surgido dúvidas com relação

38 Obra citada, p. 117, 118, 121 e 137.
39 Conforme registrado no “site” do TSE, em pesquisa efetuada  em  11/6/2008
40 Elegibilidades e Inelegibilidades . 2ª ed. Dialética, 2004, p. 155. Mandado de Segurança nº 21.443-DF, relator Min. Octavio

Galotti, RTJ 142/791.
41 Quando o abuso for praticado por detentor de cargo na administração direta, indireta ou fundacional, há a aplicação do

disposto na letra “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.
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ao termo inicial do prazo para a aplicação da sanção de inelegibilidade, considerada a norma do art. 22, XIV,
da Lei Complementar nº 64.42 O entendimento dominante é de que tal prazo se conta da data do pleito em
que ocorreram os fatos.43  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 daque-
la 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?” 44

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.” 45

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 conseqüente 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 enume-
rados 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, dentro desse período.

3.5 – Rejeição de contas

Outra hipótese de inelegibilidade, para as eleições que se realizarem nos cinco anos seguintes, con-
tados 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 desta 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.

42 “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 subsequentes
à eleição em que se verificou.

43 AAG nº 8.086/MG, relator Min. Marcelo Ribeiro, em 20/11/2007.
44 Obra citada, p. 167.
45 Obra citada, p. 205.
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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/
90 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.”.46

O TSE tem exigido, ademais, que na inicial da ação anulatória da decisão de rejeição de contas
devem ser questionadas todas as irregularidades apontadas pelo órgão julgador, sob pena de manter-se o
ato de rejeição.47

Destarte, proposta a ação e obtido o provimento liminar, a inelegibilidade permanece suspensa, po-
dendo o prestador das contas candidatar-se. Julgado improcedente o pedido, a inelegibilidade volta a pro-
duzir 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 64/90,
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 4 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 4 anos e 10 meses, a partir do trânsito em julgado da
sentença de improcedência na mencionada ação.” 48

4 – Conclusão4 – Conclusão4 – Conclusão4 – Conclusão4 – 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 admi-
nistração pública nos quais ele seja réu, além de outros fatos desabonadores públicos e notórios, que

46 TSE, RO nº 963, SP, relator Min. Carlos Ayres Britto, sessão de 13/9/2006, publicado na sessão. No mesmo sentido: TSE,
Ag. Reg. em RO nº 1.067, relator Min. Antônio Cezar Peluso, DJ de 4/12/2006.

47 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.

48 Obra citada, p. 234.
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venham a revelar uma “vida pregressa” incompatível com a moralidade para o exercício da função, com a
dignidade do cargo em disputa. E nos  casos dos delitos que ainda não transitaram em julgado, que se inclua
entre as hipóteses de se negar o registro a condenação em segunda instância, como oportuna e
criteriosamente sugerido pelo Ministro Joaquim Barbosa, no Processo Administrativo n° 19.919,
retromencionado.

Enquanto a norma reclamada no parágrafo anterior não é editada, espera-se que o TSE mude o seu
último entendimento a respeito da matéria. Como sustentado no voto acima transcrito do Ministro Carlos
Ayres de Britto, o TSE tem fundamentos para tanto. E essa mudança de posicionamento pode não tardar, haja
vista as recentes e avançadas decisões do TSE, 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 partidá-
ria 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 partidá-
ria, por mudança de partido, como ensejadora daquela sanção.49 O STF confirmou tal entendimento.50 Mas
recentemente, no início do ano passado, o TSE tomou novo posicionamento51, 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 delas decorrente, 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 exercí-
cio do cargo público.
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3. 3. 3. 3. 3. ARRECADARRECADARRECADARRECADARRECADAÇÃOAÇÃOAÇÃOAÇÃOAÇÃO, APLICAÇÃO DE RECURSOS E PREST, APLICAÇÃO DE RECURSOS E PREST, APLICAÇÃO DE RECURSOS E PREST, APLICAÇÃO DE RECURSOS E PREST, APLICAÇÃO DE RECURSOS E PRESTAÇÃO DE CONTAÇÃO DE CONTAÇÃO DE CONTAÇÃO DE CONTAÇÃO DE CONTASASASASAS

Wladimir Rodrigues Dias1

1 – Introdução ao financiamento de campanhas1 – Introdução ao financiamento de campanhas1 – Introdução ao financiamento de campanhas1 – Introdução ao financiamento de campanhas1 – Introdução ao financiamento de campanhas

O equilíbrio material entre os contendores em uma eleição é necessidade imposta pelo regime demo-
crático2. A eleição é um mecanismo institucional de regulação dos conflitos existentes na sociedade3 e, por
esse motivo, os inúmeros agentes sociais interessados em usar ou direcionar o poder em jogo na disputa
tendem a favorecer, com recursos de toda ordem, os candidatos que, a seu juízo, melhor atenderão a seus
interesses. A quantidade de recursos utilizados pelos candidatos para a obtenção de votos afeta a decisão
do eleitor, podendo-se afirmar que há uma tendência de correlação positiva entre volume de recursos dispo-
níveis e resultado eleitoral.

Observe-se que o sentido de democracia assumido na ordem jurídico-constitucional brasileira harmo-
niza-se com o padrão dito democrático adotado contemporaneamente pela maioria dos Estados ocidentais,
nos quais se percebe uma separação formal entre autoridade política e poder econômico4. É uma arena em
que não se admite que “nenhum cidadão comercie seus privilégios políticos por maiores direitos econômi-
cos, ou vice-versa; isto é, ninguém pode legalmente comprar ou vender votos por dinheiro” 5, mesmo por-
que, conforme acentua Downs, em um eventual mercado em que se permitisse a livre compra e venda de
votos, haveria uma nítida tendência a que o vencedor na política fosse sempre o detentor de alta renda ou
grande capital6. E, nesse caso, estar-se-ia possibilitando a submissão da cidadania política aos interesses
da elite econômica, confundindo-se esferas de poder que deveriam ficar desatreladas.

No Brasil, as eleições têm ficado cada vez mais caras7, aproximando-se do modelo norte-americano
de financiamento de campanhas8, segundo o qual cada candidato pode se utilizar de tantos recursos quanto
consiga arrecadar, o que permite a desigualdade de meios entre os concorrentes nas eleições9. Sob tal
premissa temos assistido, nos últimos anos, a mudanças legais e jurisprudenciais com o objetivo de restrin-
gir a disparidade de recursos entre os candidatos e o abuso do poder econômico nas eleições, ainda que se
reconheça que muitas vezes as mudanças na lei eleitoral ocorrem de forma tímida, já que sua formulação se
dá pelas mãos de quem já está no poder e pode estabelecer as regras10. Nessa perspectiva de mudanças,
cumpre observar que alternativas como o financiamento público de campanhas11, ou a adoção de um siste-
ma eleitoral12 diverso do atual têm sido debatidas pela sociedade e pelo Congresso Nacional, com o objeti-
vo declarado de assegurar mais competição no pleito eleitoral.

É certo que, ainda no Código Eleitoral vigente, de 1965, e mesmo antes dele, já havia uma preocupa-
ção do direito brasileiro com a influência do poder econômico nas eleições, fundamentada tanto nas desi-

1 Consultor da ALMG, integrante da equipe de trabalho de Direito Eleitoral.
2 DAHL, 1989.
3 PRZEWORSKI, 1991, p. 169.
4 Ver, por exemplo, HESPANHA, 1999.
5 DOWNS, 1999, p. 197.
6 DOWNS, 1999, p. 209.
7 Ver, por exemplo, “O Financiamento Democrático: Partidos Políticos, Campanhas e Eleições”. Organização dos Estados

Americanos – OEA. Fórum Interamericano sobre Partidos Políticos. 2003.
8 Embora o regramento dos dois sistemas seja bem diferenciado, com mais restrições ao uso indiscriminado de recursos no

direito brasileiro.
9 LEÃO, 1994, p. 103.
10 MILLER III, 1999, p 42-43.
11 Ver, por exemplo, VOGETTA, Getúlio Rainer. “O Financiamento Exclusivamente Público de Campanhas no Âmbito da

Reforma Política”. In: Revista Paraná Eleitoral, nº 66. Disponível em <http://www.paranaeleitoral.gov.br/
artigo_eletronico.php?cod_texto=38>. Acesso em: 16/6/2008.

12 Segundo Susan Rose-Ackerman, sistemas eleitorais como o brasileiro, com personalização do voto em listas abertas, são
mais suscetíveis à corrupção. Ver ROSE-ACKERMAN, 1999.
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gualdades sociais que marcam nossa sociedade, quanto em um histórico de predomínio de relações sociais
verticalizadas e assimétricas, no seio das quais emerge o fenômeno do clientelismo13. O art. 237 do Código
Eleitoral proíbe o abuso do poder econômico, cuja ocorrência pode ensejar, nos termos do art. 222, até a
anulação de votos e da própria eleição. Na regra da Lei nº 9.504, de 1997, com suas alterações, temos, além
de preceitos genéricos, uma sistemática minuciosa e rigorosa aplicada à manipulação de recursos em cam-
panhas eleitorais, a qual será comentada.

2 – P2 – P2 – P2 – P2 – Pressupostos geraisressupostos geraisressupostos geraisressupostos geraisressupostos gerais

2.1 –2.1 –2.1 –2.1 –2.1 – A disciplina jurídica que ordena a arrecadação de recursos e a realização de gastos de campa-
nha, além da prestação de contas respectiva, deriva principalmente da Lei das Eleições (Lei nº 9.504, de 30
de setembro de 1997). Frise-se, contudo, que a matéria é regulada não só por essa lei, mas também por
dispositivos do Código Eleitoral, da Lei Orgânica dos Partidos Políticos (Lei nº 9.096, de 19 de setembro de
1995) e de atos infralegais, a saber: a Resolução TSE nº 22.715, de 28 de fevereiro de 2008, que incide
sobre as eleições deste ano; a Portaria Conjunta SRFB-TSE nº 74, de 10 de janeiro de 2006; a Instrução
Normativa Conjunta SRFB-TSE nº 838, de 18 de abril de 2008, e normas específicas editadas por carta-
circular do Banco Central.

A gestão financeira da campanha eleitoral obedece a certas rotinas que, conquanto resultem em
procedimentos detalhados, são tidas como essenciais para que haja algum controle das eleições. Alguns
requisitos prévios devem ser observados pelo candidato ou comitê, conforme o caso. Ninguém poderá obter
recursos para campanha se antes não dispuser de registro de candidatura ou do comitê financeiro, de
inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ –, de conta bancária específica, e de recibos
eleitorais14.

2.2 –2.2 –2.2 –2.2 –2.2 – Para o candidato realizar movimentação financeira é necessário que seu pedido de registro
tenha sido deferido pela Justiça Eleitoral15. Com o registro, o candidato recebe o número no CNPJ e pode
abrir conta-corrente na rede bancária.

A inscrição no CNPJ se opera mediante o envio de relação de candidatos pela Justiça Eleitoral à
Secretaria da Receita Federal – SRF –, que, ato contínuo, providenciará um registro no citado cadastro para
cada candidato, o qual será divulgado na página da SRF na internet.

Nos casos de não-geração da inscrição no CNPJ, de alteração de candidatura, ou de haver alguma
divergência no cadastro, o candidato ou comitê não deve se dirigir diretamente à Receita Federal, mas à
Justiça Eleitoral, a quem cabe o contato com a repartição fazendária.

2.3 –2.3 –2.3 –2.3 –2.3 – O partido político deve constituir seu comitê financeiro16, cuja estrutura e organização serão
determinadas pelo próprio partido, que, no entanto, deverá prever pelo menos um presidente e um tesourei-
ro. O partido deverá, ainda, optar pela criação de um único comitê ou pela instituição de dois comitês, um
para as candidaturas ao Executivo e outro ao Legislativo, desde que as tenha17. Observe-se que o comitê é
sempre de partido, pois não cabe comitê financeiro de coligação18.

Os comitês devem estar constituídos em até 10 dias contados da escolha de candidatos em conven-
ção. Da data de sua constituição, contam-se até cinco dias para o registro, que será encaminhado à Justiça
Eleitoral e instruído com cópia da ata da convenção ou reunião partidária que deliberou sobre a constituição,
composição e tipo de comitê; e relação nominal de seus membros, com respectivas funções, números de
CPF e assinaturas.

A constituição ou o registro estabelecidos fora do prazo ou das condições estipuladas pela Lei Eleito-
ral devem ser verificados de ofício pela jurisdição eleitoral, correndo em favor do partido a presunção “juris
tantum” de regularidade do comitê no silêncio da Justiça Eleitoral19.

13 Ver, por exemplo, BAHIA, 2003.
14 Art. 1º da Res. TSE nº 22.715, de 2008.
15 Ver sobre registro de candidaturas no Capítulo 1 deste fascículo.
16 Arts. 6º a 9º da Res. TSE nº 22.715, de 2008.
17 Em 2008, um para Prefeito e Vice e outro para chapa de Vereadores.
18 Res. 14.393, de 20/7/94. Rel.: Min. Carlos Velloso. Res. 20.228, de 4/6/98. Rel.: Min. Costa Porto.
19 Ac. 15.937, de 1º/6/2000. Rel.: Min. Eduardo Alckmin.
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Não há sanção para o descumprimento de prazos ou formalidades20, mas tais irregularidades podem
impactar o julgamento das contas. Nesses casos o candidato não pode ser responsabilizado pela omissão
do partido21, nem a simples ausência de registro do comitê financeiro é tida como motivo suficiente para a
rejeição das contas do candidato22.

Há divergência quanto à possibilidade de se efetuar registro fora do prazo23. Observe-se, contudo,
que, em se tratando de procedimento administrativo, deve-se admitir, consoante os princípios da eficiência,
da razoabilidade e da finalidade24, e em face das circunstâncias do caso concreto, certa flexibilidade em
benefício de um pleito mais democrático.

Recomenda-se, outrossim, que o candidato interessado acompanhe os procedimentos de seu inte-
resse, a fim de se resguardar contra eventual negligência do representante partidário. Em matéria de seu
interesse direto, tem o candidato legitimidade para intervir em qualquer procedimento na Justiça Eleitoral.

Apresentado o pedido de registro, o Juiz Eleitoral o apreciará, podendo requerer diligências em até
72 horas, sob pena de indeferimento do pedido. Ante um eventual indeferimento de registro, cabe recurso
ao TRE. Deferido o registro, os autos serão guardados no cartório eleitoral até a prestação de contas.

2.4 –2.4 –2.4 –2.4 –2.4 – O candidato realizará, pessoalmente ou por intermédio de pessoa designada, a administração
financeira de sua campanha25. Em qualquer hipótese, o candidato, nos termos do art. 21 da Lei das Eleições,
responde pela veracidade das informações financeiras e contábeis de sua campanha.

Note-se que o atual sistema distancia-se da regra do Código Eleitoral, que vedava ao candidato lidar
diretamente com recursos e gestão financeira de campanha26. A atual regra se adapta melhor ao objetivo de
controle sobre o uso de recursos nas eleições, na medida em que a responsabilização do candidato é assu-
mida como premissa para se assegurar equilíbrio nas eleições27.

2.5 –2.5 –2.5 –2.5 –2.5 – A abertura de conta bancária tem por finalidade o registro de toda a movimentação financeira
da campanha28. É meio para a fiscalização da disputa29, bem como para a lisura do processo eleitoral30.
Todos os candidatos devem abrir a respectiva conta-corrente em banco, mas, em Municípios onde não haja
agência bancária, a abertura da conta é facultativa. Nos Municípios com menos de 20 mil eleitores é facul-
tativa a abertura da conta para os candidatos a Vereador. Nos casos de o candidato optar por não abrir
conta bancária, o controle financeiro de sua campanha deverá ser empreendido por outros meios. Nessa
hipótese, caberá à Justiça Eleitoral exigir comprovação do movimento financeiro alegado, sempre que julgar
necessário.

A conta deve ser aberta com a denominação gerada pela inscrição do candidato no CNPJ31, sendo
ilícito o uso de conta preexistente ou sob outro nome32. A abertura da conta deve ocorrer em até 10 dias da
inscrição da candidatura no CNPJ, independentemente de já haver arrecadação de meios monetários para
a campanha. Observe-se que a conta bancária deve preexistir à realização da campanha, sob pena de
rejeição de contas, ainda que a movimentação de dinheiro não se efetive imediatamente33.

A conta bancária será aberta em qualquer agência bancária, mediante o preenchimento de Requeri-
mento de Abertura de Conta Eleitoral – RACE –, disponível na página do TRE na internet, além da entrega
da prova de inscrição no CNPJ. Cada candidato pode abrir uma única conta e os bancos são obrigados a
acatar qualquer pedido de abertura de conta de candidato.

20 Res. 22.428, de 28/9/2006. Rel.: Min. Cézar Peluso.
21 Ac. 15.940, de 14/10/99. Rel.: Min. Maurício Correia.
22 Ac. 15.936, de 14/9/99. Rel.: Min. Edson Vidigal.
23 Res. 22.428, de 28/9/2006. Rel.: Min. Cézar Peluso.
24 Ver Lei nº 9.784, de 1999, especialmente o art. 2º, “caput” e incisos VI, IX e XIII do parágrafo único.
25 PINTO, 2008, p. 265.
26 LEÃO, 1994, p. 99.
27 MILLER III, 1994, p. 39.
28 Art. 10 da Res. TSE nº 22.715, de 2008, e art. 22 da Lei nº 9.504, de 1997.
29 LEÃO, 1994, p. 99-100.
30 Respe 26.115, de 31/9/2006. Rel.: Min. José Delgado.
31 Ver Instrução Normativa Conjunta SRFB-TSE nº 838, de 2008.
32 Ac. 6.341, de 1º/2/2006. Rel.: Min. Caputo Bastos.
33 Respe 25.305, de 30/3/2006, Rel.: Min. Marco Aurélio.
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A conta bancária será identificada, nos termos do art. 13 da Resolução TSE nº 22.715, de 2008, com
a indicação do nome do candidato ou do comitê financeiro e das eleições em curso.

Aponte-se que a Súmula 16 permitia que, ainda que não houvesse a conta bancária, a regularidade
das contas de campanha pudesse ser provada por outros meios. Tal interpretação jurisprudencial foi revogada,
consolidando-se interpretação diversa pelo TSE34. Entende-se, pois, que, salvo as exceções legais, a conta
bancária é imprescindível para a regularidade da prestação de contas do candidato35. Consoante os termos
expostos pelo Min. Carlos Velloso, é por meio da conta bancária que se pode verificar o movimento financei-
ro da campanha, razão pela qual a omissão do candidato viola o art. 22 da Lei nº 9.504, de 1997.36 Trata-se
de obrigação imposta até mesmo ao candidato que renuncia ou tem o registro da candidatura cancelado37.

As contas do partido e de cada candidato, em tese, não se confundem; contudo, é possível que
contas manejadas pelo partido, por ele prestadas e aprovadas pela Justiça Eleitoral, possam gerar aprova-
ção, ainda que com ressalvas, de conta de candidato que cumpriu outras formalidades, como a abertura de
conta-corrente, e pôde evidenciar seu movimento financeiro38.

2.6 –2.6 –2.6 –2.6 –2.6 – O recibo eleitoral é documento oficial e imprescindível para a legalidade da arrecadação de
recursos39. Toda arrecadação de recurso, seja ele próprio, de partido ou de outro doador, seja em dinheiro ou
estimável em dinheiro, deve acontecer mediante emissão do correspondente recibo eleitoral.

Todo recurso arrecadado demanda emissão de recibo eleitoral40, salvo rendimentos de aplicações
financeiras, que são comprovados pelos extratos bancários correspondentes. A ausência de recibo constitui
vício insanável41, pois impossibilita o controle das contas pela Justiça Eleitoral42. Recibos rasurados ou
adulterados podem ensejar rejeição de contas43, mas é permitida a correção de recibos com impressão
defeituosa, desde que autorizada pela Justiça Eleitoral44.

A responsabilidade pela confecção, controle de numeração e distribuição dos recibos é do diretório
nacional do partido, obedecendo ao modelo previsto na Lei nº 9.504, de 1997. Essa atribuição poderá ser,
por ato formal e expresso, delegada pela instância nacional aos diretórios estaduais, remanescendo, entre-
tanto, sua responsabilidade. Produzidos os recibos, são enviados aos diretórios municipais, que os distribui-
rão aos candidatos.

O preenchimento do recibo e sua entrega ao doador devem ocorrer no momento da doação, mas o
TSE já decidiu que “o preenchimento de recibos após a entrega da prestação de contas não enseja rejeição
de contas, mas aprovação com ressalvas” 45.

Cumpre aos diretórios nacionais informar ao TSE a quantidade de recibos produzidos, com sua nume-
ração e indicação de beneficiários, assim como a identificação da empresa responsável pela impressão
desses documentos, valores pagos a ela e documento fiscal correspondente ao negócio.

Os recibos eleitorais não distribuídos devem ser devolvidos ao TSE até 25 de novembro de 2008.

3 – Arrecadação de recursos3 – Arrecadação de recursos3 – Arrecadação de recursos3 – Arrecadação de recursos3 – Arrecadação de recursos4646464646

3.1 –3.1 –3.1 –3.1 –3.1 – A realização de campanha pelo candidato requer recursos, os quais serão arrecadados com
observância dos limites impostos pela lei, sob pena de desaprovação de contas. É de se notar que a lei se

34 Revogada em 5/11/2002, mediante decisão em Questão de Ordem. Ver também AgRgAg 6.477, de 16/2/2006. Rel.: Min.
Caputo Bastos.

35 AgRgAg 6.813, de 6/6/2006. Rel.: Min. Caputo Bastos. AgRgAg 6.637, de 28/11/2006. Rel.: Min. César Rocha. AgRgREsp
25.430, de 11/4/2006. Rel.: Min. Caputo Bastos.

36 Ac. 21.232, de 15/6/2004.
37 Ac. 21.357, de 2/12/2003. Rel.: Min. Peçanha Martins.
38 Ac. 21.249, de 30/6/2005. Rel.: Min. Gilmar Mendes.
39 Art. 3º da Res. TSE nº 22.715, de 2008, e art. 23, § 2º, da Lei nº 9.504, de 1997.
40 AgRgAg 7.120, de 1º/8/2006. Rel.: Min. José Delgado.
41 Respe 26.125, de 31/10/2006. Rel.: Min. José Delgado. Outros precedentes: Ag 6.557/SP, Rel.: Min. Cezar Peluso, DJ de

13/6/2006; Ag 6.503/SP, Rel.: Min. Cezar Peluso, DJ de 8/5/2006; Respe 25.364/SP, Rel.: Min. Carlos Madeira, DJ de
21/9/2005; Ag. 6.231/SP, Rel.: Min. Gilmar Mendes, DJ de 26/10/2005.

42 Ac. 6.265, de 1º/12/2005. Rel.: Min. Humberto Gomes de Barros.
43 AgRgAg 4.750, de 23/2/2006. Rel.: Min. Humberto Gomes Barros.
44 Res. 22.413, de 14/9/2006. Rel.: Min.: Cézar Peluso.
45 Ac. 4.593, de 11/5/2004. Rel.: Min. Luiz Carlos Madeira.
46 Arts. 15 a 21 da Res. TSE nº 22.715, de 2008, e arts. 23 a 25 da Lei nº 9.504, de 1997.
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ocupa apenas dos recursos utilizados na campanha eleitoral propriamente dita, não incidindo sobre eventu-
ais vantagens que alguns candidatos possuem de antemão. Verifica-se, na prática, que a ação estratégica
de candidatos que exercem mandatos, de aspirantes a mandato e de doadores de recursos tende a provo-
car restrições para os que recém ingressam nessa arena, assim como para os que dispõem de poucos
recursos47. Indicadores como a taxa de reeleição de parlamentares em contextos de abundância de recursos
públicos para clientelismo e patronagem evidenciam esse dado na experiência brasileira48.

3.2 –3.2 –3.2 –3.2 –3.2 – A Lei nº 9.504, de 1997, determina que, cumpridas as exigências prévias para arrecadação, os
candidatos poderão se mobilizar em busca de meios para a realização de suas campanhas, elemento tido
como relevante para o sucesso eleitoral49.

A arrecadação de recursos ocorre por meio de cheque ou outro título de crédito apto, transferência
bancária ou depósito identificado, respeitado o limite monetário por doador. Acontece, também, mediante
bens e serviços estimáveis em dinheiro, mesmo os que o próprio candidato coloca na campanha, tais como
telefone, automóvel, imóvel, ou móveis de escritório, por exemplo. É proibida a receita antecipada para
campanha, sujeitando o infrator a rejeição de contas50.

Toda doação será identificada, a fim de possibilitar à Justiça Eleitoral meios de fiscalização51. Recur-
sos financeiros devem transitar pela conta bancária e, em qualquer hipótese, haverá a emissão do recibo
eleitoral.

A arrecadação de recursos ocorre até o dia da eleição, ordinariamente, e, excepcionalmente, no lapso
entre a eleição e a prestação de contas final. Neste último caso só é permitida a arrecadação de recursos
destinados ao pagamento de obrigações contraídas no período eleitoral e não quitadas até do dia da eleição.

O candidato não poderá deixar débitos de campanha, nem mesmo assumindo-os ou mediante sua
assunção por terceiros, inclusive o partido político.

3.3 –3.3 –3.3 –3.3 –3.3 – A Lei das Eleições considera lícitas as receitas oriundas de recursos próprios, do fundo partidá-
rio, de comercialização de bens ou realização de eventos, e as doações, que podem ser de pessoas físicas,
pessoas jurídicas, outros candidatos, comitês financeiros ou partidos políticos.

Lei Federal fixará, até o dia 10 de junho do ano eleitoral, o limite financeiro de campanha para cada
cargo em disputa, consoante o art. 17-A da Lei nº 9.504, de 1997. Na omissão legislativa, caberá a cada
partido definir seu limite de gastos, informando-o à Justiça Eleitoral. O partido fixará, ainda, o limite para
cada cargo em cada eleição. Em caso de necessidade, justificada perante a Justiça Eleitoral, poderá ser
alterado o limite determinado pelo partido52.

A doação acima do limite constitui infração passível de multa; contudo, é necessária a aceitação do
donatário para se concretizar a irregularidade, motivo pelo qual se o candidato devolve os valores doados
acima do limite legal fica restaurada a legalidade53.

A infração a esses limites gera multa equivalente a cinco a dez vezes o valor ultrapassado. Para a
pessoa jurídica infratora acarreta, também, proibição de participar de licitações públicas e de contratar com
o poder público.

O limite para utilização de recursos próprios é o que esbarra no limite para a campanha, definido pela
lei ou pelo partido54. A pessoa física pode doar até 10% dos rendimentos brutos auferidos no ano anterior ao
da eleição, e a pessoa jurídica deve respeitar um limite de 2%, calculado sobre idêntica base.

47 Ver, por exemplo, JACOBSON,
1997, p. 38. O autor aborda o contexto norte-americano, mas seu raciocínio pode ser aplicado, com poucas ressalvas, à

conjuntura brasileira.
48 AMES, 2001.
49 MAYHEW, 1974, p. 26.
50 Ac. 21.195, de 15/5/2003. Rel.: Min. Fernando Neves. Ver, em outro sentido, Ac. 15.950, de 7/12/99. Rel.: Min. Costa

Porto.
51 MARTINS, 1995, p. 103.
52 Res. 22.457, de 24/10/2006. Rel.: Min. José Gerardo Grossi. Ver, no entanto, o Respe 27.522, de 24/10/2006. Rel.: Min.

Carlos Ayres de Britto.
53 Ac. 16.303, de 14/8/2001. Rel.: Min. Garcia Vieira.
54 Res. 22.232, de 8/6/2006. Rel.: Min. José Delgado.
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A doação de recursos próprios de um candidato a outro submete-se ao limite legal de pessoa física55.
As doações que um candidato faz a outro, mas derivam de recursos por ele arrecadados de outras pessoas
físicas ou jurídicas, não se submetem ao mesmo limite, já que estão contabilizadas pelo candidato doador,
neste caso com a observância do limite.

Observe-se que esses limites têm como base de cálculo apenas a renda auferida pelo doador no
exercício fiscal anterior ao ano da eleição, não importando seu patrimônio56. Consoante convênio entre o
TSE e a SRFB, terminadas as eleições a Justiça Eleitoral consolidará as doações declaradas e as enviará à
Receita Federal, para fins de apuração dos limites legais de doação. Os casos considerados irregulares
serão encaminhados ao Ministério Público Eleitoral.

O art. 27 da Lei das Eleições determina que qualquer eleitor poderá realizar gastos em benefício de
candidato, respeitando o limite de 1.000 Ufirs por pessoa. Esses valores não se sujeitam a contabilização,
desde que não reembolsados pelo candidato ou pelo partido57. Essas despesas não se confundem com
doação, que deve ser regularmente contabilizada58.

3.4 –3.4 –3.4 –3.4 –3.4 – De maneira mais específica, as doações deverão obedecer a determinadas formalidades. As
doações estimáveis em dinheiro deverão ser registradas pelo candidato ou comitê, com indicação do bem
ou serviço, sua quantidade, estimativa de valor unitário, avaliação de preços praticados pelo mercado,
origem da avaliação e identificação dos respectivos recibos eleitorais.

Os recursos estimáveis em dinheiro devem ser registrados, a fim de que se possa verificar a exata
dimensão de recursos utilizados em uma campanha, em reconhecimento ao fato de que muitas vezes tais
recursos são mais importantes que dinheiro59.

Doações em cheque deverão ser efetuadas mediante cheque cruzado e nominal. Transferências ele-
trônicas bancárias e depósitos em conta deverão identificar o nome do doador e seu CPF ou CNPJ.

A comercialização de bens e a realização de eventos deverão ser comunicados formalmente à Justiça
Eleitoral, com pelo menos cinco dias de antecedência, e sua realização deve ser comprovada na prestação
de contas do candidato ou comitê, com a documentação correspondente. Os valores arrecadados por esses
meios deverão ser integralmente revertidos para a conta de campanha e nela utilizados.

3.5 –3.5 –3.5 –3.5 –3.5 – Recursos de origem não identificada não podem ser utilizados pelos candidatos ou comitês
financeiros. Assim, “a falta de identificação do doador e/ou da informação de números de inscrição inváli-
dos no CPF ou no CNPJ caracteriza o recurso como de origem não identificada” (§ 1º do art. 25 da Resolu-
ção TSE nº 22.715, de 2008).

Os recursos referidos neste tópico compõem sobras de campanha, devem ser declarados na presta-
ção de contas e transferidos para o partido, que os utilizará nos termos da lei.

É, inclusive, vedado o uso de serviço de captação de doações pelos telefones 0900, sem identifica-
ção, o qual gera rejeição das contas de campanha60.

São considerados ilícitos os recursos com as seguintes origens (art. 24 da Lei nº 9.504, de 1997, e
incisos XII e XIII do art. 16 da Resolução TSE nº 22.715, de 2008):

– 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;

55 Res. 22.232, de 8/6/2006. Rel.: Min. José Delgado.
56 Ac. 16.385, de 5/12/2000. Rel.: Min. Fernando Neves.
57 Res. 14.404, de 28/6/94. Rel.: Min. Carlos Velloso.
58 Ac. 21.386, de 19/2/2004. Rel.: Min. Fernando Neves.
59 MAYHEW, 1974, p. 94.
60 Res. 22.301, de 1º/8/2006. Rel.: Min. Cézar Peluso.
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– entidades beneficentes e religiosas;
– entidades esportivas que recebam recursos públicos;
– organizações não governamentais que recebam recursos públicos;
– organizações da sociedade civil de interesse público;
– sociedades cooperativas de qualquer grau ou natureza;
– cartórios de serviços notariais e de registro.
O uso de recursos recebidos de fonte vedada é irregularidade insanável e pode levar à desaprovação

das contas do candidato, mesmo que haja restituição do valor. Concorre para a verificação da ilicitude a
relevância do valor doado61, verificada em função do princípio da razoabilidade. Trata-se de matéria repleta
de peculiaridades, verificáveis na jurisprudência eleitoral.

A vedação a concessionários ou permissionários de serviço público62 é extensiva a quem, por contra-
to administrativo, também opera serviço público de forma delegada63, inclusive as chamadas
subconcessionárias. O TSE já julgou, contudo, que o mero autorizatário não está impedido de doar64.

A impossibilidade do recebimento de doação de concessionário ou permissionário de serviço público,
de entidade de classe ou sindical, ou de pessoa jurídica sem fins lucrativos que receba recursos do exterior,
não se confunde com a possibilidade de o candidato celebrar contrato com esses entes, desde que compro-
vado o contrato e efetuado o correspondente pagamento65.

Entre outras hipóteses, o TSE já decidiu que comparecer o candidato a festa de aniversário de sin-
dicato não configura doação ilícita, estimável em dinheiro66. Julgou, também, que o Clube de Dirigentes
Lojistas – CDL – é entidade associativa, mas não de classe67, assim como não são de classe entidades que
não têm associados com idênticas atividades ou interesses68. Na jurisprudência eleitoral, entidade de classe
deve congregar pessoas com interesses sociais, profissionais ou econômicos comuns, identificando, pois,
uma determinada classe69.

4 – Aplicação de recursos4 – Aplicação de recursos4 – Aplicação de recursos4 – Aplicação de recursos4 – Aplicação de recursos7070707070

4.1 –4.1 –4.1 –4.1 –4.1 – Perpassadas por um histórico de compra de votos, seja em conseqüência do sistema político
institucionalizado71, seja de tradições culturais, as campanhas eleitorais no Brasil se caracterizam, histori-
camente, pela distribuição de benefícios particularizada72. O uso ilegal, porém efetivo, do dinheiro como
recurso tranformável em voto73 levou à convicção de que, em nossas eleições, “o dinheiro compra eleito-
res”74. O rigor da atual Lei Eleitoral e o ânimo fiscalizador de autoridades eleitorais nessa seara evidenciam
o intuito de se romper com tais práticas, promovendo eleições mais limpas.

Registrado, inscrito no CNPJ, possuindo conta bancária específica e recibos eleitorais, o candidato
pode realizar gastos de campanha. Até o dia da eleição ele pode contrair obrigações. O art. 26 da Lei das
Eleições considera gastos eleitorais, sujeitos a registro e aos limites legais, os seguintes itens:

– confecção de material impresso de qualquer natureza e tamanho;
– propaganda e publicidade direta ou indireta, por qualquer meio de divulgação, destinadas a con-

quistar votos;

61 Res. 21.308. Rel.: Min. Ellen Gracie. Naquela oportunidade, doação correspondente a 0,2839% do total arrecadado foi
considerada insignificante, não comprometendo a regularidade das contas.

62 Ac. 21.387, de 15/4/2004. Rel.: Min. Ellen Gracie.
63 Ac. 4.448, de 12/8/2004. Rel.: Min. Gilmar Mendes.
64 Ac. 12.683, de 15/2/2001. Rel.: Min. Néri da Silveira. Red. designado: Min. Sepúlveda Pertence.
65 Res. 14.385, de 2/8/94. Rel.: Min. Carlos Velloso.
66 RCEd 613, de 17/2/2005. Rel.: Min. Carlos Velloso.
67 Ac. 21.194, de 9/3/2004. Rel.: Min. Carlos Velloso.
68 STF. ADI 42-DF. Rel.: Min. Paulo Brossard.
69 Ac. 21.285, de 1º/8/2003. Rel.: Min. Peçanha Martins.
70 Arts. 21 e 22 da Res. TSE nº 22.715, de 2008, e arts. 26 e 27 da Lei nº 9.504, de 1997.
71 AMES, 2001, p. 42.
72 AMES, 2001, p. 46.
73 MAYHEW, 1974, p. 39.
74 AMES, 2001, p. 111.
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– aluguel de locais para a promoção de atos de campanha eleitoral;
– despesas com transporte ou deslocamento de candidato e de pessoal a serviço das candidaturas;
– correspondências e despesas postais;
– despesas de instalação, organização e funcionamento de comitês e serviços necessários às

eleições75;
– remuneração ou gratificação de qualquer espécie, paga a quem preste serviços às candidaturas ou

aos comitês eleitorais;
– montagem e operação de carros de som, de propaganda e de assemelhados;
– realização de comícios ou eventos destinados à promoção de candidatura;
– produção de programas de rádio, televisão ou vídeo, inclusive os destinados à propaganda gratuita;
– realização de pesquisas ou testes pré-eleitorais;
– aluguel de bens particulares para veiculação, por qualquer meio, de propaganda eleitoral;
– custos com a criação e inclusão de página na internet;
– multas aplicadas, até as eleições, aos partidos ou aos candidatos por infração do disposto na

legislação eleitoral;
– doações para outros candidatos ou comitês financeiros;
– produção de jingles, vinhetas e slogans para propaganda eleitoral.
4.2 –4.2 –4.2 –4.2 –4.2 – São vedadas pela lei despesas com:
– confecção, utilização e distribuição, por comitê, candidato, ou com a autorização destes, de camise-

tas, chaveiros, bonés, canetas, brindes, cestas básicas ou quaisquer outros bens ou materiais que possam
proporcionar vantagem ao eleitor (§ 6º do art. 39 da Lei nº 9.504, de 1997);

– doações de dinheiro a pessoa física ou jurídica, assim como de troféus, prêmios e ajudas de qual-
quer natureza (§ 5º do art. 23 da Lei nº 9.504, de 1997);

– realização de showmício e de evento assemelhado, além de apresentação de artistas (§ 7º do art.
39 da Lei nº 9.504, de 1997);

– propaganda eleitoral irregular76.
São também proibidas despesas realizadas às custas do erário, tais como boletins informativos de

parlamentares ou do Executivo, com fins de promoção das qualidades do candidato ou de seus feitos77.
Ressalte-se que despesas realizadas em comum por candidatos vários devem ser rateadas por eles e

contabilizadas individualmente78. Julgado do TSE entendeu que despesa de pouca monta, usada efetiva-
mente em campanha e com recursos do próprio candidato, sem, contudo, transitar pela contabilidade da
campanha, gera aprovação com ressalvas, não rejeição79. Pagas todas as despesas de campanha, as sobras
ficam com o partido80.

A realização de despesas proibidas é, em tese, fundamento para a desaprovação das contas, obser-
vado o princípio da razoabilidade. Pode, ainda, ensejar ação de investigação judicial eleitoral por abuso de
poder econômico.

5 – P5 – P5 – P5 – P5 – Prestação de contasrestação de contasrestação de contasrestação de contasrestação de contas 8181818181

5.1 –5.1 –5.1 –5.1 –5.1 – Os comitês financeiros e os candidatos têm o dever de prestar contas da campanha. Mediante
o preenchimento de formulários informatizados, são prestadas as contas, até 30 dias após a realização das
eleições, ou seja, até o dia 4 de novembro de 2008 (“caput” do art. 27 da Resolução nº 22.715, de 2008). Em
dois períodos intermediários, nos dias 6 de agosto e 6 de setembro, há uma divulgação de relatórios parciais
pela internet, a ser empreendida por todos os candidatos.

75 Sobre imóveis cedidos para comitê de campanha, ver Res. 14.404, de 28/6/94. Rel.: Min. Carlos Velloso.
76 Ver Capítulo 5 deste fascículo.
77 Res. 14.404, de 28/6/94. Rel.: Min. Ca
rlos Velloso.
78 Res. 14.610, de 30/8/94. Rel.: Min. Carlos Velloso.
79 Ac. 4.210, de 9/12/2003. Rel.: Min. Peçanha Martins.
80 Res. 20.541, de 16/12/99. Rel.: Min. Eduardo Alckmin.
81 Art. 26 e ss. da Res. TSE nº 22.715, de 2008, e art. 29 da Lei nº 9.504, de 1997.
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O candidato que disputar o segundo turno deverá apresentar as contas referentes aos dois turnos
até o dia 25 de novembro de 2008 (§ 1º do art. 27 da Resolução nº 22.715, de 2008).

Todos devem prestar contas, mesmo os que renunciam ou desistem82. No caso de falecimento do
candidato, remanesce a responsabilidade para o responsável indicado por suas finanças de campanha, se
houver, ou para o partido político83.

A prestação de contas é feita ao órgão jurisdicional competente para o registro da candidatura e é
apresentada pelo comitê financeiro, obrigatoriamente no caso das eleições majoritárias e facultativamente
nas proporcionais, ou pelos candidatos, nas proporcionais, nos termos dos §§ 1º e 2º do art. 28 da Lei das
Eleições84. Havendo administrador financeiro da campanha, este assinará a prestação de contas junto com
o candidato, que se mantém integralmente responsável por suas finanças eleitorais.

Deixar de observar o prazo para a entrega da prestação de contas pode acarretar o reconhecimento,
pela Justiça Eleitoral, de contas não prestadas. Nesse caso, o candidato não poderá ser diplomado, bem
como não receberá certidão de quitação eleitoral85, pois o TSE firmou conceito de quitação eleitoral segun-
do o qual o cidadão, para obtê-lo, deverá estar em dia com todas as suas obrigações com a Justiça Eleitoral,
inclusive a prestação de contas86.

Os candidatos omissos na entrega da prestação de contas são notificados pelo Juízo Eleitoral, que
lhes concede o prazo de 72 horas para apresentação das contas, sob pena de responsabilização criminal,
nos termos do art. 347 do Código Eleitoral. A apresentação extemporânea da prestação de contas é aceita
e não é causa suficiente para a rejeição das contas do candidato87. A Justiça Eleitoral divulgará os nomes
dos candidatos que não prestaram contas e encaminhará essa relação ao Ministério Público, que providen-
ciará, sendo o caso, a competente ação.

5.2 –5.2 –5.2 –5.2 –5.2 – A prestação de contas é realizada mediante a apresentação das seguintes informações e de-
monstrativos:

– Ficha de Qualificação do Candidato ou do Comitê Financeiro, conforme o caso;
– Demonstrativos dos Recibos Eleitorais Recebidos e dos Distribuídos, no caso de comitê financeiro,

canhotos dos recibos eleitorais utilizados, além de Termo de Entrega à Justiça Eleitoral dos recibos eleito-
rais não utilizados;

– Demonstrativos das Receitas e Despesas, dos Recursos Arrecadados, e das Despesas Pagas após
a Eleição;

– Demonstrativo do Resultado da Comercialização de Bens e da Realização de Eventos;
– Conciliação Bancária;
– Relatório de Despesas Efetuadas;
– Demonstrativo de Doações Efetuadas a Candidatos ou a Comitês Financeiros;
– Extratos da conta bancária aberta em nome do candidato ou do comitê financeiro;
– guia de depósito comprovando o recolhimento à respectiva direção partidária das sobras financei-

ras de campanha, e correspondente declaração da direção partidária comprovando o recebimento das so-
bras de campanha constituídas por bens ou materiais permanentes, quando houver;

– documentos fiscais que comprovem a regularidade dos gastos eleitorais realizados com recursos do
fundo partidário, quando houver.

Recorde-se que todos os fornecimentos realizados por pessoa jurídica devem ser comprovados medi-
ante a respectiva nota fiscal88, que deve ficar com o candidato, à disposição da Justiça Eleitoral.

Entre os quesitos informados na prestação de contas deve haver consistência. Especialmente entre
receitas, despesas e movimentação bancária deve haver absoluta correspondência. Há precedente do TSE
tolerando prestação na qual a despesa fora superior à receita, justificada pela manutenção das contas no

82 AgRgRO 1.088, de 26/9/2006. Rel.: Min. César Rocha.
83 Res. 20.775, de 1º/3/2001. Rel.: Min. Waldemar Zveiter.
84 CASTRO, 2006, p. 399.
85 AgRgRO 1.227, de 29/9/2006. Rel.: Min. José Gerardo Grossi.
86 AgRgREspe 26.505, de 25/9/2006. Rel.: Min. Marcelo Ribeiro.
87 Respe 16.285, de 20/6/2000. Rel.: Min. Maurício Corrêa.
88 Ac. 21.419, de 15/6/2004. Rel.: Min. Fernando Neves.
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limite de gastos previsto e pela licitude dos atos em questão89. Há, contudo, possibilidade de rejeição das
contas90, devendo, aquele que incorrer em tal falha, comprovar a quitação da dívida deixada pelo partido91.
Nesse caso, o partido assume a dívida e a destaca em sua prestação de contas anual, comprovando a
origem dos recursos usados, que sofre as restrições da lei eleitoral92.

Nos lugares em que houver segundo turno, o comitê financeiro apresentará prestação de contas
complementar, até 30 dias da data da eleição (até 25 de novembro de 2008). Essa prestação deverá conter
todo o movimento da campanha e será julgada de forma vinculada à prestação referente ao primeiro turno.

Observe-se que o sistema informatizado de prestação de contas cria número específico para a iden-
tificação de cada prestação de contas gravada em mídia eletrônica, destinado a garantir a autenticidade
das informações. O número gerado pelo sistema e constante do banco de dados eletrônico deverá ser igual
ao estampado nos demonstrativos impressos, sob pena de não-recebimento da prestação de contas, con-
soante determina o art. 30 da Resolução TSE nº 22.715, de 2008.

A mesma norma impede o recebimento da prestação também nos casos de inconsistência ou ausên-
cia de dados, falha de leitura da mídia eletrônica, ausência do número de controle nas peças impressas, ou
qualquer outro defeito que impeça a recepção eletrônica das contas na base de dados da Justiça Eleitoral.
Em que pese a orientação normativa do TSE, deve-se notar que o protocolo de entrega na data é documen-
to que pode comprovar a tempestividade da ação do candidato, especialmente em casos nos quais se
verifique falha no sistema informatizado da Justiça Eleitoral.

5.3 –5.3 –5.3 –5.3 –5.3 – Os processos de prestação de contas são públicos e podem ser consultados pelo cidadão e pela
sociedade. A Justiça Eleitoral divulga na internet aspectos das contas eleitorais e permite a obtenção de
cópias das peças de prestação de contas pelos interessados, que responderão pelos custos de reprodução
e pelo uso das informações.

À Justiça Eleitoral e ao Ministério Público Eleitoral, assim como à sociedade, compete fiscalizar as
contas de campanha eleitoral, especialmente aquelas que envolvem candidatos ou financiadores que dis-
põem de mais recursos e que atuam como agentes maximizadores de sua posição política ou econômica93.

A documentação comprobatória dos gastos não deve ser anexada à prestação de contas, mas fica à
disposição da Justiça Eleitoral para eventuais diligências. Em que pese a opinião dos que defendem a
juntada integral desses documentos94, a medida evita a burocratização excessiva, sem prejudicar a tarefa
de fiscalização.

As sobras de campanha são formalmente destinadas ao partido, que as utilizará nos termos do art.
31 da Lei nº 9.504, de 1997 95. Os documentos relativos à prestação de contas devem ser guardados pelos
prestantes pelo prazo de 180 dias, contados da entrega das contas prestadas, ou até o julgamento final das
contas de campanha96.

6 – Análise e julgamento das contas6 – Análise e julgamento das contas6 – Análise e julgamento das contas6 – Análise e julgamento das contas6 – Análise e julgamento das contas

6.1 –6.1 –6.1 –6.1 –6.1 – A apreciação das contas dos candidatos e seu julgamento fica a cargo da Justiça Eleitoral. Uma
análise técnica é realizada pelos servidores daquele órgão, os quais, nos termos do § 3° do art. 31 da Lei das
Eleições, podem contar com o auxílio de técnicos dos Tribunais de Contas, formalmente requisitados. Salvo
por motivo de impedimento, previsto no art. 120, § 1°, incisos I a III, do Código Eleitoral, é vedado à Corte de
Contas ou ao servidor negar colaboração com a Justiça Eleitoral.

As contas serão julgadas, conforme sejam as eleições nacionais, federais e estaduais, ou municipais,
respectivamente pelo TSE, pelos TREs, ou pelos Juízes Eleitorais. Do processo de julgamento das contas
será dada publicidade das contas, reconhecendo-se o direito de a sociedade a elas ter acesso97.

89 Res. 19.544, de 7/5/96. Rel.: Min. Diniz de Andrada.
90 AgRgAg 4.523, de 6/6/2006. Rel.: Min. Caputo Bastos.
91 Res. 21.323, de 17/12/2002. Rel.: Min. Sálvio de Figueiredo.
92 Res. 21.281, de 31/10/2002. Rel.: Min. Fernando Neves.
93 JOHNSTON, 1987.
94 Por exemplo, CERQUEIRA, 2004, p. 1081.
95 Ver art. 28, parágrafo único, da Res. TSE nº 22.715, de 2008.
96 Res. 22.403, de 5/9/2006. Rel.: Min. Ellen Gracie.
97 Res. 21.295, de 7/11/2002. Rel.: Min. Fernando Neves. Res. 21.228, de 1º/10/2002. Rel.: Min. Fernando Neves.
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6.2 –6.2 –6.2 –6.2 –6.2 – O exame técnico é a primeira fase no processamento das contas prestadas. A Justiça Eleitoral
utiliza sistema informatizado desde 2002, por meio do qual realiza cruzamento de dados para fins de fisca-
lização da veracidade das informações oferecidas pelos candidatos98. Nos termos de normatização especí-
fica, atua junto à Receita Federal, com o mesmo intuito de conferir dados e verificar a regularidade de
informes recebidos99. Além disso, pode o órgão eleitoral realizar outros atos de fiscalização, como a requisi-
ção de dados ou documentos a fornecedores de candidatos100.

É possível, também, a adoção de atitudes mais drásticas e excepcionais, como a quebra dos sigilos
bancário e fiscal101, que deve decorrer de pedido fundamentado102, formulado por autoridade competente103.

Nos casos em que haja insuficiência de dados, inexatidão ou outro indício de irregularidade nas contas
eleitorais, cumpre ao Juiz eleitoral requerer do candidato ou comitê complementação de dados ou saneamento
de falhas, que serão efetivados por meio de prestação de contas retificadora. “Deve ser dada ao candidato ou
ao comitê financeiro a oportunidade de sanar as irregularidades que venham a ser verificadas”104.

O prazo para cumprimento de diligências ou para o candidato atender a requisição da Justiça Eleito-
ral é, em geral, de 72 horas, podendo ser ampliado, a critério da autoridade eleitoral, nos casos cujas
peculiaridades demandem prazo superior.

A prestação de contas retificadora é realizada nos mesmos termos da prestação habitual, com a
impressão de todas as peças necessárias, bem como a geração da mídia eletrônica, e será exigida sempre
que o atendimento a diligências implicar alteração nos documentos impressos constantes dos autos.

Emitido o parecer técnico pelos encarregados do exame preliminar, sua conclusão recomendará apro-
vação, aprovação com ressalvas, desaprovação ou ocorrência de não-prestação de contas. O Juiz abrirá
vista pelo prazo de 72 horas, para que candidato ou comitê se manifestem, nas hipóteses de desaprovação
ou aprovação com ressalvas.

O Ministério Público e os partidos políticos, mediante representante expressamente designado, po-
derão acompanhar o processo de análise e julgamento de contas.

6.3 –6.3 –6.3 –6.3 –6.3 – O julgamento das contas importa decisão da Justiça Eleitoral, que se manifestará por uma das
seguintes conclusões:

– pela aprovação das contas, quando estiverem regulares;
– pela aprovação das contas com ressalvas, quando constatadas falhas que, examinadas em conjun-

to, não comprometam a regularidade das contas;
– pela desaprovação das contas, quando constatadas falhas que, examinadas em conjunto, compro-

metam a regularidade das contas;
– pela ocorrência de não-prestação, quando não apresentadas as contas após a notificação pela

Justiça Eleitoral105.
O julgamento ocorre em sessão pública, após regular e prévia inclusão em pauta106, com a possibili-

dade de sustentação oral pelo advogado do candidato107.
No julgamento a autoridade eleitoral considerará o parecer emitido pela assessoria técnica e julgará

verificando a correção formal da prestação de contas. Nos casos de falhas ou ilícitos, o julgador analisará o
nível de comprometimento da irregularidade para as contas, observando os princípios da proporcionalidade108

e da razoabilidade.

98 CERQUEIRA, 2004, p. 1079.
99 Portaria Conjunta SRFB-TSE n° 74, de 2006.
100 Requisições de informações a postos de combustíveis, gráficas e prestadores de serviços em geral são comuns no processo

de análise das prestações de contas.
101 Ac. 5.993, de 1º/12/2005. Rel.: Min. Caputo Bastos.
102 Ac. 3.346, de 23/6/2005. Rel.: Min. Caputo Bastos.
103 Ac. 2.794, de 9/12/99. Rel.: Min. Costa Porto.
104 Ac. 4.231, de 6/5/2003. Rel.: Min. Fernando Neves.
105 BRASIL, 2008, p. 41.
106 Ac. 16.388, de 8/2/2001. Rel.: Min. Fernando Neves.
107 Res. 21.302, de 14/11/2002. Rel.: Min. Fernando Neves.
108 Ac. 21.249, de 30/6/2005. Rel.: Min. Gilmar Mendes.
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A lei condiciona a diplomação à prestação de contas, que é, nos termos do art. 29, incisos III e IV e §
2º, da Lei nº 9.504, de 1997, condição intransponível para esse ato consolidador do resultado eleitoral109.
Não há aprovação por decurso de prazo110.

Contas rejeitadas comportam recurso pelo candidato. Cabe recurso ao TRE, quando julgadas pelo
Juiz eleitoral, e Recurso Especial contra decisão do TRE111. O prazo deve ser contado da efetiva ciência do
provimento judicial112, por imprensa oficial ou mediante mandado113.

Desaprovadas as contas, cópias dos autos serão encaminhadas ao Ministério Público Eleitoral, para
fins da representação de que trata o art. 22 da Lei Complementar nº 64, de 1990. A desaprovação das
contas gera, para o candidato, impedimento de obtenção de certidão de quitação eleitoral.

A decisão que julgar as contas como não prestadas implica, ao candidato, o impedimento de obten-
ção da certidão de quitação eleitoral, e, ao comitê financeiro, a perda do direito ao recebimento da quota do
fundo partidário no ano seguinte ao da decisão.

6.4 –6.4 –6.4 –6.4 –6.4 – Entre os inúmeros incidentes verificados nos julgamentos de contas eleitorais, verifica-se certa
instabilidade jurisprudencial, com decisões ora benevolentes com as falhas dos candidatos, ora rigorosas.
Verifica-se, contudo, a tendência de análises cada vez mais rígidas por parte da Justiça Eleitoral. Nesse
contexto, a aprovação integral fica restrita às prestações de contas sem qualquer mácula. As análises mais
complexas residem nos casos em que eventuais irregularidades transitam por uma zona limítrofe, na qual o
princípio da razoabilidade deverá conduzir o julgador à aprovação com ressalvas ou à desaprovação.

Situações como a abrangida pela revogada Súmula 16, que afirmava que “a falta de abertura de
conta bancária específica não é fundamento suficiente para a rejeição de contas de campanha eleitoral,
desde que, por outros meios, se possa demonstrar sua regularidade”114, tendem a ser cada vez menos
toleradas. Até a ausência de movimentação financeira deve ser declarada pelo candidato, procedimento
que, não obstante, comporta prova em sentido contrário e respectiva responsabilização115.

Tem-se visto, também, aprovação com ressalvas em casos como o de prestação de contas complexa, na
qual faltaram a indicação do CNPJ de um fornecedor e a explicação sobre recursos de origem não identificada116.
Em todos esses casos verifica-se a sobreposição de aspectos globais da prestação de contas, a indicar a lisura
da administração financeira do candidato, sobre aspectos meramente formais e de pouca monta.

6.5 –6.5 –6.5 –6.5 –6.5 – No caso de contas não aprovadas, eventual cassação do diploma ou perda de mandato depen-
derão de ação própria ulterior117, processada nos termos da Lei Complementar nº 64, de 1990. Desaprova-
ção de contas, por si só, não engendra inelegibilidade118.

Contas de campanha podem ser prova de abuso de poder119, aprovadas ou não120. A mera desaprovação
de contas não autoriza a cassação do diploma. Para desconstituir-se a diplomação, deve haver prova específica
e pré-constituída, extraída em representação apreciada pela Justiça Eleitoral121. É imperativo que, mais que
irregularidade administrativa, o ilícito configure abuso de poder econômico contra a liberdade do voto122.

Há, nesse caso, necessidade de se provar o potencial ofensivo da conduta perpetrada pelo candida-
to123, a fim de se lhe retirar o mandato. Não é indispensável, contudo, a demonstração de nexo causal entre
a conduta e o resultado eleitoral, mas, frise-se, deve ser evidenciado o potencial de desequilíbrio na disputa
imposto pelo comportamento irregular do candidato.

109 Res. 20.395, de 27/10/98. Rel.: Min. Ilmar Galvão. Res. 21.773, de 27/5/2004. Rel.: Min. Ellen Gracie.
110 AgRgAg 4.523, de 6/6/2006. Rel.: Min. Caputo Bastos.
111 Ac. 2.367, de 20/3/2001. Rel.: Min. Fernando Neves.
112 Ac. 15.463, de 9/3/99. Rel.: Min. Maurício Corrêa.
113 Ac. 15.254, de 3/12/98. Rel.: Min. Maurício Corrêa.
114 Revogada em 5/11/2002.
115 Ac. 16.240, de 23/5/2000. Rel.: Min. Edson Vidigal.
116 Res. 21.335, de 6/2/2003. Rel.: Min. Sepúlveda Pertence.
117 Ver RECS 539, 552, 553, Rel.: Min. Marco Aurélio Mello.
118 COSTA, 2004, p. 66.
119 Ver arts. 17 a 32 da Lei nº 9.504, de 1997.
120 COSTA, 2004, p. 64.
121 RCED, 572, Florianópolis, 22/6/99, Rel.: Min. Nelson Jobim.
122 RCED, 541, Piauí, 8/8/96, Rel.: Min. Costa Leite.
123 RO 516/GO, Rel.: Min. Sepúlveda Pertence; AC 12282/RS, Rel.: Min. Marco Aurélio; RO 420/GO, Rel.: Min. Ellen Gracie.
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4. CONDUT4. CONDUT4. CONDUT4. CONDUT4. CONDUTAS VEDAS VEDAS VEDAS VEDAS VEDADADADADADAS AOS AGENTES PÚBLICOSAS AOS AGENTES PÚBLICOSAS AOS AGENTES PÚBLICOSAS AOS AGENTES PÚBLICOSAS AOS AGENTES PÚBLICOS

Ana Paula Fonseca de Souza1

1 – Introdução1 – Introdução1 – Introdução1 – Introdução1 – 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.

A citada 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 9.5042 – Conceito de agente público segundo a Lei nº 9.5042 – Conceito de agente público segundo a Lei nº 9.5042 – Conceito de agente público segundo a Lei nº 9.5042 – 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 transitoriamen-
te ou sem remuneração, por eleição, nomeação, designação, contratação ou qualquer outra for-
ma 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-Presiden-
te 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 dos 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, todos os servidores de autarquias e empregados das empresas públicas e sociedades
de economia mista.

São agentes públicos, ainda, todos os servidores ou empregados das fundações instituídas ou mantidas
pelo poder público, ainda que essas fundações tenham caráter de direito privado.

São igualmente considerados agentes públicos os integrantes de todos os 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 Adoles-
cente, do Conselho Penitenciário e dos Conselhos Tutelares dos Municípios.

Enfim, qualquer pessoa que, mesmo transitoriamente ou sem remuneração, exerça uma atividade
pública é considerada agente público, nos termos da Lei nº 9.504.

3 – Condutas vedadas3 – Condutas vedadas3 – Condutas vedadas3 – Condutas vedadas3 – Condutas vedadas

A Lei nº 9.504, nos arts. 73, 74, 75 e 77, alista as condutas que são vedadas aos agentes públicos
que se encontram em campanha eleitoral. Passamos a discorrer sobre o que prevêem esses dispositivos.

3.1 – Cessão ou 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

1Consultora da ALMG, integrante da equipe de trabalho de Direito Eleitoral.
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“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”.

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 9.504/97, que proíbe a partidos e candida-
tos 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”.

O citado 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.

Cabe ressaltar que é vedada a realização de propaganda eleitoral em bens públicos, conforme o
disposto no art. 37 da Lei nº 9.504:

“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 outros equipamentos urbanos, é vedada a veiculação de
propaganda de qualquer natureza, inclusive pichação, inscrição a tinta, fixação de placas, estan-
dartes, faixas e assemelhados”.

Destacamos a interpretação conferida pelo Tribunal Superior Eleitoral – TSE –, segundo a qual, para
sua perfeita caracterização, a cessão ou o uso de bens públicos em benefício de candidato, partido ou
coligação deve ser feita de forma evidente e intencional (Acórdão nº 18.900, publicado no “Diário de Justi-
ça” de 29/6/2001).

Salientamos a seguinte decisão:

“Realização de reunião em escola pública para apresentar aos professores a plataforma política
de candidato, descaracterizando-se a conduta do art. 73, I, da Lei nº 9.504/97 por não ter havido
o uso ou cessão continuada do imóvel para beneficiar o candidato. (Ementa não transcrita por
não reproduzir a decisão quanto ao tema.)” (Acórdão nº 25.070, de 21/6/2005, do TSE, relator
Ministro Luiz Carlos Madeira.)

Por fim, destacamos que, nos termos do § 5º do art. 73 da Lei das Eleições, a cessão ou o uso de bens
públicos em benefício de partido, candidato ou coligação é uma das condutas que implica a cassação do
registro ou do diploma do candidato beneficiado.

3.2 – 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, obser-
vados 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 extrapola o exercício
de suas prerrogativas parlamentares, ainda que ele o faça atendo-se aos limites autorizados pela Casa
Legislativa (Acórdão nº 16.067, de 25/4/2000, do TSE, publicado no “Diário da Justiça” de 14/8/2000).

Ressaltamos que, consoante o disposto no § 5º do art. 73 da Lei das Eleições, o uso indevido de
materiais ou serviços custeados pelos governos ou pelas Casas Legislativas constitui uma conduta que
gera a cassação do registro ou do diploma do candidato beneficiado.

3.3 – Cessão ou 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 expedi-
ente 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 Comple-
mentar nº 64, de 1990, denominada Lei das Inelegibilidades.

Tal vedação, constante no § 5º do art. 73 da Lei das Eleições, traz como conseqüência, igualmente, a
cassação do registro ou do diploma do candidato beneficiado.

Ainda sobre o tema, destacamos a seguinte decisão, que diz respeito a atividades inerentes às fun-
ções oficiais exercidas por servidores que não se encontram em licença nem participam de outras atividades
de caráter eleitoral:

 “Não caracteriza abuso de poder ou infringência ao art. 73, incisos I e III, da Lei nº 9.504, de
1997, o uso de transporte oficial e a preparação de viagem do Presidente da República, candida-
to a reeleição, por servidores públicos não licenciados, quando essa atividade é inerente as fun-
ções oficiais que exercem e eles não participam de outras, de natureza eleitoral”. (Acórdão nº 56,
de 12/8/1998, do TSE, relator Ministro Fernando Neves.)

3.4 – Uso ou 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 subvenci-
onados pelo poder público, distribuição esta vinculada a candidato, partido político ou coligação.

Programas de assistência alimentar, de distribuição gratuita de medicamentos, de prestação de ser-
viços de assistência médica e odontológica, entre outros programas sociais, podem continuar a ser executa-
dos, 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 Esta-
do 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”.

Logo, segundo o previsto no § 5º do art. 73 da Lei das Eleições, a distribuição gratuita de bens,
valores ou benefícios em ano eleitoral implica a cassação do registro ou do diploma do candidato benefi-
ciado.

Destacamos a seguinte decisão:

“Representação. Conduta vedada (art. 73, IV e VI, ‘b’, da Lei nº 9.504/97). Não configurada.
Cassação do registro. Impossibilidade. (...) As condutas vedadas julgam-se objetivamente. Vale
dizer, comprovada a prática do ato, incide a penalidade. As normas são rígidas. Pouco importa se o
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ato tem potencialidade para afetar o resultado do pleito. Em outras palavras, as chamadas condu-
tas vedadas presumem comprometida a igualdade na competição, pela só comprovação da prática
do ato. Exige-se, em conseqüência, a prévia descrição do tipo. A conduta deve corresponder ao tipo
definido previamente. A falta de correspondência entre o ato e a hipótese descrita em lei poderá
configurar uso indevido do poder de autoridade, que é vedado; não ‘conduta vedada’, nos termos
da Lei das Eleições. (...) Convite feito à população, pelo Prefeito candidato à reeleição, na propa-
ganda eleitoral (horário gratuito), para participar de eventos culturais em comemoração do aniver-
sário do Município. O TSE decidiu que ‘(...) houve uso promocional de bem de natureza cultural,
posto à disposição de toda a coletividade, não sujeito, portanto, à distribuição. Os bens e serviços
de caráter social, objeto da distribuição, supõem como destinatária a população carente, daí porque
se diz distribuição gratuita. Não vislumbro, pois, que nesse caráter social esteja incluído o lazer”.
(Acórdão nº 24.795, de 26/10/2004, do TSE, relator Ministro Luiz Carlos Madeira.)

3.5 – 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 cir-
cunscrição do pleito, nos três meses que o antecedem (a partir de 5 de julho de 2008, segundo a  Resolução
nº 22.718, do TSE) e até a posse dos eleitos, sob pena de nulidade de pleno direito.

As proibições enumeradas admitem algumas exceções, que são as seguintes:
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.
Como se vê, a regra é ampla, refere-se a qualquer servidor, independentemente da natureza do

vínculo com a administração pública, e visa a 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”. Tal circunscrição, no caso de
eleições presidenciais, é 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.

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 apu-
ração 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. Este pode ser normalmente realizado, os candidatos aprovados é que não podem ser
nomeados nesse período.

Por fim, é consagrado o entendimento do Tribunal Superior Eleitoral de que mesmo as contratações
temporárias previstas no art. 37, inciso IX, da Constituição da República são alcançadas pela vedação em
comento (Acórdão nº 21.167, de 21/8/2003, do TSE).

3.6 – 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 5
de julho de 2008, conforme a Resolução nº 22.718, do TSE).
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Inicialmente, destacamos que as condutas vedadas nesse inciso estão incluídas no § 5º do art. 73, e
seu descumprimento acarreta cassação do registro ou diploma do candidato beneficiado.

A alínea “a” do inciso VI do art. 73 proíbe a transferência voluntária de recursos da União aos Esta-
dos e aos Municípios, e dos Estados aos Municípios, ressalvados os recursos destinados a cumprir obriga-
ção formal preexistente para execução de obra ou serviço em andamento e com cronograma prefixado bem
como os destinados a atender situações de emergência e de calamidade pública.

Trata-se das transferências voluntárias, uma vez que as transferências consideradas obrigatórias por
força da Constituição da República ou de outras leis – como a participação dos Municípios em receita de
impostos da União ou dos Estados e a participação destes em impostos da União – devem prosseguir, sob
pena de se inviabilizar a administração pública estadual, distrital ou municipal, que depende dessas transfe-
rências.

Consoante o Ministro Gilmar Mendes,

“À União e aos Estados é vedada a transferência voluntária de recursos até que ocorram as
eleições municipais, ainda que resultantes de convênio ou outra obrigação preexistente, quando
não se destinem à execução de obras ou serviços já iniciados fisicamente”. (Acórdão nº 25.324,
de 7/2/2006, do TSE.)

Por fim, no que respeita à transferência de recursos da União a comunidades carentes, assim se
pronunciou o Ministro Costa Porto:

 “A transferência de recursos do governo estadual a comunidades carentes de diversos Municípi-
os não caracteriza violação ao art. 73, VI, ‘a’, da Lei nº 9.504/97, porquanto os destinatários são
associações, pessoas jurídicas de direito privado. 2. A regra restritiva do art. 73, VI, ‘a’, da Lei nº
9.504/97 não pode sofrer alargamento por meio de interpretação extensiva de seu texto”. (Acórdão
nº 16.040, de 11/11/1999, do TSE.)

3.7– 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 adminis-
tração 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.

O dispositivo traz duas ressalvas: quanto à propaganda institucional relativa a produtos e serviços
que tenham concorrência no mercado e quanto à publicidade destinada a atender grave e urgente necessi-
dade pública.

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. Toda-
via, 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 grave e urgente neces-
sidade pública. Esta 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
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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 Assembléias 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, por exemplo, 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 adminis-
trações cujos dirigentes estejam em campanha eleitoral (Recurso Especial nº 19.323, publicado no “Diário
do Judiciário” de  10/8/2001).

E, ainda, segundo o Ministro Caputo Bastos,

“para restar demonstrada a responsabilidade do agente público pelo cometimento do ilícito elei-
toral instituído pelo art. 73, inciso VI, letra ‘b’, da Lei nº 9.504/97, 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, não se podendo presumir a responsabilidade do agente
público”. (Acórdão nº 25.120, de 21/6/2005, do TSE.)

3.8 – 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 tratar-se de matéria urgente, relevante e característica das fun-
ções de governo. Nesse caso, cabe à Justiça Eleitoral verificar se a matéria a ser abordada no pronuncia-
mento tem mesmo urgência e relevância e é inerente às funções de governo.

De acordo com o § 3º do art. 73 da Lei das Eleições, 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 – Gastos com publicidade oficial acima da média (art. 73, VII)

O inciso VII do art. 73 da lei em tela proíbe, no ano da eleição, despesas com publicidade dos órgãos
públicos federais, estaduais ou municipais ou das respectivas entidades da administração indireta os quais
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 a evitar que, nesses seis meses, a
administração pública libere verbas de publicidade em valor exagerado.

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 últi-
mos três anos. Gastos superiores. Conduta vedada. Agente público. Art. 73, VII, da Lei nº 9.504/
97. 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 auto-
mático 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 nº 21.307, de 14/10/2003, do TSE.)
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3.10 – 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 8 de abril de 2008, conforme a Resolução nº 22.718, do TSE) 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.

Como se vê, o que o dispositivo proíbe é a concessão de aumento geral de remuneração dos servido-
res 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 sua remuneração.

O art. 37, inciso X, da Constituição da República estabelece que

“a remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o § 4º do art. 39 somente
poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso,
assegurada revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índices”.

Como a Carta Constitucional assegura a revisão anual dos vencimentos dos servidores públicos e
supondo-se que a última revisão tenha ocorrido, por exemplo, em julho do ano imediatamente anterior ao da
eleição, caberia, em tese, sustentar que, por força da própria Constituição, é devida a revisão da remunera-
ção desses servidores no mês de julho do ano seguinte, ainda que se trate de ano eleitoral.

Sobre o tema, assim se pronunciou o Ministro Marco Aurélio: “Consoante dispõe o art. 73, inciso VIII,
da Lei nº 9.504/97, é lícita a revisão da remuneração considerada a perda do poder aquisitivo da moeda no
ano das eleições”. (Res. nº 22.317, de 1º/8/2006, do TSE.)

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.)

Ainda sobre o assunto, o mesmo Ministro pronunciou-se:

“A aprovação, pela via legislativa, de proposta de reestruturação de carreira de servidores não se
confunde com revisão geral de remuneração e, portanto, não encontra obstáculo na proibição
contida no art. 73, inciso VIII, da Lei nº 9.504, de 1997”. (Res. nº 21.054, de 2/4/2002, do TSE.)

3.11 – 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, a qual 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.

3.12 – 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 disposto no § 1º do art. 37 da Constituição da República, ficando o responsável, se
candidato, sujeito ao cancelamento do registro de sua candidatura.

O citado dispositivo constitucional estabelece o caráter educativo, informativo ou de orientação soci-
al da publicidade dos órgãos da administração pública, vedando que dela constem nomes, símbolos ou
imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridade ou servidor público.
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Por força do mencionado art. 74, a publicidade institucional da administração pública – vedada duran-
te 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 de sua candidatura.

Por fim, cabe destacar que, de conformidade com a jurisprudência do TSE, a decretação do cancela-
mento, pela Justiça Eleitoral, do registro do candidato responsável deve ocorrer até a proclamação dos
eleitos. A partir de então, não mais poderá atingir automaticamente o diploma do candidato, fazendo-se
necessário o manejo da via processual própria: Ação de Impugnação de Mandato Eletivo ou Recurso contra
Diplomação (Acórdão nº 4.584, de 16/3/2004, do TSE, publicado no “Diário da Justiça“ de 28/5/2004).

3.13 – 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 5 de
julho de 2008, segundo a Resolução nº 22.718, do TSE), 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.

3.14 – Presença de candidato a cargo do Poder Executivo em inauguração de obra pública (art. 77)

O art. 77 da lei em comento proíbe que os candidatos a cargos do Poder Executivo participem da
inauguração de obras públicas nos três meses anteriores às eleições (a partir de 5 de julho de 2008, confor-
me a Resolução nº 22.718, do TSE). A norma alcança os candidatos a Prefeito e a Vice-Prefeito, tanto os
que buscam a reeleição quanto os candidatos de oposição.

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 nºs 19.404, de 18/9/2001, e 19.743, de 31/
10/2002, do TSE, 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 9.504/1997 o comparecimento de
candidato ao local após a inauguração da obra pública, quando já não mais estão presentes os cidadãos
em geral”. (Acórdão nº 24.852, de 27/9/2005, publicado no “Diário da Justiça” de 28/10/2005.)

E, ainda, segundo o Ministro Gilmar Mendes,

“a permanência do Prefeito, candidato à reeleição, em local próximo ao evento de inauguração,
não caracteriza ofensa ao art. 77 da Lei nº 9.504/97. 2. A circulação do Prefeito em companhia
do Governador do Estado pela cidade, após as inaugurações, não configura conduta ilícita, visto
que o Prefeito, embora candidato, permanece na chefia do Executivo Municipal e, assim, exerce
as atividades inerentes a seu cargo paralelamente à campanha eleitoral”. (Acórdão de 4/4/
2006, no Agravo Regimental no Recurso Especial nº 25.093, do TSE.)

Por fim, o candidato a cargo do Poder Executivo que violar a regra estabelecida  no art. 77 terá o
registro de sua candidatura cassado: este é o preceito constante no parágrafo único do mencionado artigo.

4 – P4 – P4 – P4 – P4 – Punições pelo descumprimento das vedaçõesunições pelo descumprimento das vedaçõesunições pelo descumprimento das vedaçõesunições pelo descumprimento das vedaçõesunições 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, de valor entre
R$5.320,50 e R$106.410,00 (consoante o art. 42, § 4º, da Resolução nº 22.718, do TSE). A multa será
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aplicada em procedimento administrativo instaurado a requerimento de candidato, partido político ou coli-
gação 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 I, II, III, IV e VI do “caput” do artigo, 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, a qual 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, as quais 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.

Por fim, 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.

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 R5 – A Lei de R5 – A Lei de R5 – A Lei de R5 – A Lei de Responsabilidade Fiscalesponsabilidade Fiscalesponsabilidade Fiscalesponsabilidade Fiscalesponsabilidade 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 dos Vereadores e dos Prefeitos dar-se-á
no dia 31 de dezembro de 2008, o termo inicial do prazo relativo à expedição de ato do qual resulte aumento
de despesa com pessoal ocorrerá no dia 4 de julho de 2008. Assim, lei concedendo reajuste ou revisão de
vencimentos, ainda que sejam apenas os aumentos decorrentes da inflação, deverá ser aprovada, promul-
gada, 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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5. PROP5. PROP5. PROP5. PROP5. PROPAGANDAGANDAGANDAGANDAGANDA ELEITA ELEITA ELEITA ELEITA ELEITORALORALORALORALORAL

Sara Meinberg Schmidt de Andrade Duarte1

A publicidade é o meio utilizado para dar conhecimento público a qualquer elemento do conhecimento
humano. Enquanto a publicidade visa a levar o fato ao conhecimento de todos, ou seja, transmitir conheci-
mento, 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 aná-

lise da propaganda eleitoral propriamente dita. Ao abordarmos 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 – P1 – P1 – P1 – P1 – Propaganda Propaganda Propaganda Propaganda Propaganda Políticaolíticaolíticaolíticaolítica

1.1 – Propaganda Política Partidária

A propaganda política partidária é proveniente dos partidos políticos e é dirigida aos cidadãos para
conquistar sua simpatia para o programa partidário, para o estatuto do partido e as posições do partido em
face de questões sociais ou econômicas. Ela é disciplinada nos arts. 45 a 49 da Lei Federal nº 9.096, 19 de
setembro de 1995, conhecida como Lei dos Partidos Políticos.

Nos termos do art. 45 da referida lei, a propaganda política partidária visa a 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; e a divulgar a posição do partido em relação
a temas político-comunitários.

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.
Veiculada em horário nobre, a propaganda política partidária vai ao ar entre as 19h30min e as 22

horas. É gratuita, sendo vedada a realização de propaganda paga ou fora dos limites traçados pela lei.
A produção do programa e a respectiva transmissão são de iniciativa dos órgãos de direção partidá-

ria e encontram-se sob a responsabilidade deles.

1 Consultora da ALMG, integrante da equipe de trabalho de Direito Eleitoral.
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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, indo o
programa ao ar em todos os canais simultaneamente. As inserções são intercaladas na programação normal
das emissoras, não havendo simultaneidade em suas transmissões. Cada emissora leva ao ar a propaganda
em momentos distintos.

O tempo da propaganda partidária varia em função da representação parlamentar do partido. Quan-
to maior o número de votos obtidos na eleição para a Casa Legislativa, maior será o tempo disponibilizado.

No segundo semestre do ano da eleição, é proibida a veiculação de propaganda partidária no rádio e
na televisão, ainda que paga. 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 30 de setembro de 1997, que
estabelece normas para as eleições. 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 dispu-
tarão os cargos eletivos pelo partido. Por isso, é vedada a utilização de meio de comunicação de massa
como o rádio e a televisão. Ademais, ela deve ser imediatamente retirada após a convenção partidária.
Nesse sentido dispõe o art. 3º da Resolução do Tribunal Superior Eleitoral – TSE – nº 22.718, de 2008, 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 compreen-
dido 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 Desenvolvidas por Políticos

A propaganda política não partidária desenvolvida por políticos é aquela em que são discutidas ques-
tões 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.

1.4 – Propaganda Política Não Partidária Informal

A propaganda política não partidária informal é aquela que se faz por meio de cidadãos não políticos
ou não filiados a partidos políticos, mas que 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 Institucional2 – Comunicação Institucional2 – Comunicação Institucional2 – Comunicação Institucional2 – 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; propa-
ganda 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
utilizado 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, sendo um chamado, uma con-
vocação. 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 CONEGLIAN, Olivar. Propaganda Eleitoral. De acordo com o Código Eleitoral e com a Lei nº 9.504/97, modificada pelas
Leis nºs 9.840/99, 10.408/02 e 10.740/03. 8ª ed. Curitiba: Juruá, 2006.
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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 5 de julho de 2008 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 necessi-
dade 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 quan-
do, a critério da Justiça Eleitoral, tratar-se de matéria urgente, relevante e característica das funções de
governo.

Nesse sentido dispõem o art. 73, inciso VI, alíneas “b” e “c”, da Lei Federal nº 9.504, de 1997, e o art.
42, inciso VI, da Resolução do TSE nº 22.718, de 2008.

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, VIII, da Lei Federal nº 9.504, de 1997.

É importante considerar, também, que a ilicitude da propaganda institucional pode caracterizar ato
de improbidade administrativa, ensejando 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, por exemplo, a suspen-
são de direitos políticos por até dez anos.

3 – P3 – P3 – P3 – P3 – Propaganda Eleitoralropaganda Eleitoralropaganda Eleitoralropaganda Eleitoralropaganda Eleitoral

A propaganda eleitoral é a 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 candi-
dato é o melhor para o cargo disputado.

Distingue-se da propaganda partidária porque esta visa a 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 sua forma ou 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 22.718, de
2008.

Na hipótese de coligação, devem constar da propaganda do candidato a Prefeito, obrigatoriamente e
de modo legível, sob a denominação da coligação, as legendas de todos os partidos políticos que a inte-
gram, e da propaganda para Vereador constará apenas a legenda do partido político do respectivo candida-
to sob o nome da coligação. Nesse sentido dispõe o art. 6º, § 2º, da Lei nº Federal nº 9.504, de 1997,
regulamentado pelo art. 6º da Resolução do TSE nº 22.718, de 2008.

Na propaganda do candidato a Prefeito, deverá constar, também, o nome do candidato a Vice-Prefei-
to, de modo claro e legível.
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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 de Lei Federal nº
9.504, de 1997).

Nos termos do Código Eleitoral, art. 244, incisos I e II, e da Lei Federal nº 9.504, de 1997, art. 39, §§
3º e 5º, regulamentados pelo art. 12 da Resolução do TSE nº 22.718, de 2008, 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 horas 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 regis-
tro esteja “sub judice” pode efetuar todos os atos relativos à sua campanha eleitoral, inclusive utilizar o
horário eleitoral gratuito para sua propaganda, no rádio e na televisão. Nesse sentido é o disposto nos arts.
15 e 16 da Resolução do TSE nº 22.718, de 2008.

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$21.282,00 (vinte e um mil duzentos e oitenta e dois reais) e R$53.205,00 (cinqüen-
ta e três mil duzentos e cinco reais) ou o equivalente ao custo da propaganda, se este for maior (art. 36, §
3º, da Lei Federal nº 9.504, de 1997, combinado com o art. 3º, § 4º, da Resolução do TSE nº 22.718, 28 de
fevereiro de 2008).

 É importante observar que é vedada, desde 48 horas antes até 24 horas depois da eleição, a veiculação
de qualquer propaganda política na internet, 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 22.718, de 28 de fevereiro de 2008).

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, configurado-se propaganda eleitoral antecipada quando o candidato
antes do período permitido procura levar ao conhecimento do eleitor, mesmo de forma dissimula-
da, 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

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.
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que “a divulgação de candidatura, por folheto e no informativo do partido, antes do termo inicial da propa-
ganda eleitoral, caracteriza propaganda extemporânea e sujeita os infratores a multa.” 5

Destacamos, ainda, a decisão do TRE-MG no sentido de que a mensagem veiculada por meio de
“outdoors”, divulgando evento com a inclusão do nome do futuro candidato como patrocinador, sem a divul-
gação 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.

Um importante ponto a ser observado é o significado e a extensão da expressão “bens de uso co-
mum”. No Direito Eleitoral, o sentido é mais extenso do que no Direito Civil. O art. 13, § 2º, da Resolução do
TSE nº 22.718, de 2008, 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 parti-
culares, 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 propa-
ganda eleitoral no interior das Universidades Federais.7

O art. 13 da Resolução do TSE nº 22.718, de 2008, dispõe que a vedação se aplica também aos
tapumes de obras públicas ou prédios públicos e também às árvores e aos jardins localizados em áreas
públicas. O mesmo dispositivo normativo permite a colocação de bonecos e de cartazes móveis ao longo
das vias públicas, desde que não dificulte o bom andamento do trânsito.

A violação dessas regras sujeita o infrator, após a notificação e comprovação, à restauração do bem
e, caso não cumprida no prazo, a multa num valor entre R$ 2.000,00 (dois mil reais) e R$ 8.000,00 (oito mil
reais).

O TSE decidiu que é propaganda irregular a manutenção de 27 cavaletes fixos (imobilizados) conten-
do 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
Diretora.

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 municipal ou de autorização da Justiça Eleitoral. A veiculação de propaganda eleitoral

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.
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.
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por meio da afixação de faixas, placas, cartazes, pinturas ou inscrições, que não excedam 4m2 e não contra-
riem a legislação, inclusive a que dispõe sobre posturas municipais, independe da obtenção de licença
municipal e de autorização da Justiça Eleitoral. Nesse sentido dispõe o art. 37, § 2º, da Lei Federal nº 9.504,
de 1997, combinado com o art. 14 da Resolução do TSE nº 22.718, de 2008.

Sobre o 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

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 pagamento de multa num valor entre R$5.320,50 (cinco mil trezentos
e vinte reais e cinqüenta centavos) e R$15.961,50 (quinze mil novecentos e sessenta e um reais e cinqüenta
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 a decisão do TSE que, por um lado, entendeu ser proibida a veiculação
de propaganda eleitoral mediante afixação de placas justapostas, com dimensão total superior a 4m², con-
tendo apelo visual de “outdoor”, cuja utilização é vedada.11

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. 12

3.4 – Alto-falantes, comícios e showmícios

O funcionamento de alto-falantes ou amplificadores de som somente é permitido entre as 8 horas 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 teatros. A realização de
comícios e a utilização de aparelhagem de sonorização fixa são permitidas no horário compreendido entre as
8 horas e as 24 horas. Nesse sentido dispõem os §§ 3º e 4º do art. 39 da Lei Federal nº 9.504, de 1997.

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, 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 (§ 6º do art. 39 da Lei Federal nº 9.504, de 1997).

3.6 – Vedações

Em seu art. 8º, a Resolução do TSE nº 22.718, de 2008, explicita o art. 243 do Código Eleitoral,
relacionando as posturas e os casos de restrição do teor da propaganda eleitoral. Dentre 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 incitem o atentado contra

10 TSE  – Res. nº 22.233, de 8/6/2006, Rel. Min. José Delgado.
11  Ac. TSE  – AG nº 8.824, de 18/12/2007, Rel. Min. José Gerardo Grossi.
12  Ac. TRE-MG nº 2.916, de 19/9/2006, Rel. Juiz Rogério Medeiros Garcia de Lima.



63

pessoa ou bens; que provoque animosidade entre as Forças Armadas ou contra elas. 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 ou contravenha a posturas municipais ou a outra qualquer restrição
de direito e aquelas que caluniem, difamem ou causem injúria a qualquer pessoa bem como a órgãos ou
entidades que exerçam autoridade pública.

3.7 – Propaganda eleitoral na internet

 A propaganda eleitoral na internet é permitida, desde que seja feita na página do candidato, destina-
da exclusivamente à campanha eleitoral. Os candidatos podem manter página na internet com a terminação
“can.br”, ou com outras terminações, como mecanismo de propaganda eleitoral, até a antevéspera da
eleição. Os domínios com a terminação “can.br” serão automaticamente cancelados após a votação em 1º
turno, salvo os pertinentes a candidatos que estejam concorrendo em 2º turno, que serão cancelados após
esta votação.

O art. 19 da Resolução do TSE nº 22.718, de 2008, dispõe que o candidato interessado deve provi-
denciar o cadastro do respectivo domínio no órgão gestor da Internet Brasil, responsável pela distribuição e
pelo registro de domínios (www.registro.br), observando a especificação “http://
www.nomedocandidatonumerodocandidato.can.br”, em que o nome do candidato deverá corresponder ao
nome indicado para constar da urna eletrônica, e o número do candidato deverá corresponder ao número
com o qual concorre. Esse registro de domínio somente pode ser realizado após o efetivo requerimento do
registro de candidatura perante a Justiça Eleitoral e é isento de taxa, ficando a cargo do candidato as
despesas com criação, hospedagem e manutenção da página.

Sobre o assunto, destacamos a decisão do TRE-MG que considerou propaganda irregular a divulga-
ção, com conhecimento prévio do candidato, de opinião francamente favorável a ele por página comercial da
internet, com a terminação “com.br”, ferindo o equilíbrio da disputa eleitoral.13

3.8 – Propaganda eleitoral na imprensa

É permitida, até a antevéspera das eleições, a divulgação paga, na imprensa escrita, de propaganda
eleitoral, no espaço máximo, por edição, para cada candidato, partido político ou coligação, de um oitavo de
página de jornal padrão e um quarto de página de revista ou tablóide. A inobservância dessa regra sujeita os
responsáveis pelos veículos de divulgação e os partidos políticos, coligações ou candidatos beneficiados a
multa num valor entre R$1.000,00 (mil reais) e R$10.000,00 (dez mil reais) ou equivalente ao da divulgação
da propaganda paga, se este for maior (Lei Federal nº 9.504, de 1997, art. 43, parágrafo único, combinado
com o art. 20 da Resolução do TSE nº 22.718, de 2008).

3.9 – Propaganda eleitoral no rádio e na televisão

Por força do art. 45 da Lei Federal nº 9.504, de 1997, a partir de 1º de julho de 2008, é vedado às
emissoras de rádio e televisão, em sua programação normal e noticiário, 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 qualquer forma, degradem ou ridicu-
larizem candidato, partido político ou coligação bem como produzir ou veicular programa com esse efeito; e
veicular propaganda política ou difundir opinião favorável ou contrária a candidato, partido político ou coli-
gação a seus órgãos ou representantes.

São proibidos, também, o tratamento privilegiado a candidato, partido político ou coligação; a veiculação
ou divulgação de 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; a divulga-
ção de nome de programa que se refira a candidato escolhido em convenção, ainda quando preexistente,
inclusive se coincidente com o nome do candidato ou o nome por ele indicado para uso na urna eletrônica.

13  Ac. TRE-MG nº 2.919, de 24/9/2004, Rel. Juiz Weliton Militão dos Santos.
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A partir do resultado da convenção, é vedado, ainda, às emissoras transmitir programa apresentado
ou comentado por candidato escolhido em convenção.

O descumprimento dessas normas sujeita a emissora ao pagamento de multa num valor entre
R$21.282,00 (vinte e um mil duzentos e oitenta e dois reais) e R$106.410,00 (cento e seis mil quatrocentos
e dez reais), duplicada em caso de reincidência.

Nos termos do art. 46 da Lei Federal nº 9.504, de 1997, independentemente da veiculação de propa-
ganda eleitoral gratuita no horário definido na lei, é facultada a transmissão, por emissora de rádio ou
televisão, de debates sobre as eleições majoritária ou proporcional. O debate será realizado segundo as
regras estabelecidas em acordo celebrado entre todos os partidos políticos e coligações com candidato ao
pleito e a emissora de rádio ou televisão interessada na realização do evento, o qual deve ser submetido à
homologação pelo Juiz Eleitoral. Inexistindo acordo, o debate deve seguir as regras previstas expressamen-
te no citado dispositivo legal.

A realização de debate sem a presença de candidato de algum partido político ou de coligação é
admitida desde que o veículo de comunicação responsável comprove tê-lo convidado com a antecedência
mínima de 72 horas da realização do debate. É vedada a presença de um mesmo candidato à eleição
proporcional em mais de um debate da mesma emissora. Na hipótese de apenas um candidato comparecer
ao debate, o seu horário pode ser destinado à entrevista deste.

Os pré-candidatos podem participar de entrevistas, debates e encontros antes de 6 de julho de 2008,
desde que não exponham propostas de campanha (art. 24 da Resolução do TSE nº 22.718, de 2008).

3.9.1 – Da propaganda eleitoral gratuita

A propaganda eleitoral no rádio e na televisão restringe-se ao horário gratuito, vedada a veiculação
de propaganda paga, respondendo o candidato, o partido político e a coligação pelo seu conteúdo. Ela deve
utilizar a Linguagem Brasileira de Sinais – Libras – ou os recursos de legenda, que devem constar obrigato-
riamente do material entregue às emissoras.

Por força dos arts. 47 e 57 da Lei Federal nº 9.504, de 1997, 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 Assembléias Legislativas, da
Câmara Legislativa do Distrito Federal ou das Câmaras Municipais devem reservar, no período de 19 de
agosto a 2 de outubro de 2008, horário destinado à divulgação, em rede, da propaganda eleitoral gratuita,
a ser feita da seguinte forma:

1) na eleição para Prefeito e Vice-Prefeito, às segundas, quartas e sextas-feiras:
a) das 7 horas às 7h30min e das 12 horas às 12h30min, no rádio;
b) das 13 horas às 13h30min e das 20h30min às 21 horas, na televisão;
2) nas eleições para Vereador, às terças, quintas-feiras e sábados:
a) das 7 horas às 7h30min e das 12 horas às 12h30min, no rádio;
b) das 13 horas às 13h30min e das 20h30min às 21 horas, na televisão.
Os Juízes Eleitorais devem distribuir os horários reservados à propaganda de cada eleição entre os

partidos políticos e as coligações que tenham candidato, observados os seguintes critérios (Lei Federal nº
9.504, de 1997, art. 47, § 2º, incisos I e II):

1) um terço, igualitariamente;
2) dois terços, proporcionalmente ao número de representantes na Câmara dos Deputados, conside-

rado, no caso de coligação, o resultado da soma do número de representantes de todos os partidos políticos
que a integrarem.

Nos Municípios em que não existir emissora de televisão, os órgãos regionais de direção da maioria
dos partidos políticos participantes do pleito poderão requerer, até o dia 6 de julho de 2008, ao Tribunal
Regional Eleitoral que reserve dez por cento do tempo destinado à propaganda eleitoral gratuita para a
divulgação, em rede, da propaganda dos candidatos desses Municípios pelas emissoras geradoras que os
atingem (Lei Federal nº 9.504, de 1997, art. 48). Essa rede é formada por todas as emissoras geradoras
sediadas no mesmo Município.

Havendo 2º turno, as emissoras de rádio e televisão devem reservar, a partir de 48 horas da procla-
mação dos resultados do 1º turno e até 24 de outubro de 2008, horário destinado à divulgação da propagan-
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da eleitoral gratuita para a eleição de Prefeito, dividido em 2 períodos diários de 20 minutos, inclusive aos
domingos, iniciando-se às 7 horas e às 12 horas, no rádio, e às 13 horas e às 20h30min, na televisão, horário
de Brasília. O tempo de cada período diário será dividido igualitariamente entre os candidatos (art. 49 da
Lei Federal nº 9.504, de 1997).

Até 12 de agosto de 2008, os Juízes Eleitorais devem efetuar o 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.

No período de 19 de agosto a 2 de outubro de 2008, 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 Assembléias Legislativas, da
Câmara Legislativa do Distrito Federal ou das Câmaras Municipais devem reservar 30 minutos diários,
inclusive aos domingos, para a propaganda eleitoral gratuita, a serem usados em inserções de até 60 se-
gundos, a critério do respectivo partido político ou coligação, assinadas obrigatoriamente pelo partido polí-
tico ou coligação, e distribuídas, ao longo da programação veiculada entre as 8 horas e as 24 horas, obede-
cido o seguinte:

1) destinação exclusiva do tempo para a campanha dos candidatos a Prefeito e Vice-Prefeito;
2) a distribuição levará em conta os blocos de audiência entre as 8 horas e as 12 horas; as 12 horas

e as 18 horas; as 18 horas e as 21 horas; as 21 horas e as 24 horas, de modo que o número de inserções seja
dividido igualmente entre eles;

3) 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 político ou coligação.

As inserções no rádio e na televisão são calculadas à base de 30 segundos e podem ser divididas em
módulos de 15 segundos ou agrupadas em módulos de 60 segundos, a critério de cada partido político ou
coligação, sendo obrigatória a identificação do partido político ou da coligação.

Por força do art. 55 da Lei Federal nº 9.504, de 1997, na propaganda eleitoral feita no horário gratui-
to, é vedada ao partido político, à coligação ou ao candidato a transmissão, ainda que sob a forma de
entrevista jornalística, de 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.
Também é proibido o uso de 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 subseqüente, dobrada a cada reinci-
dência, devendo, no mesmo período, exibir-se a informação de que a não-veiculação do programa resulta de
infração à Lei Eleitoral.

Durante a transmissão pela televisão, em bloco ou em inserções, a propaganda deverá ser identificada
pela legenda “propaganda eleitoral gratuita” e pelo Município a que se refere.

Na divulgação de pesquisas no horário eleitoral gratuito, devem ser informados, com clareza, o perí-
odo 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.

RRRRReferências bibliográficaseferências bibliográficaseferências bibliográficaseferências bibliográficaseferências bibliográficas

CONEGLIAN, Olivar. Propaganda Eleitoral. De acordo com o Código Eleitoral e com a Lei nº 9.504/97,
modificada pelas Leis nºs 9.840/99, 10.408/02 e 10.740/03. 8ª ed. Curitiba: Juruá, 2006.

GOMES, José Jairo. Propaganda Político-Eleitoral. Belo Horizonte: Del Rey, 2006.



66

6. PERGUNT6. PERGUNT6. PERGUNT6. PERGUNT6. PERGUNTAS E RESPOSTAS E RESPOSTAS E RESPOSTAS E RESPOSTAS E RESPOSTASASASASAS

Antônio Augusto Salles e Salles1

1 – O que é captação ilícita de sufrágio?1 – O que é captação ilícita de sufrágio?1 – O que é captação ilícita de sufrágio?1 – O que é captação ilícita de sufrágio?1 – O que é captação ilícita de sufrágio?
Resposta –Resposta –Resposta –Resposta –Resposta – Constitui captação ilícita de sufrágio 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, conforme estabelece o art. 41-A da
Lei das Eleições (Lei nº 9.504, de 1997).

Para a incidência da norma basta que haja a promessa ou a oferta (oferecimento) de vantagem de
qualquer natureza, não sendo necessário que o eleitor receba de fato a vantagem e/ou o bem do candidato.
Basta o simples aliciamento da vontade do eleitor, por meio de promessa de vantagem, atual ou futura, em
troca de seu voto, para caracterização do ilícito eleitoral.

Mesmo que não haja benefício para o candidato, ou seja, que ele não convença o eleitor ou que o
eleitor não aceite a proposta, ainda assim estaria configurada a captação ilícita de sufrágio.

É importante ressaltar que a vantagem ofertada deve estar relacionada ao eleitor individualmente,
não sendo considerada a promessa dirigida coletivamente, que transcenda pessoas determináveis, tais
como a promessa de construção de uma unidade escolar numa determinada comunidade ou a reforma de
uma igreja. Situações como essas, que revertem em favor de grupos, não estariam no escopo da norma
legal em questão, embora a jurisprudência tenha alargado a sua aplicação, conforme veremos abaixo.

Cumpre salientar, coerentemente com a estruturação do preceito legal, que não é necessário que
haja verificação da potencialidade do fato para desequilibrar a disputa eleitoral, conforme entendimento
firme do Tribunal Superior Eleitoral (Recurso Especial Eleitoral nº 27.104/PI, publicado no “Diário de Justi-
ça” de 14/5/2008).

2 – P2 – P2 – P2 – P2 – Para a caracterização do ilícito denominado captação irregular de sufrágio é necessário que o candidato ajaara a caracterização do ilícito denominado captação irregular de sufrágio é necessário que o candidato ajaara a caracterização do ilícito denominado captação irregular de sufrágio é necessário que o candidato ajaara a caracterização do ilícito denominado captação irregular de sufrágio é necessário que o candidato ajaara a caracterização do ilícito denominado captação irregular de sufrágio é necessário que o candidato aja
pessoalmente e faça ele mesmo a oferta de vantagem ou bem ao eleitor?pessoalmente e faça ele mesmo a oferta de vantagem ou bem ao eleitor?pessoalmente e faça ele mesmo a oferta de vantagem ou bem ao eleitor?pessoalmente e faça ele mesmo a oferta de vantagem ou bem ao eleitor?pessoalmente e faça ele mesmo a oferta de vantagem ou bem ao eleitor?

Resposta –Resposta –Resposta –Resposta –Resposta – Embora o dispositivo legal que disciplina esse assunto, art. 41-A da Lei nº 9.504, de
1997, prescreva que o candidato é quem deveria ser o agente da conduta ilícita, e mesmo não sendo tecni-
camente correto ampliar o alcance da norma, tendo em vista seu caráter punitivo, o Tribunal Superior Elei-
toral vem admitindo a caracterização da captação ilícita de votos também quando a ação é realizada por
outra pessoa. Entretanto, exige que o candidato tenha conhecimento da ação e a ela não se oponha.

3 – Quais as conseqüências da condenação pela prática da captação ilícita de sufrágio?3 – Quais as conseqüências da condenação pela prática da captação ilícita de sufrágio?3 – Quais as conseqüências da condenação pela prática da captação ilícita de sufrágio?3 – Quais as conseqüências da condenação pela prática da captação ilícita de sufrágio?3 – Quais as conseqüências da condenação pela prática da captação ilícita de sufrágio?
Resposta –Resposta –Resposta –Resposta –Resposta – O candidato será multado e terá seu registro de candidatura ou diploma cassado.
A multa pode variar de 1.000 a 50.000 Ufirs. Para a fixação do valor leva-se em conta a gravidade do

caso.
É importante lembrar que a captação ilícita de sufrágio tem efeitos imediatos para o candidato,

cancelando o registro ou diploma, este último se for o caso de decisão após a diplomação.
Todavia, 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 enquanto não proferida a decisão final,
conforme entendimento do TSE no Agravo Regimental na Medida Cautelar nº 2.290/AM, relatado pelo
Ministro Cezar Peluso e publicado em 14/2/2008, no qual foram feitas referências a outros julgados na
mesma linha, entre os quais o Acórdão nº 1.394, de 2/9/2004.

Prestigia-se assim a vontade do eleitor em detrimento de um suposto combate à corrupção eleitoral,
pelo menos até o julgamento definitivo do caso, além de se evitar a inconveniência de sucessivas alterações

1 Advogado da ALMG, integrante da equipe de trabalho de Direito Eleitoral.
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no comando do Poder Executivo. Há de ser mencionada ainda a possível e irreparável redução de tempo do
mandatário eleito, não menos importante que as demais considerações.

É válido registrar a voz renomada de Adriano Soares da Costa (Instituições de Direito Eleitoral. 6ª
ed. Belo Horizonte: Del Rey, 2006), que vem apontando excessos na construção jurisprudencial do instituto
da captação ilícita de sufrágio e para quem o TSE vem ampliando demasiadamente a sua incidência. O
referido autor se reporta à hipótese de punição quando não foi possível determinar as pessoas que tiraram
proveito da promessa, ou quando da extensão da titularidade da ação a terceiro que agiu em nome do
candidato. Agindo assim, o TSE vem demonstrando esforço em dar retorno à sociedade, ao afirmar a inte-
ligência e pertinência da inovadora lei que introduziu o art. 41-A, Lei nº 9.840, de 28/9/99, de autoria
popular, mas reformulando o preceito no sentido de ampliá-lo, acabando por torná-lo irreconhecível.

4 – Existem outras conseqüências para o candidato além da perda do registro ou do mandato previstos no art. 41-4 – Existem outras conseqüências para o candidato além da perda do registro ou do mandato previstos no art. 41-4 – Existem outras conseqüências para o candidato além da perda do registro ou do mandato previstos no art. 41-4 – Existem outras conseqüências para o candidato além da perda do registro ou do mandato previstos no art. 41-4 – Existem outras conseqüências para o candidato além da perda do registro ou do mandato previstos no art. 41-
A?A?A?A?A?

Resposta –Resposta –Resposta –Resposta –Resposta – Sim. Na eleição proporcional, se houver a cassação do registro do candidato, este parti-
cipará da disputa sob condição, conforme visto acima, ou seja, caso a decisão não se reverta e seja confir-
mada, transitando em julgado, o candidato terá sua votação anulada, provocando a recomposição do quoci-
ente eleitoral.

Outro corolário da procedência da ação de captação ilícita de sufrágio, em caso de eleição majoritária,
é a repercussão na situação do vice, seja de Prefeito, Governador ou Presidente. Em qualquer desses casos,
a punição ao titular seria estendida ao vice, pois a conduta ilícita perpetrada geraria benefício a ele também.

5 – O candidato a vice é sempre atingido quando o titular perde o registro ou o diploma?5 – O candidato a vice é sempre atingido quando o titular perde o registro ou o diploma?5 – O candidato a vice é sempre atingido quando o titular perde o registro ou o diploma?5 – O candidato a vice é sempre atingido quando o titular perde o registro ou o diploma?5 – O candidato a vice é sempre atingido quando o titular perde o registro ou o diploma?
Resposta –Resposta –Resposta –Resposta –Resposta – Em algumas hipóteses o vice não é atingido pela perda do direito do titular da chapa.

Quando o titular não preenche alguma das condições de elegibilidade ou possui inelegibilidade não revelada
até o deferimento da candidatura e que posteriormente veio a ser conhecida, poderá estar configurada a
validade da situação do vice, ou seja, a confirmação da sua eleição.

6 – P6 – P6 – P6 – P6 – Poderá haver anulação da eleição?oderá haver anulação da eleição?oderá haver anulação da eleição?oderá haver anulação da eleição?oderá haver anulação da eleição?
Resposta –Resposta –Resposta –Resposta –Resposta – José Jairo Gomes (Direito Eleitoral. Belo Horizonte: Del Rey, 2008, p. 341) ensina que, a

teor do art. 222 do Código Eleitoral, a votação é anulável sempre que viciada por emprego de coação,
fraude, falsidade, abuso de poder econômico ou político, emprego de propaganda vedada ou captação ilícita
de sufrágio. Presume-se que a ocorrência desses eventos é bastante para influenciar a consciência e a
vontade dos eleitores. A seu turno, prescreve o art. 224 do mesmo Código:

“Art. 224 – Se a nulidade atingir a mais de metade dos votos do país nas eleições presidenciais,
do Estado nas eleições federais e estaduais ou do Município nas eleições municipais, julgar-se-
ão prejudicadas as demais votações e o Tribunal marcará dia para nova eleição dentro do prazo
de 20 (vinte) a 40 (quarenta) dias.”.

A eleição poderá ser anulada se o candidato vencedor da disputa tiver obtido votação superior à
metade dos votos válidos, chamada de maioria absoluta de votos válidos, e houver praticado as condutas
enumeradas no art. 222 acima referido, dentre as quais está a captação ilícita de sufrágio, acarretando a
anulação da eleição como um todo, não cabendo ao seu vice e nem mesmo ao segundo colocado a diplomação
para o exercício do cargo.

7 – O art. 81 da Constituição Federal disciplina a hipótese de vacância dos cargos de P7 – O art. 81 da Constituição Federal disciplina a hipótese de vacância dos cargos de P7 – O art. 81 da Constituição Federal disciplina a hipótese de vacância dos cargos de P7 – O art. 81 da Constituição Federal disciplina a hipótese de vacância dos cargos de P7 – O art. 81 da Constituição Federal disciplina a hipótese de vacância dos cargos de Presidente e de Viceresidente e de Viceresidente e de Viceresidente e de Viceresidente e de Vice-----
PPPPPresidente da Rresidente da Rresidente da Rresidente da Rresidente da República conduzindo a desfecho diferente do indicado pelos arts. 222 e 224 do Código Eleitoral.epública conduzindo a desfecho diferente do indicado pelos arts. 222 e 224 do Código Eleitoral.epública conduzindo a desfecho diferente do indicado pelos arts. 222 e 224 do Código Eleitoral.epública conduzindo a desfecho diferente do indicado pelos arts. 222 e 224 do Código Eleitoral.epública conduzindo a desfecho diferente do indicado pelos arts. 222 e 224 do Código Eleitoral.
Esses dispositivos continuam sendo aplicados?Esses dispositivos continuam sendo aplicados?Esses dispositivos continuam sendo aplicados?Esses dispositivos continuam sendo aplicados?Esses dispositivos continuam sendo aplicados?

Resposta –Resposta –Resposta –Resposta –Resposta – Sim. Mas primeiramente é preciso esclarecer que o preceito constitucional referido se
aplica aos Estados e Municípios. Os dispositivos do Código Eleitoral, Lei nº 4.737, de 15/7/65, dirigem-se
às hipóteses de anormalidades apontadas no art. 222, como o emprego de coação, fraude, falsidade, abuso
de poder econômico ou político, emprego de propaganda vedada ou captação ilícita de sufrágio no processo
eleitoral, configurando o que se denomina causa eleitoral, ou seja, pertinentes ao modo como se deu a
aquisição do mandato, sem que tenham sido revogados pela Constituição Federal.

Conforme já mencionado, Adriano Soares da Costa, é bastante recalcitrante quanto às feições da-
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das ao instituto da captação ilícita de sufrágio pelo Tribunal Superior Eleitoral. Às ponderações anterior-
mente referidas quanto ao alargamento do alcance desse instituto, devem ser somados os – temerários –
efeitos imediatos da condenação, agora amenizados pela jurisprudência, que já aceitara o afastamento
imediato do candidato da disputa eleitoral a partir da decisão proferida em primeiro grau, ou seja, sem o
devido processo legal. Contudo, esse entendimento foi revisto no sentido de manter a candidatura sob
condição. Combate, ainda, o referido autor o fato de tratar-se de descabida hipótese de inelegibilidade, que
é matéria que competiria somente a lei complementar. Alerta para o descompasso dos denominados efeitos
imediatos da ação de captação ilícita de sufrágio, que possui suporte no art. 41-A da Lei nº 9.504, de 1997,
mas adota os prazos da ação de investigação judicial eleitoral, art. 22 da Lei Complementar nº 64, de 1990,
e, no tocante aos recursos, os prazos da representação prevista no art. 96 da Lei nº 9.504, de 1997 (Institui-
ções de Direito Eleitoral. 6ª ed. Belo Horizonte: Del Rey, 2006, p. 337 e 338).

Um pouco menos perplexa, Caroline Maria Pinheiro Amorim assevera que

“A possível inconstitucionalidade das sanções do art. 41-A da Lei nº 9.504/97 tem sido alvo de
muita discussão. De um lado estão os que defendem que o art. 41-A está em harmonia com a
Carta Magna, considerando-se que suas punições são tópicas, não ensejadoras de inelegibilidade,
tanto que o candidato mesmo punido naquela eleição pode concorrer ao pleito da eleição seguin-
te. De outra banda, os que asseguram a inconstitucionalidade do citado dispositivo pelo fato de
que este acarretaria a inelegibilidade do candidato, o que fere a ordem constitucional. Porém,
ainda, há muito o que se discutir acerca da matéria.” (Jus Navegandi, texto inserido em 23/11/
2003, acessado em 11/3/2005).

Mais assertivas são as afirmações de José Jairo Gomes, que usa outra linha de argumentação,
questionando a necessidade da realização de nova eleição, explorando possível incongruência com a regra
ou princípio da maioria, elucidando muito, ao aduzir que:

“No entanto, à luz do ordenamento vigente, tal exegese reclama releitura. A realização de novas
eleições, com reconvocação do eleitorado da circunscrição envolvida, é medida drástica, custosa, envolven-
do várias conseqüências. Cumpre ponderar que a nulidade em questão é fruto da presunção de que as
condutas arroladas no art. 222 do CE, nomeadamente o abuso de poder econômico ou político, por si só
influenciam efetivamente os eleitores no momento em que exercem o direito de sufrágio. Na verdade, no
mundo contemporâneo, é impossível demonstrar se a real opção do eleitor decorreu ou não do uso abusivo
de poder, mesmo porque o voto é secreto e não se pode presumir que o cidadão seja imaturo ou inconse-
qüente. Assim, sendo inviável provar que todos os votos foram dados em razão do abuso cometido, por
igual não seria lógico nem jurídico concluir simplesmente que todos são nulos. Esta inferência, na verdade,
é manifestamente fictícia. Ora, o beneficiário das condutas inquinadas logrou registrar regularmente sua
candidatura, seu nome foi licitamente inserido na urna eletrônica, e muitos eleitores compareceram e fize-
ram legítima opção. Certamente diversos cidadãos nem sequer tiveram notícia do abuso praticado, não
sendo, portanto, escorreito concluir pela nulidade de seus votos, o que, aliás, afigura-se como agressão
vitanda à liberdade democrática e à soberania do voto. Não há dúvida de que o autor e o beneficiário de
conduta ilícita e abusiva devam ser severamente punidos, dada a alta reprovabilidade do evento. E a cassa-
ção do diploma é indiscutivelmente uma sanção apropriada. Apenas se questiona a necessidade, no prisma
jurídico, e a razoabilidade de se realizarem novas eleições”.

Continua, o autor, por tecer outras considerações bastante coerentes:

“Diante disso, não há razão para que os votos presumidos ou considerados nulos – que nem
sequer são computados na apuração – tenham o condão de determinar a realização de nova
eleição, ainda mais nos Municípios em que o princípio adotado é o de maioria simples” (Direito
Eleitoral. Belo Horizonte: Del Rey, 2008, p. 343 e 344).

A conclusão final ressaltada revela a contradição da aplicação do princípio da maioria absoluta em
Municípios em que o critério de escolha é de maioria simples, ou seja, não há segundo turno.

8 – T8 – T8 – T8 – T8 – Tendo o art. 81 da Constituição Federal se referido à eleição indireta em caso de vacância ocorrida no segundoendo o art. 81 da Constituição Federal se referido à eleição indireta em caso de vacância ocorrida no segundoendo o art. 81 da Constituição Federal se referido à eleição indireta em caso de vacância ocorrida no segundoendo o art. 81 da Constituição Federal se referido à eleição indireta em caso de vacância ocorrida no segundoendo o art. 81 da Constituição Federal se referido à eleição indireta em caso de vacância ocorrida no segundo
biênio não estaria afastada a aplicação do art. 224 do Código Eleitoral?biênio não estaria afastada a aplicação do art. 224 do Código Eleitoral?biênio não estaria afastada a aplicação do art. 224 do Código Eleitoral?biênio não estaria afastada a aplicação do art. 224 do Código Eleitoral?biênio não estaria afastada a aplicação do art. 224 do Código Eleitoral?

Resposta –Resposta –Resposta –Resposta –Resposta – Realmente, pela redação do § 1º do art. 81 da Constituição, se a dupla vacância ocorrer nos
dois últimos anos do período, a eleição para ambos os cargos será feita pelo Congresso Nacional (leia-se
Casas Legislativas), 30 dias depois da última vaga, dando margem para se questionar se a vacância por causa
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eleitoral, que ocorra no período do segundo biênio, continuaria a ser regida pelo art. 224 do Código Eleitoral.
Tanto a doutrina como a jurisprudência tem enfrentado a questão, com registro de posições em sen-

tidos opostos, conforme enfocaremos abaixo.
José Jairo Gomes (Direito Eleitoral. Belo Horizonte: Del Rey, 2008, p. 408) esclarece:

“Observe-se que, se as vacâncias dos cargos de titular e vice se derem nos dois últimos anos do
período de mandato, não há, em princípio, impedimento a que matéria passe a ser regida pelo art.
81 da Constituição Federal, aplicável por analogia. Extrai-se deste dispositivo que, em caso de
vacância dos cargos de chefia do Poder Executivo (titular e vice) nos dois primeiros anos de
mandato, far-se-á eleição direta 90 dias depois da abertura da última vaga. Ocorrendo a vacância
nos últimos dois anos, ‘a eleição para ambos os cargos será feita trinta dias depois da última
vaga, pelo Congresso Nacional (ou Casa Legislativa correspondente), na forma da lei’ (§ 1º).
Igualmente já entendeu a Corte Superior Eleitoral:

‘(...) caso em que não se aplica a norma do art. 224 do Código Eleitoral – à consideração de que
já ultrapassados os dois primeiros anos do mandato – nem se pode cogitar da assunção dos
cargos pela chapa majoritária que obteve a segunda colocação, haja vista o disposto no art. 81,
§ 1º, da Constituição Federal, que prevê a realização, em hipótese como tal, de eleição indireta
pelo Poder Legislativo local, para o restante do período do mandato (precedentes TSE). Recurso
desprovido, determinando-se o afastamento imediato do Prefeito e do vice’ (TSE – Ac. nº 21.308,
de 18/12/2003 – JURISTSE 11:94).

No entanto, essa exegese tem sido afastada. A mesma corte tem entendido que ‘a eleição indireta previs-
ta nos arts. 80 e 81 da Constituição Federal pressupõe a vacância não eleitoral. A saber: falecimento, renúncia,
desincompatibilização, além de cassação do mandato por ato do Poder Legislativo’ (TSE AgRgMS nº 3.427/
2006 – JTSE 3:2006:185). Por conseguinte, deve-se aplicar o art. 224 do Código Eleitoral, com a realização de
novas eleições. O problema desta interpretação é que a regra constitucional em apreço (art. 81, § 1º) não aponta
qualquer causa de vacância dos cargos de titular e vice. Apenas diz ‘ocorrendo vacância nos dois últimos anos...’.
Ademais, do prisma prático, se a vacância ocorrer no último ano do mandato, haverá coincidência com o ano
eleitoral, o que pode prejudicar as atividades da Administração eleitoral, sendo ainda de se considerar a demasia
de se realizarem, na mesma circunscrição, duas eleições diferentes no mesmo ano.”

Ocorre que o Tribunal Superior Eleitoral reviu, novamente, seu entendimento e decidiu de forma como
outrora decidira, recentemente, ao proclamar que qualquer que seja a causa de vacância ocorrida no segun-
do biênio, é indireta a eleição para cargos majoritários do Poder Executivo, em todos os níveis, conforme
acórdão proferido no Respe nº 27.737, de 4/12/2007, relator o Ministro José Delgado, e acórdão proferido
em 17/4/2008, no AgRg. Medida Cautelar nº 2303/SP, relator o Ministro Caputo Bastos, cuja ementa,
publicada no “Informativo TSE nº 11”, está reproduzida abaixo:

“Agravo regimental. Medida cautelar. Pedido. Atribuição.
Efeito suspensivo. Recurso especial. Decisão regional.
Determinação. Realização. Novas eleições. Questão.
Relevância.
O art. 81, § 1º, da Constituição Federal, ao prever a realização de eleições indiretas no segundo
biênio dos mandatos a que se refere, é igualmente aplicável, por simetria, aos Estados e Municí-
pios, independentemente da causa de vacância, eleitoral ou não eleitoral. Esse entendimento
evita a movimentação da Justiça Eleitoral, quanto à inconveniência de organização de uma elei-
ção direta, em momento em que já se encontra direcionada à organização do pleito subseqüente.
Ante essa orientação, recomenda-se o deferimento do pedido de liminar, a fim de suspender as
eleições diretas determinadas por Tribunal Regional Eleitoral. Nesse entendimento, o Tribunal
deu provimento ao agravo regimental. Unânime. Agravo Regimental na Medida Cautelar nº 2.303/
SP, rel. Min. Caputo Bastos, em 17/4/2008.”

9 – O eleitor que aceita vantagem, bens ou dinheiro em troca do seu voto está sujeito a punição?9 – O eleitor que aceita vantagem, bens ou dinheiro em troca do seu voto está sujeito a punição?9 – O eleitor que aceita vantagem, bens ou dinheiro em troca do seu voto está sujeito a punição?9 – O eleitor que aceita vantagem, bens ou dinheiro em troca do seu voto está sujeito a punição?9 – O eleitor que aceita vantagem, bens ou dinheiro em troca do seu voto está sujeito a punição?
Resposta –Resposta –Resposta –Resposta –Resposta – O eleitor que negocia seu voto poderá ser alcançado pelo ilícito penal tipificado no art.

299 do Código Eleitoral.
No julgamento do Recurso em Habeas Corpus nº 40, classe 23ª Zona – São Lourenço, pelo TSE, em

8/3/2002, relatado pelo Ministro Fernando Neves, foi exarada a seguinte ementa, que revela reciprocidade
na autoria da ação delitiva:

“Ementa:
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Recurso em habeas-corpus – Corrupção eleitoral – Art. 299 do Código Eleitoral – Aceitação da
dívida em troca de voto – Conduta típica – Recurso a que se negou provimento.
1. O art. 299 do Código Eleitoral veda tanto o oferecimento de vantagem em troca de voto
quanto a aceitação de benesse para o mesmo fim.
2. Podem figurar no pólo passivo da ação penal tanto candidatos como meros eleitores”.

10 – O candidato cassado pode disputar a eleição suplementar?10 – O candidato cassado pode disputar a eleição suplementar?10 – O candidato cassado pode disputar a eleição suplementar?10 – O candidato cassado pode disputar a eleição suplementar?10 – O candidato cassado pode disputar a eleição suplementar?
Resposta –Resposta –Resposta –Resposta –Resposta – A participação de candidato cassado na eleição suplementar, conforme demonstra José

Jairo Gomes (Direito Eleitoral. Belo Horizonte: Del Rey, 2008, p. 409), passou a ser vedada a partir do
julgamento do Mandado de Segurança nº 3.413, em 14/2/2006, relatado pelo Ministro Marco Aurélio,
afastando a possibilidade daquele que deu causa à nulidade poder dela se beneficiar, ao afirmar que:

“A admissão da candidatura do causador da anulação do pleito significaria premiar o autor do
ilícito. (...) Concluir que somente vinga na espécie, a multa, podendo aqueles que transgridem a
lei lograr nova participação, conflita a mais não poder com o bom senso, norteador de toda e
qualquer interpretação. Resulta em mitigar as próprias conseqüências da lei, afastando sanção
nela prevista. Até mesmo a proximidade de datas revela, participando aqueles que deram causa
à declaração de nulidade do primeiro escrutínio, a contaminação do segundo, tendo em conta as
repercussões das práticas ilícitas empreendidas. Vem-nos, do grande todo que é o Direito Civil,
que ninguém pode se beneficiar da própria torpeza e a tanto equivale concluir que as candidatu-
ras glosadas podem ser renovadas, em verdadeira segunda época, para o pleito subseqüente”
(JTSE 3:2006:175)

A elogiável evolução da jurisprudência no sentido de impedir o candidato causador da anulação da
eleição de participar da nova eleição a ser realizada indicou como fundamento desse novo entendimento da
Corte eleitoral o fato dele poder ser beneficiado, a despeito de sua punição, pela ilicitude que praticara e,
também, não menos importante, a possibilidade real de permitir que os efeitos da conduta ilícita, que já
distorcera a vontade do eleitor, se repitam. Com efeito, a decisão judicial que anula a eleição não tem o
condão de esterilizar tais males. Poderá, obviamente, gerar os mesmos dividendos irregulares da ação de
captação ilícita de sufrágio para o candidato cassado, já verificados na eleição anulada, também na votação
da nova eleição, contaminando o processo eleitoral novamente, conforme assentado pelo voto do Ministro
Marco Aurélio, parcialmente transcrito acima, que delineou tão bem esse novo paradigma, já ventilado em
outros acórdãos anteriores do referido Tribunal, sem a devida ressonância.

11 11 11 11 11 – Os votos nulos por opção do eleitor poderão levar à anulação da eleição?– Os votos nulos por opção do eleitor poderão levar à anulação da eleição?– Os votos nulos por opção do eleitor poderão levar à anulação da eleição?– Os votos nulos por opção do eleitor poderão levar à anulação da eleição?– Os votos nulos por opção do eleitor poderão levar à anulação da eleição?
Resposta –Resposta –Resposta –Resposta –Resposta – O voto nulo por opção do eleitor não tem repercussão no resultado da eleição. Essa

hipótese não passa de manifestação apolítica do eleitor, conforme já decidiu o TSE no Aresp nº 25.585/GO,
“Diário de Justiça” de 27/2/2007, bem como no AR no AI nº 7355/BA:

“Agravo Regimental no Agravo de Instrumento nº 7.355/BA
Relator: Ministro Carlos Ayres Britto
Ementa:
Eleições 2004. Agravo regimental. Agravo de instrumento. Recurso contra a expedição do diplo-
ma. Pedido de realização das novas eleições. Nulidade dos votos por manifestação apolítica.
Desconsideração para fins de aplicação do art. 224 do Código Eleitoral. Agravo regimental que
não infirma os fundamentos da decisão agravada.
Desprovimento.
1. Deixando o recurso de atacar todos os fundamentos da decisão, deve ela subsistir. Caso em
que o recurso manejado se revela insuscetível de atingir seu objetivo.
2. De acordo com iterativa jurisprudência deste Tribunal Superior ‘para fins de aplicação do dis-
positivo (art. 224 do CE), não se somam aos votos anulados em decorrência da prática de condu-
ta vedada, os votos nulos por manifestação apolítica de eleitores’. (Ag nº 6.505, Ministro José
Gerardo Grossi.)
3. Agravo regimental desprovido.
‘Diário de Justiça’ de 23/4/2008.”

12 – Qual o reflexo da anulação de votos para o quociente partidário eleitoral?12 – Qual o reflexo da anulação de votos para o quociente partidário eleitoral?12 – Qual o reflexo da anulação de votos para o quociente partidário eleitoral?12 – Qual o reflexo da anulação de votos para o quociente partidário eleitoral?12 – Qual o reflexo da anulação de votos para o quociente partidário eleitoral?
Resposta –Resposta –Resposta –Resposta –Resposta – A anulação de votos por fraude, corrupção ou captação ilícita de sufrágio, ocorrida e
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processada, com decisão proclamada antes da eleição, gera alteração no quociente eleitoral nas eleições
proporcionais.

De outro modo, caso a anulação venha a ocorrer depois da votação, somente gerará efeitos para o
candidato, que terá sua votação desprezada. Para o partido político ao qual o candidato está vinculado a
votação persiste, sem qualquer alteração para o quociente do partido e para o quociente eleitoral, por força
dos §§ 3º e 4º do art. 175 do Código Eleitoral.

13 – O candidato pode usar na sede de seu comitê eleitoral placa com dimensões superiores ao limite atualmente13 – O candidato pode usar na sede de seu comitê eleitoral placa com dimensões superiores ao limite atualmente13 – O candidato pode usar na sede de seu comitê eleitoral placa com dimensões superiores ao limite atualmente13 – O candidato pode usar na sede de seu comitê eleitoral placa com dimensões superiores ao limite atualmente13 – O candidato pode usar na sede de seu comitê eleitoral placa com dimensões superiores ao limite atualmente
permitido, de 4m²?permitido, de 4m²?permitido, de 4m²?permitido, de 4m²?permitido, de 4m²?

Resposta –Resposta –Resposta –Resposta –Resposta – O Tribunal Superior Eleitoral decidiu pela sua admissibilidade, com ressalva, para evitar
uma alteração na jurisprudência no ano eleitoral que pudesse acarretar desigualdade de tratamento.

“Eleições 2006. Agravo regimental. Recurso especial. Propaganda eleitoral. Placa. Comitê de
candidato.
O TSE tem admitido o uso de painel superior a 4m² colocado em comitês eleitorais dos candida-
tos. Entendimento jurisprudencial, ‘contudo, que se revê, para aplicação futura, de modo a que
não seja admitida a fixação, em comitê de candidato, de placa com dimensão superior a quatro
metros quadrados’ (Respe nº 27.696/SP, Min. Marcelo Ribeiro). Nesse entendimento, o Tribunal
negou provimento ao agravo regimental. Unânime. Agravo Regimental no Recurso Especial Elei-
toral nº 27.645/SP, rel. Min. Carlos Ayres Britto, em 24/4/2008.”

Portanto, está claramente permitido o uso desse artefato de propaganda de tamanho superior ao
atualmente permitido, nas dependências físicas do comitê do candidato, cabendo, contudo, ressaltar o fato
de tais placas poderem ser utilizadas antes de iniciado o processo eleitoral, devendo então o candidato
tomar cuidado para que a mesma não contenha mensagem que possa caracterizar propaganda eleitoral
antecipada, conforme decidiu recentemente o Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais, que puniu um
Vereador em Belo Horizonte com multa pela colocação de mensagem eleitoral em uma placa de seu comitê.
Embora tecnicamente não estivesse diante de candidatura propriamente, o Tribunal entendeu, pela notória
pretensão do Vereador de disputar eleição que se aproximava, tratar-se de propaganda eleitoral
extemporânea. O comitê eleitoral não pode antecipar a realização de propaganda eleitoral que somente
será admitida depois do dia 5 de julho do ano da eleição.

14 – O informativo parlamentar14 – O informativo parlamentar14 – O informativo parlamentar14 – O informativo parlamentar14 – O informativo parlamentar, ou seja, a divulgação da atividade parlamentar, ou seja, a divulgação da atividade parlamentar, ou seja, a divulgação da atividade parlamentar, ou seja, a divulgação da atividade parlamentar, ou seja, a divulgação da atividade parlamentar, sofre restrições quanto ao, sofre restrições quanto ao, sofre restrições quanto ao, sofre restrições quanto ao, sofre restrições quanto ao
período, conteúdo e gastos?período, conteúdo e gastos?período, conteúdo e gastos?período, conteúdo e gastos?período, conteúdo e gastos?

Resposta –Resposta –Resposta –Resposta –Resposta – A atividade parlamentar poderá ser divulgada em qualquer período. Não sofre limitação
nem mesmo após iniciado o processo eleitoral. Nem no período que antecede o início da propaganda eleito-
ral, nem no curso dela. Trata-se de exercício da representação política que não sofre limitação da legislação
eleitoral, conforme Resolução nº 20.217, de 2/6/98, do TSE, reafirmada pelo Ministro Carlos Britto, atual-
mente Presidente do TSE, no Recurso Especial Eleitoral nº 26.926, de 23/2/2007, ao ressaltar que “o
parlamentar é, por definição, aquele que parla, que faz uso da fala, é quem se comunica, em suma, com a
população e presta contas a ela de seus atos, de maneira permanente”.

Quanto ao seu conteúdo é necessário ressaltar que não é admitida a chamada propaganda subliminar,
ou seja, disfarçada de atividade parlamentar. Não poderão, certamente, estar presentes elementos consi-
derados caracterizadores de propaganda eleitoral na divulgação da atividade parlamentar realizada em
período que antecede as eleições. Devem ser evitadas menções, ainda que indiretas, à futura eleição.
Deve-se evitar também expressar particular aptidão, chamada de capacidade administrativa, para o exercí-
cio de cargo que será objeto de eleição próxima, fazer alusões à liderança do candidato na circunscrição, ou
utilizar contextos que induzam o eleitor à idéia de que se trata de político hábil e portanto merecedor de seu
voto. Essas situações vêm sendo afirmadas pela jurisprudência unânime do TSE.

Todavia, é preciso salientar que a jurisprudência do TSE quanto a essa questão vem sofrendo singular
modificação no sentido de restringir a divulgação da atuação parlamentar em temas de grande apelo social.

No Recurso Especial Eleitoral nº 26.216, da relatoria do Ministro César Rocha, julgado em 7/3/
2007, ficou assentado que “caracteriza propaganda eleitoral extemporânea (...) a veiculação, em período de
pré-candidaturas, de informe destacando a atuação de parlamentar em temas de grande apelo social, como
saúde, habitação e empregos”.
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Constou do referido julgamento que a configuração de propaganda eleitoral exige a demonstração
dos “méritos” que habilitam o candidato ao exercício da função, corroborando a descrição arrolada acima.

Em outro caso, no Recurso Especial Eleitoral nº 26.706, da relatoria do Ministro José Delgado, de
29/8/2007, ainda que se tenha utilizado o argumento de se tratar de divulgação de atividade parlamentar
para afastar a condenação, o Tribunal entendeu que a reportagem publicada teria transmitido ao eleitor a
idéia de se tratar de um parlamentar que propicia o aporte de expressivos recursos para o Município, promo-
ção pessoal que, em ano de eleição, e a menos de seis meses desta, configura propaganda eleitoral.

É importante ressaltar que nos dois julgamentos acima os fatos ocorreram antes da eleição de 2006,
ou seja, trata-se de entendimento atual do TSE, enfrentando a mesma questão da divulgação da atuação do
parlamentar em favor de certo Município, criando uma vertente de limitação da divulgação da atividade
parlamentar, não obstante a amplitude de liberdade do parlamentar aludida no voto do Ministro Carlos
Britto, acima mencionado.

Por último, quanto aos gastos com a divulgação de sua atividade, o parlamentar deve evitar o chama-
do gasto ostensivo, que pode dar ensejo ao ilícito denominado abuso de poder econômico. Deve, também,
ater-se aos limites das prerrogativas que possui na qualidade de detentor de mandato parlamentar, como o
uso de cotas regimentalmente previstas nas casas legislativas, cabendo enfatizar que, geralmente, as ca-
sas legislativas possuem regras proibindo a indenização de gastos com propaganda eleitoral, como é o caso
desta Assembléia Legislativa de Minas Gerais.

Sobre essa matéria, e aplicável à situação do Vereador, o Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais
respondeu consulta, formulada pelo Deputado Estadual Luiz Humberto Carneiro, que traduz seu entendi-
mento:

“Consulta. Possibilidade de veiculação de propaganda das atividades de parlamentar. Deputado Es-
tadual. Legitimidade. Indagação sobre matéria eleitoral feita em tese. Conhecimento. Inteligência do art.
30, VIII, do CE. Possibilidade de divulgação de atividade parlamentar, às expensas do interessado, nos
diversos meios de comunicação. A publicidade dos feitos de parlamentar pode ser realizada desde que não
haja ostensividade do seu manejo e que não implique prática de propaganda eleitoral extemporânea, ainda
que dissimulada, tampouco abuso de poder econômico. Consulta respondida.” Ac. TRE-MG nº 991, de 2/
10/2007, Rel. Des. Joaquim Herculano Rodrigues.

No caso abaixo, é importante ressaltar que o aspecto da publicação de matérias em jornal gerou a
condenação do Deputado, revelando o risco da divulgação da atividade parlamentar quanto ao seu desvirtu-
amento:

“Recursos. Representação. Propaganda eleitoral extemporânea. Eleições de 2006. Art. 36 da Lei
nº 9.504/97. Procedência parcial. Aplicação de multa no valor mínimo legal. Divulgação de nome
e imagem de Deputado Estadual, candidato à reeleição, em matérias jornalísticas, contendo
mensagens referentes a obras e ações públicas por ele implementadas. Nítido propósito de influ-
enciar a opinião do eleitor. Objetivo de tornar-se conhecido como parlamentar atuante e compe-
tente. Configuração de propaganda eleitoral extemporânea subliminar subliminar subliminar subliminar subliminar. Comprovação de prévio
conhecimento do beneficiário. Aparecimento da imagem do Deputado em várias matérias. A. A. A. A. A
imediata rimediata rimediata rimediata rimediata retirada da pretirada da pretirada da pretirada da pretirada da propaganda não elide a aplicação da multaopaganda não elide a aplicação da multaopaganda não elide a aplicação da multaopaganda não elide a aplicação da multaopaganda não elide a aplicação da multa, restando comprovada a res-
ponsabilidade dos beneficiários. Aplicação de multa ao responsável pela veiculação. Recursos a
que se nega provimento.” Ac. TRE-MG nº 981, de 26/7/2006, Rel. Des. Joaquim Herculano
Rodrigues (grifos nossos).

É interessante destacar o aspecto de a retirada da propaganda, se é que foi possível se concretizar
no caso referido, não elidir a aplicação da multa, pois não se trata dos casos do art. 37 da Lei Eleitoral, para
os quais é facultada a retirada como fator de elisão.

15 – Há a possibilidade de propaganda partidária ser considerada propaganda eleitoral?15 – Há a possibilidade de propaganda partidária ser considerada propaganda eleitoral?15 – Há a possibilidade de propaganda partidária ser considerada propaganda eleitoral?15 – Há a possibilidade de propaganda partidária ser considerada propaganda eleitoral?15 – Há a possibilidade de propaganda partidária ser considerada propaganda eleitoral?
Resposta –Resposta –Resposta –Resposta –Resposta – A propaganda partidária não pode divulgar mensagens que façam alusão a ações ou

obras de determinado governo, sob pena de desvirtuamento de sua finalidade legal. Além dessa hipótese,
existem outras possibilidades de caracterização de propaganda eleitoral.

Em recente acórdão, o TSE confirmou decisão proferida pelo TRE mineiro no Recurso Especial Eleito-
ral nº 26.200, publicado 6/6/2007, ao declarar que:

“Divulgação de mensagem em programa de propaganda partidária por meio da qual Deputado
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Estadual enaltece obras e programas sociais do governo de candidato à reeleição. Violação do
disposto no art. 36 da Lei nº 9.504/97. Impossibilidade de responsabilização do notório pré-
candidato, que não teve ciência da veiculação, tampouco figurou no pólo passivo da representa-
ção. Caracterização de propaganda eleitoral extemporânea”.

A irregularidade tem reflexo também no direito de transmissão do partido, se tiver sido praticada pelo
horário partidário, que poderá perder tempo de transmissão proporcionalmente à gravidade da falta come-
tida e não ao tempo que dedicou a sua consumação, conforme AI nº 7.674 (TSE), publicado em 13/6/2007.

16 – A retirada da propaganda eleitoral irregular pode afastar a aplicação de multa?16 – A retirada da propaganda eleitoral irregular pode afastar a aplicação de multa?16 – A retirada da propaganda eleitoral irregular pode afastar a aplicação de multa?16 – A retirada da propaganda eleitoral irregular pode afastar a aplicação de multa?16 – A retirada da propaganda eleitoral irregular pode afastar a aplicação de multa?
Resposta –Resposta –Resposta –Resposta –Resposta – Quando a propaganda irregular se enquadra nas hipóteses descritas no art. 37 da Lei

Eleitoral e, uma vez notificado da irregularidade, o candidato promova a sua retirada no prazo de 48 horas,
a aplicação da multa poderá ser afastada. A Lei nº 11.300, entre muitas alterações, modificou a redação do
art. 37 da Lei Eleitoral, dispondo que:

“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 outros equipamentos urbanos, é vedada a
veiculação de propaganda de qualquer natureza, inclusive pichação, inscrição a tinta, fixação de
placas, estandartes, faixas e assemelhados.
§ 1º – A veiculação de propaganda em desacordo com o disposto no caput deste artigo sujeita o
responsável, após a notificação e comprovação, a 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).”.
Facultou, assim, ao infrator, nos casos elencados no citado dispositivo, a possibilidade de restau-
ração do bem, conforme assentado no acórdão do Recurso Eleitoral Especial nº 27.785, em 6/2/
2008, relator o Ministro Caputo Bastos, segundo o qual “a norma eleitoral vigente não permite
aplicação da multa quando constatada a retirada da propaganda eleitoral irregular dentro do
prazo estabelecido pela Justiça Eleitoral”.

17 – Quando começa o processo eleitoral?17 – Quando começa o processo eleitoral?17 – Quando começa o processo eleitoral?17 – Quando começa o processo eleitoral?17 – Quando começa o processo eleitoral?
Resposta –Resposta –Resposta –Resposta –Resposta – Para muitos, o processo eleitoral se restringe aos atos de votação, apuração e proclama-

ção dos eleitos com a divulgação dos resultados. Mas seu início se dá com a indicação e a escolha dos
candidatos em convenção partidária, o que acontece no período de 10 a 30 de junho do ano da eleição.

Entretanto, muitas são as condições impostas aos interessados que extrapolam esse período, como
por exemplo, além da propaganda eleitoral extemporânea proibida, já mencionada, as vedações dirigidas ao
Poder Executivo que se iniciam no ano eleitoral, ou seja, em janeiro, proibindo distribuição de bens,
condicionando gastos com publicidade, entre outras sérias limitações.

É interessante citar um julgado de 20/9/2007, originário de Santa Vitória–MG, em que dois Verea-
dores haviam sido condenados a pagar multa por propaganda eleitoral extemporânea e o TRE mineiro
reformou a decisão do Juiz singular, sob a alegação de que o fato ocorrido em maio de 2007 não teria como
repercutir na eleição de 2008, configurando possível entendimento geral de que o processo eleitoral não se
alarga ilimitadamente.

18 – Existe a chamada candidatura nata?18 – Existe a chamada candidatura nata?18 – Existe a chamada candidatura nata?18 – Existe a chamada candidatura nata?18 – Existe a chamada candidatura nata?
Resposta –Resposta –Resposta –Resposta –Resposta – Trata-se de direito assegurado aos parlamentares e aos suplentes que tenham exercido

cargo parlamentar, por qualquer período, de se candidatarem pelo mesmo partido ao qual se encontram
filiados, para o mesmo cargo, sem depender da sua indicação em convenção.

Todavia, esse dispositivo, § 1º do art. 8º da Lei nº 9.504, de 1997, teve sua eficácia suspensa, na ADI
nº 2.530-9, pelo Supremo Tribunal Federal.

19 – Qual é o critério de distribuição de cadeiras para as eleições proporcionais?19 – Qual é o critério de distribuição de cadeiras para as eleições proporcionais?19 – Qual é o critério de distribuição de cadeiras para as eleições proporcionais?19 – Qual é o critério de distribuição de cadeiras para as eleições proporcionais?19 – Qual é o critério de distribuição de cadeiras para as eleições proporcionais?
Resposta –Resposta –Resposta –Resposta –Resposta – O processo de distribuição de cadeiras para a eleição proporcional possui duas fases.

Primeiro, chega-se ao quociente eleitoral, que é a divisão do número de votos válidos (votos nominais
somados aos de legenda) pelo número de vagas a serem preenchidas. Depois, calcula-se o quociente parti-
dário, que é a divisão do número de votos obtidos pelo partido pelo quociente eleitoral. Desse modo, são
preenchidas as vagas nesta primeira fase.

Na segunda fase, as vagas remanescentes são distribuídas pelos partidos que atingirem o quociente
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eleitoral, desprezando-se os partidos que não alcançarem o número de votos denominado quociente eleito-
ral, que ficarão sem representação na casa legislativa, conforme ilustrado no exemplo abaixo.

Esse modelo de preenchimento de vagas sofre muitas críticas e é freqüentemente questionado. Os
tribunais superiores, TSE e STF, têm afirmado a sua constitucionalidade, sempre admitindo possíveis modi-
ficações na sua concepção, encargo que se encontra na esfera do legislador federal, que detém a compe-
tência para disciplinar a matéria.

Uma das críticas recorrentes é a imposição de barreira ao nascimento e crescimento de agremiações
novas, bem como o risco de alguns partidos menores não sobreviverem, por força da cláusula de exclusão
explicada acima. Alguns afirmam que o princípio da proporcionalidade não foi violado. Outros o criticam pela
tendência ao bipartidarismo.

O princípio do pluralismo político, inciso V do art. 1º da Constituição Federal, parece não ter sido
homenageado pelo sistema, que por sua índole filtra o crescimento de correntes políticas de menor resso-
nância social, denominadas minorias.

A seguir, a título de ilustração e tendo como fonte o site do TRE-MG (www.tre-mg.gov.br – links:
“Eleições”, “Quociente eleitoral e distribuição de vagas”), apresentamos os quocientes eleitorais de pleitos

Quocientes Eleitorais – eleições recentes

Eleição Quociente Eleitoral (QE)

1992 26.441,13 (Câmara Municipal BH)

92.712 (estadual)
1994

127.096 (federal)

1996 29.963 (Câmara Municipal BH)

96.326 (estadual)
1998

136.069 (federal)

2000 32.760 (Câmara Municipal BH)

124.207 (estadual)
2002

181.242 (federal)

2004 31.229 (Câmara Municipal BH)

127.389 (estadual)
2006

184.747 (federal)

recentes, um exemplo hipotético de cálculo deexemplo hipotético de cálculo deexemplo hipotético de cálculo deexemplo hipotético de cálculo deexemplo hipotético de cálculo de quociente eleitoral e distribuição de vagasquociente eleitoral e distribuição de vagasquociente eleitoral e distribuição de vagasquociente eleitoral e distribuição de vagasquociente eleitoral e distribuição de vagas, bem como um
pequeno glossário de termos relacionados ao assunto.

Exemplo hipotético de cálculo de quociente eleitoral e distribuição das vagas
Em uma eleição municipal, o número total de votos válidos foi 25.320, sendo 15 o número de vagas a

serem preenchidas na Câmara Municipal.
Para obtenção do quociente eleitoral teremos o seguinte cálculo:
25.320 / 15 = 1.688   25.320 / 15 = 1.688   25.320 / 15 = 1.688   25.320 / 15 = 1.688   25.320 / 15 = 1.688   >>>   Quociente eleitoral (QE) = 1.688   Quociente eleitoral (QE) = 1.688   Quociente eleitoral (QE) = 1.688   Quociente eleitoral (QE) = 1.688   Quociente eleitoral (QE) = 1.688
Uma vez obtido o QE, passa-se à distribuição das vagas a serem preenchidas.
Na primeira fase, a distribuição das vagas é feita por meio do quociente partidário (QP)quociente partidário (QP)quociente partidário (QP)quociente partidário (QP)quociente partidário (QP), que é

calculado dividindo-se o número de votos válidos dados ao partido votos válidos dados ao partido votos válidos dados ao partido votos válidos dados ao partido votos válidos dados ao partido pelo quociente eleitoral.quociente eleitoral.quociente eleitoral.quociente eleitoral.quociente eleitoral.
Suponhamos que três partidos (PX, PYPX, PYPX, PYPX, PYPX, PY e PPPPPWWWWW) tenham alcançado o quociente eleitoral, com a seguin-

te votação:
PX =  10.200 votos válidos
PY =    6.300 votos válidos
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PW =   5.250 votos válidos
Teremos então a seguinte distribuição de vagas:
QP de PX:   10.200 / 1.688 = 6
QP de PY:     6.300 / 1.688 = 3
QP de PW:    5.250 / 1.688 = 3
Dessa forma, 12 vagas12 vagas12 vagas12 vagas12 vagas foram distribuídas através do QP.
Pelo sistema de médiassistema de médiassistema de médiassistema de médiassistema de médias, serão distribuídas as vagas restantes (não preenchidas pelo QP), dividindo-

se o total de votos válidos de cada partido pelo número de vagas já preenchidas mais 1. O partido que
obtiver a maior média ficará com a vaga. O cálculo se repetirá para a distribuição de cada um dos lugares

PX:   10.200 / (6+1) = 1.457

PY:     6.300 / (3+1) = 1.575

PW:    5.250 / (3+1) = 1.312

A primeira vaga fica com o PY

PX:   10.200 / (6+1) = 1.457

PY:     6.300 / (4+1) = 1.260

PW:    5.250 / (3+1) = 1.312

A segunda vaga fica com o PX

PX:   10.200 / (7+1) = 1.275

PY:     6.300 / (4+1) = 1.260

PW:    5.250 / (3+1) = 1.312

A terceira vaga fica com o PW

restantes. Neste exemplo, serão três rodadas de cálculos.
Assim, teremos:
Ressalte-se que o preenchimento das vagas obtidas por partido ou coligação obedecerá à ordem de

votação recebida por seus candidatos.

GLGLGLGLGLOSOSOSOSOSSÁRIOSÁRIOSÁRIOSÁRIOSÁRIO
CirCirCirCirCircunscriçãocunscriçãocunscriçãocunscriçãocunscrição ––––– divisão territorial (cidade, Estado, País, etc.).
VVVVVoto válidooto válidooto válidooto válidooto válido ––––– a legislação considera como válido o voto dado diretamente a um determinado candida-

to ou a um partido (voto de legenda). Os votos nulos não são considerados válidos desde o Código Eleitoral
(Lei nº 4.737, de 1965). Já os votos em branco não são considerados válidos desde as eleições de 1998.

VVVVVoto nominaloto nominaloto nominaloto nominaloto nominal ––––– voto dado a um determinado candidato.
VVVVVoto de legendaoto de legendaoto de legendaoto de legendaoto de legenda ––––– voto dado a determinado partido, sem menção a nome de candidato. O voto de

legenda é contado como válido para fins de cálculo do quociente eleitoral e do quociente partidário. Essa
opção de voto só existe na eleição proporcional.

Maioria absolutaMaioria absolutaMaioria absolutaMaioria absolutaMaioria absoluta ––––– é a quantidade formada por 50% mais 1 dos votos.

20 – A propaganda eleitoral poderá ser mantida após as eleições?20 – A propaganda eleitoral poderá ser mantida após as eleições?20 – A propaganda eleitoral poderá ser mantida após as eleições?20 – A propaganda eleitoral poderá ser mantida após as eleições?20 – A propaganda eleitoral poderá ser mantida após as eleições?
Resposta Resposta Resposta Resposta Resposta ––––– O Prof. Edson de Resende Castro, Promotor Eleitoral, alerta que:

“Essa verdadeira poluição visual é tolerada durante aquele período em face do direito constituci-
onalmente garantido ao cidadão/eleitor de informar-se quanto aos candidatos que disputam o
seu voto. E mesmo em razão do direito que tem os candidatos à propaganda eleitoral.

Realizada a eleição, entretanto, não mais há razão para que a propaganda eleitoral continue a compor
o panorama visual das ruas, praças, avenidas e rodovias, ou seja, dos locais de circulação pública.

(...)

O TSE estabeleceu a data de 4 de novembro de 2008 como o último dia para a retirada da
propaganda relativa ao primeiro turno, com a restauração do bem, se for o caso, e o dia 25 de
novembro como termo final para a remoção da propaganda que ainda remanescer em razão da
realização do segundo turno.” (Teoria e Prática do Direito Eleitoral. Belo Horizonte: Mandamen-
tos, 2008, p. 388 e 389.)
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7.1 – Constituição da R7.1 – Constituição da R7.1 – Constituição da R7.1 – Constituição da R7.1 – Constituição da República Federativa do Brasil de 1988epública Federativa do Brasil de 1988epública Federativa do Brasil de 1988epública Federativa do Brasil de 1988epública Federativa do Brasil de 1988*****

(Dispositivos relacionados com a matéria eleitoral)(Dispositivos relacionados com a matéria eleitoral)(Dispositivos relacionados com a matéria eleitoral)(Dispositivos relacionados com a matéria eleitoral)(Dispositivos relacionados com a matéria eleitoral)

Título ITítulo ITítulo ITítulo ITítulo I
Dos PDos PDos PDos PDos Princípios Frincípios Frincípios Frincípios Frincípios Fundamentaisundamentaisundamentaisundamentaisundamentais

Art. 1ºArt. 1ºArt. 1ºArt. 1ºArt. 1º – A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios
e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos:

I – a soberania;
II – a cidadania;
III – a dignidade da pessoa humana;
IV – os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa;
V – o pluralismo político.
Parágrafo único – Todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou

diretamente, nos termos desta Constituição.
(...)

Título IITítulo IITítulo IITítulo IITítulo II
Dos Direitos e Garantias FDos Direitos e Garantias FDos Direitos e Garantias FDos Direitos e Garantias FDos Direitos e Garantias Fundamentaisundamentaisundamentaisundamentaisundamentais

Capítulo ICapítulo ICapítulo ICapítulo ICapítulo I
Dos Direitos e Deveres Individuais e ColetivosDos Direitos e Deveres Individuais e ColetivosDos Direitos e Deveres Individuais e ColetivosDos Direitos e Deveres Individuais e ColetivosDos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos

Art. 5ºArt. 5ºArt. 5ºArt. 5ºArt. 5º – Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos
brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade,
à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...)
LXX – o mandado de segurança coletivo pode ser impetrado por:
a) partido político com representação no Congresso Nacional;
(...)

Capítulo IIICapítulo IIICapítulo IIICapítulo IIICapítulo III
Da nacionalidadeDa nacionalidadeDa nacionalidadeDa nacionalidadeDa nacionalidade

Art. 12Art. 12Art. 12Art. 12Art. 12 – São brasileiros:
I – natos:
a) os nascidos na República Federativa do Brasil, ainda que de pais estrangeiros, desde que estes

não estejam a serviço de seu país;
b) os nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro ou mãe brasileira, desde que qualquer deles esteja a

serviço da República Federativa do Brasil;
c) os nascidos no estrangeiro de pai brasileiro ou de mãe brasileira, desde que sejam registrados em

repartição brasileira competente ou venham a residir na República Federativa do Brasil e optem, em qual-
quer tempo, depois de atingida a maioridade, pela nacionalidade brasileira;

(Alínea com redação dada pelo art. 1º da Emenda Constitucional nº 54, de 2007.)

II – naturalizados:
a) os que, na forma da lei, adquiram a nacionalidade brasileira, exigidas aos originários de países de

língua portuguesa apenas residência por um ano ininterrupto e idoneidade moral;
b) os estrangeiros de qualquer nacionalidade, residentes na República Federativa do Brasil há mais

de quinze anos ininterruptos e sem condenação penal, desde que requeiram a nacionalidade brasileira;

(Alínea com redação dada pelo art. 1º da Emenda Constitucional de Revisão nº 3, de 7/6/1994.)

§ 1º – Aos portugueses com residência permanente no País, se houver reciprocidade em favor dos
brasileiros, serão atribuídos os direitos inerentes ao brasileiro, salvo os casos previstos nesta Constituição.

(Parágrafo com redação dada pelo art. 1º da Emenda Constitucional de Revisão nº 3, de 7/6/1994.)

§ 2º – A lei não poderá estabelecer distinção entre brasileiros natos e naturalizados, salvo nos casos
previstos nesta Constituição.

§ 3º – São privativos de brasileiro nato os cargos:
I – de Presidente e Vice-Presidente da República;
II – de Presidente da Câmara dos Deputados;
III – de Presidente do Senado Federal;

*****     Fonte: site  da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais (www.almg.gov.br).
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IV – de Ministro do Supremo Tribunal Federal;
V – da carreira diplomática;
VI – de oficial das Forças Armadas;
VII – de Ministro de Estado da Defesa.

(Inciso acrescentado pelo art. 1º da Emenda Constitucional nº 23, de 2/9/1999.)

§ 4º – Será declarada a perda da nacionalidade do brasileiro que:
I – tiver cancelada sua naturalização, por sentença judicial, em virtude de atividade nociva ao interes-

se nacional;
II – adquirir outra nacionalidade, salvo nos casos:
a) de reconhecimento de nacionalidade originária pela lei estrangeira;
b) de imposição de naturalização, pela norma estrangeira, ao brasileiro residente em Estado estran-

geiro, como condição para permanência em seu território ou para o exercício de direitos civis.

(Inciso com redação dada pelo art. 1º da Emenda Constitucional de Revisão nº 3, de 7/6/1994.)

(...)
CAPÍTULCAPÍTULCAPÍTULCAPÍTULCAPÍTULO IVO IVO IVO IVO IV

Dos Direitos PDos Direitos PDos Direitos PDos Direitos PDos Direitos Políticosolíticosolíticosolíticosolíticos
Art. 14Art. 14Art. 14Art. 14Art. 14 – A soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto, com

valor igual para todos, e, nos termos da lei, mediante:
I – plebiscito;
II – referendo;
III – iniciativa popular.
§ 1º – O alistamento eleitoral e o voto são:
I – obrigatórios para os maiores de dezoito anos;
II – facultativos para:
a) os analfabetos;
b) os maiores de setenta anos;
c) os maiores de dezesseis e menores de dezoito anos.
§ 2º – Não podem alistar-se como eleitores os estrangeiros e, durante o período do serviço militar

obrigatório, os conscritos.
§ 3º – São condições de elegibilidade, na forma da lei:
I – a nacionalidade brasileira;
II – o pleno exercício dos direitos políticos;
III – o alistamento eleitoral;
IV – o domicílio eleitoral na circunscrição;
V – a filiação partidária;
VI – a idade mínima de:
a) trinta e cinco anos para Presidente e Vice-Presidente da República e Senador;
b) trinta anos para Governador e Vice-Governador de Estado e do Distrito Federal;
c) vinte e um anos para Deputado Federal, Deputado Estadual ou Distrital, Prefeito, Vice-Prefeito e

juiz de paz;
d) dezoito anos para Vereador.
§ 4º – São inelegíveis os inalistáveis e os analfabetos.
§ 5º – 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 perío-
do subseqüente.

(Parágrafo com redação dada pelo art. 1º da Emenda Constitucional nº 16, de 4/6/1997.)

§ 6º – 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.

§ 7º – 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 Territó-
rio, 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.

§ 8º – O militar alistável é elegível, atendidas as seguintes condições:
I – se contar menos de dez anos de serviço, deverá afastar-se da atividade;
II – se contar mais de dez anos de serviço, será agregado pela autoridade superior e, se eleito,

passará automaticamente, no ato da diplomação, para a inatividade.
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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, cargo ou emprego na administração direta ou indireta.

(Parágrafo com redação dada pelo art. 1º da Emenda Constitucional de Revisão nº 4, de 7/6/1994.)

§ 10 – O mandato eletivo poderá ser impugnado ante a Justiça Eleitoral no prazo de quinze dias
contados da diplomação, instruída a ação com provas de abuso do poder econômico, corrupção ou fraude.

§ 11 – A ação de impugnação de mandato tramitará em segredo de justiça, respondendo o autor, na
forma da lei, se temerária ou de manifesta má-fé.

NOTNOTNOTNOTNOTA:A:A:A:A: Gráfico elaborado pelo Diretório Regional de Minas Gerais do Partido da Frente Liberal, que ilustra, de forma simples
e clara, as situações de inelegibilidade por parentesco, de que trata o § 7º do art. 14 da Constituição Federal,
combinados com os arts. 1.591 a 1.595 do Código Civil, que transcrevemos após o gráfico.

LIVRO IV – DO DIREITO DE FLIVRO IV – DO DIREITO DE FLIVRO IV – DO DIREITO DE FLIVRO IV – DO DIREITO DE FLIVRO IV – DO DIREITO DE FAMÍLIAAMÍLIAAMÍLIAAMÍLIAAMÍLIA
TÍTULTÍTULTÍTULTÍTULTÍTULO I – DO DIREITO PESO I – DO DIREITO PESO I – DO DIREITO PESO I – DO DIREITO PESO I – DO DIREITO PESSOALSOALSOALSOALSOAL

SUBTÍTULSUBTÍTULSUBTÍTULSUBTÍTULSUBTÍTULO II – Das Relações de PO II – Das Relações de PO II – Das Relações de PO II – Das Relações de PO II – Das Relações de Parararararentescoentescoentescoentescoentesco
Capítulo I – Disposições GeraisCapítulo I – Disposições GeraisCapítulo I – Disposições GeraisCapítulo I – Disposições GeraisCapítulo I – Disposições Gerais

Art. 1.591 – São parentes, em linha reta, as pessoas que estão umas para com as outras na relação de ascenden-
tes e descendentes.
Art. 1.592 – São parentes, em linha colateral ou transversal, até o quarto grau, as pessoas provenientes de um só
tronco, sem descenderem uma da outra.
Art. 1.593 – O parentesco é natural ou civil, conforme resulte de consangüinidade ou outra origem.
Art. 1.594 – Contam-se, na linha reta, os graus de parentesco pelo número de gerações, e, na colateral, também
pelo número delas, subindo de um dos parentes até ao ascendente comum e descendo até encontrar o outro
parente.
Art. 1.595 – Cada cônjuge ou companheiro é aliado aos parentes do outro pelo vínculo da afinidade.
§ 1º – O parentesco por afinidade limita-se aos ascendentes, aos descendentes e aos irmãos do cônjuge ou
companheiro.
§ 2º – Na linha reta, a afinidade não se extingue com a dissolução do casamento ou da união estável.
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Art. 15Art. 15Art. 15Art. 15Art. 15 – É vedada a cassação de direitos políticos, cuja perda ou suspensão só se dará nos casos de:
I – cancelamento da naturalização por sentença transitada em julgado;
II – incapacidade civil absoluta;
III – condenação criminal transitada em julgado, enquanto durarem seus efeitos;
IV – recusa de cumprir obrigação a todos imposta ou prestação alternativa, nos termos do art. 5º, VIII;
V – improbidade administrativa, nos termos do art. 37, § 4º.
Art. 16Art. 16Art. 16Art. 16Art. 16 – A lei que alterar o processo eleitoral entrará em vigor na data de sua publicação, não se

aplicando à eleição que ocorra até um ano da data de sua vigência.

(Artigo com redação dada pelo artigo único da Emenda Constitucional nº 4, de 14/09/1993.)

CAPÍTULCAPÍTULCAPÍTULCAPÍTULCAPÍTULO VO VO VO VO V
Dos PDos PDos PDos PDos Partidos Partidos Partidos Partidos Partidos Políticosolíticosolíticosolíticosolíticos

Art. 17Art. 17Art. 17Art. 17Art. 17 – É livre a criação, fusão, incorporação e extinção de partidos políticos, resguardados a
soberania nacional, o regime democrático, o pluripartidarismo, os direitos fundamentais da pessoa humana
e observados os seguintes preceitos:

I – caráter nacional;
II – proibição de recebimento de recursos financeiros de entidade ou governo estrangeiros ou de

subordinação a estes;
III – prestação de contas à Justiça Eleitoral;
IV – funcionamento parlamentar de acordo com a lei.
§ 1º – 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.

(Parágrafo com redação dada pelo art. 1º da Emenda Constitucional nº 52, de 8/3/2006.)

§ 2º – Os partidos políticos, após adquirirem personalidade jurídica, na forma da lei civil, registrarão
seus estatutos no Tribunal Superior Eleitoral.

§ 3º – Os partidos políticos têm direito a recursos do fundo partidário e acesso gratuito ao rádio e à
televisão, na forma da lei.

§ 4º – É vedada a utilização pelos partidos políticos de organização paramilitar.
(...)

CAPÍTULCAPÍTULCAPÍTULCAPÍTULCAPÍTULO IIO IIO IIO IIO II
Dos Estados FederadosDos Estados FederadosDos Estados FederadosDos Estados FederadosDos Estados Federados

(...)
Art. 27 Art. 27 Art. 27 Art. 27 Art. 27 – O número de Deputados à Assembléia Legislativa corresponderá ao triplo da representação

do Estado na Câmara dos Deputados e, atingido o número de trinta e seis, será acrescido de tantos quantos
forem os Deputados Federais acima de doze.

§ 1º – Será de quatro anos o mandato dos Deputados Estaduais, aplicando- sê-lhes as regras desta
Constituição sobre sistema eleitoral, inviolabilidade, imunidades, remuneração, perda de mandato, licença,
impedimentos e incorporação às Forças Armadas.

(...)
Art. 28Art. 28Art. 28Art. 28Art. 28 – A eleição do Governador e do Vice- Governador de Estado, para mandato de quatro anos,

realizar-se-á no primeiro domingo de outubro, em primeiro turno, e no último domingo de outubro, em segun-
do turno, se houver, do ano anterior ao do término do mandato de seus antecessores, e a posse ocorrerá em
primeiro de janeiro do ano subseqüente, observado, quanto ao mais, o disposto no art. 77.

(“Caput” com redação dada pelo art. 1º da Emenda Constitucional nº 16, de 4/6/1997.)

§ 1º – Perderá o mandato o Governador que assumir outro cargo ou função na administração pública
direta ou indireta, ressalvada a posse em virtude de concurso público e observado o disposto no art. 38, I, IV e V.

(Parágrafo renumerado pelo art. 2º da Emenda Constitucional nº 19, de 4/6/1998.)

(...)
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CAPÍTULCAPÍTULCAPÍTULCAPÍTULCAPÍTULO IVO IVO IVO IVO IV
Dos MunicípiosDos MunicípiosDos MunicípiosDos MunicípiosDos Municípios

Art. 29Art. 29Art. 29Art. 29Art. 29 – O Município reger-se-á por lei orgânica, votada em dois turnos, com o interstício mínimo de
dez dias, e aprovada por dois terços dos membros da Câmara Municipal, que a promulgará, atendidos os
princípios estabelecidos nesta Constituição, na Constituição do respectivo Estado e os seguintes preceitos:

I – eleição do Prefeito, do Vice-Prefeito e dos Vereadores, para mandato de quatro anos, mediante
pleito direto e simultâneo realizado em todo o País;

II – eleição do Prefeito e do Vice-Prefeito realizada no primeiro domingo de outubro do ano anterior ao
término do mandato dos que devam suceder, aplicadas as regras do art. 77 no caso de Municípios com mais
de duzentos mil eleitores;

(Inciso com redação dada pelo art. 1º da Emenda Constitucional nº 16, de 4/6/1997.)

III – posse do Prefeito e do Vice-Prefeito no dia 1º de janeiro do ano subseqüente ao da eleição;
IV – número de Vereadores proporcional à população do Município, observados os seguintes limites:
a) mínimo de nove e máximo de vinte e um nos Municípios de até um milhão de habitantes;
b) mínimo de trinta e três e máximo de quarenta e um nos Municípios de mais de um milhão e menos

de cinco milhões de habitantes;
c) mínimo de quarenta e dois e máximo de cinqüenta e cinco nos Municípios de mais de cinco milhões

de habitantes;
(...)
VIII – inviolabilidade dos Vereadores por suas opiniões, palavras e votos no exercício do mandato e na

circunscrição do Município;

(Inciso renumerado pelo art. 2º da Emenda Constitucional nº 1, de 31/3/1992.)

(...)
XIII – iniciativa popular de projetos de lei de interesse específico do Município, da cidade ou de

bairros, através de manifestação de, pelo menos, cinco por cento do eleitorado;

(Inciso renumerado pelo art. 2º da Emenda Constitucional nº 1, de 31/3/1992.)

(...)
XIV – perda do mandato do Prefeito, nos termos do art. 28, parágrafo único.

(Inciso renumerado pelo art. 2º da Emenda Constitucional nº 1, de 31/3/1992.)

(...)

CAPÍTULCAPÍTULCAPÍTULCAPÍTULCAPÍTULO VO VO VO VO V
Do Distrito Federal e dos TDo Distrito Federal e dos TDo Distrito Federal e dos TDo Distrito Federal e dos TDo Distrito Federal e dos Territórioserritórioserritórioserritórioserritórios

Seção ISeção ISeção ISeção ISeção I
Do Distrito FederalDo Distrito FederalDo Distrito FederalDo Distrito FederalDo Distrito Federal

Art. 32Art. 32Art. 32Art. 32Art. 32 – O Distrito Federal, vedada sua divisão em Municípios, reger- se-á por lei orgânica, votada
em dois turnos com interstício mínimo de dez dias, e aprovada por dois terços da Câmara Legislativa, que a
promulgará, atendidos os princípios estabelecidos nesta Constituição.

§ 1º – Ao Distrito Federal são atribuídas as competências legislativas reservadas aos Estados e
Municípios

§ 2º – A eleição do Governador e do Vice-Governador, observadas as regras do art. 77, e dos Depu-
tados Distritais coincidirá com a dos Governadores e Deputados Estaduais, para mandato de igual duração.

§ 3º – Aos Deputados Distritais e à Câmara Legislativa aplica-se o disposto no art. 27.
(...)

CAPÍTULCAPÍTULCAPÍTULCAPÍTULCAPÍTULO VIIO VIIO VIIO VIIO VII
Da Administração PúblicaDa Administração PúblicaDa Administração PúblicaDa Administração PúblicaDa Administração Pública

Seção ISeção ISeção ISeção ISeção I
Disposições GeraisDisposições GeraisDisposições GeraisDisposições GeraisDisposições Gerais

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

(“Caput” com redação dada pelo art. 3º da Emenda Constitucional nº 19, de 4/6/1998.)
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(...)
§ 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.

(...)
Art. 38Art. 38Art. 38Art. 38Art. 38 – Ao servidor público da administração direta, autárquica e fundacional, no exercício de man-

dato eletivo, aplicam-se as seguintes disposições:

(Caput com redação dada pelo art. 4º da Emenda Constitucional nº 19, de 4/6/1998.)

I – tratando-se de mandato eletivo federal, estadual ou distrital, ficará afastado de seu cargo, empre-
go ou função;

II – investido no mandato de Prefeito, será afastado do cargo, emprego ou função, sendo-lhe faculta-
do optar pela sua remuneração;

III – investido no mandato de Vereador, havendo compatibilidade de horários, perceberá as vantagens
de seu cargo, emprego ou função, sem prejuízo da remuneração do cargo eletivo, e, não havendo compati-
bilidade, será aplicada a norma do inciso anterior;

IV – em qualquer caso que exija o afastamento para o exercício de mandato eletivo, seu tempo de
serviço será contado para todos os efeitos legais, exceto para promoção por merecimento;

V – para efeito de benefício previdenciário, no caso de afastamento, os valores serão determinados
como se no exercício estivesse.

(...)

Seção IIISeção IIISeção IIISeção IIISeção III
Dos militares dos Estados, do Distrito Federal e dos territóriosDos militares dos Estados, do Distrito Federal e dos territóriosDos militares dos Estados, do Distrito Federal e dos territóriosDos militares dos Estados, do Distrito Federal e dos territóriosDos militares dos Estados, do Distrito Federal e dos territórios

(Título da Seção com redação dada pelo art. 2º da Emenda Constitucional nº 18, de 5/2/1998.)

Art. 42Art. 42Art. 42Art. 42Art. 42 – Os membros das Polícias Militares e Corpos de Bombeiros Militares, instituições organiza-
das com base na hierarquia e disciplina, são militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios.

(“Caput” com redação determinada pela Emenda Constitucional nº 18/1998.)

§ 1º – Aplicam-se aos militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios, além do que vier a
ser fixado em lei, as disposições do art. 14, § 8º, do art. 40, § 9º; e do art. 142, §§ 2º e 3º, cabendo a lei
estadual específica dispor sobre as matérias do art. 142, § 3º, inciso X, sendo as patentes dos oficiais
conferidas pelos respectivos Governadores.

(Parágrafo com redação dada pelo art. 1º da Emenda Constitucional nº 20, de 15/12/1998.)

(...)

TÍTULTÍTULTÍTULTÍTULTÍTULO IVO IVO IVO IVO IV
Da Organização dos PDa Organização dos PDa Organização dos PDa Organização dos PDa Organização dos Poderesoderesoderesoderesoderes

CAPÍTULCAPÍTULCAPÍTULCAPÍTULCAPÍTULO IO IO IO IO I
Do PDo PDo PDo PDo Poder Legislativooder Legislativooder Legislativooder Legislativooder Legislativo

Seção ISeção ISeção ISeção ISeção I
Do Congresso NacionalDo Congresso NacionalDo Congresso NacionalDo Congresso NacionalDo Congresso Nacional

Art. 44Art. 44Art. 44Art. 44Art. 44 – O Poder Legislativo é exercido pelo Congresso Nacional, que se compõe da Câmara dos
Deputados e do Senado Federal.

Parágrafo único – Cada legislatura terá a duração de quatro anos.
Art. 45 Art. 45 Art. 45 Art. 45 Art. 45 – A Câmara dos Deputados compõe-se de representantes do povo, eleitos, pelo sistema

proporcional, em cada Estado, em cada Território e no Distrito Federal.
§ 1º – O número total de Deputados, bem como a representação por Estado e pelo Distrito Federal,

será estabelecido por lei complementar, proporcionalmente à população, procedendo-se aos ajustes neces-
sários, no ano anterior às eleições, para que nenhuma daquelas unidades da Federação tenha menos de oito
ou mais de setenta Deputados.

§ 2º – Cada Território elegerá quatro Deputados.
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Art. 46 Art. 46 Art. 46 Art. 46 Art. 46 – O Senado Federal compõe-se de representantes dos Estados e do Distrito Federal, eleitos
segundo o princípio majoritário.

§ 1º – Cada Estado e o Distrito Federal elegerão três Senadores, com mandato de oito anos.
§ 2º – A representação de cada Estado e do Distrito Federal será renovada de quatro em quatro anos,

alternadamente, por um e dois terços.
§ 3º – Cada Senador será eleito com dois suplentes(...)

Seção VSeção VSeção VSeção VSeção V
Dos Deputados e dos SenadoresDos Deputados e dos SenadoresDos Deputados e dos SenadoresDos Deputados e dos SenadoresDos Deputados e dos Senadores

Art. 53Art. 53Art. 53Art. 53Art. 53 – Os Deputados e Senadores são invioláveis, civil e penalmente, por quaisquer de suas
opiniões, palavras e votos.

§ 1º – Os Deputados e Senadores, desde a expedição do diploma, serão submetidos a julgamento
perante o Supremo Tribunal Federal.

§ 2º – Desde a expedição do diploma, os membros do Congresso Nacional não poderão ser presos,
salvo em flagrante de crime inafiançável. Nesse caso, os autos serão remetidos dentro de vinte e quatro
horas à Casa respectiva, para que, pelo voto da maioria de seus membros, resolva sobre a prisão.

§ 3º – Recebida a denúncia contra o Senador ou Deputado, por crime ocorrido após a diplomação, o
Supremo Tribunal Federal dará ciência à Casa respectiva, que, por iniciativa de partido político nela repre-
sentado e pelo voto da maioria de seus membros, poderá, até a decisão final, sustar o andamento da ação.

§ 4º – O pedido de sustação será apreciado pela Casa respectiva no prazo improrrogável de quarenta
e cinco dias do seu recebimento pela Mesa Diretora.

§ 5º – A sustação do processo suspende a prescrição, enquanto durar o mandato.
§ 6º – Os Deputados e Senadores não serão obrigados a testemunhar sobre informações recebidas

ou prestadas em razão do exercício do mandato, nem sobre as pessoas que lhes confiaram ou deles recebe-
ram informações.

§ 7º – A incorporação às Forças Armadas de Deputados e Senadores, embora militares e ainda que
em tempo de guerra, dependerá de prévia licença da Casa respectiva.

§ 8º – As imunidades de Deputados ou Senadores subsistirão durante o estado de sítio, só podendo
ser suspensas mediante o voto de dois terços dos membros da Casa respectiva, nos casos de atos pratica-
dos fora do recinto do Congresso Nacional, que sejam incompatíveis com a execução da medida.

(Artigo com redação dada pelo art. 1º da Emenda Constitucional nº 35, de 20/12/2001.)

Art. 54Art. 54Art. 54Art. 54Art. 54 – Os Deputados e Senadores não poderão:
I – desde a expedição do diploma:
a) firmar ou manter contrato com pessoa jurídica de direito público, autarquia, empresa pública,

sociedade de economia mista ou empresa concessionária de serviço público, salvo quando o contrato obe-
decer a cláusulas uniformes;

b) aceitar ou exercer cargo, função ou emprego remunerado, inclusive os de que sejam demissíveis
“ad nutum”, nas entidades constantes da alínea anterior;

II – desde a posse:
a) ser proprietários, controladores ou diretores de empresa que goze de favor decorrente de contrato

com pessoa jurídica de direito público, ou nela exercer função remunerada;
b) ocupar cargo ou função de que sejam demissíveis –ad nutum–, nas entidades referidas no inciso I, “a”;
c) patrocinar causa em que seja interessada qualquer das entidades a que se refere o inciso I, “a”;
d) ser titulares de mais de um cargo ou mandato público eletivo.
Art. 55Art. 55Art. 55Art. 55Art. 55 – Perderá o mandato o Deputado ou Senador:
I – que infringir qualquer das proibições estabelecidas no artigo anterior;
II – cujo procedimento for declarado incompatível com o decoro parlamentar;
III – que deixar de comparecer, em cada sessão legislativa, à terça parte das sessões ordinárias da

Casa a que pertencer, salvo licença ou missão por esta autorizada;
IV – que perder ou tiver suspensos os direitos políticos;
V – quando o decretar a Justiça Eleitoral, nos casos previstos nesta Constituição;
VI – que sofrer condenação criminal em sentença transitada em julgado.
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§ 1º – É incompatível com o decoro parlamentar, além dos casos definidos no regimento interno, o abuso
das prerrogativas asseguradas a membro do Congresso Nacional ou a percepção de vantagens indevidas.

§ 2º – Nos casos dos incisos I, II e VI, a perda do mandato será decidida pela Câmara dos Deputados
ou pelo Senado Federal, por voto secreto e maioria absoluta, mediante provocação da respectiva Mesa ou
de partido político representado no Congresso Nacional, assegurada ampla defesa.

§ 3º – Nos casos previstos nos incisos III a V, a perda será declarada pela Mesa da Casa respectiva,
de ofício ou mediante provocação de qualquer de seus membros, ou de partido político representado no
Congresso Nacional, assegurada ampla defesa.

§ 4º A renúncia de parlamentar submetido a processo que vise ou possa levar à perda do mandato,
nos termos deste artigo, terá seus efeitos suspensos até as deliberações finais de que tratam os §§ 2º e 3º.

(Parágrafo acrescentado pelo art. 1º da Emenda Constitucional de Revisão nº 6, de 7/6/1994.)

(...)

Seção VIISeção VIISeção VIISeção VIISeção VII
Das ComissõesDas ComissõesDas ComissõesDas ComissõesDas Comissões

Art. 58Art. 58Art. 58Art. 58Art. 58 – O Congresso Nacional e suas Casas terão comissões permanentes e temporárias, constitu-
ídas na forma e com as atribuições previstas no respectivo regimento ou no ato de que resultar sua criação.

§ 1º – Na constituição das Mesas e de cada Comissão, é assegurada, tanto quanto possível, a
representação proporcional dos partidos ou dos blocos parlamentares que participam da respectiva Casa.

(...)
§ 4º – Durante o recesso, haverá uma Comissão representativa do Congresso Nacional, eleita por

suas Casas na última sessão ordinária do período legislativo, com atribuições definidas no regimento co-
mum, cuja composição reproduzirá, quanto possível, a proporcionalidade da representação partidária.

(...)

Seção VIIISeção VIIISeção VIIISeção VIIISeção VIII
Do processo legislativoDo processo legislativoDo processo legislativoDo processo legislativoDo processo legislativo

(...)
Subseção IISubseção IISubseção IISubseção IISubseção II

Da Emenda à ConstituiçãoDa Emenda à ConstituiçãoDa Emenda à ConstituiçãoDa Emenda à ConstituiçãoDa Emenda à Constituição
Art. 60Art. 60Art. 60Art. 60Art. 60 – (...)
§ 4º – Não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir:
I – a forma federativa de Estado;
II – o voto direto, secreto, universal e periódico;
(...)

Subseção IIISubseção IIISubseção IIISubseção IIISubseção III
Das LeisDas LeisDas LeisDas LeisDas Leis

Art. 68Art. 68Art. 68Art. 68Art. 68 – (...)
§ 1º – Não serão objeto de delegação os atos de competência exclusiva do Congresso Nacional, os

de competência privativa da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal, a matéria reservada à lei com-
plementar, nem a legislação sobre:

(...)
II – nacionalidade, cidadania, direitos individuais, políticos e eleitorais;

Capítulo IICapítulo IICapítulo IICapítulo IICapítulo II
Do PDo PDo PDo PDo Poder Executivooder Executivooder Executivooder Executivooder Executivo

Seção ISeção ISeção ISeção ISeção I
Do PDo PDo PDo PDo Presidente e do Viceresidente e do Viceresidente e do Viceresidente e do Viceresidente e do Vice-P-P-P-P-Presidente da Rresidente da Rresidente da Rresidente da Rresidente da Repúblicaepúblicaepúblicaepúblicaepública

(...)
Art. 77Art. 77Art. 77Art. 77Art. 77 – A eleição do Presidente e do Vice- Presidente da República realizar-se-á, simultaneamente,

no primeiro domingo de outubro, em primeiro turno, e no último domingo de outubro, em segundo turno, se
houver, do ano anterior ao do término do mandato presidencial vigente.

(Caput com redação dada pelo art. 1º da Emenda Constitucional nº 16, de 4/6/1997.)



87

§ 1º – A eleição do Presidente da República importará a do Vice-Presidente com ele registrado.
§ 2º – Será considerado eleito Presidente o candidato que, registrado por partido político, obtiver a

maioria absoluta de votos, não computados os em branco e os nulos.
§ 3º – Se nenhum candidato alcançar maioria absoluta na primeira votação, far-se-á nova eleição em

até vinte dias após a proclamação do resultado, concorrendo os dois candidatos mais votados e consideran-
do-se eleito aquele que obtiver a maioria dos votos válidos.

§ 4º – 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.

§ 5º – Se, na hipótese dos parágrafos anteriores, remanescer, em segundo lugar, mais de um candida-
to com a mesma votação, qualificar-se-á o mais idoso.

Art. 78Art. 78Art. 78Art. 78Art. 78 – O Presidente e o Vice-Presidente da República tomarão posse em sessão do Congresso
Nacional, prestando o compromisso de manter, defender e cumprir a Constituição, observar as leis, promo-
ver o bem geral do povo brasileiro, sustentar a união, a integridade e a independência do Brasil.

Parágrafo único– Se, decorridos dez dias da data fixada para a posse, o Presidente ou o Vice-Presi-
dente, salvo motivo de força maior, não tiver assumido o cargo, este será declarado vago.

Art. 79Art. 79Art. 79Art. 79Art. 79 – Substituirá o Presidente, no caso de impedimento, e suceder-lhe-á, no de vaga, o Vice-
Presidente.

(...)
Art. 80Art. 80Art. 80Art. 80Art. 80 – Em caso de impedimento do Presidente e do Vice-Presidente, ou vacância dos respectivos

cargos, serão sucessivamente chamados ao exercício da Presidência o Presidente da Câmara dos Deputa-
dos, o do Senado Federal e o do Supremo Tribunal Federal.

Art. 81Art. 81Art. 81Art. 81Art. 81 – Vagando os cargos de Presidente e Vice-Presidente da República, far-se-á eleição noventa
dias depois de aberta a última vaga.

§ 1º – Ocorrendo a vacância nos últimos dois anos do período presidencial, a eleição para ambos os
cargos será feita trinta dias depois da última vaga, pelo Congresso Nacional, na forma da lei.

§ 2º – Em qualquer dos casos, os eleitos deverão completar o período de seus antecessores.
Art. 82Art. 82Art. 82Art. 82Art. 82 – O mandato do Presidente da República é de quatro anos e terá início em primeiro de janeiro

do ano seguinte ao da sua eleição.

(Artigo com redação dada pelo art. 1º da Emenda Constitucional nº 16, de 4/6/1997.)

Art. 83Art. 83Art. 83Art. 83Art. 83 – O Presidente e o Vice-Presidente da República não poderão, sem licença do Congresso
Nacional, ausentar-se do País por período superior a quinze dias, sob pena de perda do cargo.

(...)

Seção IIISeção IIISeção IIISeção IIISeção III
Da RDa RDa RDa RDa Responsabilidade do Pesponsabilidade do Pesponsabilidade do Pesponsabilidade do Pesponsabilidade do Presidente da Rresidente da Rresidente da Rresidente da Rresidente da Repúblicaepúblicaepúblicaepúblicaepública

Art. 85Art. 85Art. 85Art. 85Art. 85 – São crimes de responsabilidade os atos do Presidente da República que atentem contra a
Constituição Federal e, especialmente, contra:

(...)
III – o exercício dos direitos políticos, individuais e sociais;
(...)

Capítulo IIICapítulo IIICapítulo IIICapítulo IIICapítulo III
Do PDo PDo PDo PDo Poder Judiciáriooder Judiciáriooder Judiciáriooder Judiciáriooder Judiciário

Seção ISeção ISeção ISeção ISeção I
Disposições geraisDisposições geraisDisposições geraisDisposições geraisDisposições gerais

Art. 92Art. 92Art. 92Art. 92Art. 92 – São órgãos do Poder Judiciário:
(...)
V – os Tribunais e Juízes Eleitorais;
Parágrafo único – O Supremo Tribunal Federal e os Tribunais Superiores têm sede na Capital Federal

e jurisdição em todo o território nacional.
(...)
Art. 95Art. 95Art. 95Art. 95Art. 95 – (...)
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Parágrafo único – Aos juízes é vedado:
(...)
III – dedicar-se à atividade político-partidária.
(...)

Seção IISeção IISeção IISeção IISeção II
Do Supremo TDo Supremo TDo Supremo TDo Supremo TDo Supremo Tribunal Federalribunal Federalribunal Federalribunal Federalribunal Federal

(...)
Art. 102Art. 102Art. 102Art. 102Art. 102 – Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, caben-

do-lhe:
(...)
II – julgar, em recurso ordinário:
(...)
b) o crime político;
(...)
Art. 103Art. 103Art. 103Art. 103Art. 103 – Podem propor a ação direta de inconstitucionalidade e a ação declaratória de

constitucionalidade:

(Caput com redação dada pelo art. 1º da Emenda Constitucional nº 45, de 8/12/2004.)

(...)
VIII – partido político com representação no Congresso Nacional
(...)

Seção VISeção VISeção VISeção VISeção VI
Dos TDos TDos TDos TDos Tribunais e Juízes Eleitoraisribunais e Juízes Eleitoraisribunais e Juízes Eleitoraisribunais e Juízes Eleitoraisribunais e Juízes Eleitorais

Art. 118Art. 118Art. 118Art. 118Art. 118 – São órgãos da Justiça Eleitoral:
I – o Tribunal Superior Eleitoral;
II – os Tribunais Regionais Eleitorais;
III – os Juízes Eleitorais;
IV – as Juntas Eleitorais.
Art. 121Art. 121Art. 121Art. 121Art. 121 – Lei complementar disporá sobre a organização e competência dos tribunais, dos juízes de

direito e das juntas eleitorais.
(...)
§ 3º – São irrecorríveis as decisões do Tribunal Superior Eleitoral, salvo as que contrariarem esta

Constituição e as denegatórias de – habeas-corpus – ou mandado de segurança.
§ 4º – Das decisões dos Tribunais Regionais Eleitorais somente caberá recurso quando:
I – forem proferidas contra disposição expressa desta Constituição ou de lei;
II – ocorrer divergência na interpretação de lei entre dois ou mais tribunais eleitorais;
III – versarem sobre inelegibilidade ou expedição de diplomas nas eleições federais ou estaduais;
IV – anularem diplomas ou decretarem a perda de mandatos eletivos federais ou estaduais;
V – denegarem “habeas-corpus”, mandado de segurança, “habeas-data” ou mandado de injunção.
(...)

Título VTítulo VTítulo VTítulo VTítulo V
Da Defesa do Estado e das Instituições DemocráticasDa Defesa do Estado e das Instituições DemocráticasDa Defesa do Estado e das Instituições DemocráticasDa Defesa do Estado e das Instituições DemocráticasDa Defesa do Estado e das Instituições Democráticas

Capítulo IICapítulo IICapítulo IICapítulo IICapítulo II
Das Forças ArmadasDas Forças ArmadasDas Forças ArmadasDas Forças ArmadasDas Forças Armadas

Art. 142Art. 142Art. 142Art. 142Art. 142 – (...)
§ 3º – Os membros das Forças Armadas são denominados militares, aplicando-se-lhes, além das que

vierem a ser fixadas em lei, as seguintes disposições:
(...)
V – o militar, enquanto em serviço ativo, não pode estar filiado a partidos políticos;
(...)
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7.1.1 – Municípios mineiros aptos ao 2º turno

 Eleições Municipais de 2008  (1)

A Constituição da República Federativa do Brasil, no inciso II do seu art. 29, prevê a realização de 2º
turno nas eleições municipais, no caso de Municípios com mais de 200 mil eleitores. Em cumprimento a esse
comando constitucional, o Tribunal Regional Eleitoral divulgou a relação abaixo, que identifica os Municípios
que estão aptos à realização do 2º turno, em 26 de outubro de 2008, último domingo de outubro, conforme
determina o “caput” do art. 2º da Lei das Eleições (Lei Federal nº 9.504, de 1997).

Municípios mineiros com mais de 200 mil eleitores, onde ocorrerá
2º turno se nenhum candidato alcançar a maioria absoluta no 1º turno:

Municípios aptos ao 2º turnoMunicípios aptos ao 2º turnoMunicípios aptos ao 2º turnoMunicípios aptos ao 2º turnoMunicípios aptos ao 2º turno EleitoradoEleitoradoEleitoradoEleitoradoEleitorado

Belo Horizonte -------------------------------------------------------------------------------------- 1.750.135

Contagem --------------------------------------------------------------------------------------------- 397.815

Uberlândia --------------------------------------------------------------------------------------------- 389.845

Juiz de Fora ------------------------------------------------------------------------------------------- 363.535

Montes Claros ---------------------------------------------------------------------------------------- 221.037

Betim --------------------------------------------------------------------------------------------------- 221.810

Uberaba ------------------------------------------------------------------------------------------------ 201.252

(Dados atualizados em fev/2008 – TSE)

1 Fonte:  site do Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais (www.tre-mg.gov.br).
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7.2 – Lei Complementar nº 64, de 18 de maio de 1990*7.2 – Lei Complementar nº 64, de 18 de maio de 1990*7.2 – Lei Complementar nº 64, de 18 de maio de 1990*7.2 – Lei Complementar nº 64, de 18 de maio de 1990*7.2 – 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.

O Presidente da República.
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:
Art. 1º Art. 1º Art. 1º Art. 1º Art. 1º São inelegíveis:

• Ac. – TSE nºs 12.371/92 e 22.014/2004: a inelegibilidade atinge somente a capacidade
eleitoral passiva; não restringe o direito de votar.

I – I – I – I – I – para qualquer cargo:
a) os inalistáveis e os analfabetos;

• Súm.– TSE nº 15/96: “O exercício de cargo eletivo não é circunstância suficiente para,
em recurso especial, determinar-se a reforma de decisão mediante a qual o candidato foi
considerado analfabeto”. Ac.– TSE nºs 318/2004, 21.707/2004 e 21.920/2004, dentre
outros: nas hipóteses de dúvida fundada, a aferição da alfabetização se fará individual-
mente, sem constrangimentos; o exame ou teste não pode ser realizado em audiência
pública por afrontar a dignidade humana. Ac.– TSE nº 24.343/2004: ilegitimidade do teste
de alfabetização quando, apesar de não ser coletivo, traz constrangimento ao candidato.

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 Constitui-
ções 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 8 (oito) anos subseqüentes ao
término da legislatura;

• Alínea com redação dada pela LC nº 81/94.

• Ac. – TSE nº 20.349/2002: aplicabilidade do novo prazo também àqueles cujo mandato
foi cassado anteriormente à vigência da LC nº 81/94.

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 infringência 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, transi-
tada em julgado, 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;

• V. art. 22, XIV, desta lei complementar. Súm.– TSE nº 19/2000: “O prazo de inelegibilidade
de três anos, por abuso de poder econômico ou político, é contado a partir da data da
eleição em que se verificou”.

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 entorpecentes e por crimes eleitorais, pelo prazo de 3 (três) anos, após o cumpri-
mento da pena;

• CF/88, art. 15, III: suspensão dos direitos políticos enquanto durarem os efeitos da con-
denação criminal transitada em julgado. Ac.-TSE nºs 16.742/2000 e 22.148/2004: o art.
15, III, da Constituição não torna inconstitucional este dispositivo, que tem apoio no art.
14, § 9º, da Constituição.

***** Fonte: site do Tribunal Superior Eleitoral (www.tse.gov.br).
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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;

• Súm. – TSE nº 1/92: proposta a ação para desconstituir a decisão que rejeitou as contas
antes da impugnação, fica suspensa a inelegibilidade. Ac.-TSE nºs 237/98, 815/2004 e
24.199/2004: transitada em julgado a bsentença, não acolhendo o pedido, volta a correr
o prazo, persistindo a inelegibilidade pelo tempo que faltar.

• Lei nº 9.504/97, art. 11, § 5º: disponibilização à Justiça Eleitoral, pelos tribunais e conse-
lhos de contas, da relação dos que tiveram suas contas rejeitadas. Lei nº 8.443/92, art.
91: envio ao Ministério Público Eleitoral, pelo TCU, do nome dos responsáveis cujas
contas houverem sido julgadas irregulares nos cinco anos imediatamente anteriores à
realização de cada eleição.

• Ac. – STF, de 17.6.92, no RE nº 132.747: compete ao Poder Legislativo o julgamento das
contas do chefe do Executivo, atuando o Tribunal de Contas como órgão auxiliar, na esfera
opinativa (CF/88, art. 71, I). Ac. – TSE nº 24.848/2004: na apreciação das contas do
chefe do Executivo relativas a convênio, a competência dos tribunais de contas é de
julgamento, e não opinativa (CF/88, art. 71, II). Ac.– TSE nº 13.174/96: as contas de
todos os demais responsáveis por dinheiros e bens públicos são julgadas pelo Tribunal de
Contas e suas decisões a respeito geram inelegibilidade (CF/88, art. 71, II).

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 transita-
da 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;

• Ac. – TSE nºs 19.533/2002 e 23.347/2004: exigência de finalidade eleitoral para incidên-
cia da inelegibilidade prevista neste dispositivo. Ac.– TSE nº 13.138/96: o abuso deve
vincular-se a finalidades eleitorais, embora não a um concreto processo eleitoral em cur-
so, o que corresponde à previsão da letra d deste inciso; para o cômputo do prazo de três
anos, considera-se o lapso de tempo correspondente a um ano e não o ano civil, come-
çando a fluir tão logo findo o mandato.

i) os que, em estabelecimento 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 ante-
riores à respectiva decretação, cargo ou função de direção, administração ou representação, enquanto não
forem exonerados de qualquer responsabilidade;

• Ac. – TSE nº 22.739/2004: este dispositivo não é inconstitucional ao condicionar a dura-
ção da inelegibilidade à exoneração de responsabilidade, sem fixação de prazo.

II – II – II – II – 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;
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10 – os Governadores de Estado, do Distrito Federal e de Territórios;
11 – os Interventores Federais;
12 – os Secretários de Estado;
13 – os Prefeitos Municipais;
14 – os membros do Tribunal 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, os Secretários Fe-

derais 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 Repúbli-
ca, sujeito à aprovação prévia do Senado Federal;

c) (Vetado.)
d) os que, até 6 (seis) meses antes da eleição, tiverem competência ou interesse, direta, indireta ou

eventual, no lançamento, arrecadação ou fiscalização de impostos, taxas e contribuições de caráter obriga-
tório, inclusive parafiscais, 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, adminis-
tração 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;

• A lei citada foi revogada pela Lei no 8.884/94, que “Dispõe sobre a prevenção e a repres-
são às infrações contra a ordem econômica, orientada pelos ditames constitucionais de
liberdade de iniciativa, livre concorrência, função social da propriedade, defesa dos con-
sumidores e repressão ao abuso do poder econômico”.

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, administração ou representação em entidades representativas de classe, mantidas, total ou parci-
almente, 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 pu-
blicamente apelo à poupança e ao crédito, inclusive através de cooperativas e da empresa ou estabeleci-
mentos que gozem, sob qualquer forma, de vantagens asseguradas pelo Poder Público, salvo se decorren-
tes 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 de Poder Público ou sob seu contro-
le, 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 funda-
ções mantidas pelo Poder Público, não se afastarem até 3 (três) meses anteriores ao pleito, garantido o
direito à percepção dos seus vencimentos integrais;

• Lei nº 8.112/90 (regime jurídico dos servidores públicos federais): “Art. 86. O servidor
terá direito a licença, sem remuneração, durante o período que mediar entre a sua escolha
em convenção partidária, como candidato a cargo eletivo, e a véspera do registro de sua
candidatura perante a Justiça Eleitoral. § 1º O servidor candidato a cargo eletivo na loca-
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lidade onde desempenha suas funções e que exerça cargo de direção, chefia,
assessoramento, arrecadação ou fiscalização, dele será afastado, a partir do dia imediato
ao do registro de sua candidatura perante a Justiça Eleitoral, até o décimo dia seguinte ao
do pleito. § 2º A partir do registro da candidatura e até o décimo dia seguinte ao da
eleição, o servidor fará jus à licença, assegurados os vencimentos do cargo efetivo, so-
mente pelo período de três meses”.

• Res. – TSE nºs 19.506/96 e 20.135/98, e Ac.– TSE nºs 12.835/96, 16.734/2000 e 22.286/
2004: incidência do art. 1o, II, d, aos servidores públicos que tenham competência ou
interesse no lançamento, arrecadação ou fiscalização de impostos, taxas e contribuições
de caráter obrigatório, inclusive parafiscais, ou para aplicar multas relacionadas com es-
sas atividades.

III – III – III – III – 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, associa-
ção 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 Distrito 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 – IV – IV – IV – 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;

• Res.– TSE nºs 22.012/2005 e 22.015/2005: com o advento da EC no 45/2004, o mem-
bro do Ministério Público deverá se desvincular definitivamente de suas funções para
dedicar-se a atividade político-partidária. Res.-TSE no 22.141/2006: o direito à percep-
ção dos vencimentos ou remuneração do defensor público estadual, candidato a verea-
dor, deverá ser analisado à luz da LC no 80/94 e das leis orgânicas das defensorias
públicas estaduais.

c) as autoridades policiais, civis ou militares, com exercício no Município, nos 4 (quatro) meses ante-
riores ao pleito;

V – V – V – V – V – para o Senado Federal:
a) os inelegíveis para os cargos de Presidente e Vice-Presidente dan 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-Gover-
nador, nas mesmas condições estabelecidas, observados os mesmos prazos;

VI – VI – VI – VI – 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;

VII – VII – VII – VII – 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 a desincompatibilização.
§ 1º § 1º § 1º § 1º § 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.
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• CF/88, art. 14, § 5º: possibilidade de reeleição para um único período subseqüente. Res.–TSE
nº 19.952/97: reelegibilidade, para um único período subseqüente, também do vice-pre-
sidente da República, dos vice-governadores e dos vice-prefeitos; inexigibilidade de
desincompatibilização dos titulares para disputarem a reeleição, solução que se estende
ao vice-presidente da República, aos vice-governadores e aos vice-prefeitos.

§ 2º § 2º § 2º § 2º § 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.

• V. nota ao parágrafo anterior.

§ 3º § 3º § 3º § 3º § 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 Territó-
rio, do Distrito Federal, de Prefeito ou de quem os haja substituído dentro dos 6 (seis) meses anteriores ao
pleito, salvo se já titular de mandato eletivo e candidato à reeleição.

• CF/88, art. 14, § 7º CC/2002, art. 1.591 a 1.595 (relações de parentesco), 1.723 a 1.727
(união estável e concubinato).

• Ac. – TSE nº 24.564/2004: “Os sujeitos de uma relação estável homossexual, à seme-
lhança do que ocorre com os de relação estável, de concubinato e de casamento, subme-
tem-se à regra de inelegibilidade prevista no art. 14, § 7º da Constituição Federal”.

• Ac. – TSE nºs 3.043/2001, 19.442/2001 e Ac. – STF, de 7.4.2003, no RE nº 344.882,
dentre outros: elegibilidade de cônjuge e parentes do chefe do Executivo para o mesmo
cargo do titular, quando este for reelegível e tiver se afastado definitivamente do cargo até
seis meses antes da eleição. Res. – TSE nºs 15.120/89 e 21.508/2003, e Ac. – TSE
nº 193/98, dentre outros: elegibilidade de cônjuge e parentes do chefe do Executivo para
cargo diverso, desde que este se afaste definitivamente até seis meses antes da eleição.

Art. 2º Art. 2º Art. 2º Art. 2º Art. 2º Compete à Justiça Eleitoral conhecer e decidir as argüições de inelegibilidade.
PPPPParágrafo único. arágrafo único. arágrafo único. arágrafo único. arágrafo único. A argüição de inelegibilidade será feita perante:
I – I – I – I – I – o Tribunal Superior Eleitoral, quando se tratar de candidato a Presidente ou Vice-Presidente da

República;
II – II – II – II – 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 – III – III – III – III – os Juízes Eleitorais, quando se tratar de candidato a Prefeito, Vice-Prefeito e Vereador.
Art. 3º Art. 3º Art. 3º Art. 3º 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 de candidato, impugná-lo em petição funda-
mentada.

• Ac.– TSE nºs 345/98, 16.867/2000, 19.960/2002 e 23.578/2004: ilegitimidade de partido
político coligado para impugnar registro de candidatura isoladamente. Ac. – TSE
nºs 12.375/92, 14.807/96, 549/2002 e 20.267/2002: ilegitimidade de eleitor para impug-
nar registro de candidatura, podendo, entretanto, apresentar notícia de inelegibilidade.

§ 1º § 1º § 1º § 1º § 1º A impugnação, por parte do candidato, partido político ou coligação, não impede a ação do
Ministério Público no mesmo sentido.

§ 2º § 2º § 2º § 2º § 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 ativida-
de políticopartidária.

§ 3º § 3º § 3º § 3º § 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 Art. 4º Art. 4º Art. 4º 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 documen-
tais, 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.
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Art. 5º Art. 5º Art. 5º Art. 5º 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 § 1º § 1º § 1º § 1º As testemunhas do impugnante e do impugnado serão ouvidas em uma só assentada.
§ 2o § 2o § 2o § 2o § 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 § 3º § 3º § 3º § 3º No prazo do parágrafo anterior, o Juiz, ou o Relator, poderá ouvir terceiros, referidos pelas

partes, ou testemunhas, como conhecedores dos fatos e circunstâncias que possam influir na decisão da
causa.

§ 4º § 4º § 4º § 4º § 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 § 5º § 5º § 5º § 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.

Art. 6º Art. 6º Art. 6º Art. 6º 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.

• Ac. – TSE nº 22.785/2004: a abertura de prazo para alegações finais é opcional, a critério do juiz.

Art. 7º Art. 7º Art. 7º Art. 7º 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.

PPPPParágrafo único. arágrafo único. arágrafo único. arágrafo único. arágrafo único. O Juiz, ou o Tribunal, formará sua convicção pela livre apreciação da prova, aten-
dendo aos fatos e às circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes, mencio-
nando, na decisão, os que motivaram seu convencimento.

Art. 8º Art. 8º Art. 8º Art. 8º 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 recurso para o Tribunal Regional Eleitoral.

• Súm.– TSE nº 10/92: a contagem do prazo de recurso não se altera quando a sentença é
entregue antes dos 3 (três) dias previstos.

• Súm.– TSE nº 3/92: 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 recur-
so ordinário. Súm.– TSE nº 11/92: ilegitimidade do partido que não impugnou o registro de
candidato para recorrer da sentença que o deferiu, salvo se cuidar de matéria constitucional.

§ 1º § 1º § 1º § 1º § 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 § 2º § 2º § 2º § 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 Art. 9º Art. 9º Art. 9º 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.

PPPPParágrafo único. arágrafo único. arágrafo único. arágrafo único. arágrafo único. Ocorrendo a hipótese prevista neste artigo, o Corregedor Regional, de ofício, apu-
rará o motivo do retardamento e proporá ao Tribunal Regional Eleitoral, se for o caso, a aplicação da pena-
lidade cabível.

Art. 10. Art. 10. Art. 10. Art. 10. 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.

PPPPParágrafo único. arágrafo único. arágrafo único. arágrafo único. arágrafo 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. Art. 11. Art. 11. Art. 11. 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 § 1º § 1º § 1º § 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.
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§ 2º § 2º § 2º § 2º § 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.

• V. segunda nota ao art. 8o, caput, desta lei complementar.

• Res.– TSE nºs 20.890/2001, 21.518/2003 e 22.124/2005 – calendários eleitorais das
últimas três eleições: a data limite para proclamação dos candidatos eleitos no segun-
do turno tem sido considerada também a data a partir da qual as decisões não mais
serão publicadas em sessão, salvo prestação de contas de campanha. Nesse sentido
o Ac.– TSE nº 23.018/2004.

Art. 12. Art. 12. Art. 12. Art. 12. 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.

PPPPParágrafo único. arágrafo único. arágrafo único. arágrafo único. arágrafo único. Apresentadas as contra-razões, serão os autos imediatamente remetidos ao Tribu-
nal Superior Eleitoral.

• Ac.– TSE nºs 12.074/91, 12.693/92, 13.007/92, 12.265/94, 2.447/2000 e 21.923/2004:
recurso especial em processo de registro de candidato não está sujeito a juízo de
admissibilidade pelo presidente do TRE.

Art. 13. Art. 13. Art. 13. Art. 13. Art. 13. Tratando-se de registro a ser julgado originariamente por Tribunal Regional Eleitoral, obser-
vado o disposto no art. 6º desta Lei Complementar, o pedido de registro, com ou sem impugnação, será
julgado em 3 (três) dias, independentemente de publicação em pauta.

PPPPParágrafo único. arágrafo único. arágrafo único. arágrafo único. arágrafo único. Proceder-se-á ao julgamento na forma estabelecida no art. 11 desta Lei Comple-
mentar e, havendo recurso para o Tribunal Superior Eleitoral, observar-se-á o disposto no artigo anterior.

Art. 14. Art. 14. Art. 14. Art. 14. 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.

• RITSE, art. 36, §§ 6º e 7º com redação dada pela Res.– TSE nº 20.595/2000: possibilidade
de o relator negar seguimento a pedido ou recurso intempestivo, manifestamente inadmissí-
vel, improcedente, prejudicado ou em confronto com súmula ou com jurisprudência domi-
nante do TSE, do STF ou de Tribunal Superior; possibilidade, também, de prover, desde
logo, o recurso se a decisão recorrida estiver na situação descrita por último. Em qualquer
hipótese, da decisão cabe agravo regimental, conforme previsto no § 8º do mesmo artigo.

Art. 15. Art. 15. Art. 15. Art. 15. Art. 15. Transitada em julgado a decisão que declarar a inelegibilidade do candidato, ser-lhe-á nega-
do registro, ou cancelado, se já tiver sido feito, ou declarado nulo o diploma, se já expedido.

Art. 16. Art. 16. Art. 16. Art. 16. Art. 16. Os prazos a que se referem os arts. 3o e seguintes desta Lei Complementar são peremptó-
rios 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.

Art. 17. Art. 17. Art. 17. Art. 17. 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.

• CE/65, art. 101, § 5º e Lei no 9.504/97, art. 13.

Art. 18. Art. 18. Art. 18. Art. 18. 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-Governa-
dor ou Vice-Prefeito, assim como a destes não atingirá aqueles.

Art. 19. Art. 19. Art. 19. Art. 19. 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 realiza-
das pelo Corregedor-Geral e Corregedores Regionais Eleitorais.

• Lei nº 9.504/97, art. 22, §§ 3º e 4º, com alterações da Lei nº 11.300/2006: remessa de
cópia do processo em que rejeitadas as contas de campanha ao Ministério Público Eleito-
ral para os fins do art. 22 desta lei complementar; art. 25: caracterização de abuso do
poder econômico pelo descumprimento das normas referentes à arrecadação e aplicação
de recursos nas campanhas eleitorais; art. 30-A: investigação judicial para apurar condu-
tas relativas à arrecadação e gastos de recursos de campanha.
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PPPPParágrafo único. arágrafo único. arágrafo único. arágrafo único. arágrafo 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. Art. 20. Art. 20. Art. 20. 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. Art. 21. Art. 21. Art. 21. 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 Regi-
onais 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. Art. 22. Art. 22. Art. 22. Art. 22. Qualquer partido político, coligação, candidato ou Ministério Público Eleitoral poderá repre-
sentar à Justiça Eleitoral, diretamente ao Corregedor-Geral ou Regional, relatando fatos e indicando pro-
vas, 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:

• V. nota ao caput do art. 19 desta lei. Lei nº 9.504/97, art. 74: abuso de autoridade.

• Ac. – TSE nºs 25.015/2005 e 24.982/2005: ilegitimidade de partido coligado para ajuizar
investigação judicial eleitoral. Ac. – TSE nºs 25.002/2005 e 5.485/2005: nulidade da in-
vestigação judicial suscitada sem aprovação de todos os partidos coligados.

• Ac. – TSE nºs 717/2003, 782/2004 e 373/2005: ilegitimidade de pessoa jurídica para
figurar no pólo passivo da investigação judicial eleitoral.

I – I – I – I – 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, entre-
gando-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 funda-
mento 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 – II – II – II – II – no caso do Corregedor indeferir a reclamação ou representação, ou retardar-lhe a solução, pode-
rá o interessado renová-la perante o Tribunal, que resolverá dentro de 24 (vinte e quatro) horas;

• Res. – TSE nº 22.022/2005: inaplicabilidade deste inciso quando se tratar de eleições
municipais, cabendo recurso no caso de indeferimento da petição inicial ou, no caso de
demora, a invocação do inc. III deste artigo, perante o TRE.

III – III – III – III – 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;

• Depreende-se do contexto que o vocábulo “não” foi omitido por engano da expressão
“quando for atendido”.

• V. nota ao inciso anterior.

IV – IV – IV – IV – IV – feita a notificação, a Secretaria do Tribunal juntará aos autos cópia autêntica do ofício endereça-
do ao representado, bem como a prova da entrega ou da sua recusa em aceitá-la ou dar recibo;

V – V – V – V – V – findo o prazo da notificação, com ou sem defesa, abrir-se-á prazo de 5 (cinco) dias para inquiri-
ção, em uma só assentada, de testemunhas arroladas pelo representante e pelo representado, até o máxi-
mo de 6 (seis) para cada um, as quais comparecerão independentemente de intimação;

• Ac. – TSE nºs 19.419/2001, 5.502/2005, 1.727/2005 e 6.241/2005: impossibilidade de
julgamento antecipado da lide na representação por abuso de poder ou captação ilícita de
sufrágio.
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VI – VI – VI – VI – VI – nos 3 (três) dias subseqüentes, o Corregedor procederá a todas as diligências que determinar,
ex officio ou a requerimento das partes;

VII – VII – VII – VII – 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 – VIII – VIII – VIII – VIII – quando qualquer documento necessário à formação da prova se achar em poder de terceiro,
inclusive estabelecimento de crédito, oficial ou privado, o Corregedor poderá, ainda, no mesmo prazo, orde-
nar o respectivo depósito ou requisitar cópias;

IX – IX – IX – IX – 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 – X – X – X – X – encerrado o prazo da dilação probatória, as partes, inclusive o Ministério Público, poderão apre-
sentar alegações no prazo comum de 2 (dois) dias;

XI – XI – XI – XI – 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 – XII – XII – XII – XII – o relatório do Corregedor, que será assentado em 3 (três) dias, e os autos da representação
serão encaminhados ao Tribunal competente, no dia imediato, com pedido de inclusão incontinenti do feito
em pauta, para julgamento na primeira sessão subseqüente;

• Ac. – TSE nº 404/2002: impossibilidade de o corregedor julgar monocraticamente a
representação, não se aplicando à hipótese os §§ 6º e 7º do art. 36 do RITSE. Ac. – TSE
nº 4.029/2003: impossibilidade de o juiz auxiliar julgar monocraticamente a representa-
ção fundada no art. 41-A da Lei no 9.504/97 nas eleições estaduais e federais, em razão
da adoção do procedimento do art. 22 deste artigo.

• V. nota ao inc. V deste artigo.

XIII – XIII – XIII – XIII – 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 – XIV – XIV – XIV – 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 abu-
so do poder de autoridade, determinando a remessa dos autos ao Ministério Público Eleitoral, para instau-
ração de processo disciplinar, se for o caso, e processo-crime, ordenando quaisquer outras providências que
a espécie comportar;

• V. art. 1º, I, d, desta lei complementar. Súm. – TSE nº 19/2000: “O prazo de inelegibilidade
de três anos, por abuso de poder econômico ou político, é contado a partir da data da
eleição em que se verificou”.

XV – XV – XV – XV – 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 Consti-
tuição Federal, e art. 262, inciso IV, do Código Eleitoral.

• Ac. – TSE nº 15.061/97: a eleição do candidato para fins de aplicação deste inciso e do
anterior configura-se com a proclamação dos eleitos e não com a diplomação.

• Ac. – TSE, de 19.3.2002, no Ag nº 3.042; de 21.3.2002, no REspe nº 19.587; e de 21.3.2006,
no REspe no 25.596: as decisões que aplicam a sanção do art. 41-A da Lei no 9.504/97
não se submetem ao disposto neste inciso.

PPPPParágrafo único. arágrafo único. arágrafo único. arágrafo único. arágrafo único. O recurso contra a diplomação, interposto pelo representante, não impede a atua-
ção do Ministério Público no mesmo sentido.

Art. 23. Art. 23. Art. 23. Art. 23. 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. Art. 24. Art. 24. Art. 24. Art. 24. Nas eleições municipais, o Juiz Eleitoral será competente para conhecer e processar a repre-
sentação 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
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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. Art. 25. Art. 25. Art. 25. Art. 25. Constitui crime eleitoral a argüição de inelegibilidade, ou a impugnação de registro de candi-
dato feito por interferência do poder econômico, desvio ou abuso do poder de autoridade, deduzida de
forma temerária ou de manifesta má-fé:

PPPPPena ena ena ena ena – 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.

• O BTN foi extinto pelo art. 3º da Lei nº 8.177/91.

Art. 26. Art. 26. Art. 26. Art. 26. 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 ocor-
ra até 2 (dois) dias após a publicação desta Lei Complementar.

Art. 27. Art. 27. Art. 27. Art. 27. Art. 27. Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 28. Art. 28. Art. 28. Art. 28. Art. 28. Revogam-se a Lei Complementar nº 5, de 29 de abril de 1970 e as demais disposições em

contrário.

Brasília, em 18 de maio de 1990; 169º da Independência e 102o da República.
FERNANDO COLLOR
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7.3 – Lei nº 9.096, de 19 de setembro de 1995*7.3 – Lei nº 9.096, de 19 de setembro de 1995*7.3 – Lei nº 9.096, de 19 de setembro de 1995*7.3 – Lei nº 9.096, de 19 de setembro de 1995*7.3 – Lei nº 9.096, de 19 de setembro de 1995*

Dispõe sobrDispõe sobrDispõe sobrDispõe sobrDispõe sobre partidos políticos, re partidos políticos, re partidos políticos, re partidos políticos, re partidos políticos, regulamenta os arts. 17 e 14, § 3egulamenta os arts. 17 e 14, § 3egulamenta os arts. 17 e 14, § 3egulamenta os arts. 17 e 14, § 3egulamenta os arts. 17 e 14, § 3º, inciso V, inciso V, inciso V, inciso V, inciso V,,,,,
da Constituição Fda Constituição Fda Constituição Fda Constituição Fda Constituição Federal.ederal.ederal.ederal.ederal.

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:

TÍTULTÍTULTÍTULTÍTULTÍTULO IO IO IO IO I
DISPOSIÇÕES PRELIMINARESDISPOSIÇÕES PRELIMINARESDISPOSIÇÕES PRELIMINARESDISPOSIÇÕES PRELIMINARESDISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º Art. 1º Art. 1º Art. 1º Art. 1º O partido político, pessoa jurídica de direito privado, destina-se a assegurar, no interesse do
regime democrático, a autenticidade do sistema representativo e a defender os direitos fundamentais defi-
nidos 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 for-
ma das leis anteriores, bem como os empresários, deverão se adaptar às disposições
deste Código até 11 de janeiro de 2007. (Redação dada pela Lei nº 11.127/2005.) Pará-
grafo único. O disposto neste artigo não se aplica às organizações religiosas nem aos
partidos políticos. (Incluído pela Lei nº 10.825/2003.)”

Art. 2º Art. 2º Art. 2º Art. 2º Art. 2º É livre a criação, fusão, incorporação e extinção de partidos políticos cujos programas respei-
tem a soberania nacional, o regime democrático, o pluripartidarismo e os direitos fundamentais da pessoa
humana.

• CF/88, art. 17.

Art. 3º Art. 3º Art. 3º Art. 3º 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 Art. 4º Art. 4º Art. 4º Art. 4º Os filiados de um partido político têm iguais direitos e deveres.
Art. 5º Art. 5º Art. 5º Art. 5º 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 Art. 6º Art. 6º Art. 6º Art. 6º É vedado ao partido político ministrar instrução militar ou paramilitar, utilizar-se de organiza-

ção da mesma natureza e adotar uniforme para seus membros.

• CF/88, art. 17, § 4º.

Art. 7º Art. 7º Art. 7º Art. 7º 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 § 1º § 1º § 1º § 1º Só é admitido o registro do estatuto de partido político que tenha caráter nacional, consideran-
do-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. segunda nota ao art. 9º, § 1º, e o art. 55 desta lei.

***** Fonte: Site do Tribunal Superior Eleitoral (www.tse.gov.br).
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§ 2º § 2º § 2º § 2º § 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.

§ 3º § 3º § 3º § 3º § 3º Somente o registro do estatuto do partido no Tribunal Superior Eleitoral assegura a exclusivida-
de da sua denominação, sigla e símbolos, vedada a utilização, por outros partidos, de variações que venham
a induzir a erro ou confusão.

TÍTULTÍTULTÍTULTÍTULTÍTULO IIO IIO IIO IIO II
DDDDDA ORGANIZAÇÃO E FUNCIONAMENTA ORGANIZAÇÃO E FUNCIONAMENTA ORGANIZAÇÃO E FUNCIONAMENTA ORGANIZAÇÃO E FUNCIONAMENTA ORGANIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS PO DOS PO DOS PO DOS PO DOS PARTIDOS POLÍTICOSARTIDOS POLÍTICOSARTIDOS POLÍTICOSARTIDOS POLÍTICOSARTIDOS POLÍTICOS

CAPÍTULCAPÍTULCAPÍTULCAPÍTULCAPÍTULO IO IO IO IO I
DDDDDA CRIAÇÃO E DO REGISTRO DOS PA CRIAÇÃO E DO REGISTRO DOS PA CRIAÇÃO E DO REGISTRO DOS PA CRIAÇÃO E DO REGISTRO DOS PA CRIAÇÃO E DO REGISTRO DOS PARTIDOS POLÍTICOSARTIDOS POLÍTICOSARTIDOS POLÍTICOSARTIDOS POLÍTICOSARTIDOS POLÍTICOS

Art. 8º Art. 8º Art. 8º Art. 8º 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 acompa-
nhado de:

I – I – I – I – I – cópia autêntica da ata da reunião de fundação do partido;
II – II – II – II – II – exemplares do Diário Oficial que publicou, no seu inteiro teor, o programa e o estatuto;
III – III – III – III – 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.
§ 1º § 1º § 1º § 1º § 1º O requerimento indicará o nome e função dos dirigentes provisórios e o endereço da sede do

partido na Capital Federal.
§ 2º § 2º § 2º § 2º § 2º Satisfeitas as exigências deste artigo, o Oficial do Registro Civil efetua o registro no livro corres-

pondente, expedindo certidão de inteiro teor.
§ 3º § 3º § 3º § 3º § 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. segunda nota ao art. 9º, § 1º, desta lei.

Art. 9º Art. 9º Art. 9º Art. 9º 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 – I – I – I – I – exemplar autenticado do inteiro teor do programa e do estatuto partidários, inscritos no Registro
Civil;

II – II – II – II – II – certidão do Registro Civil da Pessoa Jurídica, a que se refere o § 2o do artigo anterior;
III – III – III – III – 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 § 1º § 1º § 1º § 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 respec-
tivas assinaturas e o número dos títulos atestados pelo Escrivão Eleitoral.

• Lei nº 10.842/2004, art. 4o: as atribuições da escrivania eleitoral passaram a ser exercidas
privativamente pelo chefe de cartório eleitoral.

• 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. – 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. – 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, núme-
ros 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.
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§ 2º § 2º § 2º § 2º § 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. primeira nota ao parágrafo anterior.

§ 3º § 3º § 3º § 3º § 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, determi-
na, em igual prazo, diligências para sanar eventuais falhas do processo.

§ 4º § 4º § 4º § 4º § 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. Art. 10. Art. 10. Art. 10. Art. 10. As alterações programáticas ou estatutárias, após registradas no Ofício Civil competente,
devem ser encaminhadas, para o mesmo fim, ao Tribunal Superior Eleitoral.

PPPPParágrafo único. arágrafo único. arágrafo único. arágrafo único. arágrafo 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 pela 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 subme-
tidas à Justiça Eleitoral na vigência da Lei nº 5.682/71.

I – I – I – I – I – no Tribunal Superior Eleitoral, dos integrantes dos órgãos de âmbito nacional;
II – II – II – II – II – nos Tribunais Regionais Eleitorais, dos integrantes dos órgãos de âmbito estadual, municipal ou

zonal.
Art. 11. Art. 11. Art. 11. Art. 11. Art. 11. O partido com registro no Tribunal Superior Eleitoral pode credenciar, respectivamente:
I – I – I – I – I – Delegados perante o Juiz Eleitoral;
II – II – II – II – II – Delegados perante o Tribunal Regional Eleitoral;
III – III – III – III – III – Delegados perante o Tribunal Superior Eleitoral.
PPPPParágrafo único. arágrafo único. arágrafo único. arágrafo único. arágrafo único. Os Delegados credenciados pelo órgão de direção nacional representam o partido

perante quaisquer 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.

CAPÍTULCAPÍTULCAPÍTULCAPÍTULCAPÍTULO IIO IIO IIO IIO II
DO FUNCIONAMENTDO FUNCIONAMENTDO FUNCIONAMENTDO FUNCIONAMENTDO FUNCIONAMENTO PO PO PO PO PARLAMENTARLAMENTARLAMENTARLAMENTARLAMENTARARARARAR

Art. 12. Art. 12. Art. 12. Art. 12. 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 respec-
tivas Casas e as normas desta Lei.

Art. 13. Art. 13. Art. 13. Art. 13. 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.

• V. arts. 56, I e II, e 57, I, a e b: normas transitórias sobre atribuição do direito a funciona-
mento parlamentar. V., sobre funcionamento parlamentar como requisito de outros direitos
assegurados nesta lei, o art. 41, II (distribuição dos recursos do Fundo Partidário), os arts.
48 e 49, I e II (acesso gratuito ao rádio e à televisão) e as seguintes normas transitórias:
arts. 56, V, e 57, I (distribuição dos recursos do Fundo Partidário); e arts. 56, III e IV, e 57,
III, a e b (acesso gratuito ao rádio e à televisão). V. também o art. 29, § 6º: devem ser
somados, para efeito do funcionamento parlamentar, os votos dos partidos em caso de
fusão ou incorporação.

• Res. – TSE nº 22.132/2005: a questão relativa ao funcionamento dos partidos não é
matéria eleitoral.

CAPÍTULCAPÍTULCAPÍTULCAPÍTULCAPÍTULO IIIO IIIO IIIO IIIO III
DO PROGRAMA E DO ESTDO PROGRAMA E DO ESTDO PROGRAMA E DO ESTDO PROGRAMA E DO ESTDO PROGRAMA E DO ESTAAAAATUTTUTTUTTUTTUTOOOOO

Art. 14. Art. 14. Art. 14. Art. 14. 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.
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Art. 15. Art. 15. Art. 15. Art. 15. Art. 15. O estatuto do partido deve conter, entre outras, normas sobre:
I – I – I – I – I – nome, denominação abreviada e o estabelecimento da sede na Capital Federal;
II – II – II – II – II – filiação e desligamento de seus membros;
III – III – III – III – III – direitos e deveres dos filiados;
IV – IV – IV – IV – 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 – V – V – V – V – fidelidade e disciplina partidárias, processo para apuração das infrações e aplicação das penali-
dades, assegurado amplo direito de defesa;

VI – VI – VI – VI – VI – condições e forma de escolha de seus candidatos a cargos e funções eletivas;
VII – VII – VII – VII – VII – finanças e contabilidade, estabelecendo, inclusive, normas que os habilitem a apurar as quanti-

as 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 – VIII – VIII – VIII – VIII – critérios de distribuição dos recursos do Fundo Partidário entre os órgãos de nível municipal,
estadual e nacional que compõem o partido;

• V. notas aos arts. 28, § 3º, e 37, § 2º, desta lei.

IX – IX – IX – IX – IX – procedimento de reforma do programa e do estatuto.

CAPÍTULCAPÍTULCAPÍTULCAPÍTULCAPÍTULO IVO IVO IVO IVO IV
DDDDDA FILIAÇÃO PA FILIAÇÃO PA FILIAÇÃO PA FILIAÇÃO PA FILIAÇÃO PARTIDÁRIAARTIDÁRIAARTIDÁRIAARTIDÁRIAARTIDÁRIA

• Res. – TSE nº 19.406/95, arts. 33 a 40: normas sobre filiação partidária. Res. – TSE nº
21.574/2003: “Dispõe sobre o Sistema de Filiação Partidária e dá outras providências”.

Art. 16. Art. 16. Art. 16. Art. 16. 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. – 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, arts. 142, § 3º, V (militares); CF, art. 128, §
5º, II, e (membros do Ministério Público); CF, art. 95, p. único, II (magistrados); CF, 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. – TSE nºs 12.371/92, 23.351/2004 e 22.014/2004: a inelegibilidade não impede a
filiação partidária.

Art. 17. Art. 17. Art. 17. Art. 17. Art. 17. Considera-se deferida, para todos os efeitos, a filiação partidária, com o atendimento das
regras estatutárias do partido.

PPPPParágrafo único. arágrafo único. arágrafo único. arágrafo único. arágrafo único. Deferida a filiação do eleitor, será entregue comprovante ao interessado, no modelo
adotado pelo partido.

Art. 18. Art. 18. Art. 18. Art. 18. 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.

• Lei nº 9.504/97, art. 9o, caput; Res. – TSE nºs 19.978/97, 19.988/97, 20.539/99, 22.012/
2005, 22.015/2005 e 22.095/2005: 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. – 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 partidá-
ria. Res. – TSE nºs 20.615/2000 e 20.614/2000: militar da reserva deve se filiar em qua-
renta e oito horas, ao passar para a inatividade, quando esta ocorrer após o prazo limite
de filiação partidária, mas antes da escolha em convenção.

Art. 19. Art. 19. Art. 19. Art. 19. 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, publica-
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ção 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 .– TSE nº 19.406/95, art. 36, caput, e Res. – 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. – TSE nºs 20.793/
2001, 20.874/2001, 21.061/2002, 21.709/2004, 21.936/2004 e 22.164/2006: prorro-
gação do prazo quando o termo inicial ou final recair em dia não útil.

• Súm.– TSE nº 20/2000: “A falta do nome do filiado ao partido na lista por este encaminha-
da 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 § 1º § 1º § 1º § 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 § 2º § 2º § 2º § 2º Os prejudicados por desídia ou má-fé poderão requerer, diretamente à Justiça Eleitoral, a obser-
vância 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.

Art. 20. Art. 20. Art. 20. Art. 20. 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.

PPPPParágrafo único. arágrafo único. arágrafo único. arágrafo único. arágrafo único. Os prazos de filiação partidária, fixados no estatuto do partido, com vistas à candi-
datura a cargos eletivos, não podem ser alterados no ano da eleição.

Art. 21. Art. 21. Art. 21. Art. 21. 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.

PPPPParágrafo único. arágrafo único. arágrafo único. arágrafo único. arágrafo único. Decorridos dois dias da data da entrega da comunicação, o vínculo torna-se extinto,
para todos os efeitos.

Art. 22. Art. 22. Art. 22. Art. 22. Art. 22. O cancelamento imediato da filiação partidária verifica-se nos casos de:
I – I – I – I – I – morte;
II – II – II – II – II – perda dos direitos políticos;
III – III – III – III – III – expulsão;
IV – IV – IV – IV – IV – outras formas previstas no estatuto, com comunicação obrigatória ao atingido no prazo de

quarenta e oito horas da decisão.
PPPPParágrafo único. arágrafo único. arágrafo único. arágrafo único. arágrafo 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. – STF, de 24.2.2005, na ADIn nº 1.465: constitucionalidade do trecho grifado.

• Ac. – 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 há falar em dupla militância. Dupla filiação não
caracterizada”.

CAPÍTULCAPÍTULCAPÍTULCAPÍTULCAPÍTULO VO VO VO VO V
DDDDDA FIDELIDA FIDELIDA FIDELIDA FIDELIDA FIDELIDADE E DADE E DADE E DADE E DADE E DA DISCIPLINA PA DISCIPLINA PA DISCIPLINA PA DISCIPLINA PA DISCIPLINA PARTIDÁRIASARTIDÁRIASARTIDÁRIASARTIDÁRIASARTIDÁRIAS

Art. 23. Art. 23. Art. 23. Art. 23. 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 § 1º § 1º § 1º § 1º Filiado algum pode sofrer medida disciplinar ou punição por conduta que não esteja tipificada no
estatuto do partido político.

§ 2º § 2º § 2º § 2º § 2º Ao acusado é assegurado amplo direito de defesa.
Art. 24. Art. 24. Art. 24. Art. 24. Art. 24. Na Casa Legislativa, o integrante da bancada de partido deve subordinar sua ação parla-

mentar aos princípios doutrinários e programáticos e às diretrizes estabelecidas pelos órgãos de direção
partidários, na forma do estatuto.
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Art. 25. Art. 25. Art. 25. Art. 25. 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. Art. 26. Art. 26. Art. 26. 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.

CAPÍTULCAPÍTULCAPÍTULCAPÍTULCAPÍTULO VIO VIO VIO VIO VI
DDDDDA FUSÃOA FUSÃOA FUSÃOA FUSÃOA FUSÃO, INCORPORAÇÃO E EXTINÇÃO DOS P, INCORPORAÇÃO E EXTINÇÃO DOS P, INCORPORAÇÃO E EXTINÇÃO DOS P, INCORPORAÇÃO E EXTINÇÃO DOS P, INCORPORAÇÃO E EXTINÇÃO DOS PARTIDOS POLÍTICOSARTIDOS POLÍTICOSARTIDOS POLÍTICOSARTIDOS POLÍTICOSARTIDOS POLÍTICOS

Art. 27. Art. 27. Art. 27. Art. 27. 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. Art. 28. Art. 28. Art. 28. Art. 28. O Tribunal Superior Eleitoral, após trânsito em julgado de decisão, determina o cancelamen-
to do registro civil e do estatuto do partido contra o qual fique provado:

I – I – I – I – I – ter recebido ou estar recebendo recursos financeiros de procedência estrangeira;
II – II – II – II – II – estar subordinado a entidade ou governo estrangeiros;
III – III – III – III – III – não ter prestado, nos termos desta Lei, as devidas contas à Justiça Eleitoral;

• Res .– TSE nº 20.679/2000: a não-prestação de contas pelos órgãos partidários regionais
ou municipais não implica o seu cancelamento.

IV – IV – IV – IV – IV – que mantém organização paramilitar.
§ 1º § 1º § 1º § 1º § 1º A decisão judicial a que se refere este artigo deve ser precedida de processo regular, que asse-

gure ampla defesa.
§ 2º § 2º § 2º § 2º § 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.
§ 3º § 3º § 3º § 3º § 3º 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. – 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 sucessiva-
mente dos órgãos inferiores, de modo a atingir o órgão partidário efetivamente responsável.

Art. 29. Art. 29. Art. 29. Art. 29. 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 § 1º § 1º § 1º § 1º No primeiro caso, observar-se-ão as seguintes normas:
I – I – I – I – I – os órgãos de direção dos partidos elaborarão projetos comuns de estatuto e programa;
II – II – II – II – II – os órgãos nacionais de deliberação dos partidos em processo de fusão votarão em reunião con-

junta, por maioria absoluta, os projetos, e elegerão o órgão de direção nacional que promoverá o registro do
novo partido.

§ 2º § 2º § 2º § 2º § 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 § 3º § 3º § 3º § 3º Adotados o estatuto e o programa do partido incorporador, realizarse-á, em reunião conjunta dos
órgãos nacionais de deliberação, a eleição do novo órgão de direção nacional.

§ 4º § 4º § 4º § 4º § 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 § 5º § 5º § 5º § 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 § 6º § 6º § 6º § 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. nota ao art. 13 desta lei.
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§ 7º § 7º § 7º § 7º § 7º O novo estatuto ou instrumento de incorporação deve ser levado a registro e averbado, respec-
tivamente, no Ofício Civil e no Tribunal Superior Eleitoral.

TÍTULTÍTULTÍTULTÍTULTÍTULO IIIO IIIO IIIO IIIO III
DDDDDAS FINANÇAS E CONTAS FINANÇAS E CONTAS FINANÇAS E CONTAS FINANÇAS E CONTAS FINANÇAS E CONTABILIDABILIDABILIDABILIDABILIDADE DOS PADE DOS PADE DOS PADE DOS PADE DOS PARTIDOSARTIDOSARTIDOSARTIDOSARTIDOS

CAPÍTULCAPÍTULCAPÍTULCAPÍTULCAPÍTULO IO IO IO IO I
DDDDDA PRESTA PRESTA PRESTA PRESTA PRESTAÇÃO DE CONTAÇÃO DE CONTAÇÃO DE CONTAÇÃO DE CONTAÇÃO DE CONTASASASASAS

• Res. – TSE nº 21.841/2004, alterada pela Res. – TSE nº 22.067/2005: “Disciplina a
prestação de contas dos partidos políticos e a tomada de contas especial”.

• Port. Conjunta-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 fi-
nanceiros 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 tribu-
tários (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, p. único).

Art. 30. Art. 30. Art. 30. Art. 30. 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. Art. 31. Art. 31. Art. 31. Art. 31. É vedado ao partido receber, direta ou indiretamente, sob qualquer forma ou pretexto, contri-
buição 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 eleito-
rais.

I – I – I – I – I – entidade ou governo estrangeiros;

• CF/88, art. 17, II.

II – II – II – II – II – autoridade ou órgãos públicos, ressalvadas as dotações referidas no art. 38;

• Res. – 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 atribui-
ções constitucionais. V., contudo, Res.– TSE nº 22.025/2005: incide “a vedação do inciso
II do art. 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 reco-
lhida ao partido mediante consignação em folha de pagamento”.

III – III – III – III – III – autarquias, empresas públicas ou concessionárias de serviços públicos, sociedades de economia
mista e fundações instituídas em virtude de lei e para cujos recursos concorram órgãos ou entidades gover-
namentais;

• Res. – TSE nº 21.841/2004, art. 5º, § 2º “As fundações mencionadas no inciso III abran-
gem 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. – 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 funda-
ções, há de ser observado consideradas as fundações de natureza pública”.

IV – IV – IV – IV – IV – entidade de classe ou sindical.
Art. 32. Art. 32. Art. 32. Art. 32. 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 § 1º § 1º § 1º § 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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§ 2º § 2º § 2º § 2º § 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 § 3º § 3º § 3º § 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. Art. 33. Art. 33. Art. 33. Art. 33. Os balanços devem conter, entre outros, os seguintes itens:
I – I – I – I – I – discriminação dos valores e destinação dos recursos oriundos do Fundo Partidário;
II – II – II – II – II – origem e valor das contribuições e doações;
III – III – III – III – 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 – IV – IV – IV – IV – discriminação detalhada das receitas e despesas.
Art. 34. Art. 34. Art. 34. Art. 34. 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. nota no início deste capítulo.

I – I – I – I – 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 – TSE/SRF nº 609/2006: “Dispõe sobre atos perante o Cadastro Nacional
da Pessoa Jurídica (CNPJ) dos comitês financeiros de partidos políticos e de candidatos
a cargos eletivos”.

II – II – II – II – II – caracterização da responsabilidade dos dirigentes do partido e comitês, inclusive do Tesoureiro,
que responderão, civil e criminalmente, por quaisquer irregularidades;

III – III – III – III – III – escrituração contábil, com documentação que comprove a entrada e saída de dinheiro ou de bens
recebidos e aplicados;

IV – IV – IV – IV – IV – obrigatoriedade de ser conservada pelo partido a documentação comprobatória de suas presta-
ções de contas, por prazo não inferior a cinco anos;

V – V – V – V – 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 finan-
ceiros eventualmente apurados.

• Lei nº 9.504/97, art. 31: sobras de recursos financeiros de campanha.

PPPPParágrafo único. arágrafo único. arágrafo único. arágrafo único. arágrafo 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. Art. 35. Art. 35. Art. 35. Art. 35. O Tribunal Superior Eleitoral e os Tribunais Regionais Eleitorais, à vista de denúncia funda-
mentada de filiado ou Delegado de partido, de representação do Procurador Geral ou Regional ou de inici-
ativa 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 esclare-
cimento ou apuração de fatos vinculados à denúncia.

• Port. Conjunta – TSE/SRF nº 74/2006, arts. 2o, 3o e 4o: possibilidade de qualquer cida-
dão 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.

PPPPParágrafo único. arágrafo único. arágrafo único. arágrafo único. arágrafo 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.
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Art. 36Art. 36Art. 36Art. 36Art. 36. Constatada a violação de normas legais ou estatutárias, ficará o partido sujeito às seguintes
sanções:

I – I – I – I – I – no caso de recursos de origem não mencionada ou esclarecida, fica suspenso o recebimento das
quotas do Fundo Partidário até que o esclarecimento seja aceito pela Justiça Eleitoral;

II – II – II – II – II – no caso de recebimento de recursos mencionados no art. 31, fica suspensa a participação no
Fundo Partidário por um ano;

III – III – III – III – 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 pela Lei nº 9.504/97.

Art. 37. Art. 37. Art. 37. Art. 37. 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 § 1º § 1º § 1º § 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 candi-
datos.

• Primitivo p. único renumerado como § 1º pelo art. 3º da Lei nº 9.693/98.

§ 2º § 2º § 2º § 2º § 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. – TSE nº 21.841/2004, art. 29: procedimentos em caso de suspensão de cotas do
Fundo Partidário. Res. – TSE nº 21.797/2004: cabe ao diretório nacional, recebida a co-
municação, deixar de repassar ao diretório regional a respectiva cota do Fundo Partidário,
independentemente de tomada de contas especial.

• V. nota ao art. 28, § 3o, desta lei.

CAPÍTULCAPÍTULCAPÍTULCAPÍTULCAPÍTULO IIO IIO IIO IIO II
DO FUNDO PDO FUNDO PDO FUNDO PDO FUNDO PDO FUNDO PARTIDÁRIOARTIDÁRIOARTIDÁRIOARTIDÁRIOARTIDÁRIO

• Res.– 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 procedimentos visando à arrecadação, recolhimento e co-
brança 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 pela Res.– TSE nº
22.067/2005: “Disciplina a prestação de contas dos partidos políticos e a tomada de
contas especial”.

Art. 38. Art. 38. Art. 38. Art. 38. Art. 38. O Fundo Especial de Assistência Financeira aos Partidos Políticos (Fundo Partidário) é cons-
tituído por:

I – I – I – I – I – multas e penalidades pecuniárias aplicadas nos termos do Código Eleitoral e leis conexas;
II – II – II – II – II – recursos financeiros que lhe forem destinados por lei, em caráter permanente ou eventual;
III – III – III – III – III – doações de pessoa física ou jurídica, efetuadas por intermédio de depósitos bancários direta-

mente na conta do Fundo Partidário;
IV – IV – IV – IV – 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.
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§ 1º § 1º § 1º § 1º § 1º (Vetado.)
§ 2º § 2º § 2º § 2º § 2º (Vetado.)
Art. 39. Art. 39. Art. 39. Art. 39. 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 § 1º § 1º § 1º § 1º As doações de que trata este artigo podem ser feitas diretamente aos órgãos de direção nacio-

nal, 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 § 2º § 2º § 2º § 2º Outras doações, quaisquer que sejam, devem ser lançadas na contabilidade do partido, defini-
dos seus valores em moeda corrente.

§ 3º § 3º § 3º § 3º § 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 § 4º § 4º § 4º § 4º (Revogado pelo art. 107 da Lei no 9.504/97.)
Art. 40. Art. 40. Art. 40. Art. 40. Art. 40. A previsão orçamentária de recursos para o Fundo Partidário deve ser consignada, no Anexo

do Poder Judiciário, ao Tribunal Superior Eleitoral.
§ 1º § 1º § 1º § 1º § 1º O Tesouro Nacional depositará, mensalmente, os duodécimos no Banco do Brasil, em conta

especial à disposição do Tribunal Superior Eleitoral.
§ 2º § 2º § 2º § 2º § 2º Na mesma conta especial serão depositadas as quantias arrecadadas pela aplicação de multas

e outras penalidades pecuniárias, previstas na legislação eleitoral.
Art. 41. Art. 41. Art. 41. Art. 41. 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, obedecen-
do aos seguintes critérios:

• V. notas aos arts. 28, § 3º, e 37, § 2º, desta lei.

I – I – I – I – 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;

II – II – II – II – 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.

Art. 42. Art. 42. Art. 42. Art. 42. 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. Art. 43. Art. 43. Art. 43. 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. Art. 44. Art. 44. Art. 44. Art. 44. Os recursos oriundos do Fundo Partidário serão aplicados:
I – I – I – I – I – na manutenção das sedes e serviços do partido, permitido o pagamento de pessoal, a qualquer

título, este último até o limite máximo de vinte por cento do total recebido;

• Res.– TSE nº 21.837/2004: possibilidade de utilização de recursos do Fundo Partidário na
aquisição de bens mobiliários, computadores, impressoras, softwares e veículos
automotivos.

II – II – II – II – II – na propaganda doutrinária e política;
III – III – III – III – III – no alistamento e campanhas eleitorais;
IV – IV – IV – IV – 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.– 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”.

§ 1º § 1º § 1º § 1º § 1º Na prestação de contas dos órgãos de direção partidária de qualquer nível, devem ser discrimi-
nadas 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 § 2º § 2º § 2º § 2º A Justiça Eleitoral pode, a qualquer tempo, investigar sobre a aplicação de recursos oriundos do
Fundo Partidário.
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§ 3º § 3º § 3º § 3º § 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.

TÍTULTÍTULTÍTULTÍTULTÍTULO IVO IVO IVO IVO IV
DO ACESSO GRADO ACESSO GRADO ACESSO GRADO ACESSO GRADO ACESSO GRATUITTUITTUITTUITTUITO AO RÁDIO E À TELEVISÃOO AO RÁDIO E À TELEVISÃOO AO RÁDIO E À TELEVISÃOO AO RÁDIO E À TELEVISÃOO AO RÁDIO E À TELEVISÃO

• Res.– TSE nº 20.034/95, alterada pelas Res.– TSE nºs 20.086/97, 20.400/98, 20.479/
99, 20.822/2001 e 20.849/2001: instruções para o acesso gratuito ao rádio e à televisão
pelos partidos políticos.

• Res.– TSE nº 21.983/2005: “Possibilidade da realização de propaganda partidária por
meio de mídia impressa ou outdoor”.

Art. 45. Art. 45. Art. 45. Art. 45. 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 – I – I – I – I – difundir os programas partidários;
II – II – II – II – II – transmitir mensagens aos filiados sobre a execução do programa partidário, dos eventos com

este relacionados e das atividades congressuais do partido;
III – III – III – III – III – divulgar a posição do partido em relação a temas político-comunitários.
§ 1º § 1º § 1º § 1º § 1º Fica vedada, nos programas de que trata este Título: I – I – I – I – I – a participação de pessoa filiada a

partido que não o responsável pelo programa;
II – II – II – II – II – a divulgação de propaganda de candidatos a cargos eletivos e a defesa de interesses pessoais ou

de outros partidos;
III – III – III – III – 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.
§ 2º § 2º § 2º § 2º § 2º O Tribunal Superior Eleitoral, julgando procedente representação de partido, cassará o direito de

transmissão a que faria jus, no semestre seguinte, do partido que contrariar o disposto neste artigo.

• Res. – TSE nº 20.034/97, art. 13: legitimidade ativa também do Ministério Público, de
órgão de fiscalização do Ministério das Comunicações ou de entidade representativa das
emissoras de rádio e televisão. Ac.-TSE nºs 396/2002, 682/2004 e 641/2004: legitimida-
de ativa do Ministério Público Eleitoral.

• Ac. – TSE nºs 29/99, 365/2002, 634/2003, 643/2004 e 745/2005, dentre outros: cassa-
ção do programa do semestre seguinte ao julgamento da representação. V., contudo, Ac.-
TSE nº 4.411/2004: cassação do programa do semestre seguinte ao trânsito em julgado e
inexigência de pedido de execução; e Ac.– TSE, de 30.3.2006, na RP nº 782: cassação do
programa do semestre seguinte ao do ato ilícito, mas no mesmo semestre do julgamento,
em ano eleitoral.

• Res. – TSE nº 21.078/2002 e Ac.– TSE nº 678/2004: legitimidade do titular de direito
autoral para representar à Justiça Eleitoral, visando coibir prática ilegal em horário gratui-
to de propaganda partidária ou eleitoral.

• Res. – TSE nº 20.744/2000 e Ac.– TSE nºs 1.176/2000, 657/2003 e 683/2004: cabimen-
to de pedido de direito de resposta na propaganda partidária com base no art. 5º, V, da
CF/88.

§ 3º § 3º § 3º § 3º § 3º A propaganda partidária, no rádio e na televisão, fica restrita aos horários gratuitos disciplinados
nesta Lei, com proibição de propaganda paga.

• Res. – TSE no 21.705/2004: este dispositivo abrange os programas destinados à doutri-
nação e à educação política produzidos por fundação criada por partido político; a vedação
de propaganda paga se estende aos canais de televisão por assinatura ou via satélite.
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Art. 46. Art. 46. Art. 46. Art. 46. 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 responsabili-
dade dos respectivos órgãos de direção.

• Ac. – 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.– TSE nº 690/2004:
inexistência de direito da emissora a compensação fiscal nessa hipótese.

§ 1º § 1º § 1º § 1º § 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.

§ 2º § 2º § 2º § 2º § 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.

• Res.– TSE nº 20.034/97, art. 5o, com redação dada pela Res.– 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.– 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 § 3º § 3º § 3º § 3º No requerimento a que se refere o parágrafo anterior, o órgão partidário solicitará conjuntamen-
te a fixação das datas de formação das cadeias, nacional e estaduais.

§ 4º § 4º § 4º § 4º § 4º O Tribunal Superior Eleitoral, independentemente do âmbito nacional ou estadual da transmis-
são, havendo coincidência de data, dará prioridade ao partido que apresentou o requerimento em primeiro
lugar.

§ 5º § 5º § 5º § 5º § 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.– TSE nº 20.034/97, art. 7o: entrega das fitas magnéticas com antecedência de 24
horas. Na revogada Res.-TSE nº 19.586/97, 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.

§ 6º § 6º § 6º § 6º § 6º As inserções a serem feitas na programação das emissoras serão determinadas:
I – I – I – I – I – pelo Tribunal Superior Eleitoral, quando solicitadas por órgão de direção nacional de partido;
II – II – II – II – II – pelo Tribunal Regional Eleitoral, quando solicitadas por órgão de direção estadual de partido.
§ 7º § 7º § 7º § 7º § 7º Em cada rede somente serão autorizadas até dez inserções de trinta segundos ou cinco de um

minuto por dia.
Art. 47. Art. 47. Art. 47. Art. 47. 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. Art. 48. Art. 48. Art. 48. 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.

Art. 49. Art. 49. Art. 49. Art. 49. Art. 49. O partido que atenda ao disposto no art. 13 tem assegurado:

• O disposto neste artigo tem eficácia imediata segundo o art. 4º da Lei nº 9.259/96.

I – I – I – I – 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;

II – II – II – II – 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.

TÍTULTÍTULTÍTULTÍTULTÍTULO VO VO VO VO V
DISPOSIÇÕES GERAISDISPOSIÇÕES GERAISDISPOSIÇÕES GERAISDISPOSIÇÕES GERAISDISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 50. Art. 50. Art. 50. Art. 50. Art. 50. (Vetado.)
Art. 51. Art. 51. Art. 51. Art. 51. 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.
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Art. 52. Art. 52. Art. 52. Art. 52. Art. 52. (Vetado.)
PPPPParágrafo único. arágrafo único. arágrafo único. arágrafo único. arágrafo 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”.

• Ac.– TSE nº 690/2004: inexistência de direito à compensação fiscal na hipótese de defe-
rimento de nova data para transmissão da propaganda partidária em razão de falha técni-
ca da emissora.

Art. 53. Art. 53. Art. 53. Art. 53. 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.– TSE nº 22.121/2005: “Dispõe sobre as regras de adequação de institutos ou funda-
ções 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 fun-
dações a que se refere este artigo.

Art. 54. Art. 54. Art. 54. Art. 54. Art. 54. Para fins de aplicação das normas estabelecidas nesta Lei, consideram-se como equivalen-
tes a Estados e Municípios o Distrito Federal e os Territórios e respectivas divisões político-administrativas.

TÍTULTÍTULTÍTULTÍTULTÍTULO VIO VIO VIO VIO VI
DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIASDISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIASDISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIASDISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIASDISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS

Art. 55. Art. 55. Art. 55. Art. 55. Art. 55. O partido político que, nos termos da legislação anterior, tenha registro definitivo, fica dis-
pensado 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 § 1º § 1º § 1º § 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 ante-
cedência mínima de trinta dias e ampla divulgação, entre seus órgãos e filiados, do projeto do estatuto.

§ 2º § 2º § 2º § 2º § 2º Aplicam-se as disposições deste artigo ao partido que, na data da publicação desta Lei:
I – I – I – I – I – tenha completado seu processo de organização nos termos da legislação anterior e requerido o

registro definitivo;
II – II – II – II – II – tenha seu pedido de registro sub judice, desde que sobrevenha decisão favorável do órgão judi-

ciário competente;
III – III – III – III – III – tenha requerido registro de seus estatutos junto ao Tribunal Superior Eleitoral, após o devido

registro como entidade civil.
Art. 56. Art. 56. Art. 56. Art. 56. Art. 56. No período entre a data da publicação desta Lei e início da próxima legislatura, será observa-

do o seguinte:
I – I – I – I – 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. nota ao art. 13 desta lei.

II – II – II – II – 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 inferi-
or ao disposto no inciso anterior;

III – III – III – III – III – ao partido que preencher as condições do inciso I é assegurada a realização anual de um progra-
ma, em cadeia nacional, com a duração de dez minutos;
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IV – IV – IV – IV – 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 – V – V – V – V – vinte e nove por cento do Fundo Partidário será destacado para distribuição a todos os partidos
com estatutos registrados no Tribunal Superior Eleitoral, na proporção da representação parlamentar filiada
no início da Sessão Legislativa de 1995.

Art. 57. Art. 57. Art. 57. Art. 57. 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:

I – I – I – I – I – direito a funcionamento parlamentar ao partido com registro definitivo de seus estatutos no Tribu-
nal 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. 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 – II – II – II – II – vinte e nove por cento do Fundo Partidário será destacado para distribuição, aos partidos que
cumpram o disposto no art. 13 ou no inciso anterior, na proporção dos votos obtidos na última eleição geral
para a Câmara dos Deputados;

III – III – III – III – 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.

• Res.– 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. Art. 58. Art. 58. Art. 58. Art. 58. A requerimento de partido, o Juiz Eleitoral devolverá as fichas de filiação partidária existen-
tes no Cartório da respectiva Zona, devendo ser organizada a primeira relação de filiados, nos termos do
art. 19, obedecidas as normas estatutárias.

PPPPParágrafo único. arágrafo único. arágrafo único. arágrafo único. arágrafo único. Para efeito de candidatura a cargo eletivo será considerada como primeira filiação
a constante das listas de que trata este artigo. Art. 59. Art. 59. Art. 59. Art. 59. 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. (...) 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. Art. 60. Art. 60. Art. 60. 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 políti-
cos. (...) 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 estabelecidos em lei específica.”

Art. 61. Art. 61. Art. 61. Art. 61. Art. 61. O Tribunal Superior Eleitoral expedirá instruções para a fiel execução desta Lei.

• Res. – 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 incorpo-
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ração dos partidos políticos”), 21.574/2003 (“Dispõe sobre o Sistema de Filiação Partidá-
ria e dá outras providências”), 21.841/2004 (“Disciplina a prestação de contas dos parti-
dos políticos e a tomada de contas especial”), 21.875/2004 (“Regulamenta o recolhimen-
to 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 recolhi-
mento e a cobrança das multas previstas no Código Eleitoral e leis conexas e a distribui-
ção do Fundo Especial de Assistência Financeira aos Partidos Políticos (Fundo Partidá-
rio)”), 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. Art. 62. Art. 62. Art. 62. Art. 62. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 63. Art. 63. Art. 63. Art. 63. 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
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7.4 – Lei nº 9.504, de 30 de setembro de 1997 *7.4 – Lei nº 9.504, de 30 de setembro de 1997 *7.4 – Lei nº 9.504, de 30 de setembro de 1997 *7.4 – Lei nº 9.504, de 30 de setembro de 1997 *7.4 – Lei nº 9.504, de 30 de setembro de 1997 *

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 GERAISDISPOSIÇÕES GERAISDISPOSIÇÕES GERAISDISPOSIÇÕES GERAISDISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 1Art. 1Art. 1Art. 1Art. 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, Depu-
tado Distrital e Vereador dar-se-ão, em todo o País, no primeiro domingo de outubro do ano respectivo.

PPPPParágrafo único. arágrafo único. arágrafo único. arágrafo único. arágrafo único. Serão realizadas simultaneamente as eleições: I – I – I – I – I – para Presidente e Vice-Presiden-
te da República, Governador e Vice-Governador de Estado e do Distrito Federal, Senador, Deputado Fede-
ral, Deputado Estadual e Deputado Distrital;

II – II – II – II – II – para Prefeito, Vice-Prefeito e Vereador.
Art. 2º Art. 2º Art. 2º Art. 2º 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 § 1º § 1º § 1º § 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 § 2º § 2º § 2º § 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 § 3º § 3º § 3º § 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 § 4º § 4º § 4º § 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 Art. 3º Art. 3º Art. 3º Art. 3º Será considerado eleito Prefeito o candidato que obtiver a maioria dos votos, não computados
os em branco e os nulos.

§ 1º § 1º § 1º § 1º § 1º A eleição do Prefeito importará a do candidato a Vice-Prefeito com ele registrado.
§ 2o § 2o § 2o § 2o § 2o Nos Municípios com mais de duzentos mil eleitores, aplicar-se-ão as regras estabelecidas nos §§

1º a 3º do artigo anterior.
Art. 4º Art. 4º Art. 4º Art. 4º 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.

• Ac. – TSE nºs 13.060/96, 17.081/2000 e 21.798/2004: a existência do órgão partidário
não está condicionada à anotação no TRE.

Art. 5º Art. 5º Art. 5º Art. 5º 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 Art. 6º Art. 6º Art. 6º 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 coli-
gação para a eleição proporcional dentre os partidos que integram a coligação para o pleito majoritário.

• CF/88, art. 17, § 1º, com redação dada pela EC no 52/2006: assegura aos partidos políti-
cos autonomia 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. Ac.-STF, de 22.3.2006, na ADIn nº 3.685: o § 1º do art. 17 da Consti-
tuição, com a nova redação, não se aplica às eleições de 2006, remanescendo aplicável a
esse pleito a redação original do artigo. V., sobre a regra da verticalização, as seguintes
decisões anteriores à EC nº 52/2006: Res. – TSE nº 21.002/2002 (“Os partidos políticos

***** Fonte: Site do Tribunal Superior Eleitoral (www.tse.gov.br.
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que ajustarem coligação para eleição de presidente da República não poderão formar coli-
gações para eleição de governador de estado ou do Distrito Federal, senador, deputado
federal e deputado estadual ou distrital com outros partidos políticos que tenham, isolada-
mente ou em aliança diversa, lançado candidato à eleição presidencial”); Res. – TSE nº
22.161/2006 (mantém essa regra nas eleições gerais de 2006); e Res. – TSE nºs 21.474/
2003 e 21.500/2003: inaplicabilidade da verticalização nas eleições municipais.

§ 1º § 1º § 1º § 1º § 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.

• Ac. – TSE nºs 345/98, 15.529/98, 22.107/2004, 5.052/2005 e 25.015/2005: a coligação
existe a partir do acordo de vontades dos partidos políticos e não da homologação pela
Justiça Eleitoral.

§ 2º § 2º § 2º § 2º § 2º Na propaganda para eleição majoritária, a coligação usará, obrigatoriamente, sob sua denomi-
nação, 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.

• CE/65, art. 242, caput: a propaganda mencionará sempre a legenda partidária. Ac. – TSE
nºs 439/2002, 446/2002 e 22.691/2004: na propaganda eleitoral gratuita, na hipótese de
inobservância do que prescreve este dispositivo e o correspondente do Código Eleitoral,
deve o julgador advertir – à falta de norma sancionadora – o autor da conduta ilícita, sob
pena de crime de desobediência.

§ 3º § 3º § 3º § 3º § 3º Na formação de coligações, devem ser observadas, ainda, as seguintes normas:
I – I – I – I – I – na chapa da coligação, podem inscrever-se candidatos filiados a qualquer partido político dela

integrante;
II – II – II – II – 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 repre-
sentante da coligação, na forma do inciso III;

III – III – III – 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 – IV – IV – IV – 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.
DAS CONVENÇÕES PARA A ESCOLHA DE CANDIDATOS
Art. 7º Art. 7º Art. 7º Art. 7º 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 § 1º § 1º § 1º § 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 § 2º § 2º § 2º § 2º Se a Convenção partidária de nível inferior se opuser, na deliberação sobre coligações, às dire-
trizes legitimamente estabelecidas pela Convenção nacional, os órgãos superiores do partido poderão, nos
termos do respectivo estatuto, anular a deliberação e os atos dela decorrentes.

• Ac. – TSE nº 18.969/2001: aplicação do prazo do art. 3º, caput, da LC nº 64/90 para a
providência prevista neste dispositivo.

§ 3º § 3º § 3º § 3º § 3º Se, da anulação de que trata o parágrafo anterior, surgir necessidade de registro de novos candi-
datos, observar-se-ão, para os respectivos requerimentos, os prazos constantes dos §§ 1º e 3º do art. 13.

Art. 8º Art. 8º Art. 8º Art. 8º 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.
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§ 1º § 1º § 1º § 1º § 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.

• Ac. – STF, de 24.4.2002, na ADInMC nº 2.530: suspensa, até decisão final da ação, a
eficácia deste § 1º.

§ 2º § 2º § 2º § 2º § 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 Art. 9º Art. 9º Art. 9º Art. 9º Para concorrer às eleições, o candidato deverá possuir domicílio eleitoral na respectiva cir-
cunscrição pelo prazo de, pelo menos, um ano antes do pleito e estar com a filiação deferida pelo partido no
mesmo prazo.

• Lei nº 9.096/95, arts. 18 e 20: prazo mínimo de um ano de filiação, facultado ao partido
fixar prazo superior em seu estatuto.

• Res. – TSE nºs 19.978/97, 19.988/97, 20.539/99, 22.012/2005, 22.015/2005 e 22.095/
2005: 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 parti-
dária, 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. – TSE nº 21.787/2004: inexigência
de prévia filiação partidária do militar da ativa, bastando o pedido de registro de candida-
tura após escolha em convenção partidária. Res. – TSE nºs 20.615/2000 e 20.614/2000:
militar da reserva deve se filiar em quarenta e oito horas, ao passar para a inatividade,
quando esta ocorrer após o prazo limite de filiação partidária, mas antes da escolha em
convenção.

PPPPParágrafo único. arágrafo único. arágrafo único. arágrafo único. arágrafo 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. Art. 10. Art. 10. Art. 10. 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.

• LC nº 78/93: “Disciplina a fixação do número de deputados, nos termos do art. 45, § 1º,
da Constituição Federal”.

• CF/88, art. 29, IV, a, b e c: critérios para fixação do número de vereadores. Ac. – STF, de
24.3.2004, no RE nº 197.917: aplicação de critério aritmético rígido no cálculo do número
de vereadores. Res. – TSE nos 21.702/2004 e 21.803/2004: fixação do número de vere-
adores por município tendo em vista as eleições municipais de 2004, com base nos crité-
rios estabelecidos pelo STF no recurso extraordinário referido. Ac. – STF, de 25.8.2005,
nas ADIn nºs 3.345 e 3.365: julgada improcedente a argüição de inconstitucionalidade das
resoluções retro mencionadas.

§ 1º § 1º § 1º § 1º § 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 § 2º § 2º § 2º § 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 Deputa-
do Estadual ou Distrital até o dobro das respectivas vagas; havendo coligação, estes números poderão ser
acrescidos de até mais cinqüenta por cento.

• Res. – TSE nº 20.046/97: o acréscimo “de até mais cinqüenta por cento” incide sobre
“até o dobro das respectivas vagas”. Res. – TSE nº 21.860/2004: a Res. – TSE nº 20.046/
97 não se aplica às eleições municipais.

§ 3º § 3º § 3º § 3º § 3º Do número de vagas resultante das regras previstas neste artigo, cada partido ou coligação
deverá reservar o mínimo de trinta por cento e o máximo de setenta por cento para candidaturas de cada
sexo.
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§ 4º § 4º § 4º § 4º § 4º Em todos os cálculos, será sempre desprezada a fração, se inferior a meio, e igualada a um, se
igual ou superior.

• Res. – TSE nºs 21.608/2004, art. 21, § 4º, e 22.156/2006, art. 20, § 5o (instruções sobre
registro de candidatos) e Ac. – TSE nº 22.764/2004: na hipótese do § 3º deste artigo,
qualquer fração resultante será igualada a um no cálculo do percentual mínimo estabele-
cido para um dos sexos e desprezada no cálculo das vagas restantes para o outro sexo.

§ 5º § 5º § 5º § 5º § 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. Art. 11. Art. 11. Art. 11. 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 § 1º § 1º § 1º § 1º O pedido de registro deve ser instruído com os seguintes documentos: Res. – TSE nºs 20.993/
2002, art. 24, IX, 21.608/2004, art. 28, VII e VIII, e 22.156/2006, art. 25, IV e V (instruções para escolha e
registro de candidatos): exigência, além dos documentos elencados neste dispositivo, dos seguintes: prova
de desincompatibilização, quando for o caso, e comprovante de escolaridade, cuja falta pode ser suprida
por declaração de próprio punho. Quanto a este último, Ac. – TSE nºs 318/2004, 21.707/2004 e 21.920/
2004, dentre outros: nas hipóteses de dúvida fundada, a aferição da alfabetização se fará individualmente,
sem constrangimentos; o exame ou teste não pode ser realizado em audiência pública por afrontar a digni-
dade humana. Ac. – TSE nº 24.343/2004: ilegitimidade do teste de alfabetização quando, apesar de não ser
coletivo, traz constrangimento ao candidato.

I – I – I – I – I – cópia da ata a que se refere o art. 8o;
II – II – II – II – II – autorização do candidato, por escrito;
III – III – III – III – III – prova de filiação partidária;
IV – IV – IV – IV – IV – declaração de bens, assinada pelo candidato;

• Ac. – TSE no 19.974/2002: inexigibilidade de declaração de imposto de renda. Res. – TSE
no 21.295/2002: publicidade dos dados da declaração de bens.

V – V – V – V – 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 art. 9º;

VI – VI – VI – VI – VI – certidão de quitação eleitoral;

• Res. – TSE nº 21.667/2004: “Dispõe sobre a utilização do serviço de emissão de certidão
de quitação eleitoral por meio da Internet e dá outras providências”.

• Res. – TSE nº 21.823/2004 e Prov.-CGE nº 5/2004: “O conceito de quitação eleitoral reúne a
plenitude do gozo dos direitos políticos, o regular exercício do voto, salvo quando facultativo, 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,
excetuadas as anistias legais, e a regular prestação de contas de campanha eleitoral, quando se
tratar de candidatos”. Res. – TSE nº 21.848/2004: “A falta de prestação de contas de campanha
pelo candidato impedirá a obtenção de certidão de quitação eleitoral, com relação às omissões
verificadas a partir das eleições de 2004, aplicando-se a mesma regra aos débitos não satisfeitos
dos quais não haja registro no cadastro eleitoral vigente para as eleições deste ano”.

VII – VII – VII – VII – VII – certidões criminais fornecidas pelos órgãos de distribuição da Justiça Eleitoral, Federal e Estadual;
VIII – VIII – VIII – VIII – VIII – fotografia do candidato, nas dimensões estabelecidas em instrução da Justiça Eleitoral, para

efeito do disposto no § 1º do art. 59.
§ 2º § 2º § 2º § 2º § 2º A idade mínima constitucionalmente estabelecida como condição de elegibilidade é verificada

tendo por referência a data da posse.

• CF/88, art. 14, § 3º, VI.

§ 3º § 3º § 3º § 3º § 3º Caso entenda necessário, o Juiz abrirá prazo de setenta e duas horas para diligências.

• Súm.-TSE nº 3/92: possibilidade de juntada de documento com o recurso ordinário em
processo de registro de candidatos quando o juiz não abre prazo para suprimento de
defeito de instrução do pedido.
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§ 4º § 4º § 4º § 4º § 4º Na hipótese de o partido ou coligação não requerer o registro de seus candidatos, estes poderão
fazê-lo perante a Justiça Eleitoral nas quarenta e oito horas seguintes ao encerramento do prazo previsto
no caput deste artigo.

• Ac. – TSE nº 22.275/2004: aplicação também na hipótese de requerimento intempestivo
pelo partido ou coligação.

§ 5º § 5º § 5º § 5º § 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.

• Lei nº 8.443/92 (LOTCU), art. 91: “Para a finalidade prevista no art. 1o, inciso I, g, e no
art. 3º, ambos da Lei Complementar no 64, de 18 de maio de 1990, o Tribunal enviará ao
Ministério Público Eleitoral, em tempo hábil, o nome dos responsáveis cujas contas hou-
verem sido julgadas irregulares nos cinco anos imediatamente anteriores à realização de
cada eleição”.

Art. 12. Art. 12. Art. 12. Art. 12. 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 § 1º § 1º § 1º § 1º Verificada a ocorrência de homonímia, a Justiça Eleitoral procederá atendendo ao seguinte:
I – I – I – I – I – havendo dúvida, poderá exigir do candidato prova de que é conhecido por dada opção de nome,

indicada no pedido de registro;
II – II – II – II – 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 – III – III – III – 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 – IV – IV – IV – IV – tratando-se de candidatos cuja homonímia não se resolva pelas regras dos dois incisos anterio-
res, a Justiça Eleitoral deverá notificá-los para que, em dois dias, cheguem a acordo sobre os respectivos
nomes a serem usados;

V – V – V – V – 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.

• Súm. – TSE nº 4/92: “Não havendo preferência entre candidatos que pretendam o regis-
tro da mesma variação nominal, defere-se o do que primeiro o tenha requerido”. Nesse
sentido os Ac. – TSE nºs 265/98, 275/98 e 20.228/2002.

§ 2º § 2º § 2º § 2º § 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 § 3º § 3º § 3º § 3º A Justiça Eleitoral indeferirá todo pedido de variação de nome coincidente com nome de can-
didato 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 § 4º § 4º § 4º § 4º Ao decidir sobre os pedidos de registro, a Justiça Eleitoral publicará as variações de nome
deferidas aos candidatos.

§ 5º § 5º § 5º § 5º § 5º A Justiça Eleitoral organizará e publicará, até trinta dias antes da eleição, as seguintes relações,
para uso na votação e apuração: Res. – TSE nº 21.607/2004: organização apenas de lista de candidatos em
ordem alfabética, sem prejuízo de os cartórios eleitorais manterem e divulgarem lista dos candidatos orga-
nizada pelos números com os quais concorrem.

I – I – I – I – 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;
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II – II – II – II – 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. Art. 13. Art. 13. Art. 13. 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.

• Ac. – TSE nº 23.848/2004: o termo candidato neste artigo “diz respeito àquele que postu-
la a candidatura, e não ao candidato com o registro deferido”.

§ 1º § 1º § 1º § 1º § 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 dez dias contados do fato ou da decisão judicial que deu
origem à substituição.

§ 2º § 2º § 2º § 2º § 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 § 3º § 3º § 3º § 3º Nas eleições proporcionais, a substituição só se efetivará se o novo pedido for apresentado até
sessenta dias antes do pleito.

• Ac. – TSE nºs 348/98, 355/98 e 22.701/2004: o indeferimento do pedido de registro após
o prazo deste parágrafo não impede a substituição, pois a demora no julgamento não
pode prejudicar a parte. Ac. – TSE nº 22.859/2004: “Na pendência de recurso contra
decisão que indeferiu o registro de candidatura, não corre prazo para a substituição pre-
vista no art. 13 da Lei nº 9.504/97. Em havendo desistência de tal recurso, o prazo de
substituição inicia-se no momento em que aquela se manifestou. É impossível a substitui-
ção, se a desistência do recurso ocorreu a menos de 60 dias das eleições”.

• Res. – TSE nºs 20.993/2002, art. 53, § 2o; 21.608/2004, art. 57; e 22.156/2006, art. 52
(instruções para escolha e registro de candidatos): nas eleições majoritárias, a substitui-
ção poderá ser requerida até vinte e quatro horas antes da eleição, desde que observado
o prazo de dez dias contados do fato ou da decisão judicial que lhe deu origem.

Art. 14. Art. 14. Art. 14. Art. 14. 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.

PPPPParágrafo único. arágrafo único. arágrafo único. arágrafo único. arágrafo único. O cancelamento do registro do candidato será decretado pela Justiça Eleitoral,
após solicitação do partido.

Art. 15. Art. 15. Art. 15. Art. 15. Art. 15. A identificação numérica dos candidatos se dará mediante a observação dos seguintes
critérios:

• CE/65, art. 101, § 4º: número do substituto nas eleições proporcionais.

I – I – I – I – I – os candidatos aos cargos majoritários concorrerão com o número identificador do partido ao qual
estiverem filiados;

• Res. – TSE nºs 20.993/2002, art. 16, II, e 22.156/2006, art. 17, II (instruções para escolha e
registro de candidatos): acréscimo de um algarismo à direita no caso de candidatos a senador.

• Res. – TSE nºs 21.728/2004, 21.749/2004, 21.757/2004 e 21.788/2004: impossibilida-
de de registrar-se candidato a presidente da República, governador ou prefeito com nú-
mero de outro partido integrante da coligação.

II – II – II – II – II – os candidatos à Câmara dos Deputados concorrerão com o número do partido ao qual estiverem
filiados, acrescido de dois algarismos à direita;

• Res. – TSE nºs 20.993/2002, arts. 16, p. único, I, e 17, e 22.156/2006, art. 17, §§ 1º e 2º
(instruções para escolha e registro de candidatos): acréscimo de três algarismos à direita
nos estados em que for possível que o número de candidatos a deputado federal exceda a
centena, salvo renúncia de todos os partidos políticos participantes do pleito ao direito de
indicação de mais de cem candidatos.
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III – III – III – III – 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 – IV – IV – IV – IV – o Tribunal Superior Eleitoral baixará resolução sobre a numeração dos candidatos concorrentes
às eleições municipais.

§ 1º § 1º § 1º § 1º § 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 § 2º § 2º § 2º § 2º Aos candidatos a que se refere o § 1º do art. 8o, é permitido requerer novo número ao órgão de
direção de seu partido, independentemente do sorteio a que se refere o § 2º do art. 100 da Lei nº 4.737, de
15 de julho de 1965 – Código Eleitoral.

§ 3º § 3º § 3º § 3º § 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. Art. 16. Art. 16. Art. 16. 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.

DDDDDA ARRECADA ARRECADA ARRECADA ARRECADA ARRECADAÇÃO E DAÇÃO E DAÇÃO E DAÇÃO E DAÇÃO E DA APLICAÇÃOA APLICAÇÃOA APLICAÇÃOA APLICAÇÃOA APLICAÇÃO
DE RECURSOS NAS CAMPDE RECURSOS NAS CAMPDE RECURSOS NAS CAMPDE RECURSOS NAS CAMPDE RECURSOS NAS CAMPANHAS ELEITANHAS ELEITANHAS ELEITANHAS ELEITANHAS ELEITORAISORAISORAISORAISORAIS

• Port. Conjunta – 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 providên-
cias”, abrangendo informações relativas à prestação de contas de candidatos e de comi-
tês 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 eleito-
ral ou nas atividades dos partidos políticos (art. 2º), 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 desta lei (art. 4º, p. único). IN Conjunta
– TSE/SRF nº 609/2006: “Dispõe sobre atos perante o Cadastro Nacional da Pessoa
Jurídica (CNPJ) dos comitês financeiros de partidos políticos e de candidatos a cargos
eletivos”.

Art. 17. Art. 17. Art. 17. Art. 17. 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. Art. 17-A. Art. 17-A. Art. 17-A. 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 17-A acrescido pelo art. 1º da Lei nº 11.300/2006.

• Dispositivo inaplicável às eleições de 2006 conforme decisão do TSE de 23.5.2006 (ata
da 57a sessão, DJ de 30.5.2006).

Art. 18. Art. 18. Art. 18. Art. 18. Art. 18. No pedido de registro de seus candidatos, os partidos e coligações comunicarão aos respec-
tivos 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 com redação dada pelo art. 1º da Lei nº 11.300/2006.

§ 1º § 1º § 1º § 1º § 1º Tratando-se de coligação, cada partido que a integra fixará o valor máximo de gastos de que
trata este artigo.

§ 2º § 2º § 2º § 2º § 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. Art. 19. Art. 19. Art. 19. 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.
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• Lei nº 9.096/95, art. 34, I: constituição de comitês para movimentar recursos financeiros
nas campanhas eleitorais.

• IN Conjunta – TSE/SRF nº 609/2006: “Dispõe sobre atos perante o Cadastro Nacional
da Pessoa Jurídica (CNPJ) dos comitês financeiros de partidos políticos e de candidatos
a cargos eletivos”.

§ 1º § 1º § 1º § 1º § 1º Os comitês devem ser constituídos para cada uma das eleições para as quais o partido apresen-
te candidato próprio, podendo haver reunião, num único comitê, das atribuições relativas às eleições de uma
dada circunscrição.

§ 2º § 2º § 2º § 2º § 2º Na eleição presidencial é obrigatória a criação de comitê nacional e facultativa a de comitês nos
Estados e no Distrito Federal.

§ 3º § 3º § 3º § 3º § 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. Art. 20. Art. 20. Art. 20. Art. 20. O candidato a cargo eletivo fará, diretamente ou por intermédio de pessoa por ele designa-
da, a administração financeira de sua campanha, usando recursos repassados pelo comitê, inclusive os
relativos à cota do Dispositivo inaplicável às eleições de 2006 conforme decisão do TSE de 23.5.2006 (ata
da 57ª sessão, DJ de 30.5.2006). Sua redação anterior é a seguinte: “Art. 18. Juntamente com o pedido de
registro de seus candidatos, os partidos e coligações comunicarão à Justiça Eleitoral os valores máximos de
gastos que farão por candidatura em cada eleição em que concorrerem.” Fundo Partidário, recursos própri-
os ou doações de pessoas físicas ou jurídicas, na forma estabelecida nesta Lei.

Art. 21. Art. 21. Art. 21. Art. 21. 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 21 com redação dada pelo art. 1º da Lei nº 11.300/2006.

Art. 22. Art. 22. Art. 22. Art. 22. Art. 22. É obrigatório para o partido e para os candidatos abrir conta bancária específica para regis-
trar todo o movimento financeiro da campanha.

• V. segunda nota ao art. 19, caput, desta lei.

• Ac. – TSE, de 21.3.2006, no REspe nº 25.306: obrigatoriedade de abertura da conta
bancária mesmo que não haja movimentação financeira.

§ 1º § 1º § 1º § 1º § 1º Os bancos são obrigados a acatar o pedido de abertura de conta de qualquer partido ou candi-
dato escolhido em Convenção, destinada à movimentação financeira da campanha, sendo-lhes vedado
condicioná-la a depósito mínimo.

§ 2º § 2º § 2º § 2º § 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 Municí-
pios com menos de vinte mil eleitores.

§ 3º§ 3º§ 3º§ 3º§ 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.

§ 4º§ 4º§ 4º§ 4º§ 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.

• Parágrafos 3º e 4º acrescidos pelo art. 1º da Lei nº 11.300/2006.

Art. 23. Art. 23. Art. 23. Art. 23. Art. 23. A partir do registro dos comitês financeiros, pessoas físicas poderão fazer doações em
dinheiro ou estimáveis em dinheiro para campanhas eleitorais, obedecido o disposto nesta Lei.

• Port. Conjunta – TSE/SRF nº 74/2006, art. 4º, p. único: a SRF informará ao TSE qualquer
infração ao disposto neste artigo.

§ 1º § 1º § 1º § 1º § 1º As doações e contribuições de que trata este artigo ficam limitadas:
I – I – I – I – I – no caso de pessoa física, a dez por cento dos rendimentos brutos auferidos no ano anterior à

eleição;
II – II – II – II – II – no caso em que o candidato utilize recursos próprios, ao valor máximo de gastos estabelecido

pelo seu partido, na forma desta Lei.
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§ 2º § 2º § 2º § 2º § 2º Toda doação a candidato específico ou a partido deverá fazer-se mediante recibo, em formulário
impresso, segundo modelo constante do Anexo.

• Ac. – TSE, de 3.2.2006, no Ag nº 6.265, e de 18.4.2006, no Ag nº 6.504: a ausência dos
recibos eleitorais constitui irregularidade insanável.

§ 3º § 3º § 3º § 3º § 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 § 4º § 4º § 4º § 4º As doações de recursos financeiros somente poderão ser efetuadas na conta mencionada no art.
22 desta Lei por meio de:

• Parágrafo 4º com redação dada pelo art. 1º da Lei nº 11.300/2006.

I – I – I – I – I – cheques cruzados e nominais ou transferência eletrônica de depósitos;
II – II – II – II – II – depósitos em espécie devidamente identificados até o limite fixado no inciso I do § 1o deste artigo.

• Incisos I e II acrescidos pelo art. 1º da Lei nº 11.300/2006.

§ 5º § 5º § 5º § 5º § 5º Ficam vedadas quaisquer doações em dinheiro, bem como de troféus, prêmios, ajudas de qual-
quer espécie feitas por candidato, entre o registro e a eleição, a pessoas físicas ou jurídicas.

• Parágrafo 5º acrescido pelo art. 1º da Lei nº 11.300/2006.

Art. 24. Art. 24. Art. 24. Art. 24. 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:

• Lei nº 9.096/95, art. 31: contribuição ou auxílio pecuniário vedado ao partido político.

I – I – I – I – I – entidade ou governo estrangeiro;
II – II – II – II – II – órgão da Administração Pública direta e indireta ou fundação mantida com recursos provenientes

do Poder Público;
III – III – III – III – III – concessionário ou permissionário de serviço público;
IV – IV – IV – IV – IV – entidade de direito privado que receba, na condição de beneficiária, contribuição compulsória em

virtude de disposição legal;
V – V – V – V – V – entidade de utilidade pública;
VI – VI – VI – VI – VI – entidade de classe ou sindical;
VII – VII – VII – VII – VII – pessoa jurídica sem fins lucrativos que receba recursos do exterior.
VIII – VIII – VIII – VIII – VIII – entidades beneficentes e religiosas;
IX – IX – IX – IX – IX – entidades esportivas que recebam recursos públicos;
X – X – X – X – X – organizações não-governamentais que recebam recursos públicos;
XI – XI – XI – XI – XI – organizações da sociedade civil de interesse público.

• Incisos VIII ao XI acrescidos pelo art. 1º da Lei nº 11.300/2006.

Art. 25. Art. 25. Art. 25. Art. 25. Art. 25. O partido que descumprir as normas referentes à arrecadação e aplicação de recursos fixa-
das 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.

• LC nº 64/90, arts. 19 e 21: apuração das transgressões pertinentes a origem de valores
pecuniários e abuso do poder econômico ou político.

Art. 26. Art. 26. Art. 26. Art. 26. Art. 26. São considerados gastos eleitorais, sujeitos a registro e aos limites fixados nesta Lei:

• Caput com redação dada pelo art. 1º da Lei nº 11.300/2006.

I – I – I – I – I – confecção de material impresso de qualquer natureza e tamanho;
II – II – II – II – II – propaganda e publicidade direta ou indireta, por qualquer meio de divulgação, destinada a con-

quistar votos;
III – III – III – III – III – aluguel de locais para a promoção de atos de campanha eleitoral;
IV – IV – IV – IV – IV – despesas com transporte ou deslocamento de candidato e de pessoal a serviço das candidaturas;

• Inciso IV com redação dada pelo art. 1º da Lei nº 11.300/2006.

V – V – V – V – V – correspondência e despesas postais;
VI – VI – VI – VI – VI – despesas de instalação, organização e funcionamento de comitês e serviços necessários às

eleições;
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VII – VII – VII – VII – VII – remuneração ou gratificação de qualquer espécie a pessoal que preste serviços às candidaturas
ou aos comitês eleitorais;

VIII – VIII – VIII – VIII – VIII – montagem e operação de carros de som, de propaganda e assemelhados;
IX – IX – IX – IX – IX – a realização de comícios ou eventos destinados à promoção de candidatura;

• Inciso IX com redação dada pelo art. 1º da Lei nº 11.300/2006.

X – X – X – X – X – produção de programas de rádio, televisão ou vídeo, inclusive os destinados à propaganda gratuita;
XI – XI – XI – XI – XI – (Revogado pelo art. 4º da Lei nº 11.300/2006.); XII – XII – XII – XII – XII – realização de pesquisas ou testes pré-eleitorais;
XIII – XIII – XIII – XIII – XIII – (Revogado pelo art. 4º da Lei nº 11.300/2006.);
XIV – XIV – XIV – XIV – XIV – aluguel de bens particulares para veiculação, por qualquer meio, de propaganda eleitoral;
XV – XV – XV – XV – XV – custos com a criação e inclusão de sítios na Internet;
XVI – XVI – XVI – XVI – XVI – multas aplicadas aos partidos ou candidatos por infração do disposto na legislação eleitoral.
XVII – XVII – XVII – XVII – XVII – produção de jingles, vinhetas e slogans para propaganda eleitoral.

• Inciso XVII acrescido pelo art. 1º da Lei nº 11.300/2006.

Art. 27. Art. 27. Art. 27. Art. 27. 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.

• V. nota ao art. 105, § 2º, desta lei.

• Port. Conjunta – TSE/SRF nº 74/2006, art. 4º, p. único: a SRF informará ao TSE qualquer
infração ao disposto neste artigo.

DDDDDA PRESTA PRESTA PRESTA PRESTA PRESTAÇÃO DE CONTAÇÃO DE CONTAÇÃO DE CONTAÇÃO DE CONTAÇÃO DE CONTASASASASAS

• Port. Conjunta – 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 providên-
cias”, abrangendo informações relativas à prestação de contas de candidatos e de comi-
tês 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 eleito-
ral ou nas atividades dos partidos políticos (art. 2º), 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 nosarts. 23, 27 e 81 desta lei (art. 4º, p. único).

Art. 28. Art. 28. Art. 28. Art. 28. Art. 28. A prestação de contas será feita:

• Res. – TSE nº 21.295/2002: publicidade da prestação de contas.

I – I – I – I – I – no caso dos candidatos às eleições majoritárias, na forma disciplinada pela Justiça Eleitoral;
II – II – II – II – II – no caso dos candidatos às eleições proporcionais, de acordo com os modelos constantes do

Anexo desta Lei.
§ 1º § 1º § 1º § 1º § 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 movimenta-
ção dos recursos financeiros usados na campanha e da relação dos cheques recebidos, com a indicação dos
respectivos números, valores e emitentes.

§ 2º § 2º § 2º § 2º § 2º As prestações de contas dos candidatos às eleições proporcionais serão feitas pelo comitê
financeiro ou pelo próprio candidato.

§ 3º § 3º § 3º § 3º § 3º As contribuições, doações e as receitas de que trata esta Lei serão convertidas em UFIR, pelo
valor desta no mês em que ocorrerem.

• V. nota ao art. 105, § 2º, desta lei.

§ 4º § 4º § 4º § 4º § 4º Os partidos políticos, as coligações e os candidatos são obrigados, durante a campanha eleito-
ral, a divulgar, pela rede mundial de computadores (Internet), nos dias 6 de agosto e 6 de setembro, relató-
rio discriminando os recursos em dinheiro ou estimáveis em dinheiro que tenham recebido para financiamen-
to da campanha eleitoral, e os gastos que realizarem, 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 4º acrescido pelo art. 1o da Lei nº 11.300/2006.
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Art. 29. Art. 29. Art. 29. Art. 29. Art. 29. Ao receber as prestações de contas e demais informações dos candidatos às eleições majo-
ritárias e dos candidatos às eleições proporcionais que optarem por prestar contas por seu intermédio, os
comitês deverão:

I – I – I – I – 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 – II – II – II – II – resumir as informações contidas nas prestações de contas, de forma a apresentar demonstrativo
consolidado das campanhas dos candidatos;

III – III – III – III – 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 – IV – IV – IV – 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 § 1º § 1º § 1º § 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 § 2º § 2º § 2º § 2º A inobservância do prazo para encaminhamento das prestações de contas impede a diplomação
dos eleitos, enquanto perdurar.

Art. 30. Art. 30. Art. 30. Art. 30. Art. 30. Examinando a prestação de contas e conhecendo-a, a Justiça Eleitoral decidirá sobre a sua
regularidade.

§ 1º § 1º § 1º § 1º § 1º A decisão que julgar as contas dos candidatos eleitos será publicada em sessão até 8 (oito) dias
antes da diplomação.

• Parágrafo 1º com redação dada pelo art. 1o da Lei nº 11.300/2006.

§ 2º § 2º § 2º § 2º § 2º Erros formais e materiais corrigidos não autorizam a rejeição das contas e a cominação de
sanção a candidato ou partido.

§ 3º § 3º § 3º § 3º § 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.

§ 4º § 4º § 4º § 4º § 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 deter-
minar diligências para a complementação dos dados ou o saneamento das falhas.

Art. 30-A. Art. 30-A. Art. 30-A. Art. 30-A. Art. 30-A. Qualquer partido político ou coligação poderá representar à Justiça Eleitoral 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.

§ 1º § 1º § 1º § 1º § 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 § 2º § 2º § 2º § 2º Comprovados captação ou gastos ilícitos de recursos, para fins eleitorais, será negado diploma
ao candidato, ou cassado, se já houver sido outorgado.

• Artigo 30-A e parágrafos acrescidos pelo art. 1o da Lei nº 11.300/2006.

Art. 31. Art. 31. Art. 31. Art. 31. 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 partido ou coligação, neste caso
para divisão entre os partidos que a compõem.

• Lei nº 9.096/95, art. 34, V: saldos financeiros de campanha eleitoral.

PPPPParágrafo único. arágrafo único. arágrafo único. arágrafo único. arágrafo único. As sobras de recursos financeiros de campanha serão utilizadas pelos partidos
políticos, de forma integral e exclusiva, na criação e manutenção de instituto ou fundação de pesquisa e de
doutrinação e educação política.

• Res. – TSE nº 22.121/2005, art. 1o, caput: constituição desses entes somente sob a
forma de fundações de direito privado.

Art. 32. Art. 32. Art. 32. Art. 32. Art. 32. Até cento e oitenta dias após a diplomação, os candidatos ou partidos conservarão a docu-
mentação concernente a suas contas.

PPPPParágrafo único. arágrafo único. arágrafo único. arágrafo único. arágrafo único. Estando pendente de julgamento qualquer processo judicial relativo às contas, a
documentação a elas concernente deverá ser conservada até a decisão final.
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DDDDDAS PESQUISAS E TESTES PRÉ-ELEITAS PESQUISAS E TESTES PRÉ-ELEITAS PESQUISAS E TESTES PRÉ-ELEITAS PESQUISAS E TESTES PRÉ-ELEITAS PESQUISAS E TESTES PRÉ-ELEITORAISORAISORAISORAISORAIS

Art. 33. Art. 33. Art. 33. Art. 33. 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:

• Ac. – TSE nº 20.664/2003: desnecessidade de registro de enquete, por não se confundir
com pesquisa eleitoral. Ac. – TSE nº 25.321/2006: necessidade de que a divulgação de
enquetes e sondagens seja acompanhada de esclarecimento de que não se trata de pes-
quisa eleitoral, cuja omissão enseja sanção prevista no § 3º deste artigo.

• Ac. – TSE nº 4.654/2004: o registro de pesquisa eleitoral não é passível de deferimento
ou indeferimento. Ac. – TSE nº 357/2004: não pode o magistrado proibir a publicação de
pesquisa eleitoral mesmo sob alegação do exercício do poder de polícia.

• V. terceira nota ao art. 96, caput, desta lei.

I – I – I – I – I – quem contratou a pesquisa;
II – II – II – II – II – valor e origem dos recursos despendidos no trabalho;
III – III – III – III – III – metodologia e período de realização da pesquisa;
IV – IV – IV – IV – 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 – V – V – V – V – sistema interno de controle e verificação, conferência e fiscalização da coleta de dados e do

trabalho de campo;
VI – VI – VI – VI – VI – questionário completo aplicado ou a ser aplicado;
VII – VII – VII – VII – VII – o nome de quem pagou pela realização do trabalho.
§ 1º § 1º § 1º § 1º § 1º As informações relativas às pesquisas serão registradas nos órgãos da Justiça Eleitoral aos

quais compete fazer o registro dos candidatos.
§ 2º § 2º § 2º § 2º § 2º A Justiça Eleitoral afixará imediatamente, no local de costume, aviso comunicando o registro das

informações a que se refere este artigo, colocando-as à disposição dos partidos ou coligações com candida-
tos ao pleito, os quais a elas terão livre acesso pelo prazo de trinta dias.

§ 3º § 3º § 3º § 3º § 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.

• V. nota ao art. 105, § 2º, desta lei.

§ 4º § 4º § 4º § 4º § 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.

• V. nota ao art. 105, § 2º, desta lei.

Art. 34. Art. 34. Art. 34. Art. 34. Art. 34. (Vetado.)
§ 1º § 1º § 1º § 1º § 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, pre-
servada a identidade dos respondentes.

§ 2º § 2º § 2º § 2º § 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.

• V. nota ao art. 105, § 2º, desta lei.

§ 3º § 3º § 3º § 3º § 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. Art. 35. Art. 35. Art. 35. Art. 35. Pelos crimes definidos nos arts. 33, § 4º e 34, §§ 2º e 3º, podem ser responsabilizados
penalmente os representantes legais da empresa ou entidade de pesquisa e do órgão veiculador.
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Art. 35-A. Art. 35-A. Art. 35-A. Art. 35-A. 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 35-A acrescido pelo art. 1º da Lei nº 11.300/2006.

• Dispositivo considerado inconstitucional conforme decisão administrativa do TSE de
23.5.2006 (ata da 57a sessão, DJ de 30.5.2006). CE/65, art. 255, de teor semelhante.
Ac. – TSE nº 10.305/88: incompatibilidade, com a Constituição Federal, da norma que
proíbe divulgação de resultados de pesquisas eleitorais.

DDDDDA PROPA PROPA PROPA PROPA PROPAGANDAGANDAGANDAGANDAGANDA ELEITA ELEITA ELEITA ELEITA ELEITORAL EM GERALORAL EM GERALORAL EM GERALORAL EM GERALORAL EM GERAL
Art. 36. Art. 36. Art. 36. Art. 36. Art. 36. A propaganda eleitoral somente é permitida após o dia 5 de julhodo ano da eleição.
§ 1º § 1º § 1º § 1º § 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 § 2º § 2º § 2º § 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 § 3º § 3º § 3º § 3º 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 vinte mil a cinqüenta mil
UFIR ou equivalente ao custo da propaganda, se este for maior.

• Ac. – TSE nºs 21.397/2004, 4.798/2005 e 5.628/2005: caracterização do conhecimento
prévio também pela intimação para retirada da propaganda.

• V. nota ao art. 105, § 2º, desta lei.

Art. 37. Art. 37. Art. 37. Art. 37. 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 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 com redação dada pelo art. 1o da Lei nº 11.300/2006.

• Ac. – TSE nº 2.890/2001: a permissão prevista neste artigo inclui a licença para o serviço
de táxi.

• Ac. – TSE nºs 2.124/2000, 2.125/2000, 21.241/2003, 21.891/2004, 25.263/2005, e Ac.
– TSE, de 7.3.2006, no REspe nº 25.428: o conceito de bem de uso comum, para fins
eleitorais, alcança os de propriedade privada de livre acesso ao público.

• CE/65, art. 243, VIII: proibição de propaganda que contravenha às posturas municipais,
dentre outras hipóteses. Ac. – TSE, de 27.9.2004, no RMS nº 301, e de 14.3.2006, no
REspe nº 24.801: prevalência do disposto na lei de postura municipal sobre este artigo na
hipótese de conflito, em homenagem à reserva do art. 30 da CF/88, assegurando aos
municípios competência para legislar sobre assuntos de interesse local.

§ 1º § 1º § 1º § 1º § 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 1º com redação dada pelo art. 1o da Lei nº 11.300/2006.

• V. primeira nota ao art. 36, § 3º, desta lei.

§ 2º § 2º § 2º § 2º § 2º Em bens particulares, independe da 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.

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

Art. 38. Art. 38. Art. 38. Art. 38. 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.
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Art. 39. Art. 39. Art. 39. Art. 39. Art. 39. A realização de qualquer ato de propaganda partidária ou eleitoral, em recinto aberto ou
fechado, não depende de licença da polícia.

• Lei nº 1.207/50: “Dispõe sobre o direito de reunião”.

§ 1º § 1º § 1º § 1º § 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.

§ 2º § 2º § 2º § 2º § 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 § 3º § 3º § 3º § 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 instala-
ção e o uso daqueles equipamentos em distância inferior a duzentos metros:

I – I – I – I – 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 – II – II – II – II – dos hospitais e casas de saúde;
III – III – III – III – III – das escolas, bibliotecas públicas, igrejas e teatros, quando em funcionamento.
§ 4º § 4º § 4º § 4º § 4º A realização de comícios e a utilização de aparelhagem de sonorização fixa são permitidas no

horário compreendido entre as 8 (oito) e as 24 (vinte e quatro) horas.

• Parágrafo 4º com redação dada pelo art. 1º da Lei nº 11.300/2006.

§ 5º § 5º § 5º § 5º § 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:

• V. nota ao art. 105, § 2º, desta lei.

I – I – I – I – I – o uso de alto-falantes e amplificadores de som ou a promoção de comício ou carreata;
II – II – II – II – II – a arregimentação de eleitor ou a propaganda de boca-de-urna;

• Inciso II com redação dada pelo art. 1o da Lei nº 11.300/2006.

III – III – III – III – III – a divulgação de qualquer espécie de propaganda de partidos políticos ou de seus candidatos,
mediante publicações, cartazes, camisas, bonés, broches ou dísticos em vestuário.

• Inciso III acrescido pelo art. 1o da Lei nº 11.300/2006.

§ 6º § 6º § 6º § 6º § 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.

§ 7º § 7º § 7º § 7º § 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.

§ 8º § 8º § 8º § 8º § 8º É vedada a propaganda eleitoral mediante outdoors, sujeitando-se a empresa responsável, os
partidos, coligações 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.

• Parágrafos 6º ao 8º acrescidos pelo art. 1º da Lei nº 11.300/2006.

• V. nota ao art. 105, § 2º, desta lei.

Art. 40. Art. 40. Art. 40. Art. 40. 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.

• V. nota ao art. 105, § 2º, desta lei.

Art. 41. Art. 41. Art. 41. Art. 41. 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.

Art. 41-A. Art. 41-A. Art. 41-A. Art. 41-A. 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 candi-
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datura 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.

• Artigo acrescido pelo art. 1º da Lei no 9.840/99.

• Ac. – TSE nºs 19.566/2001, 1.229/2002, 696/2003, 21.264/2004, 21.792/2005 e 787/
2005: inexigência de que o ato tenha sido praticado diretamente pelo candidato, sendo
suficiente que haja participado ou com ele consentido.

• V. nota ao art. 105, § 2º, desta lei

• V. notas ao art. 96, § 8º, desta lei.

• Ac. – TSE nos 19.644/2002, 21.221/2003, 612/2004, 25.227/2005, 25.215/2005 e 5.817/
2005, dentre outros: constitucionalidade deste dispositivo por não implicar inelegibilidade.

• Ac. – TSE nº 81/2005: este artigo não alterou a disciplina do art. 299 do Código Eleitoral
e não implicou abolição do crime de corrupção eleitoral nele tipificado.

• Ac. – TSE nº 4.422/2003 e 5.498/2005: promessas genéricas, sem objetivo de satisfazer
interesses individuais e privados, não atraem a incidência deste artigo.

• Ac. – TSE nº 773/2004 e Ac. – TSE, de 7.3.2006, no REspe nº 25.146: desnecessidade de
pedido expresso de voto. V., em sentido contrário, Ac. – TSE nºs 696/2003 e 772/2004.

• Res. – TSE nº 21.166/2002: competência do juiz auxiliar para processamento e relatório
da representação do art. 41-A, observado o rito do art. 22 da LC nº 64/90, e
desmembramento do feito para que infrações ao art. 73 sigam o rito do art. 96; competên-
cia dos corregedores para infrações à LC nº 64/90. Ac. – TSE nº 4.029/2003: impossibi-
lidade de julgamento monocrático da representação pelo juiz auxiliar nas eleições estadu-
ais e federais.

DDDDDA PROPA PROPA PROPA PROPA PROPAGANDAGANDAGANDAGANDAGANDA ELEITA ELEITA ELEITA ELEITA ELEITORAL MEDIANTE ORAL MEDIANTE ORAL MEDIANTE ORAL MEDIANTE ORAL MEDIANTE OUTDOORSOUTDOORSOUTDOORSOUTDOORSOUTDOORS
Art. 42. Art. 42. Art. 42. Art. 42. Art. 42. (Revogado pelo art. 4o da Lei no 11.300/2006.)

DDDDDA PROPA PROPA PROPA PROPA PROPAGANDAGANDAGANDAGANDAGANDA ELEITA ELEITA ELEITA ELEITA ELEITORAL NA IMPRENSAORAL NA IMPRENSAORAL NA IMPRENSAORAL NA IMPRENSAORAL NA IMPRENSA

• Ac. – TSE no 1.241/2002: a diversidade de regimes constitucionais a que se submetem a
imprensa escrita e o rádio e a televisão se reflete na diferença de restrições por força da
legislação eleitoral; incompetência da Justiça Eleitoral para impor restrições ou proibi-
ções à liberdade de informação e à opinião da imprensa escrita, salvo, unicamente, às
relativas à publicidade paga e à garantia do direito de resposta.

Art. 43. Art. 43. Art. 43. Art. 43. Art. 43. É permitida, até a antevéspera das eleições, a divulgação paga, na imprensa escrita, de
propaganda eleitoral, no espaço máximo, por edição, para cada candidato, partido ou coligação, de um
oitavo de página de jornal padrão e um quarto de página de revista ou tablóide.

PPPPParágrafo único. arágrafo único. arágrafo único. arágrafo único. arágrafo único. 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.

• Caput e p. único com redação dada pelo art. 1º da Lei no 11.300/2006.

DDDDDA PROPA PROPA PROPA PROPA PROPAGANDAGANDAGANDAGANDAGANDA ELEITA ELEITA ELEITA ELEITA ELEITORAL NO RÁDIO E NA TELEVISÃOORAL NO RÁDIO E NA TELEVISÃOORAL NO RÁDIO E NA TELEVISÃOORAL NO RÁDIO E NA TELEVISÃOORAL NO RÁDIO E NA TELEVISÃO

Art. 44. Art. 44. Art. 44. Art. 44. Art. 44. A propaganda eleitoral no rádio e na televisão restringe-se ao horário gratuito definido nesta
Lei, vedada a veiculação de propaganda paga.

Art. 45. Art. 45. Art. 45. Art. 45. 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 – I – I – I – 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;
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II – II – II – II – 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 – III – III – III – III – veicular propaganda política ou difundir opinião favorável ou contrária a candidato, partido, coli-
gação, a seus órgãos ou representantes;

IV – IV – IV – IV – IV – dar tratamento privilegiado a candidato, partido ou coligação;
V – V – V – V – 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 – VI – VI – VI – 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 § 1º § 1º § 1º § 1º A partir do resultado da convenção, é vedado, ainda, às emissoras transmitir programa apresen-
tado ou comentado por candidato escolhido em convenção.

• Parágrafo 1o com redação dada pelo art. 1º da Lei no 11.300/2006.

§ 2º § 2º § 2º § 2º § 2º Sem prejuízo do disposto no parágrafo único do art. 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.

• V. nota ao art. 105, § 2º, desta lei.

§ 3º § 3º § 3º § 3º § 3º As disposições deste artigo aplicam-se aos sítios mantidos pelas empresas de comunicação
social na Internet e demais redes destinadas à prestação de serviços de telecomunicações de valor adicio-
nado.

Art. 46. Art. 46. Art. 46. Art. 46. 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 assegurada a participação de candidatos dos partidos com representação na Câma-
ra dos Deputados, e facultada a dos demais, observado o seguinte:

I – I – I – I – 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 – II – II – II – II – nas eleições proporcionais, os debates deverão ser organizados de modo que assegurem a pre-

sença de número equivalente de candidatos de todos os partidos e coligações a um mesmo cargo eletivo,
podendo desdobrarse em mais de um dia;

III – III – III – III – III – os debates deverão ser parte de programação previamente estabelecida e divulgada pela emis-
sora, fazendo-se mediante sorteio a escolha do dia e da ordem de fala de cada candidato, salvo se celebra-
do acordo em outro sentido entre os partidos e coligações interessados.

§ 1º § 1º § 1º § 1º § 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.

• Ac. – TSE nº 19.433/2002: aplicação desta regra também quando são apenas dois os
candidatos que disputam a eleição, salvo se a marcação do debate é feita unilateralmente
ou com o propósito de favorecer um deles.

§ 2º § 2º § 2º § 2º § 2º É vedada a presença de um mesmo candidato a eleição proporcional em mais de um debate da
mesma emissora.

§ 3o § 3o § 3o § 3o § 3o O descumprimento do disposto neste artigo sujeita a empresa infratora às penalidades previs-
tas no art. 56.

Art. 47. Art. 47. Art. 47. Art. 47. Art. 47. As emissoras de rádio e de televisão e os canais de televisão por assinatura mencionados no
art. 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.

§ 1º § 1º § 1º § 1º § 1º A propaganda será feita:
I – I – I – I – I – na eleição para Presidente da República, às terças e quintas-feiras e aos sábados:
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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 – II – II – II – 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 – III – III – III – 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;
b) das treze horas às treze horas e vinte minutos e das vinte horas e trinta minutos às vinte horas e

cinqüenta minutos, na televisão;
IV – IV – IV – IV – 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;
b) das treze horas e vinte minutos às treze horas e quarenta minutos e das vinte horas e cinqüenta

minutos às vinte e uma horas e dez minutos, na televisão;
V – V – V – V – V – na eleição para Senador, às segundas, quartas e sextas-feiras:
a) das sete horas e quarenta minutos às sete horas e cinqüenta minutos e das doze horas e quarenta

minutos às doze horas e cinqüenta minutos, no rádio;
b) das treze horas e quarenta minutos às treze horas e cinqüenta minutos e das vinte e uma horas e

dez minutos às vinte e uma horas e vinte minutos, na televisão;
VI – VI – VI – VI – 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 – VII – VII – VII – VII – nas eleições para Vereador, às terças e quintas-feiras e aos sábados, nos mesmos horários

previstos no inciso anterior.
§ 2º § 2º § 2º § 2º § 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:

• Ac. – TSE nº 8.427/86 e instruções para as eleições: um terço do horário é distribuído
igualitariamente entre todos os partidos e coligações que tenham candidatos, indepen-
dentemente de representação na Câmara dos Deputados.

I – I – I – I – I – um terço, igualitariamente;
II – II – II – II – II – dois terços, proporcionalmente ao número de representantes na Câmara dos Deputados, considera-

do, no caso de coligação, o resultado da soma do número de representantes de todos os partidos que a integram.
§ 3º § 3º § 3º § 3º § 3º Para efeito do disposto neste artigo, a representação de cada partido na Câmara dos Deputados

é a resultante da eleição.

• Parágrafo 3º com redação dada pelo art. 1º da Lei no 11.300/2006.

Dispositivo inaplicável às eleições de 2006 conforme decisão do TSE de 23.5.2006 (ata da
57a sessão, DJ de 30.5.2006). Sua redação anterior é a seguinte:

“§ 3º Para efeito do disposto neste artigo, a representação de cada partido na Câmara dos
Deputados será a existente na data de início da legislatura que estiver em curso.”

• Res. – TSE nº 21.805/2004 e 21.836/2004: a representação partidária para fins de propa-
ganda eleitoral é aquela existente na data de início da legislatura em curso, considerando-se
o número de deputados que tomaram posse nessa data e a legenda à qual estavam filiados
no momento da votação. Res. – TSE nº 21.541/2003: a filiação do deputado federal a novo
partido não transfere para este a fração de tempo adquirida por seu antigo partido.
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§ 4º § 4º § 4º § 4º § 4º O número de representantes de partido que tenha resultado de fusão ou a que se tenha incorpo-
rado outro corresponderá à soma dos representantes que os partidos de origem possuíam na data mencio-
nada no parágrafo anterior.

§ 5º § 5º § 5º § 5º § 5º Se o candidato a Presidente ou a Governador deixar de concorrer, em qualquer etapa do pleito,
e não havendo a substituição prevista no art. 13 desta Lei, far-se-á nova distribuição do tempo entre os
candidatos remanescentes.

§ 6º § 6º § 6º § 6º § 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. Art. 48. Art. 48. Art. 48. Art. 48. Nas eleições para Prefeitos e Vereadores, nos Municípios em que não haja emissora de televi-
são, os órgãos regionais de direção da maioria dos partidos participantes do pleito poderão requerer à Justiça
Eleitoral que reserve dez por cento do tempo destinado à propaganda eleitoral gratuita para divulgação em
rede da propaganda dos candidatos desses Municípios, pelas emissoras geradoras que os atingem.

§ 1º § 1º § 1º § 1º § 1º A Justiça Eleitoral regulamentará o disposto neste artigo, dividindo o tempo entre os candidatos
dos Municípios vizinhos, de forma que o número máximo de Municípios a serem atendidos seja igual ao de
emissoras geradoras disponíveis.

§ 2º § 2º § 2º § 2º § 2º O disposto neste artigo aplica-se às emissoras de rádio, nas mesmas condições.
Art. 49. Art. 49. Art. 49. Art. 49. 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 § 1º § 1º § 1º § 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 § 2º § 2º § 2º § 2º O tempo de cada período diário será dividido igualitariamente entre os candidatos.
Art. 50. Art. 50. Art. 50. Art. 50. 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 propagan-
da veiculada por último, na véspera, será a primeira, apresentando-se as demais na ordem do sorteio.

Art. 51Art. 51Art. 51Art. 51Art. 51. Durante os períodos previstos nos arts. 47 e 49, as emissoras de rádio e televisão e os canais
por assinatura mencionados no art. 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 coliga-
ção, assinadas obrigatoriamente pelo partido ou coligação, e distribuídas, ao longo da programação veicu-
lada entre as oito e as vinte e quatro horas, nos termos do § 2Ac. – TSE do art. 47, obedecido o seguinte:

• Res. – TSE 20.377/98: distribuição do tempo das inserções no segundo turno.
I – I – I – I – I – o tempo será dividido em partes iguais para a utilização nas campanhas dos candidatos às elei-

ções majoritárias e proporcionais, bem como de suas legendas partidárias ou das que componham a coliga-
ção, quando for o caso;

II – II – II – II – II – destinação exclusiva do tempo para a campanha dos candidatos a Prefeito e Vice-Prefeito, no
caso de eleições municipais;

III – III – III – III – 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 – IV – IV – IV – 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. Art. 52. Art. 52. Art. 52. 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. Art. 53. Art. 53. Art. 53. Art. 53. Não serão admitidos cortes instantâneos ou qualquer tipo de censura prévia nos programas
eleitorais gratuitos.

§ 1º § 1º § 1º § 1º § 1º É vedada a veiculação de propaganda que possa degradar ou ridicularizar candidatos, sujeitan-
do-se o partido ou coligação infratores à perda do direito à veiculação de propaganda no horário eleitoral
gratuito do dia seguinte.
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§ 2º § 2º § 2º § 2º § 2º Sem prejuízo do disposto no parágrafo anterior, a requerimento de partido, coligação ou candi-
dato, a Justiça Eleitoral impedirá a reapresentação de propaganda ofensiva à honra de candidato, à moral e
aos bons costumes.

• Ac. – TSE nººººº 1.241/2002: inadmissibilidade de aplicação analógica deste dispositivo aos
veículos impressos de comunicação.

• Ac. – TSE nººººº 21.992/2005: cada reiteração ocasiona duplicação da suspensão de forma
cumulativa.

Art. 54. Art. 54. Art. 54. Art. 54. 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 participa-
ção de qualquer pessoa mediante remuneração.

PPPPParágrafo único. arágrafo único. arágrafo único. arágrafo único. arágrafo 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. Art. 55. Art. 55. Art. 55. Art. 55. Na propaganda eleitoral no horário gratuito, são aplicáveis ao partido, coligação ou candida-
to as vedações indicadas nos incisos I e II do art. 45.

PPPPParágrafo único. arágrafo único. arágrafo único. arágrafo único. arágrafo 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 mesmo período, exibir-se a informação de que a não-veiculação
do programa resulta de infração da lei eleitoral.

Art. 56. Art. 56. Art. 56. Art. 56. 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 disposi-
ções desta Lei sobre propaganda.

§ 1º § 1º § 1º § 1º § 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 § 2º § 2º § 2º § 2º Em cada reiteração de conduta, o período de suspensão será duplicado.
Art. 57. Art. 57. Art. 57. Art. 57. 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 Deputa-
dos, das Assembléias Legislativas, da Câmara Legislativa do Distrito Federal ou das Câmaras Municipais.

DO DIREITDO DIREITDO DIREITDO DIREITDO DIREITO DE RESPOSTO DE RESPOSTO DE RESPOSTO DE RESPOSTO DE RESPOSTAAAAA

Art. 58. Art. 58. Art. 58. Art. 58. Art. 58. A partir da escolha de candidatos em Convenção, é assegurado o direito de resposta a candi-
dato, partido ou coligação atingidos, ainda que de forma indireta, por conceito, imagem ou afirmação calunio-
sa, difamatória, injuriosa ou sabidamente inverídica, difundidos por qualquer veículo de comunicação social.

• Res. – TSE nººººº 20.675/2000: compete à Justiça Eleitoral somente os pedidos de direito de
resposta formulados por terceiros em relação à ofensa no horário gratuito, aplicando o art.
58 da Lei nººººº 9.504/97. Ofensa realizada no curso de programação normal das emissoras
de rádio e televisão, ou veiculado por órgão da imprensa escrita, deverá observar os
procedimentos previstos na Lei nººººº 5.250/67. CE/65, art. 243, § 3ººººº e sua terceira nota.

• Ac. – TSE nºººººs 19.891/2002 e 1.395/2004: aplicação da Lei de Imprensa quanto aos
motivos que ensejam a rejeição do texto da resposta.

§ 1º § 1º § 1º § 1º § 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 – I – I – I – I – vinte e quatro horas, quando se tratar do horário eleitoral gratuito;
II – II – II – II – II – quarenta e oito horas, quando se tratar da programação normal das emissoras de rádio e televisão;
III – III – III – III – III – setenta e duas horas, quando se tratar de órgão da imprensa escrita.
§ 2º § 2º § 2º § 2º § 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.

• Ac. – TSE nººººº 385/2002: é facultado ao juiz ou relator ouvir o Ministério Público Eleitoral
nas representações a que se refere este artigo, desde que não exceda o prazo máximo
para decisão.
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• Ac. – TSE nººººº 195/2002: possibilidade de redução do prazo de defesa para 12 horas em
pedido de direito de resposta na imprensa escrita, formulado na véspera da eleição.

§ 3º § 3º § 3º § 3º § 3º Observar-se-ão, ainda, as seguintes regras no caso de pedido de resposta relativo à ofensa
veiculada:

I – I – I – I – I – em órgão da imprensa escrita:
a) o pedido deverá ser instruído com um exemplar da publicação e o texto para resposta;

• Ac. – TSE nºººººs 1.395/2004 e 24.387/2004: o texto da resposta deve dirigir-se aos fatos
supostamente ofensivos.

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, tratandosede veículo com periodicidade de circulação maior que quarenta e oito horas, na
primeira vez em que circular;

• Ac. – TSE nººººº 20.726/2003: aplicabilidade em tese, por analogia, do art. 24 da Lei de
Imprensa.

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 estabe-
lecidos 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;

II – II – II – II – 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 art. 347 da Lei nººººº
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 – III – III – III – 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 necessariamente 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;

• Ac. – TSE nººººº 461/2002: o termo inicial do prazo a que se refere este dispositivo é contado
do término do prazo para agravo, se não interposto; se interposto agravo, conta-se a partir
da ciência da decisão do Tribunal, que pode ser em plenário.

f) se o ofendido for candidato, partido ou coligação que tenha usado o tempo concedido sem respon-
der aos fatos veiculados na ofensa, terá subtraído tempo idêntico do respectivo programa eleitoral; tratan-
do-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.

• V. nota ao art. 105, § 2ººººº, desta lei.
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§ 4º § 4º § 4º § 4º § 4º Se a ofensa ocorrer em dia e hora que inviabilizem sua reparação dentro dos prazos estabeleci-
dos 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 § 5º § 5º § 5º § 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.

• Ac. – TSE nºººººs 486/2002 e 22.983/2004: prazo de 24 horas para a interposição de agravo
regimental.

§ 6º § 6º § 6º § 6º § 6º A Justiça Eleitoral deve proferir suas decisões no prazo máximo de vinte e quatro horas, obser-
vando-se o disposto nas alíneas d e e do inciso III do § 3ººººº para a restituição do tempo em caso de provimento
de recurso.

§ 7º § 7º § 7º § 7º § 7º A inobservância do prazo previsto no parágrafo anterior sujeita a autoridade judiciária às penas
previstas no art. 345 da Lei no 4.737, de 15 de julho de 1965 – Código Eleitoral.

§ 8º § 8º § 8º § 8º § 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 art. 347 da Lei no 4.737, de 15 de julho de 1965 – Código Eleitoral.

• V. nota ao art. 105, § 2ººººº, desta lei.

DO SISTEMA ELETRÔNICO DE VODO SISTEMA ELETRÔNICO DE VODO SISTEMA ELETRÔNICO DE VODO SISTEMA ELETRÔNICO DE VODO SISTEMA ELETRÔNICO DE VOTTTTTAÇÃOAÇÃOAÇÃOAÇÃOAÇÃO
E DE DE DE DE DA TA TA TA TA TOOOOOTTTTTALIZAÇÃO DOS VOALIZAÇÃO DOS VOALIZAÇÃO DOS VOALIZAÇÃO DOS VOALIZAÇÃO DOS VOTTTTTOSOSOSOSOS

Art. 59. Art. 59. Art. 59. Art. 59. 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 arts. 83 a 89.

• Dec. nººººº 5.296/2004, art. 21, p. único: “No caso do exercício do direito de voto, as urnas
das seções eleitorais devem ser adequadas ao uso com autonomia pelas pessoas porta-
doras de deficiência ou com mobilidade reduzida e estarem instaladas em local de vota-
ção plenamente acessível e com estacionamento próximo”.

§ 1º § 1º § 1º § 1º § 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 § 2º § 2º § 2º § 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 § 3º § 3º § 3º § 3º A urna eletrônica exibirá para o eleitor, primeiramente, os painéis referentes às eleições propor-
cionais e, em seguida, os referentes às eleições majoritárias.

§ 4º § 4º § 4º § 4º § 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 § 5º § 5º § 5º § 5º Caberá à Justiça Eleitoral definir a chave de segurança e a identificação da urna eletrônica de
que trata o § 4ººººº.

§ 6º § 6º § 6º § 6º § 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 § 7º § 7º § 7º § 7º O Tribunal Superior Eleitoral colocará à disposição dos eleitores urnas eletrônicas destinadas a
treinamento.

• Parágrafos 4ººººº ao 7ººººº com redação dada pelo art. 1ººººº da Lei nººººº 10.740/2003.

§ 8º § 8º § 8º § 8º § 8º (Suprimido pela Lei nººººº 10.740/2003.)
Art. 60. Art. 60. Art. 60. Art. 60. 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. Art. 61. Art. 61. Art. 61. Art. 61. A urna eletrônica contabilizará cada voto, assegurando-lhe o sigilo e inviolabilidade, garanti-

da aos partidos políticos, coligações e candidatos ampla fiscalização.
Art. 61-A. Art. 61-A. Art. 61-A. Art. 61-A. Art. 61-A. (Revogado pelo art. 2ººººº da Lei nººººº 10.740/2003.)
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Art. 62. Art. 62. Art. 62. Art. 62. 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 art. 148,
§ 1ººººº, da Lei nººººº 4.737, de 15 de julho de 1965 – Código Eleitoral.

PPPPParágrafo único. arágrafo único. arágrafo único. arágrafo único. arágrafo único. O Tribunal Superior Eleitoral disciplinará a hipótese de falha na urna eletrônica que
prejudique o regular processo de votação.

DDDDDAS MESAS RECEPTAS MESAS RECEPTAS MESAS RECEPTAS MESAS RECEPTAS MESAS RECEPTORASORASORASORASORAS

Art. 63. Art. 63. Art. 63. Art. 63. 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 § 1º § 1º § 1º § 1º Da decisão do Juiz Eleitoral caberá recurso para o Tribunal Regional, interposto dentro de três
dias, devendo ser resolvido em igual prazo.

§ 2º § 2º § 2º § 2º § 2º Não podem ser nomeados Presidentes e mesários os menores de dezoito anos.
Art. 64. Art. 64. Art. 64. Art. 64. Art. 64. É vedada a participação de parentes em qualquer grau ou de servidores da mesma reparti-

ção pública ou empresa privada na mesma Mesa, Turma ou Junta Eleitoral.

DDDDDA FISCALIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO DAS ELEIÇÕESAS ELEIÇÕESAS ELEIÇÕESAS ELEIÇÕESAS ELEIÇÕES

Art. 65. Art. 65. Art. 65. Art. 65. 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 § 1º § 1º § 1º § 1º O Fiscal poderá ser nomeado para fiscalizar mais de uma Seção Eleitoral, no mesmo local de
votação.

§ 2º § 2º § 2º § 2º § 2º As credenciais de Fiscais e Delegados serão expedidas, exclusivamente, pelos partidos ou coli-
gações.

§ 3º § 3º § 3º § 3º § 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. Art. 66. Art. 66. Art. 66. Art. 66. Os partidos e coligações poderão fiscalizar todas as fases do processo de votação e apura-
ção das eleições e o processamento eletrônico da totalização dos resultados.

• Caput com redação dada pelo art. 3ººººº da Lei nººººº 10.408/2002.

§ 1º § 1º § 1º § 1º § 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 § 2º § 2º § 2º § 2º Uma vez concluídos os programas a que se refere o § 1ººººº, 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 § 3º § 3º § 3º § 3º No prazo de cinco dias a contar da data da apresentação referida no § 2ººººº, o partido político e a
coligação poderão apresentar impugnação fundamentada à Justiça Eleitoral.

§ 4º § 4º § 4º § 4º § 4º Havendo a necessidade de qualquer alteração nos programas, após a apresentação de que trata
o § 3ººººº, dar-se-á conhecimento do fato aos representantes dos partidos políticos e das coligações, para que
sejam novamente analisados e lacrados.

• Parágrafos 1ººººº ao 4ººººº com redação dada pelo art. 1ººººº da Lei nººººº 10.740/2003.

§ 5º § 5º § 5º § 5º § 5º A carga ou preparação das urnas eletrônicas será feita em sessão pública, com prévia convoca-
ção 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 § 2ººººº deste artigo, após o que as urnas serão lacradas.

§ 6º § 6º § 6º § 6º § 6º No dia da eleição, será realizada, por amostragem, auditoria de verificação do funcionamento
das urnas eletrônicas, através de votação paralela, na presença dos fiscais dos partidos e coligações, nos
moldes fixados em resolução do Tribunal Superior Eleitoral.
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§ 7º § 7º § 7º § 7º § 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.

• Parágrafos 5ººººº ao 7ººººº com redação dada pelo art. 3ººººº da Lei no 10.408/2002.

Art. 67. Art. 67. Art. 67. Art. 67. 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. Art. 68. Art. 68. Art. 68. Art. 68. O boletim de urna, segundo o modelo aprovado pelo Tribunal Superior Eleitoral, conterá os
nomes e os números dos candidatos nela votados.

§ 1º § 1º § 1º § 1º § 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 § 2º § 2º § 2º § 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.

• V. nota ao art. 105, § 2ººººº, desta lei.

Art. 69. Art. 69. Art. 69. Art. 69. Art. 69. A impugnação não recebida pela Junta Eleitoral pode ser apresentada diretamente ao Tribu-
nal Regional Eleitoral, em quarenta e oito horas, acompanhada de declaração de duas testemunhas.

PPPPParágrafo único. arágrafo único. arágrafo único. arágrafo único. arágrafo 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. Art. 70. Art. 70. Art. 70. 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 nººººº 4.737, de 15 de julho de 1965 – Código Eleitoral.

Art. 71. Art. 71. Art. 71. Art. 71. Art. 71. Cumpre aos partidos e coligações, por seus Fiscais e Delegados devidamente credenciados,
e aos candidatos, proceder à instrução dos recursos interpostos contra a apuração, juntando, para tanto,
cópia do boletim relativo à urna impugnada.

PPPPParágrafo único. arágrafo único. arágrafo único. arágrafo único. arágrafo 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. Art. 72. Art. 72. Art. 72. Art. 72. Constituem crimes, puníveis com reclusão, de cinco a dez anos:
I – I – I – I – 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 – II – II – II – 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 resul-
tado diverso do esperado em sistema de tratamento automático de dados usados pelo serviço eleitoral;

III – III – III – III – III – causar, propositadamente, dano físico ao equipamento usado na votação ou na totalização de
votos ou a suas partes.

DDDDDAS CONDUTAS CONDUTAS CONDUTAS CONDUTAS CONDUTAS VEDAS VEDAS VEDAS VEDAS VEDADADADADADAS AOS AGENTES PÚBLICOSAS AOS AGENTES PÚBLICOSAS AOS AGENTES PÚBLICOSAS AOS AGENTES PÚBLICOSAS AOS AGENTES PÚBLICOS
EM CAMPEM CAMPEM CAMPEM CAMPEM CAMPANHAS ELEITANHAS ELEITANHAS ELEITANHAS ELEITANHAS ELEITORAISORAISORAISORAISORAIS

Art. 73. Art. 73. Art. 73. Art. 73. 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 – I – I – I – 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;

• Ac. – TSE nºººººs 24.865/2004 e 4.246/2005: a vedação não abrange bem público de uso
comum.

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

III – III – III – III – 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,
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partido político ou coligação, durante o horário de expediente normal, salvo se o servidor ou empregado
estiver licenciado;

IV – IV – IV – IV – IV – fazer ou permitir uso promocional em favor de candidato, partido político ou coligação, de distri-
buição gratuita de bens e serviços de caráter social custeados ou subvencionados pelo Poder Público;

• Ac. – TSE nººººº 5.283/2004: “A Lei Eleitoral não proíbe a prestação de serviço social custe-
ado ou subvencionado pelo poder público nos três meses que antecedem à eleição, mas
sim o seu uso para fins promocionais de candidato, partido ou coligação”.

• Ac .– TSE nººººº 24.795/2004: bem de natureza cultural, posto à disposição de toda a coleti-
vidade, não se enquadra neste dispositivo.

V – V – V – V – 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, trans-
ferir 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:

• Res. – TSE nººººº 21.806/2004: não proíbe a realização de concurso público.

• Ac. – TSE nººººº 405/2002: a redistribuição não está proibida por este dispositivo. V., contra,
Ac. – STJ, de 27.10.2004, no MS nººººº 8.930.

a) a nomeação ou exoneração de cargos em comissão e designação ou dispensa de funções de confiança;

• Lei nººººº 6.091/74, art. 13, § 1o: movimentação de pessoal proibida no período entre os
noventa dias anteriores à data das eleições parlamentares e o término, respectivamente,
do mandato do governador do estado.

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 – VI – VI – VI – 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 obriga-
ção 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;

• Res. – TSE nººººº 21.878/2004 e Ac. – TSE nººººº 25.324/2006: obra ou serviço já iniciados fisicamente.

• Ac. – TSE nºººººs 16.040/99 e 266/2004: descabimento de interpretação extensiva deste
dispositivo e inaplicabilidade à transferência de recursos a associações de direito privado.

• LC nººººº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), art. 25, caput: “Para efeito desta lei
complementar, entende-se por transferência voluntária a entrega de recursos correntes
ou de capital a outro ente da Federação, a título de cooperação, auxílio ou assistência
financeira, que não decorra de determinação constitucional, legal ou os destinados ao
Sistema Único de Saúde”.

b) com exceção da propaganda de produtos e serviços que tenham concorrência no mercado, autori-
zar publicidade institucional dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos fede-
rais, estaduais ou municipais, ou das respectivas entidades da administração indireta, salvo em caso de
grave e urgente necessidade pública, assim reconhecida pela Justiça Eleitoral;

• Ac. – TSE nºººººs 21.106/2003, 4.365/2003, 5.304/2004 e 25.096/2005: vedada a veiculação,
independentemente da data da autorização.

• Ac. – TSE nºººººs 57/98, 19.323/2001, 19.326/2001 e 24.722/2004: admite-se a permanência
de placas de obras públicas desde que não contenham expressões que possam identificar
autoridades, servidores ou administrações cujos dirigentes estejam em campanha eleitoral.
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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 – VII – VII – VII – 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 indi-
reta, que excedam a média dos gastos nos três últimos anos que antecedem o pleito ou do último ano
imediatamente anterior à eleição.

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

§ 1º § 1º § 1º § 1º § 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 § 2º § 2º § 2º § 2º A vedação do inciso I do caput não se aplica ao uso, em campanha, de transporte oficial pelo
Presidente da República, obedecido o disposto no art. 76, nem ao uso, em campanha, pelos candidatos a
reeleição de Presidente e Vice-Presidente da República, Governador e Vice-Governador de Estado e do
Distrito Federal, Prefeito e Vice-Prefeito, de suas residências oficiais para realização de contatos, encon-
tros e reuniões pertinentes à própria campanha, desde que não tenham caráter de ato público.

§ 3º § 3º § 3º § 3º § 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 § 4º § 4º § 4º § 4º O descumprimento do disposto neste artigo acarretará a suspensão imediata da conduta veda-
da, quando for o caso, e sujeitará os responsáveis a multa no valor de cinco a cem mil UFIR.

• V. nota ao art. 105, § 2ººººº, desta lei.

• Res. – TSE nººººº 21.975/2004, art. 2ººººº, caput: prazo para o juízo ou Tribunal Eleitoral comu-
nicar à Secretaria de Administração do TSE o valor e a data da multa recolhida e o nome
do partido beneficiado pela conduta vedada.

§ 5º § 5º § 5º § 5º § 5º Nos casos de descumprimento do disposto nos incisos I, II, III, IV e VI do caput, sem prejuízo do
disposto no parágrafo anterior, o candidato beneficiado, agente público ou não, ficará sujeito à cassação do
registro ou do diploma.

• Parágrafo com redação dada pelo art. 2ººººº da Lei no 9.840/99.

• Ac. – TSE nºººººs 24.739/2004 e 25.117/2005: constitucionalidade deste dispositivo por não
implicar inelegibilidade.

§ 6º § 6º § 6º § 6º § 6º As multas de que trata este artigo serão duplicadas a cada reincidência.
§ 7º § 7º § 7º § 7º § 7º As condutas enumeradas no caput caracterizam, ainda, atos de improbidade administrativa, a

que se refere o art. 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 art. 12, inciso III.

§ 8º § 8º § 8º § 8º § 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 § 9º § 9º § 9º § 9º Na distribuição dos recursos do Fundo Partidário (Lei nººººº 9.096, de 19 de setembro de 1995)
oriundos da aplicação do disposto no § 4ººººº, deverão ser excluídos os partidos beneficiados pelos atos que
originaram as multas.

• Res. – TSE nººººº 21.975/2004, art. 2ººººº, p. único: prazo para cumprimento do disposto neste
parágrafo pela Secretaria de Administração do TSE. Port.-TSE nººººº 288/2005, art. 10, § 2ººººº, II.

• Res. – TSE nººººº 22.090/2005: a importância será decotada do diretório nacional, e suces-
sivamente dos órgãos inferiores, de modo a atingir o órgão partidário efetivamente res-
ponsável.

§ 10. § 10. § 10. § 10. § 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 emer-
gência 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 admi-
nistrativa.

• Parágrafo 10 acrescido pelo art. 1ººººº da Lei no 11.300/2006.
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Art. 74. Art. 74. Art. 74. Art. 74. Art. 74. Configura abuso de autoridade, para os fins do disposto no art. 22 da Lei Complementar no
64, de 18 de maio de 1990, a infringência do disposto no § 1ººººº do art. 37 da Constituição Federal, ficando o
responsável, se candidato, sujeito ao cancelamento do registro de sua candidatura.

Art. 75. Art. 75. Art. 75. Art. 75. Art. 75. Nos três meses que antecederem as eleições, na realização de inaugurações é vedada a
contratação de shows artísticos pagos com recursos públicos.

Art. 76. Art. 76. Art. 76. Art. 76. 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 § 1º § 1º § 1º § 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 ressarci-
mento corresponderá ao aluguel de uma aeronave de propulsão a jato do tipo táxi aéreo.

§ 2º § 2º § 2º § 2º § 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 § 3º § 3º § 3º § 3º A falta do ressarcimento, no prazo estipulado, implicará a comunicação do fato ao Ministério
Público Eleitoral, pelo órgão de controle interno.

§ 4º § 4º § 4º § 4º § 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. Art. 77. Art. 77. Art. 77. Art. 77. É proibido aos candidatos a cargos do Poder Executivo participar, nos três meses que prece-
dem o pleito, de inaugurações de obras públicas.

• Ac. – TSE nºººººs 23.549/2004 e 5.766/2005: constitucionalidade deste dispositivo por não
implicar inelegibilidade.

• Ac. – TSE nººººº 4.514/2004: inexistência de proibição legal para candidatos a cargo do
Poder Legislativo.

PPPPParágrafo único. arágrafo único. arágrafo único. arágrafo único. arágrafo único. A inobservância do disposto neste artigo sujeita o infrator à cassação do registro.

• Ac. – TSE nºººººs 22.059/2004 e 5.134/2004: não incidência deste dispositivo se ainda não existia
pedido de registro de candidatura na época do comparecimento à inauguração da obra pública.

Art. 78. Art. 78. Art. 78. Art. 78. Art. 78. A aplicação das sanções cominadas no art. 73, §§ 4o e 5o, dar-se-á sem prejuízo de outras de
caráter constitucional, administrativo ou disciplinar fixadas pelas demais leis vigentes.

DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIASDISPOSIÇÕES TRANSITÓRIASDISPOSIÇÕES TRANSITÓRIASDISPOSIÇÕES TRANSITÓRIASDISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS

Art. 79. Art. 79. Art. 79. Art. 79. Art. 79. O financiamento das campanhas eleitorais com recursos públicos será disciplinada em lei
específica.

Art. 80. Art. 80. Art. 80. Art. 80. 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. Art. 81. Art. 81. Art. 81. 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.

• Port. Conjunta – TSE/SRF no 74/2006, art. 4ººººº, p. único: a SRF informará ao TSE qual-
quer infração ao disposto neste artigo.

§ 1º § 1º § 1º § 1º § 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 § 2º § 2º § 2º § 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 § 3º § 3º § 3º § 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 assegu-
rada ampla defesa.

Art. 82. Art. 82. Art. 82. Art. 82. 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 arts. 83 a 89 desta lei e as pertinentes da Lei no 4.737, de 15
de julho de 1965 – Código Eleitoral.
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Art. 83. Art. 83. Art. 83. Art. 83. Art. 83. As cédulas oficiais serão confeccionadas pela Justiça Eleitoral, que as imprimirá com exclu-
sividade 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 § 1º § 1º § 1º § 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 § 2º § 2º § 2º § 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 § 3º § 3º § 3º § 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 § 4º § 4º § 4º § 4º No prazo de quinze dias após a realização do sorteio a que se refere o § 2ººººº, os Tribunais Regio-
nais Eleitorais divulgarão o modelo da cédula completa com os nomes dos candidatos majoritários na ordem
já definida.

§ 5º § 5º § 5º § 5º § 5º Às eleições em segundo turno aplica-se o disposto no § 2ººººº, 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. Art. 84. Art. 84. Art. 84. 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 preenchi-
mento da cédula destinada às eleições majoritárias, de cor amarela.

PPPPParágrafo único. arágrafo único. arágrafo único. arágrafo único. arágrafo 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.

• CE/65, art. 117.

• Lei nººººº 6.996/82, art. 11: fixação, pelo TSE, do número de eleitores por seção eleitoral de
acordo com o número de cabinas; p. único do art. 11: “Cada seção eleitoral terá, no
mínimo duas cabinas”. Res. – TSE nººººº 14.250/88: “(...) Fixação do número de 250 eleitores
por cabina, nas seções das capitais, e de 200 nas seções do interior, de acordo com o art.
11 da Lei no 6.996/82”.

Art. 85. Art. 85. Art. 85. Art. 85. Art. 85. Em caso de dúvida na apuração de votos dados a homônimos, prevalecerá o número sobre o
nome do candidato.

Art. 86. Art. 86. Art. 86. Art. 86. Art. 86. No sistema de votação convencional considerar-se-á voto de legenda quando o eleitor assina-
lar o número do partido no local exato reservado para o cargo respectivo e somente para este será computado.

Art. 87. Art. 87. Art. 87. Art. 87. Art. 87. Na apuração, será garantido aos Fiscais e Delegados dos partidos e coligações o direito de
observar diretamente, à 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 § 1º § 1º § 1º § 1º O não-atendimento ao disposto no caput enseja a impugnação do resultado da urna, desde que
apresentada antes da divulgação do boletim.

§ 2º § 2º § 2º § 2º § 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 § 3º § 3º § 3º § 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 § 4º § 4º § 4º § 4º O descumprimento de qualquer das disposições deste artigo constitui crime, punível com deten-
ção 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.

• V. nota ao art. 105, § 2ººººº, desta lei.

§ 5º § 5º § 5º § 5º § 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 § 6º § 6º § 6º § 6º O boletim mencionado no § 2ººººº 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. Art. 88. Art. 88. Art. 88. Art. 88. O Juiz Presidente da Junta Eleitoral é obrigado a recontar a urna, quando:
I – I – I – I – I – o boletim apresentar resultado não coincidente com o número de votantes ou discrepante dos

dados obtidos no momento da apuração;
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II – II – II – II – II – ficar evidenciada a atribuição de votos a candidatos inexistentes, o não-fechamento da contabili-
dade 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. Art. 89. Art. 89. Art. 89. 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 FINAISDISPOSIÇÕES FINAISDISPOSIÇÕES FINAISDISPOSIÇÕES FINAISDISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 90. Art. 90. Art. 90. Art. 90. Art. 90. Aos crimes definidos nesta Lei, aplica-se o disposto nos arts. 287 e 355 a 364 da Lei no
4.737, de 15 de julho de 1965 – Código Eleitoral.

§ 1º § 1º § 1º § 1º § 1º Para os efeitos desta Lei, respondem penalmente pelos partidos e coligações os seus represen-
tantes legais.

§ 2º § 2º § 2º § 2º § 2º Nos casos de reincidência, as penas pecuniárias previstas nesta Lei aplicam-se em dobro.
Art. 91. Art. 91. Art. 91. Art. 91. Art. 91. Nenhum requerimento de inscrição eleitoral ou de transferência será recebido dentro dos

cento e cinqüenta dias anteriores à data da eleição.
PPPPParágrafo único. arágrafo único. arágrafo único. arágrafo único. arágrafo 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.

• V. nota ao art. 105, § 2ººººº, desta lei.

• CE/65, art. 295: crime de retenção de título eleitoral.

Art. 92. Art. 92. Art. 92. Art. 92. 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:

• Res. – TSE nººººº 21.538/2003, art. 58 a 76: normas sobre revisão do eleitorado. Res. – TSE
nººººº 21.372/2003: correições ordinárias pelo menos uma vez a cada ano. Res. – TSE nºººººs

20.472/99, 21.490/2003, 22.021/2005 e 22.140/2006, dentre outras: necessidade de
preenchimento cumulativo dos três requisitos.

I – I – I – I – I – o total de transferências de eleitores ocorridas no ano em curso seja dez por cento superior ao do
ano anterior;

II – II – II – II – 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 – III – III – III – 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).

• Res. – TSE nºººººs 20.472/99 e 21.490/2003: revisão quando o eleitorado for superior a 80%
da população. Res. – TSE nººººº 21.490/2003: nos municípios em que a relação eleitorado/
população for superior a 65% e menor ou igual a 80%, o cumprimento do disposto neste
artigo se dá por meio da correição ordinária anual prevista na Res. – TSE nººººº 21.372/2003.

• Res. – TSE nººººº 21.538/2003, art. 58, § 2ººººº: “Não será realizada revisão de eleitorado em
ano eleitoral, salvo em situações excepcionais, quando autorizada pelo Tribunal Superior
Eleitoral”.

Art. 93. Art. 93. Art. 93. Art. 93. Art. 93. O Tribunal Superior Eleitoral poderá requisitar, das emissoras de rádio e televisão, no perío-
do 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. Art. 94. Art. 94. Art. 94. Art. 94. Os feitos eleitorais, no período entre o registro das candidaturas até cinco dias após a realiza-
ção 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.

• Lei no 4.410/64: “Institui prioridades para os feitos eleitorais e dá outras providências”.

§ 1º § 1º § 1º § 1º § 1º É defeso às autoridades mencionadas neste artigo deixar de cumprir qualquer prazo desta Lei,
em razão do exercício das funções regulares.

§ 2º § 2º § 2º § 2º § 2º O descumprimento do disposto neste artigo constitui crime de responsabilidade e será objeto de
anotação funcional para efeito de promoção na carreira.
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§ 3º § 3º § 3º § 3º § 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 § 4º § 4º § 4º § 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. Art. 94-A. Art. 94-A. Art. 94-A. Art. 94-A. Os órgãos e entidades da administração pública direta e indireta poderão, quando solicita-
dos, em casos específicos e de forma motivada, pelos Tribunais Eleitorais: I – I – I – I – I – fornecer informações na área
de sua competência;

• Dec. nººººº 4.199/2002: “Dispõe sobre a prestação de informações institucionais relativas à
administração pública federal a partidos políticos, coligações e candidatos à presidência
da República até a data da divulgação oficial do resultado final das eleições”.

II – II – II – II – II – ceder funcionários no período de 3 (três) meses antes a 3 (três) meses depois de cada eleição.

• Artigo 94-A e incisos acrescidos pelo art. 1o da Lei nººººº 11.300/2006.

• Lei nººººº 6.999/82 e Res. – TSE nººººº 20.753/2000: dispõem sobre a requisição de servidores
públicos pela Justiça Eleitoral.

Art. 95. Art. 95. Art. 95. Art. 95. 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.

• CE/65, arts. 20 e 28, § 2ººººº.

• Ac. – STJ, de 25.10.2005, no RMS nººººº 14.990: aplicação deste dispositivo também ao
membro do Ministério Público.

• Ac. – TSE, de 21.3.2006, no REspe nººººº 25.287: não incidência deste dispositivo em se
tratando de representação de natureza administrativa contra juiz eleitoral.

Art. 96. Art. 96. Art. 96. Art. 96. 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:

• Súm. – TSE nººººº 18/2000: “Conquanto investido de poder de polícia, não tem legitimidade
o juiz eleitoral para, de ofício, instaurar procedimento com a finalidade de impor multa pela
veiculação de propaganda eleitoral em desacordo com a Lei nººººº 9.504/97”.

• Ac. – TSE nºººººs 39/98, 15.805/99, 2.744/2001, 19.890/2002 e 5.856/2005: legitimidade do
Ministério Público para representação sobre propaganda eleitoral; Ac. – TSE nººººº 4.654/2004:
legitimidade do Ministério Público Eleitoral para representação sobre pesquisa eleitoral.

• Res. – TSE nººººº 21.166/2002: competência do juiz auxiliar para processamento e relatório
da representação do art. 41-A, observado o rito do art. 22 da LC nººººº 64/90, e
desmembramento do feito para que demais infrações à Lei Eleitoral, inclusive ao art. 73,
sigam o rito do art. 96; competência dos corregedores para infrações à LC nººººº 64/90.

• Res. – TSE nººººº 21.078/2002 e Ac. – TSE no 678/2004: legitimidade do titular de direito
autoral para representar à Justiça Eleitoral, visando coibir prática ilegal em horário gratui-
to de propaganda partidária ou eleitoral. No mesmo sentido quanto à competência da
Justiça Eleitoral, Ac. – TSE no 586/2002. V., contudo, Res. – TSE no 21.978/2005: com-
petência do juiz eleitoral para fazer cessar irregularidades na propaganda eleitoral; com-
petência da Justiça Comum para examinar dano ao direito autoral.

I – I – I – I – I – aos Juízes Eleitorais, nas eleições municipais;
II – II – II – II – II – aos Tribunais Regionais Eleitorais, nas eleições federais, estaduais e distritais;
III – III – III – III – III – ao Tribunal Superior Eleitoral, na eleição presidencial.

• Ac. – TSE nººººº 434/2002: foro especial ao candidato a presidente da República na condição
de autor ou réu.
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§ 1º § 1º § 1º § 1º § 1º As reclamações e representações devem relatar fatos, indicando provas, indícios e cir-
cunstâncias.

• Ac. – TSE nººººº 490/2002: o verbo “indicar” refere-se àquelas provas que, dada sua nature-
za, não se compatibilizam com sua imediata apresentação; autor e réu devem produzir as
provas com a petição inicial e a contestação.

§ 2º § 2º § 2º § 2º § 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 § 3º § 3º § 3º § 3º Os Tribunais Eleitorais designarão três Juízes auxiliares para a apreciação das reclamações ou
representações que lhes forem dirigidas.

• Ac. – TSE nººººº 19.890/2004: a competência dos juízes auxiliares na representação com
base no art. 36, § 3ºººººo, desta lei é absoluta e não se prorroga frente à conexão.

§ 4º § 4º § 4º § 4º § 4º Os recursos contra as decisões dos Juízes auxiliares serão julgados pelo Plenário do Tribunal.
§ 5º § 5º § 5º § 5º § 5º Recebida a reclamação ou representação, a Justiça Eleitoral notificará imediatamente o recla-

mado ou representado para, querendo, apresentar defesa em quarenta e oito horas.
§ 6º § 6º § 6º § 6º § 6º (Revogado pelo art. 5ººººº da Lei no 9.840/99.)
§ 7º § 7º § 7º § 7º § 7º Transcorrido o prazo previsto no § 5ººººº, apresentada ou não a defesa, o órgão competente da

Justiça Eleitoral decidirá e fará publicar a decisão em vinte e quatro horas.
§ 8º § 8º § 8º § 8º § 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.

• Ac. – TSE nººººº 2.008/99: aplicação do prazo deste parágrafo ao recurso contra decisão do
juiz auxiliar. Ac. – TSE nºººººs 16.425/2002, 24.600/2005 e 25.450/2005: aplicação desse
mesmo prazo ao recurso contra sentença do juiz eleitoral, e não do prazo do art. 258 do
Código Eleitoral. Ac. – TSE nºººººs 1.717/99 e 2.022/99: prazo de três dias para interposição
de recurso especial e de agravo de instrumento. Ac. – TSE nºººººs 25.421/2005 e 25.622/
2006: o prazo deste dispositivo se aplica também ao recurso contra sentença judicial em
representação por captação ilícita de sufrágio.

• Ac. – TSE nººººº 789/2005: “Fixado o prazo em horas passíveis de, sob o ângulo exato,
transformar-se em dia ou dias, impõe-se o fenômeno, como ocorre se previsto o de 24
horas a representar 1 dia. A regra somente é afastável quando expressamente a lei prevê
termo inicial incompatível com a prática”. V., contra, Ac. – TSE nººººº 369/2002: “O prazo em
horas conta-se minuto a minuto”.

• Res .– TSE nºººººs 20.890/2001, 21.518/2003 e 22.124/2005 (calendários eleitorais): a data
limite para proclamação dos candidatos eleitos no segundo turno tem sido considerada
também a data a partir da qual as decisões não mais são publicadas em sessão, salvo as
relativas a prestação de contas de campanha. Nesse sentido, Ac. – TSE nººººº 24.843/2005.

§ 9º § 9º § 9º § 9º § 9º Os Tribunais julgarão o recurso no prazo de quarenta e oito horas.
§ 10. § 10. § 10. § 10. § 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. 97. Art. 97. Art. 97. Art. 97. 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.

• Ac. – TSE nººººº 3.677/2005: inaplicabilidade do disposto no art. 54 da Loman (sigilo) à
representação prevista neste artigo.

PPPPParágrafo único. arágrafo único. arágrafo único. arágrafo único. arágrafo único. No caso do descumprimento das disposições desta Lei por Tribunal Regional Eleito-
ral, a representação poderá ser feita ao Tribunal Superior Eleitoral, observado o disposto neste artigo.

Art. 98. Art. 98. Art. 98. Art. 98. Art. 98. Os eleitores nomeados para compor as Mesas Receptoras ou Juntas Eleitorais e os requisita-
dos 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.
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• Lei nººººº 8.868/94, art. 15: “Os servidores públicos federais, estaduais e municipais, da
administração direta e indireta, quando convocados para compor as mesas receptoras de
votos ou juntas apuradoras nos pleitos eleitorais, terão, mediante declaração do respecti-
vo juiz eleitoral, direito a ausentar-se do serviço em suas repartições, pelo dobro dos dias
de convocação pela Justiça Eleitoral.”

Art. 99. Art. 99. Art. 99. Art. 99. Art. 99. As emissoras de rádio e televisão terão direito a compensação fiscal pela cedência do horá-
rio gratuito previsto nesta Lei. Dec. nººººº 5.331/2005: “Regulamenta o parágrafo único do art. 52 da Lei nººººº
9.096, de 19 de setembro de 1995, e o art. 99 da Lei nººººº 9.504, de 30 de setembro de 1997, para os efeitos
de compensação fiscal pela divulgação gratuita da propaganda partidária ou eleitoral”.

Art. 100. Art. 100. Art. 100. Art. 100. 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. Art. 101. Art. 101. Art. 101. Art. 101. (Vetado.)
Art. 102. Art. 102. Art. 102. Art. 102. Art. 102. O parágrafo único do art. 145 da Lei nººººº 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. Art. 103. Art. 103. Art. 103. Art. 103. O art. 19, caput, da Lei nººººº 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. Art. 104. Art. 104. Art. 104. Art. 104. O art. 44 da Lei nººººº 9.096, de 19 de setembro de 1995, passa a vigorar acrescido do seguinte
§ 3ººººº: “Art. 44. (...) § 3ººººº Os recursos de que trata este artigo não estão sujeitos ao regime da Lei nººººº 8.666, de
21 de junho de 1993.”

Art. 105. Art. 105. Art. 105. Art. 105. Art. 105. Até o dia 5 de março do ano da eleição, o Tribunal Superior Eleitoral expedirá todas as
instruções necessárias à execução desta Lei, ouvidos previamente, em audiência pública, os Delegados dos
partidos participantes do pleito.

§ 1º § 1º § 1º § 1º § 1º O Tribunal Superior Eleitoral publicará o código orçamentário para o recolhimento das multas
eleitorais ao Fundo Partidário, mediante documento de arrecadação correspondente.

§ 2º § 2º § 2º § 2º § 2º Havendo substituição da UFIR por outro índice oficial, o Tribunal Superior Eleitoral procederá à
alteração dos valores estabelecidos nesta Lei pelo novo índice.

• A Unidade Fiscal de Referência (Ufir), instituída pela Lei nººººº 8.383/91, foi extinta pela MP
no 1.973-67/2000, tendo sido sua última reedição  (MP no 2.176-79/2001) convertida na
Lei nººººº 10.522/2002, e seu último valor é R$1,0641. Ac. – TSE nººººº 4.491/2005: possibilida-
de de conversão, em moeda corrente, dos valores fixados em Ufir.

Art. 106. Art. 106. Art. 106. Art. 106. Art. 106. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 107. Art. 107. Art. 107. Art. 107. Art. 107. Revogam-se os arts. 92, 246, 247, 250, 322, 328, 329, 333 e o p. único do art. 106 da Lei nººººº

4.737, de 15 de julho de 1965 – Código Eleitoral; o § 4ººººº do art. 39 da Lei nººººº 9.096, de 19 de setembro de
1995; o § 2ººººº do art. 50 e o § 1ººººº do art. 64 da Lei nººººº 9.100, de 29 de setembro de 1995; e o § 2ººººº do art. 7ººººº do
Decreto-Lei nººººº 201, de 27 de fevereiro de 1967.

Brasília, 30 de setembro de 1997; 176ººººº da Independência e 109ººººº da República.
MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA MACIEL

Iris Rezende



146

ANEXANEXANEXANEXANEXOS – Lei 9.504/97OS – Lei 9.504/97OS – Lei 9.504/97OS – Lei 9.504/97OS – Lei 9.504/97
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7.5 – R7.5 – R7.5 – R7.5 – R7.5 – Resolução nº 22.579, de 30/8/2007*esolução nº 22.579, de 30/8/2007*esolução nº 22.579, de 30/8/2007*esolução nº 22.579, de 30/8/2007*esolução nº 22.579, de 30/8/2007*

Calendário Eleitoral – Eleições 2008Calendário Eleitoral – Eleições 2008Calendário Eleitoral – Eleições 2008Calendário Eleitoral – Eleições 2008Calendário Eleitoral – Eleições 2008

(Com as alterações introduzidas pelas Res. TSE nº 22.622, de 8.11.2007, 22.661,
de 13.12.2007 e 22.762, de 15.4.2008.)

Instrução nº 111 – Classe 12ª – Distrito Federal (Brasília).Instrução nº 111 – Classe 12ª – Distrito Federal (Brasília).Instrução nº 111 – Classe 12ª – Distrito Federal (Brasília).Instrução nº 111 – Classe 12ª – Distrito Federal (Brasília).Instrução nº 111 – Classe 12ª – Distrito Federal (Brasília).

RRRRRelator: Ministro Ari Pelator: Ministro Ari Pelator: Ministro Ari Pelator: Ministro Ari Pelator: Ministro Ari Pargendlerargendlerargendlerargendlerargendler.....

CALENDÁRIO ELEITCALENDÁRIO ELEITCALENDÁRIO ELEITCALENDÁRIO ELEITCALENDÁRIO ELEITORALORALORALORALORAL
(Eleições de 2008)(Eleições de 2008)(Eleições de 2008)(Eleições de 2008)(Eleições de 2008)

O Tribunal Superior Eleitoral, usando das atribuições que lhe conferem o artigo 23, inciso IX, do Código
Eleitoral e o artigo 105 da Lei nº 9.504, de 30 de setembro de 1997, resolve expedir a seguinte instrução:

OUTUBRO DE 2007OUTUBRO DE 2007OUTUBRO DE 2007OUTUBRO DE 2007OUTUBRO DE 2007
5 de outubro – sexta-feira5 de outubro – sexta-feira5 de outubro – sexta-feira5 de outubro – sexta-feira5 de outubro – sexta-feira

(um ano antes)(um ano antes)(um ano antes)(um ano antes)(um ano antes)

1. Data até a qual todos os partidos políticos que pretendam participar das eleições de 2008 devem ter
obtido registro de seus estatutos no Tribunal Superior Eleitoral (Lei nº 9.504/97, art. 4º).
2. Data até a qual os candidatos a cargo eletivo nas eleições de 2008 devem ter domicílio eleitoral na
circunscrição na qual pretendem concorrer (Lei nº 9.504/97, art. 9º, caput).
3. Data até a qual os candidatos a cargo eletivo nas eleições de 2008 devem estar com a filiação deferida no
âmbito partidário (Lei nº 9.504/97, art. 9º, caput).

DEZEMBRO DE 2007DEZEMBRO DE 2007DEZEMBRO DE 2007DEZEMBRO DE 2007DEZEMBRO DE 2007

14 de dezembro – sexta-feira14 de dezembro – sexta-feira14 de dezembro – sexta-feira14 de dezembro – sexta-feira14 de dezembro – sexta-feira

1. Último dia para os tribunais regionais eleitorais designarem, para os municípios onde houver mais de uma
zona eleitoral, o(s) juízo(s) eleitoral(is) que ficará(ão) responsável(is) pelo registro de candidatos e de pesqui-
sas eleitorais com as reclamações e representações a elas pertinentes, pelo exame das prestações de
contas, pela propaganda eleitoral com as reclamações e representações a ela pertinentes, bem como pela
sua fiscalização e pelas investigações judiciais eleitorais. (Item com a redação alterada pela Res. TSE nº
22.622/2007.)

JANEIRO DE 2008JANEIRO DE 2008JANEIRO DE 2008JANEIRO DE 2008JANEIRO DE 2008

1º de janeiro – terça-feira1º de janeiro – terça-feira1º de janeiro – terça-feira1º de janeiro – terça-feira1º de janeiro – terça-feira

1. Data a partir da qual as entidades ou empresas que realizarem pesquisas de opinião pública relativas às
eleições ou aos candidatos ficam obrigadas a registrar no juízo eleitoral ao qual compete fazer o registro
dos candidatos as informações previstas em lei e em instruções expedidas pelo Tribunal Superior Eleitoral
(Lei nº 9.504/97, art. 33, caput e § 1º).
2. Data a partir da qual 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 (Lei nº 9.504/97,
art. 73, § 10).

MARÇO DE 2008MARÇO DE 2008MARÇO DE 2008MARÇO DE 2008MARÇO DE 2008
5 de março – quarta-feira5 de março – quarta-feira5 de março – quarta-feira5 de março – quarta-feira5 de março – quarta-feira

1. Último dia para o Tribunal Superior Eleitoral expedir as instruções relativas às eleições de 2008 (Lei nº
9.504/97, art. 105, caput).

***** Fonte: Site do TRE-MG, links: “Eleições”, “Eleições 2008”, “Resoluções TSE (instruções)”
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ABRIL DE 2008ABRIL DE 2008ABRIL DE 2008ABRIL DE 2008ABRIL DE 2008
5 de abril – sábado5 de abril – sábado5 de abril – sábado5 de abril – sábado5 de abril – sábado

(6 meses antes)(6 meses antes)(6 meses antes)(6 meses antes)(6 meses antes)

1. Data a partir da qual todos os programas de computador de propriedade do Tribunal Superior Eleitoral,
desenvolvidos por ele ou sob sua encomenda, utilizados nas urnas eletrônicas e nos computadores da
Justiça Eleitoral para os processos de votação, apuração e totalização, poderão ter suas fases de
especificação e de desenvolvimento acompanhadas por técnicos indicados pelos partidos políticos, pela
Ordem dos Advogados do Brasil e pelo Ministério Público (Lei nº 9.504/97, art. 66, § 1º).

8 de abril – terça-feira8 de abril – terça-feira8 de abril – terça-feira8 de abril – terça-feira8 de abril – terça-feira
(180 dias antes)(180 dias antes)(180 dias antes)(180 dias antes)(180 dias antes)

1. Último dia para o órgão de direção nacional do partido político publicar, no Diário Oficial da União, as
normas para a escolha e substituição de candidatos e para a formação de coligações, na hipótese de omis-
são do estatuto (Lei nº 9.504/97, art. 7º, § 1º).
2. Data a partir da qual, até a posse dos eleitos, é vedado aos agentes públicos fazer, na circunscrição do
pleito, revisão geral da remuneração dos servidores públicos que exceda a recomposição da perda de seu
poder aquisitivo ao longo do ano da eleição (Lei nº 9.504/97, art. 73, VIII e Resolução nº 22.252, de 20.6.2006).

MAIO DE 2008MAIO DE 2008MAIO DE 2008MAIO DE 2008MAIO DE 2008
7 de maio – quarta-feira7 de maio – quarta-feira7 de maio – quarta-feira7 de maio – quarta-feira7 de maio – quarta-feira

(151 dias antes)(151 dias antes)(151 dias antes)(151 dias antes)(151 dias antes)

1. Último dia para o eleitor requerer inscrição eleitoral ou transferência de domicílio (Lei nº 9.504/97, art. 91, caput).
2. Último dia para o eleitor que mudou de residência dentro do município pedir alteração no seu título eleitoral
(Código Eleitoral, art. 46, § 3º, II c.c. o art. 91, caput, da Lei nº 9.504/97 e Resolução nº 20.166, de 7.4.98).
3. Último dia para o eleitor portador de deficiência solicitar sua transferência para seção eleitoral especial
(Lei nº 9.504/97, art. 91, caput e Resolução nº 21.008/2002, art. 2º).

JUNHO DE 2008JUNHO DE 2008JUNHO DE 2008JUNHO DE 2008JUNHO DE 2008
10 de junho – terça-feira10 de junho – terça-feira10 de junho – terça-feira10 de junho – terça-feira10 de junho – terça-feira

1. Data a partir da qual é permitida a realização de convenções destinadas a deliberar sobre coligações e
escolher candidatos a prefeito, a vice-prefeito e a vereador (Lei nº 9.504/97, art. 8º, caput).
2. Data a partir da qual, até o dia 30 de junho de 2008, dependendo do dia em que os partidos políticos ou
coligações escolherem seus candidatos, é vedado às emissoras de rádio e de televisão transmitir programa
apresentado ou comentado por candidato escolhido em convenção (Lei nº 9.504/97, art. 45, § 1º).
3. Data a partir da qual os feitos eleitorais 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 seguran-
ça (Lei nº 9.504/97, art. 94, caput).
4. Início do período para nomeação dos membros das mesas receptoras para o primeiro e eventual segundo
turnos de votação (Resolução nº 21.726, de 27.4.2004).
5. Último dia para fixação, por lei, dos limites de gastos de campanha para os cargos em disputa, observadas
as peculiaridades locais (Lei nº 9.504/97, art. 17-A). (Item acrescentado pela Res. TSE nº 22.622/2007.)

11 de junho – quarta-feira11 de junho – quarta-feira11 de junho – quarta-feira11 de junho – quarta-feira11 de junho – quarta-feira

1. Data a partir da qual caberá a cada partido político fixar o limite de gastos de campanha para os cargos
em disputa, comunicando à Justiça Eleitoral, que dará a essas informações ampla publicidade, desde que
não fixado por lei (Lei nº 9.504/97, art. 17-A). (Dia e item acrescentados pela Res. TSE nº 22.622/2007.)

30 de junho – segunda-feira30 de junho – segunda-feira30 de junho – segunda-feira30 de junho – segunda-feira30 de junho – segunda-feira

1. Último dia para a realização de convenções destinadas a deliberar sobre coligações e escolher candida-
tos a prefeito, a viceprefeito e a vereador (Lei nº 9.504/97, art. 8º, caput).

JULHO DE 2008JULHO DE 2008JULHO DE 2008JULHO DE 2008JULHO DE 2008
1º de julho – terça-feira1º de julho – terça-feira1º de julho – terça-feira1º de julho – terça-feira1º de julho – terça-feira

1. (Item revogado pela Res. TSE nº 22.622/2007.)
2. Data a partir da qual não será veiculada a propaganda partidária gratuita prevista na Lei nº 9.096/95, nem
será permitido nenhum tipo de propaganda política paga no rádio e na televisão (Lei nº 9.504/97, art. 36, § 2º).
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3. Data a partir da qual é vedado às emissoras de rádio e de televisão, em programação normal e em
noticiário (Lei nº 9.504/97, art. 45, I a VI):
I “ transmitir, ainda que sob a forma de entrevista jornalística, imagens de realização de pesquisa ou de
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 político ou coligação, ou produzir ou veicular programa com esse efeito;
III “ veicular propaganda política ou difundir opinião favorável ou contrária a candidato, partido político,
coligação, a seus órgãos ou representantes;
IV “ dar tratamento privilegiado a candidato, partido político ou coligação;
V “ veicular ou divulgar filmes, novelas, minisséries ou qualquer outro programa com alusão ou crítica a candi-
dato 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 de candidato ou com a variação nominal por ele adotada.

5 de julho – sábado5 de julho – sábado5 de julho – sábado5 de julho – sábado5 de julho – sábado
(três meses antes)(três meses antes)(três meses antes)(três meses antes)(três meses antes)

1. Último dia para os partidos políticos e coligações apresentarem no cartório eleitoral, até as 19 horas, o
requerimento de registro de seus candidatos aos cargos de prefeito, vice-prefeito e vereador (Lei nº 9.504/
97, art. 11, caput).
2. Data a partir da qual são vedadas aos agentes públicos as seguintes condutas (Lei nº 9.504/97, art. 73,
V e VI, a):
I “ nomear, contratar ou de qualquer forma admitir, demitir sem justa causa, suprimir ou readaptar vanta-
gens ou por outros meios dificultar ou impedir o exercício funcional e, ainda, ex officio, remover, transferir ou
exonerar servidor público, na circunscrição do pleito, até a posse dos eleitos, sob pena de nulidade de pleno
direito, ressalvados os casos de:
a) nomeação ou exoneração de cargos em comissão e designação ou dispensa de funções de confiança;
b) nomeação para cargos do Poder Judiciário, do Ministério Público, dos Tribunais ou Conselhos de Contas
e dos órgãos da Presidência da República;
c) nomeação dos aprovados em concursos públicos homologados até 5 de julho de 2008;
d) nomeação ou contratação necessária à instalação ou ao funcionamento inadiável de serviços públicos
essenciais, com prévia e expressa autorização do chefe do Poder Executivo;
e) transferência ou remoção ex officio de militares, de policiais civis e de agentes penitenciários;
II “ realizar transferência voluntária de recursos da União aos estados e municípios, e dos estados aos
municípios, sob pena de nulidade de pleno direito, ressalvados os recursos destinados a cumprir obrigação
formal preexistente para execução de obra ou de serviço em andamento e com cronograma prefixado, e os
destinados a atender situações de emergência e de calamidade pública.
3. Data a partir da qual é vedado aos agentes públicos cujos cargos estejam em disputa na eleição (Lei nº
9.504/97, art. 73, VI, b e c, e § 3º):
I “ com exceção da propaganda de produtos e serviços que tenham concorrência no mercado, autorizar
publicidade institucional dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos municipais,
ou das respectivas entidades da administração indireta, salvo em caso de grave e urgente necessidade
pública, assim reconhecida pela Justiça Eleitoral;
II “ fazer pronunciamento em cadeia de rádio e de 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.
4. Data a partir da qual é vedado aos candidatos aos cargos de prefeito e de vice-prefeito participar de
inaugurações de obras públicas (Lei nº 9.504/97, art. 77, caput).
5. Data a partir da qual é vedada, na realização de inaugurações, a contratação de shows artísticos pagos
com recursos públicos (Lei nº 9.504/97, art. 75).
6. Último dia para os tribunais e conselhos de contas tornarem disponível à Justiça Eleitoral relação daque-
les que tiveram suas contas relativas ao exercício de cargos ou funções públicas rejeitadas por irregularida-
de insanável e por decisão irrecorrível do órgão competente, ressalvados os casos em que a questão estiver
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sendo submetida à apreciação do Poder Judiciário, ou que haja sentença judicial favorável ao interessado
(Lei nº 9.504/97, art. 11, § 5º).
7. Data a partir da qual permanecerão abertos aos sábados, domingos e feriados os cartórios eleitorais e as
secretarias dos tribunais eleitorais, em regime de plantão (Lei Complementar nº 64/90, art. 16).
8. Data a partir da qual órgãos e entidades da Administração Pública direta e indireta poderão, quando
solicitados pelos Tribunais Eleitorais, ceder funcionários em casos específicos e de forma motivada pelo
período de até 3 meses depois da eleição (Lei nº 9.504/97, art. 94-A).

6 de julho – domingo6 de julho – domingo6 de julho – domingo6 de julho – domingo6 de julho – domingo

1. Data a partir da qual será permitida a propaganda eleitoral (Lei nº 9.504/97, art. 36, caput).
2. Data a partir da qual os candidatos, os partidos políticos e as coligações poderão realizar comícios e
utilizar aparelhagem de sonorização fixa, das 8 horas às 24 horas (Lei no 9.504/97, art. 39, § 4º).
3. Data a partir da qual os partidos políticos registrados podem fazer funcionar, das 8 horas às 22 horas,
alto-falantes ou amplificadores de som, nas suas sedes ou em veículos (Lei nº 9.504/97, art. 39, § 3º).
4. Último dia para a apresentação do requerimento, nos municípios em que não haja emissora de televisão,
pelos órgãos regionais da maioria dos partidos políticos participantes do pleito, para que seja reservado dez
por cento do tempo destinado à propaganda eleitoral gratuita para divulgação em rede da propaganda dos
candidatos pelas emissoras geradoras que os atingem (Lei nº 9.504/97, art. 48, caput).
5. Data a partir da qual, independentemente do critério de prioridade, os serviços telefônicos oficiais ou
concedidos farão instalar, nas sedes dos diretórios nacionais, regionais e municipais, devidamente registrados,
telefones necessários, mediante requerimento do respectivo presidente e pagamento das taxas devidas
(Código Eleitoral, art. 256, § 1º).

7 de julho – segunda-feira7 de julho – segunda-feira7 de julho – segunda-feira7 de julho – segunda-feira7 de julho – segunda-feira

1. Último dia para os candidatos requererem seus registros perante os cartórios eleitorais, até as 19 horas,
caso os partidos políticos ou coligações não os tenham requerido (Lei nº 9.504/97, art. 11, § 4º).
2. Último dia para o eleitor portador de deficiência que tenha solicitado transferência para seção eleitoral
especial comunicar ao juiz eleitoral, por escrito, suas restrições e necessidades, a fim de que a Justiça
Eleitoral, se possível, providencie os meios e recursos destinados a facilitar-lhe o exercício do voto (Resolu-
ção nº 21.008/2002, art. 3º).

8 de julho – terça-feira8 de julho – terça-feira8 de julho – terça-feira8 de julho – terça-feira8 de julho – terça-feira

1. Data a partir da qual o juiz eleitoral designado pelo Tribunal Regional Eleitoral deve convocar os partidos
políticos e a representação das emissoras de televisão e de rádio para a elaboração de plano de mídia para
uso da parcela do horário eleitoral gratuito a que tenham direito (Lei nº 9.504/97, art. 52).

14 de julho – segunda-feira14 de julho – segunda-feira14 de julho – segunda-feira14 de julho – segunda-feira14 de julho – segunda-feira

1. Último dia para os partidos políticos constituírem os comitês financeiros, observado o prazo de 10 dias
úteis após a escolha de seus candidatos em convenção (Lei nº 9.504/97, art. 19, caput).

21 de julho – segunda-feira21 de julho – segunda-feira21 de julho – segunda-feira21 de julho – segunda-feira21 de julho – segunda-feira

1. Último dia para os partidos políticos registrarem, perante o juízo eleitoral encarregado do registro dos
candidatos, os comitês financeiros, observado o prazo de 5 dias após a respectiva constituição (Lei nº
9.504/97, art. 19, § 3º).

27 de julho – domingo27 de julho – domingo27 de julho – domingo27 de julho – domingo27 de julho – domingo
(70 dias antes)(70 dias antes)(70 dias antes)(70 dias antes)(70 dias antes)

1. Último dia para que os títulos dos eleitores que requereram inscrição ou transferência estejam prontos
(Código Eleitoral, art. 114, caput).
2. Último dia para a publicação, no órgão oficial do estado, dos nomes das pessoas indicadas para compor
as juntas eleitorais para o primeiro e eventual segundo turnos de votação (Código Eleitoral, art. 36, § 2º).

30 de julho – quarta-feira30 de julho – quarta-feira30 de julho – quarta-feira30 de julho – quarta-feira30 de julho – quarta-feira
(67 dias antes)(67 dias antes)(67 dias antes)(67 dias antes)(67 dias antes)

1. Último dia para os partidos políticos impugnarem, em petição fundamentada, os nomes das pessoas
indicadas para compor as juntas eleitorais (Código Eleitoral, art. 36, § 2º).
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31 de julho – quinta-feira31 de julho – quinta-feira31 de julho – quinta-feira31 de julho – quinta-feira31 de julho – quinta-feira

1. Data a partir da qual, até o dia do pleito, o Tribunal Superior Eleitoral poderá requisitar das emissoras de rádio
e de televisão até 10 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 (Lei nº 9.504/97, art. 93).

AGOSTAGOSTAGOSTAGOSTAGOSTO DE 2008O DE 2008O DE 2008O DE 2008O DE 2008

6 de agosto – quarta-feira6 de agosto – quarta-feira6 de agosto – quarta-feira6 de agosto – quarta-feira6 de agosto – quarta-feira

(60 dias antes)(60 dias antes)(60 dias antes)(60 dias antes)(60 dias antes)

1. Data a partir da qual é assegurada prioridade postal aos partidos políticos para a remessa da propaganda
de seus candidatos registrados (Código Eleitoral, art. 239).
2. Último dia para os órgãos de direção municipal dos partidos políticos preencherem as vagas remanescen-
tes para as eleições proporcionais, no caso de as convenções para a escolha de candidatos não terem
indicado o número máximo previsto no artigo 10 da Lei nº 9.504/97 (Lei nº 9.504/97, art. 10, § 5º).
3. Último dia para o pedido de registro de candidatura às eleições proporcionais, na hipótese de substitui-
ção; o requerimento, todavia, somente será tempestivo se observado o prazo de até 10 dias contados do
fato ou da decisão judicial que deu origem à substituição (Lei nº 9.504/97, art. 13, § 1º e § 3º).
4. Último dia para o pedido de registro de novos candidatos, observado o prazo de 10 dias contados da
decisão, na hipótese de anulação da convenção partidária por órgão superior do partido político, quando a
deliberação sobre coligações desobedecer às diretrizes estabelecidas pela convenção nacional (Lei nº 9.504/
97, art. 7º, § 2º e § 3º).
5. Último dia para a designação da localização das mesas receptoras para o primeiro e eventual segundo
turnos de votação (Código Eleitoral, arts. 35, XIII, e 135, caput).
6. Último dia para nomeação dos membros das mesas receptoras para o primeiro e eventual segundo turnos
de votação (Código Eleitoral, art. 35, XIV).
7. Último dia para a nomeação dos membros das juntas eleitorais para o primeiro e eventual segundo turnos
de votação (Código Eleitoral, art. 36, § 1º).
8. Último dia para que o juiz eleitoral mande publicar no jornal oficial, onde houver, e, não havendo, em
cartório, as nomeações que tiver feito, fazendo constar da publicação a intimação dos mesários para cons-
tituírem as mesas no dia e lugares designados, às 7 horas (Código Eleitoral, art. 120, § 3º).
9. Data em que os partidos políticos e os candidatos são obrigados, durante a campanha eleitoral, a divul-
gar, pela rede mundial de computadores (Internet), relatório discriminando os recursos em dinheiro ou esti-
máveis 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
artigo 29 da Lei nº 9.504/97 (Lei nº 9.504/97, art. 28, § 4º). (Item com a redação alterada pela Res. TSE nº
22.622/2007.)
10. Último dia para o eleitor que estiver fora do seu domicílio requerer a segunda via do título eleitoral ao
juiz da zona em que se encontrar, esclarecendo se vai recebê-la na sua zona ou naquela em que a requereu
(Código Eleitoral, art. 53, caput e § 4º).

11 de agosto – segunda-feira11 de agosto – segunda-feira11 de agosto – segunda-feira11 de agosto – segunda-feira11 de agosto – segunda-feira
(55 dias antes)(55 dias antes)(55 dias antes)(55 dias antes)(55 dias antes)

1. Último dia para os partidos políticos reclamarem da nomeação dos membros das mesas receptoras (Lei
nº 9.504/97, art. 63, caput).
2. Último dia para os membros das mesas receptoras recusarem a nomeação (Código Eleitoral, art. 120, § 4º).

12 de agosto – terça-feira12 de agosto – terça-feira12 de agosto – terça-feira12 de agosto – terça-feira12 de agosto – terça-feira

1. Último dia para o juiz eleitoral realizar sorteio para a escolha da ordem de veiculação da propaganda de
cada partido político ou coligação no primeiro dia do horário eleitoral gratuito (Lei nº 9.504/97, art. 50).

13 de agosto – quarta-feira13 de agosto – quarta-feira13 de agosto – quarta-feira13 de agosto – quarta-feira13 de agosto – quarta-feira

1. Último dia para o juiz eleitoral decidir sobre as recusas e reclamações contra a nomeação dos membros
das mesas receptoras (Lei nº 9.504/97, art. 63, caput).
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16 de agosto – sábado16 de agosto – sábado16 de agosto – sábado16 de agosto – sábado16 de agosto – sábado
(50 dias antes)(50 dias antes)(50 dias antes)(50 dias antes)(50 dias antes)

1. Data em que todos os pedidos de registro de candidatos a prefeito, a vice-prefeito e a vereador, mesmo
os impugnados, devem estar julgados pelo juiz eleitoral e publicadas as respectivas decisões (Lei Comple-
mentar nº 64/90, art. 3º e seguintes).
2. Último dia para os partidos políticos recorrerem da decisão do juiz eleitoral sobre a nomeação dos mem-
bros da mesa receptora (Lei nº 9.504/97, art. 63, § 1º).
3. Último dia para os responsáveis por todas as repartições, órgãos e unidades do serviço público oficiarem
ao juiz eleitoral, informando o número, a espécie e a lotação dos veículos e embarcações de que dispõem
para o primeiro e eventual segundo turnos de votação (Lei nº 6.091/74, art. 3º).

19 de agosto – terça-feira19 de agosto – terça-feira19 de agosto – terça-feira19 de agosto – terça-feira19 de agosto – terça-feira

1. Início do período da propaganda eleitoral gratuita no rádio e na televisão (Lei nº 9.504/97, art. 47, caput).
2. Último dia para os tribunais regionais eleitorais decidirem sobre os recursos interpostos contra a nomea-
ção dos membros das mesas receptoras (Lei nº 9.504/97, art. 63, § 1º).

26 de agosto – terça-feira26 de agosto – terça-feira26 de agosto – terça-feira26 de agosto – terça-feira26 de agosto – terça-feira
(40 dias antes)(40 dias antes)(40 dias antes)(40 dias antes)(40 dias antes)

1. Último dia para os diretórios regionais dos partidos políticos indicarem integrantes da Comissão Especial de
Transporte e Alimentação para o primeiro e eventual segundo turnos de votação (Lei nº 6.091/74, art. 15).

28 de agosto – quinta-feira28 de agosto – quinta-feira28 de agosto – quinta-feira28 de agosto – quinta-feira28 de agosto – quinta-feira

1. Último dia para verificação das fotos e dados que constarão na urna eletrônica por parte dos candidatos,
partidos políticos ou coligações.

30 de agosto – sábado30 de agosto – sábado30 de agosto – sábado30 de agosto – sábado30 de agosto – sábado

1. Último dia para os candidatos, partidos políticos ou coligações substituírem a foto que será utilizada na
urna eletrônica.

SETEMBRO DE 2008SETEMBRO DE 2008SETEMBRO DE 2008SETEMBRO DE 2008SETEMBRO DE 2008
5 de setembro – sexta-feira5 de setembro – sexta-feira5 de setembro – sexta-feira5 de setembro – sexta-feira5 de setembro – sexta-feira

(30 dias antes)(30 dias antes)(30 dias antes)(30 dias antes)(30 dias antes)

1. Último dia para entrega dos títulos eleitorais resultantes dos pedidos de inscrição ou de transferência
(Código Eleitoral, art. 69, caput).
2. Último dia para o juiz eleitoral comunicar ao Tribunal Regional Eleitoral os nomes dos escrutinadores e dos
componentes da junta nomeados e publicar, mediante edital, a composição do órgão (Código Eleitoral, art. 39).
3. Último dia para a instalação da Comissão Especial de Transporte e Alimentação (Lei nº 6.091/74, art. 14).
4. Último dia para a requisição de veículos e embarcações aos órgãos ou unidades do serviço público para
o primeiro e eventual segundo turnos de votação (Lei nº 6.091/74, art. 3º, § 2º).
5. Último dia para os tribunais regionais eleitorais designarem, em sessão pública, a comissão de auditoria
para verificação do funcionamento das urnas eletrônicas, por meio de votação paralela (Resolução nº 21.127,
de 20.6.2002).
6. Último dia de publicação, pelo juiz eleitoral, para uso na votação e apuração, de lista organizada em
ordem alfabética, formada pelo nome completo de cada candidato e pelo nome que deve constar da urna
eletrônica, também em ordem alfabética, seguidos da respectiva legenda e número (Resolução nº 21.607,
de 3.2.2004, e Resolução nº 21.650, de 4.3.2004).

6 de setembro – sábado6 de setembro – sábado6 de setembro – sábado6 de setembro – sábado6 de setembro – sábado

1. Data em que todos os recursos sobre pedidos de registro de candidatos devem estar julgados pelos
tribunais regionais eleitorais e publicadas as respectivas decisões (Lei Complementar nº 64/90, art. 3º e
seguintes).
2. Data em que os partidos políticos e os candidatos são obrigados, durante a campanha eleitoral, a divul-
gar, pela rede mundial de computadores (Internet), relatório discriminando os recursos em dinheiro ou esti-
máveis 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
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os respectivos valores doados somente na prestação de contas final de que tratam os incisos III e IV do
artigo 29 da Lei nº 9.504/97 (Lei nº 9.504/97, art. 28, § 4º). (Item com a redação alterada pela Res. TSE nº
22.622/2007.)

8 de setembro – segunda-feira8 de setembro – segunda-feira8 de setembro – segunda-feira8 de setembro – segunda-feira8 de setembro – segunda-feira

1. Último dia para os partidos políticos oferecerem impugnação motivada aos nomes dos escrutinadores e
aos componentes da junta nomeados, constantes do edital publicado (Código Eleitoral, art. 39).
2. Último dia para os partidos políticos e coligações impugnarem a indicação de componente da comissão
de auditoria para verificação do funcionamento das urnas eletrônicas por meio de votação paralela (Resolu-
ção nº 21.720/2004, art. 4º).

15 de setembro – segunda-feira15 de setembro – segunda-feira15 de setembro – segunda-feira15 de setembro – segunda-feira15 de setembro – segunda-feira
(20 dias antes)(20 dias antes)(20 dias antes)(20 dias antes)(20 dias antes)

1. Último dia para o Tribunal Superior Eleitoral apresentar aos partidos políticos os programas de computa-
dor a serem utilizados nas eleições (Lei nº 9.504/97, art. 66, § 2º).
2. Último dia para a instalação da Comissão de Auditoria, para verificação do funcionamento das urnas
eletrônicas por meio de votação paralela (Resolução nº 21.127, de 20.6.2002).

20 de setembro – sábado20 de setembro – sábado20 de setembro – sábado20 de setembro – sábado20 de setembro – sábado
(15 dias antes)(15 dias antes)(15 dias antes)(15 dias antes)(15 dias antes)

1. Data a partir da qual nenhum candidato poderá ser detido ou preso, salvo em flagrante delito (Código
Eleitoral, art. 236, § 1º).
2. Último dia para os partidos políticos e coligações impugnarem os programas de computador a serem
utilizados nas eleições (Lei nº 9.504/97, art. 66, § 3º).
3. Último dia para a requisição de funcionários e instalações destinados aos serviços de transporte e ali-
mentação de eleitores no primeiro e eventual segundo turnos de votação (Lei nº 6.091/74, art. 1º, § 2º).
4. Data em que deve ser divulgado o quadro geral de percursos e horários programados para o transporte
de eleitores para o primeiro e eventual segundo turnos de votação (Lei nº 6.091/74, art. 4º).

23 de setembro – terça-feira23 de setembro – terça-feira23 de setembro – terça-feira23 de setembro – terça-feira23 de setembro – terça-feira
(12 dias antes)(12 dias antes)(12 dias antes)(12 dias antes)(12 dias antes)

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

25 de setembro – quinta-feira25 de setembro – quinta-feira25 de setembro – quinta-feira25 de setembro – quinta-feira25 de setembro – quinta-feira
(10 dias antes)(10 dias antes)(10 dias antes)(10 dias antes)(10 dias antes)

1. Data em que todos os recursos sobre pedidos de registro de candidatos devem estar julgados pelo
Tribunal Superior Eleitoral e publicadas as respectivas decisões (Lei Complementar nº 64/90, art. 3º e
seguintes).
2. Último dia para o eleitor requerer a segunda via do título eleitoral (Código Eleitoral, art. 52, caput).
3. Último dia para o juiz eleitoral comunicar aos chefes das repartições públicas e aos proprietários, arren-
datários ou administradores das propriedades particulares, a resolução de que serão os respectivos edifíci-
os, ou parte deles, utilizados para o funcionamento das mesas receptoras no primeiro e eventual segundo
turnos de votação (Código Eleitoral, art. 137).

26 de setembro – sexta-feira26 de setembro – sexta-feira26 de setembro – sexta-feira26 de setembro – sexta-feira26 de setembro – sexta-feira
(9 dias antes)(9 dias antes)(9 dias antes)(9 dias antes)(9 dias antes)

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

30 de setembro – terça-feira30 de setembro – terça-feira30 de setembro – terça-feira30 de setembro – terça-feira30 de setembro – terça-feira
(5 dias antes)(5 dias antes)(5 dias antes)(5 dias antes)(5 dias antes)

1. Data a partir da qual e até 48 horas depois do encerramento da eleição, nenhum eleitor poderá ser preso
ou detido, salvo em flagrante delito, ou em virtude de sentença criminal condenatória por crime inafiançável,
ou, ainda, por desrespeito a salvo-conduto (Código Eleitoral, art. 236, caput).
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2. Último dia para os partidos políticos e coligações indicarem aos juízes eleitorais representantes para o
Comitê Interpartidário de Fiscalização, bem como os nomes das pessoas autorizadas a expedir as credenci-
ais para fiscais e delegados (Lei nº 9.504/97, art. 65).

OUTUBRO DE 2008OUTUBRO DE 2008OUTUBRO DE 2008OUTUBRO DE 2008OUTUBRO DE 2008
2 de outubro – quinta-feira2 de outubro – quinta-feira2 de outubro – quinta-feira2 de outubro – quinta-feira2 de outubro – quinta-feira

(3 dias antes)(3 dias antes)(3 dias antes)(3 dias antes)(3 dias antes)

1. Data a partir da qual o juiz eleitoral ou o presidente da mesa receptora poderá expedir salvo-conduto em
favor de eleitor que sofrer violência moral ou física na sua liberdade de votar (Código Eleitoral, art. 235).
2. Último dia para a divulgação da propaganda eleitoral gratuita no rádio e na televisão (Lei nº 9.504/97,
art. 47, caput).
3. Último dia para propaganda política mediante reuniões públicas ou promoção de comícios e utilização de
aparelhagem de sonorização fixa, entre as 8 horas e as 24 horas (Código Eleitoral, art. 240, p. único e Lei nº
9.504/97, art. 39, § 4º e § 5º, I) (item com a redação alterada pelo art. 1º da Res TSE nº 22.762/2008).
4. Último dia para a realização de debates (Resolução nº 22.452, de 17.10.2006).
5. Último dia para o juiz eleitoral remeter ao presidente da mesa receptora o material destinado à votação
(Código Eleitoral, art. 133).

3 de outubro – sexta-feira3 de outubro – sexta-feira3 de outubro – sexta-feira3 de outubro – sexta-feira3 de outubro – sexta-feira
(2 dias antes)(2 dias antes)(2 dias antes)(2 dias antes)(2 dias antes)

1. Último dia para a divulgação paga, na imprensa escrita, de propaganda eleitoral, no espaço máximo, por
edição, para cada candidato, partido político ou coligação, de um oitavo de página de jornal padrão e um
quarto de página de revista ou tablóide (Lei nº 9.504/97, art. 43, caput).
2. Último dia para propaganda eleitoral em páginas institucionais na Internet (Resolução nº 22.460, de 26.10.2006).
3. Data em que o presidente da mesa receptora que não tiver recebido o material destinado à votação
deverá diligenciar para o seu recebimento (Código Eleitoral, art. 133, § 2º).

4 de outubro – sábado4 de outubro – sábado4 de outubro – sábado4 de outubro – sábado4 de outubro – sábado
(1 dia antes)(1 dia antes)(1 dia antes)(1 dia antes)(1 dia antes)

1. (Item revogado pela Res. TSE nº 22.661/2007.)
2. Último dia para entrega da segunda via do título eleitoral (Código Eleitoral, art. 69, parágrafo único).
3. Último dia para a propaganda eleitoral mediante alto-falantes ou amplificadores de som, entre as 8 horas
e as 22 horas. (Lei nº 9.504/97, art. 39, § 3º, § 4º e § 5º, I). (Item com a redação alterada pelo art. 2º da Res.
TSE nº 22.762/2008.)
4. Último dia para a promoção de carreata e distribuição de material de propaganda política (Lei nº 9.504/
97, art. 39, § 5º, I e III).

5 de outubro – domingo5 de outubro – domingo5 de outubro – domingo5 de outubro – domingo5 de outubro – domingo

DIA DDIA DDIA DDIA DDIA DAS ELEIÇÕESAS ELEIÇÕESAS ELEIÇÕESAS ELEIÇÕESAS ELEIÇÕES
(Lei nº 9.504, art. 1º, caput).
Às 7 horas
Instalação da seção eleitoral (Código Eleitoral, art. 142).
Às 8 horas
Início da votação (Código Eleitoral, art. 144).
Às 17 horas
Encerramento da votação (Código Eleitoral, arts. 144 e 153).
Depois das 17 horas
Emissão do boletim de urna e início da apuração e da totalização dos resultados.

7 de outubro – terça-feira7 de outubro – terça-feira7 de outubro – terça-feira7 de outubro – terça-feira7 de outubro – terça-feira

1. Término do prazo, às 17 horas, do período de validade do salvo-conduto expedido pelo juiz eleitoral ou
presidente da mesa receptora (Código Eleitoral, art. 235, parágrafo único).
2. Último dia do período em que nenhum eleitor poderá ser preso ou detido, salvo em flagrante delito, ou em
virtude de sentença criminal condenatória por crime inafiançável, ou, ainda, por desrespeito a salvo-conduto
(Código Eleitoral, art. 236, caput).
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3. Início da propaganda eleitoral do segundo turno (Código Eleitoral, art. 240, parágrafo único).
4. Data a partir da qual será permitida a propaganda eleitoral mediante alto-falantes ou amplificadores de
som, entre as 8 horas e as 22 horas, bem como a promoção de comício ou utilização de aparelhagem de
sonorização fixa, entre as 8 horas e as 24 horas (Código Eleitoral, art. 240, parágrafo único c.c. Lei nº
9.504/97, art. 39, § 3º, § 4º e § 5º, I).
5. Data a partir da qual será permitida a promoção de carreata e distribuição de material de propaganda
política (Código Eleitoral, art. 240, parágrafo único c.c. Lei nº 9.504/97, art. 39, § 5º, I e III).

8 de outubro – quarta-feira8 de outubro – quarta-feira8 de outubro – quarta-feira8 de outubro – quarta-feira8 de outubro – quarta-feira

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

10 de outubro – sexta-feira10 de outubro – sexta-feira10 de outubro – sexta-feira10 de outubro – sexta-feira10 de outubro – sexta-feira

1. Último dia para conclusão dos trabalhos de apuração pelas juntas eleitorais.

11 de outubro – sábado11 de outubro – sábado11 de outubro – sábado11 de outubro – sábado11 de outubro – sábado
(15 dias antes)(15 dias antes)(15 dias antes)(15 dias antes)(15 dias antes)

1. Último dia para o juiz eleitoral divulgar o resultado da eleição para prefeito e vice-prefeito e proclamar os
eleitos, se obtida a maioria absoluta de votos, nos municípios com mais de duzentos mil eleitores, ou os dois
candidatos mais votados (Resolução nº 21.650, de 4.3.2004).
2. Data a partir da qual nenhum candidato que participará do segundo turno de votação poderá ser detido
ou preso, salvo em flagrante delito (Código Eleitoral, art. 236, § 1º).
3. Data a partir da qual, nos municípios em que não houver votação em segundo turno, os cartórios eleito-
rais não mais permanecerão abertos aos sábados, domingos e feriados, e as decisões, salvo as relativas à
prestação de contas de campanha, não mais serão publicadas em cartório.
4. Data a partir da qual, nos estados em que não houver votação em segundo turno, as secretarias dos
tribunais regionais eleitorais não mais permanecerão abertas aos sábados, domingos e feriados e as deci-
sões não mais serão publicadas em sessão.

13 de outubro – segunda-feira13 de outubro – segunda-feira13 de outubro – segunda-feira13 de outubro – segunda-feira13 de outubro – segunda-feira

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

21 de outubro – terça-feira21 de outubro – terça-feira21 de outubro – terça-feira21 de outubro – terça-feira21 de outubro – terça-feira
(5 dias antes)(5 dias antes)(5 dias antes)(5 dias antes)(5 dias antes)

1. Data a partir da qual e até 48 horas depois do encerramento da eleição nenhum eleitor poderá ser preso
ou detido, salvo em flagrante delito, ou em virtude de sentença criminal condenatória por crime inafiançável,
ou, ainda, por desrespeito a salvo-conduto (Código Eleitoral, art. 236, caput).

23 de outubro – quinta-feira23 de outubro – quinta-feira23 de outubro – quinta-feira23 de outubro – quinta-feira23 de outubro – quinta-feira
(3 dias antes)(3 dias antes)(3 dias antes)(3 dias antes)(3 dias antes)

1. Início do prazo de validade do salvo-conduto expedido pelo juiz eleitoral ou presidente da mesa receptora
(Código Eleitoral, art. 235, parágrafo único).
2. Último dia para propaganda política mediante reuniões públicas ou promoção de comícios e utilização de
aparelhagem de sonorização fixa, entre as 8 horas e as 24 horas (Código Eleitoral, art. 240, p. único e Lei nº
9.504/97, art. 39, § 4º e § 5º, I) (item com redação alterada pelo art. 3º da Res TSE nº 22.762/2008).
3. Último dia para o juiz eleitoral remeter ao presidente da mesa receptora o material destinado à votação
(Código Eleitoral, art. 133).

24 de outubro – sexta-feira24 de outubro – sexta-feira24 de outubro – sexta-feira24 de outubro – sexta-feira24 de outubro – sexta-feira
(2 dias antes)(2 dias antes)(2 dias antes)(2 dias antes)(2 dias antes)

1. Último dia para a divulgação da propaganda eleitoral gratuita no rádio e na televisão (Lei nº 9.504/97,
art. 49, caput).
2. Último dia para a divulgação paga, na imprensa escrita, de propaganda eleitoral, no espaço máximo, por
edição, para cada candidato, partido político ou coligação, de um oitavo de página de jornal padrão e um
quarto de página de revista ou tablóide (Lei nº 9.504/97, art. 43, caput).
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3. Último dia para a realização de debates (Resolução nº 22.452, de 17.10.2006).
4. Último dia para propaganda eleitoral em páginas institucionais na Internet (Resolução nº 22.460, de
26.10.2006).
5. Data em que o presidente da mesa receptora que não tiver recebido o material destinado à votação
deverá diligenciar para o seu recebimento (Código Eleitoral, art. 133, § 2º).

25 de outubro – sábado25 de outubro – sábado25 de outubro – sábado25 de outubro – sábado25 de outubro – sábado
(1 dia antes)(1 dia antes)(1 dia antes)(1 dia antes)(1 dia antes)

1. Último dia para a propaganda eleitoral mediante alto-falantes ou amplificadores de som, entre as 8 horas
e as 22 horas. (Lei nº 9.504/97, art. 39, § 3º e § 5º, I). (Item com a redação alterada pelo art. 4º da Res. TSE
nº 22.672/2008.)
2. Último dia para a promoção de carreata e distribuição de material de propaganda política (Lei nº 9.504/
97, art. 39, § 5º, I e III).

26 de outubro – domingo26 de outubro – domingo26 de outubro – domingo26 de outubro – domingo26 de outubro – domingo
DIA DDIA DDIA DDIA DDIA DA ELEIÇÃOA ELEIÇÃOA ELEIÇÃOA ELEIÇÃOA ELEIÇÃO

(Lei nº 9.504/97, art. 2º, § 1º).
Às 7 horas
Instalação da seção eleitoral (Código Eleitoral, art. 142).
Às 8 horas
Início da votação (Código Eleitoral, art. 144).
Às 17 horas
Encerramento da votação (Código Eleitoral, arts. 144 e 153).
Depois das 17 horas
Emissão do boletim de urna e início da apuração e da totalização dos resultados.

28 de outubro – terça-feira28 de outubro – terça-feira28 de outubro – terça-feira28 de outubro – terça-feira28 de outubro – terça-feira

1. Término do prazo, às 17 horas, do período de validade do salvo-conduto expedido pelo juiz eleitoral ou
pelo presidente da mesa receptora (Código Eleitoral, art. 235, parágrafo único).
2. Último dia do período em que nenhum eleitor poderá ser preso ou detido, salvo em flagrante delito, ou em
virtude de sentença criminal condenatória por crime inafiançável, ou, ainda, por desrespeito a salvo-conduto
(Código Eleitoral, art. 236, caput).

29 de outubro – quarta-feira29 de outubro – quarta-feira29 de outubro – quarta-feira29 de outubro – quarta-feira29 de outubro – quarta-feira

1. Último dia para o mesário que abandonou os trabalhos durante a votação de 26 de outubro apresentar
justificativa ao juiz eleitoral (Código Eleitoral, art. 124, § 4º).

31 de outubro – sexta-feira31 de outubro – sexta-feira31 de outubro – sexta-feira31 de outubro – sexta-feira31 de outubro – sexta-feira

1. Último dia em que os feitos eleitorais 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 seguran-
ça (Lei nº 9.504/97, art. 94, caput).

NOVEMBRO DE 2008NOVEMBRO DE 2008NOVEMBRO DE 2008NOVEMBRO DE 2008NOVEMBRO DE 2008
4 de novembro – terça-feira4 de novembro – terça-feira4 de novembro – terça-feira4 de novembro – terça-feira4 de novembro – terça-feira

1. Último dia para a retirada da propaganda relativa às eleições nos municípios em que não houve votação
em segundo turno (Resolução nº 21.610/2004, art. 85).
2. Último dia para encaminhamento da prestação de contas pelos candidatos às eleições proporcionais que
optarem por fazê-lo diretamente à Justiça Eleitoral (Lei nº 9.504/97, art. 29, § 1º).
3. Último dia para os comitês financeiros encaminharem ao juiz eleitoral as prestações de contas referentes
ao primeiro turno, salvo as dos candidatos que concorreram no segundo turno das eleições (Lei nº 9.504/
97, art. 29, III e IV).
4. Último dia para o pagamento de aluguel de veículos e embarcações referente à votação de 5 de outubro,
caso não tenha havido votação em segundo turno (Lei nº 6.091/74, art. 2º, parágrafo único).
5. Último dia para o mesário que faltou à votação de 5 de outubro apresentar justificativa ao juiz eleitoral
(Código Eleitoral, art. 124).
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5 de novembro – quarta-feira5 de novembro – quarta-feira5 de novembro – quarta-feira5 de novembro – quarta-feira5 de novembro – quarta-feira

1. Último dia para o encerramento dos trabalhos de apuração pelas juntas eleitorais (Código Eleitoral, art.
159, e Lei nº 6.996/82, art. 14).

13 de novembro – quinta-feira13 de novembro – quinta-feira13 de novembro – quinta-feira13 de novembro – quinta-feira13 de novembro – quinta-feira

1. Último dia para o juiz eleitoral divulgar o resultado da eleição proporcional para vereador e proclamar os
candidatos eleitos.
2. Último dia para o juiz eleitoral divulgar o resultado da eleição majoritária de 26 de outubro e proclamar os
candidatos eleitos.
3. Data a partir da qual os cartórios e as secretarias dos tribunais eleitorais não mais permanecerão abertos
aos sábados, domingos e feriados, e as decisões, salvo as relativas às prestações de contas de campanha,
não mais serão publicadas em cartório ou em sessão.

25 de novembro – terça-feira25 de novembro – terça-feira25 de novembro – terça-feira25 de novembro – terça-feira25 de novembro – terça-feira
(30 dias após o 2º turno)(30 dias após o 2º turno)(30 dias após o 2º turno)(30 dias após o 2º turno)(30 dias após o 2º turno)

1. Último dia para a retirada da propaganda relativa às eleições nos municípios em que houve votação em
segundo turno (Resolução nº 21.610/2004, art. 85). (Item com a redação alterada pela Res. TSE nº 22.622,
de 8.11.2007.)
2. Último dia para os comitês financeiros encaminharem aos juízes eleitorais as prestações de contas dos
candidatos que concorreram no segundo turno (Lei nº 9.504/97, art. 29, IV).
3. Último dia para pagamento do aluguel de veículos e embarcações referente às eleições de 2008, nos
municípios onde tenha havido votação em segundo turno (Lei nº 6.091/74, art. 2º, parágrafo único).
4. Último dia para o mesário que faltou à votação de 26 de outubro apresentar justificativa ao juiz eleitoral
(Código Eleitoral, art. 124, caput).

DEZEMBRO DE 2008DEZEMBRO DE 2008DEZEMBRO DE 2008DEZEMBRO DE 2008DEZEMBRO DE 2008
4 de dezembro – quinta-feira4 de dezembro – quinta-feira4 de dezembro – quinta-feira4 de dezembro – quinta-feira4 de dezembro – quinta-feira

1. Último dia para o eleitor que deixou de votar no dia 5 de outubro apresentar justificativa ao juiz eleitoral
(Lei nº 6.091/74, art. 7º).

10 de dezembro – quarta-feira10 de dezembro – quarta-feira10 de dezembro – quarta-feira10 de dezembro – quarta-feira10 de dezembro – quarta-feira

1. Último dia para a publicação em cartório da decisão que julgar as contas de todos os candidatos eleitos
(Lei nº 9.504/97, art. 30, § 1º). (Item com a redação alterada pela Res. TSE nº 22.622, de 8.11.2007.)

18 de dezembro – quinta-feira18 de dezembro – quinta-feira18 de dezembro – quinta-feira18 de dezembro – quinta-feira18 de dezembro – quinta-feira

1. Último dia para a diplomação dos eleitos.

26 de dezembro – sexta-feira26 de dezembro – sexta-feira26 de dezembro – sexta-feira26 de dezembro – sexta-feira26 de dezembro – sexta-feira

1. Último dia para o eleitor que deixou de votar no dia 26 de outubro apresentar justificativa ao juiz eleitoral
(Lei nº 6.091/74, art. 7º).

JUNHO DE 2009JUNHO DE 2009JUNHO DE 2009JUNHO DE 2009JUNHO DE 2009
16 de junho – terça-feira16 de junho – terça-feira16 de junho – terça-feira16 de junho – terça-feira16 de junho – terça-feira

1. (Item revogado pelo art. 5º da Res. TSE nº 22.762/2008).
Brasília, 30 de agosto de 2007.

MARCO AURÉLIO, Presidente – ARI PARGENDLER, Relator – CEZAR PELUSO – CARLOS AYRES
BRITTO – JOSÉ DELGADO – CAPUTO BASTOS – GERARDO GROSSI.
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7.6 – R7.6 – R7.6 – R7.6 – R7.6 – Resolução nº 22.623, de 8/11//2007*esolução nº 22.623, de 8/11//2007*esolução nº 22.623, de 8/11//2007*esolução nº 22.623, de 8/11//2007*esolução nº 22.623, de 8/11//2007*

INSTRUÇÃO Nº 112 – CLASSE 12ª – DISTRITINSTRUÇÃO Nº 112 – CLASSE 12ª – DISTRITINSTRUÇÃO Nº 112 – CLASSE 12ª – DISTRITINSTRUÇÃO Nº 112 – CLASSE 12ª – DISTRITINSTRUÇÃO Nº 112 – CLASSE 12ª – DISTRITO FEDERAL (Brasília).O FEDERAL (Brasília).O FEDERAL (Brasília).O FEDERAL (Brasília).O FEDERAL (Brasília).

RRRRRelatorelatorelatorelatorelator: Ministro Ari P Ministro Ari P Ministro Ari P Ministro Ari P Ministro Ari Pargendlerargendlerargendlerargendlerargendler.....

Ementa:
Dispõe sobre pesquisas eleitorais (eleições de 2008).

O Tribunal Superior Eleitoral, usando das atribuições que lhe conferem o artigo 23, inciso IX, do
Código Eleitoral e o artigo 105 da Lei nº 9.504, de 30 de setembro de 1997, resolve expedir a seguinte
instrução:

CAPÍTULCAPÍTULCAPÍTULCAPÍTULCAPÍTULO IO IO IO IO I
DISPOSIÇÕES PRELIMINARESDISPOSIÇÕES PRELIMINARESDISPOSIÇÕES PRELIMINARESDISPOSIÇÕES PRELIMINARESDISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º A partir de 1º de janeiro de 2008, 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 no juízo eleitoral ao qual compete fazer o registro dos candidatos, com no mínimo
cinco dias de antecedência da divulgação, as seguintes informações (Lei nº 9.504/97, art. 33, I a VII, e § 1º):

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 e nível econômico do

entrevistado; 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 – nome de quem pagou pela realização do trabalho;
VIII – contrato social, estatuto social ou inscrição como empresário, que comprove o regular registro

da empresa, com a qualificação completa dos responsáveis legais, razão social ou denominação, número de
inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ), endereço, número de fac-símile ou endereço de
correio eletrônico em que receberão notificações e comunicados da Justiça Eleitoral;

IX – nome do estatístico responsável pela pesquisa – e o número de seu registro no competente
Conselho Regional de Estatística –, que assinará o plano amostral de que trata o inciso IV retro e rubricará
todas as folhas (Decreto nº 62.497/68, art. 11);

X – número do registro da empresa responsável pela pesquisa no Conselho Regional de Estatística
(Decreto nº 80.404/77).

§ 1º Recebida a documentação a que se refere o caput deste artigo, o juízo eleitoral fará autuar o
pedido de registro na classe Petição e dar-lhe-á um número, que será obrigatoriamente consignado na
oportunidade da divulgação dos resultados da pesquisa.

§ 2º Até 24 horas contadas da divulgação do respectivo resultado, o pedido de registro será
complementado pela entrega dos dados relativos aos municípios e bairros abrangidos pela pesquisa; na
ausência de delimitação do bairro, será identificada a área em que foi realizada a pesquisa.

§ 3º O arquivamento da documentação a que se refere o inciso VIII deste artigo, no cartório eleitoral,
dispensa sua apresentação a cada pedido de registro de pesquisa, sendo, entretanto, obrigatória a informa-
ção de qualquer alteração superveniente.

Art. 2º A partir de 5 de julho de 2008, nas pesquisas realizadas mediante apresentação da relação de
candidatos ao entrevistado, deverá constar o nome de todos aqueles que tenham solicitado registro de
candidatura.

***** Fonte: Site do Tribunal Superior Eleitoral (www.tse.gov.br).
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CAPÍTULCAPÍTULCAPÍTULCAPÍTULCAPÍTULO IIO IIO IIO IIO II
DO REGISTRO DDO REGISTRO DDO REGISTRO DDO REGISTRO DDO REGISTRO DAS PESQUISAS ELEITAS PESQUISAS ELEITAS PESQUISAS ELEITAS PESQUISAS ELEITAS PESQUISAS ELEITORAISORAISORAISORAISORAIS

Seção ISeção ISeção ISeção ISeção I
Do PDo PDo PDo PDo Processamento do Rrocessamento do Rrocessamento do Rrocessamento do Rrocessamento do Registro das Pegistro das Pegistro das Pegistro das Pegistro das Pesquisas Eleitoraisesquisas Eleitoraisesquisas Eleitoraisesquisas Eleitoraisesquisas Eleitorais

Art. 3º O juiz eleitoral determinará imediatamente a afixação, no local de costume, de aviso comuni-
cando o registro das informações a que se refere o artigo 1º desta resolução, colocando-as à disposição dos
partidos políticos ou coligações com candidatos ao pleito, os quais a elas terão livre acesso pelo prazo de 30
dias (Lei nº 9.504/97, art. 33, § 2º).

Art. 4º O pedido de registro poderá ser enviado por fac-símile, ficando dispensado o encaminhamen-
to do texto original.

§ 1º Nos cartórios eleitorais onde houver aparelhos de fac-símile, o chefe tornará público o fato
mediante a afixação de aviso em quadro próprio, com os números de telefone disponíveis.

§ 2º O envio do requerimento por via eletrônica e sua tempestividade serão de inteira responsabilida-
de do remetente, correndo por sua conta e risco eventuais defeitos.

§ 3º O chefe do cartório eleitoral providenciará cópia dos documentos recebidos, a qual permanecerá
nos autos.

Seção IISeção IISeção IISeção IISeção II
Da Divulgação dos RDa Divulgação dos RDa Divulgação dos RDa Divulgação dos RDa Divulgação dos Resultadosesultadosesultadosesultadosesultados

Art. 5º Na divulgação dos resultados de pesquisas, atuais ou não, serão obrigatoriamente informados:
I – o período de realização da coleta de dados;
II – a margem de erro;
III – o número de entrevistas;
IV – o nome da entidade ou empresa que a realizou, e, se for o caso, de quem a contratou;
V – o número do processo de registro da pesquisa.
Art. 6º As pesquisas realizadas em data anterior ao dia das eleições poderão ser divulgadas a qual-

quer momento, inclusive no dia das eleições (Constituição Federal, art. 220, § 1º).
Art. 7º As pesquisas realizadas no dia das eleições podem ser divulgadas a partir das 17 horas

(horário local) nos municípios em que a votação já estiver encerrada.
Art. 8º Mediante requerimento ao juiz eleitoral, os partidos políticos poderão ter acesso ao sistema inter-

no de controle, verificação e fiscalização da coleta de dados das entidades e das empresas que divulgaram
pesquisas de opinião relativas aos candidatos e às eleições, incluídos os referentes à identificação dos
entrevistadores e, por meio de escolha livre e aleatória de planilhas individuais, mapas ou equivalentes, confron-
tar e conferir os dados publicados, preservada a identidade dos entrevistados (Lei nº 9.504/97, art. 34, § 1º).

Parágrafo único. Quando o local em que se compilou o resultado da pesquisa não coincidir com o
município em que esta foi efetuada, as empresas colocarão à disposição dos interessados, na sede desse
município, o relatório entregue ao cliente e o modelo do questionário aplicado, para facilitar a conferência
dos dados publicados.

Seção IIISeção IIISeção IIISeção IIISeção III
Das ImpugnaçõesDas ImpugnaçõesDas ImpugnaçõesDas ImpugnaçõesDas Impugnações

Art. 9º O Ministério Público Eleitoral, os candidatos e os partidos políticos ou coligações estão legi-
timados para impugnar o registro e/ou divulgação de pesquisas eleitorais perante o juízo competente,
quando não atendidas as exigências contidas nesta resolução e na Lei nº 9.504/97 (Lei nº 9.504/97, art.
96, caput).

Art. 10. Havendo impugnação, o pedido de registro será convertido em representação, e o chefe do
cartório eleitoral notificará imediatamente o representado, preferencialmente por fac-símile ou correio ele-
trônico, para apresentar defesa em 48 horas (Lei nº 9.504/97, art. 96, caput e § 5º).

CAPÍTULCAPÍTULCAPÍTULCAPÍTULCAPÍTULO IIIO IIIO IIIO IIIO III
DDDDDA PENALIDA PENALIDA PENALIDA PENALIDA PENALIDADE ADMINISTRAADE ADMINISTRAADE ADMINISTRAADE ADMINISTRAADE ADMINISTRATIVTIVTIVTIVTIVAAAAA

Art. 11. A divulgação de pesquisa sem o prévio registro das informações constantes do artigo 1º
sujeita os responsáveis à multa no valor de R$53.205,00 (cinqüenta e três mil duzentos e cinco reais) a
R$106.410,00 (cento e seis mil quatrocentos e dez reais) (Lei nº 9.504/97, art. 33, § 3º).
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CAPÍTULCAPÍTULCAPÍTULCAPÍTULCAPÍTULO IVO IVO IVO IVO IV
DDDDDAS DISPOSIÇÕES PENAISAS DISPOSIÇÕES PENAISAS DISPOSIÇÕES PENAISAS DISPOSIÇÕES PENAISAS DISPOSIÇÕES PENAIS

Art. 12. A divulgação de pesquisa fraudulenta constitui crime, punível com detenção de seis meses a
um ano e multa no valor de R$53.205,00 (cinqüenta e três mil duzentos e cinco reais) a R$106.410,00
(cento e seis mil quatrocentos e dez reais) (Lei nº 9.504/97, art. 33, § 4º).

Art. 13. O não-cumprimento do disposto no artigo 8º desta resolução ou qualquer ato que vise retar-
dar, impedir ou dificultar a ação fiscalizadora dos partidos políticos 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 R$10.641,00 (dez mil seiscentos e quarenta e um reais) a R$21.282,00 (vinte e um mil duzentos
e oitenta e dois reais) (Lei nº 9.504/97, art. 34, § 2º).

Parágrafo único. A comprovação de irregularidade nos dados publicados sujeita os responsáveis às
penas mencionadas no caput, 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
(Lei nº 9.504/97, art. 34, § 3º).

Art. 14. Pelos crimes definidos nos artigos 12 e 13 desta resolução, serão responsabilizados penal-
mente os representantes legais da empresa ou entidade de pesquisa e do órgão veiculador (Lei nº 9.504/
97, art. 35).

CAPÍTULCAPÍTULCAPÍTULCAPÍTULCAPÍTULO VO VO VO VO V
DISPOSIÇÕES FINAISDISPOSIÇÕES FINAISDISPOSIÇÕES FINAISDISPOSIÇÕES FINAISDISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 15. Na divulgação dos resultados de enquetes ou sondagens, deverá ser informado não se tratar
de pesquisa eleitoral, descrita no art. 33 da Lei nº 9.504/97, mas de mero levantamento de opiniões, sem
controle de amostra, o qual não utiliza método científico para sua realização, dependendo, apenas, da
participação espontânea do interessado.

Parágrafo único. A divulgação de resultados de enquetes ou sondagens sem o esclarecimento previs-
to no caput será considerada divulgação de pesquisa eleitoral sem registro, autorizando a aplicação das
sanções previstas nesta resolução.

Art. 16. Esta resolução entrará em vigor na data de sua publicação.
Marco Aurélio, Presidente – Ari Pargendler, Relator – Cezar Peluso, Joaquim Barbosa, José Delgado,

Marcelo Ribeiro, Arnaldo Versiani.
Brasília, 8 de novembro de 2007.
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7.7 – R7.7 – R7.7 – R7.7 – R7.7 – Resolução nº 22.715, de 28/2/2008*esolução nº 22.715, de 28/2/2008*esolução nº 22.715, de 28/2/2008*esolução nº 22.715, de 28/2/2008*esolução nº 22.715, de 28/2/2008*

INSTRUÇÃO Nº 118 – CLASSE 12ª – BRASÍLIA – DISTRITINSTRUÇÃO Nº 118 – CLASSE 12ª – BRASÍLIA – DISTRITINSTRUÇÃO Nº 118 – CLASSE 12ª – BRASÍLIA – DISTRITINSTRUÇÃO Nº 118 – CLASSE 12ª – BRASÍLIA – DISTRITINSTRUÇÃO Nº 118 – CLASSE 12ª – BRASÍLIA – DISTRITO FEDERALO FEDERALO FEDERALO FEDERALO FEDERAL

RRRRRelator: Ministro Ari Pelator: Ministro Ari Pelator: Ministro Ari Pelator: Ministro Ari Pelator: Ministro Ari Pargendlerargendlerargendlerargendlerargendler.....

Dispõe sobre a arrecadação e a aplicação de recursos por candi-
datos e comitês financeiros e prestação de contas nas eleições
municipais de 2008.

O Tribunal Superior Eleitoral, usando das atribuições que lhe conferem o artigo 23, inciso IX, do
Código Eleitoral e o artigo 105 da Lei nº 9.504, de 30 de setembro de 1997, resolve expedir a seguinte
instrução:

TÍTULTÍTULTÍTULTÍTULTÍTULO IO IO IO IO I
DDDDDA ARRECADA ARRECADA ARRECADA ARRECADA ARRECADAÇÃO E APLICAÇÃO DE RECURSOSAÇÃO E APLICAÇÃO DE RECURSOSAÇÃO E APLICAÇÃO DE RECURSOSAÇÃO E APLICAÇÃO DE RECURSOSAÇÃO E APLICAÇÃO DE RECURSOS

CAPÍTULCAPÍTULCAPÍTULCAPÍTULCAPÍTULO IO IO IO IO I
DDDDDAS DISPOSIÇÕES GERAISAS DISPOSIÇÕES GERAISAS DISPOSIÇÕES GERAISAS DISPOSIÇÕES GERAISAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 1º Sob pena de desaprovação das contas, a arrecadação de recursos e a realização de gastos
por candidatos e comitês financeiros, ainda que estimáveis em dinheiro, só poderão ocorrer após observân-
cia dos seguintes requisitos:

I – solicitação do registro do candidato;
II – solicitação do registro do comitê financeiro;
III – inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ);
IV – abertura de conta bancária específica para a movimentação financeira de campanha, salvo para

os candidatos a vice-prefeito;
V – obtenção dos recibos eleitorais.
§ 1º Para os fins desta resolução, são considerados recursos, ainda que fornecidos pelo próprio

candidato:
I – cheque ou transferência bancária;
II – título de crédito;
III – bens e serviços estimáveis em dinheiro.
§ 2º Para os fins desta resolução, são considerados bens estimáveis em dinheiro fornecidos pelo próprio

candidato apenas aqueles integrantes do seu patrimônio em período anterior ao do registro da candidatura.
§ 3º Quando se tratar de doação recebida de pessoa física ou jurídica, também são considerados

recursos os depósitos em espécie devidamente identificados, até o limite fixado para as doações.
§ 4º Os gastos eleitorais efetivam-se na data da sua contratação, independentemente da realização

do seu pagamento.

Seção ISeção ISeção ISeção ISeção I
Do Limite de GastosDo Limite de GastosDo Limite de GastosDo Limite de GastosDo Limite de Gastos

Art. 2º Caberá à lei fixar, até o dia 10 de junho de 2008, o limite máximo dos gastos de campanha
para os cargos em disputa (Lei nº 9.504/97, art. 17-A).....

§ 1º Na hipótese de não ter sido editada lei até a data estabelecida no caput, os partidos políticos,
por ocasião do registro de candidatura, fixarão para os seus candidatos, por cargo eletivo,     os valores máxi-
mos de gastos na campanha.

§ 2º Tratando-se de coligação, cada partido político que a integra fixará para seus candidatos, por
cargo eletivo, o valor máximo de gastos de que trata este artigo (Lei nº 9.504/97, art. 18, § 1º).

§ 3º Os valores máximos de gastos relativos à candidatura de vice-prefeito serão incluídos naqueles
pertinentes à candidatura do titular e serão informados pelo partido político a que forem filiados os candida-
tos a prefeito.

* Fonte: Site do Tribunal Superior Eleitoral (www.tse.gov.br).
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§ 4º O gasto de recursos além dos valores declarados nos termos deste artigo sujeita o responsável
ao pagamento de multa no valor de 5 a 10 vezes a quantia em excesso, a qual deverá ser recolhida no prazo
de 5 dias úteis, contados da intimação; podendo o responsável responder, ainda, por abuso do poder econô-
mico, nos termos do art. 22 da Lei Complementar nº 64/90 (Lei nº 9.504/97, art. 18, § 2º).

§ 5º Após registrado na Justiça Eleitoral, o limite de gastos dos candidatos só poderá ser alterado
com a devida autorização do juiz eleitoral, mediante solicitação justificada, na ocorrência de fatos
supervenientes e imprevisíveis, cujo impacto sobre o financiamento da campanha eleitoral inviabilize o limi-
te de gastos fixado previamente, nos termos do § 1º.

§ 6º O pedido de alteração de limite de gastos a que se refere o parágrafo anterior, devidamente
fundamentado, será:

I – encaminhado à Justiça Eleitoral pelo partido político a que está filiado o candidato cujo limite de
gastos se pretender alterar;

II – protocolizado e juntado aos autos do processo de registro de candidatura, para apreciação e
julgamento pelo juiz eleitoral.

§ 7º Deferida a alteração, serão atualizadas as informações constantes do Sistema de Registro de
Candidaturas (CAND).

Seção IISeção IISeção IISeção IISeção II
Dos RDos RDos RDos RDos Recibos Eleitoraisecibos Eleitoraisecibos Eleitoraisecibos Eleitoraisecibos Eleitorais

Art. 3º Os recibos eleitorais são documentos oficiais que viabilizam e tornam legítima a arrecadação
de recursos para a campanha, imprescindíveis seja qual for a natureza do recurso, ainda que do próprio
candidato, não se eximindo desta obrigação aquele que, por qualquer motivo, não disponha dos recibos.

Art. 4º Os diretórios nacionais dos partidos políticos ficarão responsáveis pela confecção dos recibos
eleitorais, conforme modelo constante do Anexo I, e pela distribuição aos comitês financeiros municipais,
que deverão repassá-los aos candidatos antes do início da arrecadação de recursos.

§ 1º O diretório nacional poderá delegar aos diretórios estaduais, por autorização expressa, competên-
cia para confecção e distribuição dos recibos eleitorais, sem prejuízo da responsabilidade prevista no caput.

§ 2º Os recibos terão numeração seriada única nacional, com onze dígitos, iniciada com o número do
partido político.

§ 3º Na hipótese prevista no § 1º, o diretório nacional deverá informar a numeração dos recibos
eleitorais que deverão ser confeccionados pelos diretórios estaduais.

§ 4º O candidato que não receber os recibos eleitorais deverá retirá-los no respectivo comitê finan-
ceiro, antes do início da arrecadação.

Art. 5º Os diretórios nacionais dos partidos políticos deverão informar ao Tribunal Superior Eleitoral,
por meio do Sistema de Recibos Eleitorais:

I – até o dia 8 de outubro de 2008, no que se refere ao primeiro turno, e até 29 de outubro de 2008,
em relação ao segundo turno, os dados referentes à distribuição dos recibos eleitorais, indicando a numera-
ção seqüencial e os respectivos comitês financeiros beneficiários;

II – o nome, o endereço, o número de inscrição no CNPJ e o telefone da empresa responsável pela
confecção dos recibos eleitorais, bem como o valor, o número, a data de emissão do documento fiscal e a
quantidade de recibos confeccionados.

Parágrafo único. Os recibos eleitorais não distribuídos aos comitês financeiros municipais deverão
ser restituídos ao Tribunal Superior Eleitoral, até 25 de novembro de 2008.

Seção IIISeção IIISeção IIISeção IIISeção III
Dos Comitês Financeiros dos PDos Comitês Financeiros dos PDos Comitês Financeiros dos PDos Comitês Financeiros dos PDos Comitês Financeiros dos Partidos Partidos Partidos Partidos Partidos Políticosolíticosolíticosolíticosolíticos

Art. 6º Até 10 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, podendo
optar pela criação de (Lei nº 9.504/97, art. 19, caput):

I – um único comitê que compreenda todas as eleições de determinado município; ou
II – um comitê para cada eleição em que o partido apresente candidato próprio, na forma descrita a seguir:
a) comitê financeiro municipal para prefeito;
b) comitê financeiro municipal para vereador.
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§ 1º Os comitês financeiros serão constituídos por tantos membros quantos forem indicados pelo
partido, sendo obrigatória a designação de, no mínimo, um presidente e um tesoureiro.

§ 2º O partido político coligado, na eleição majoritária, estará dispensado de constituir comitê finan-
ceiro, desde que não apresente candidato próprio.

§ 3º Não será admitida a constituição de comitê financeiro de coligação partidária.
Art. 7º O comitê financeiro tem por atribuição (Lei nº 9.504/97, arts. 19, 28, §§ 1º e 2º, e 29):
I – arrecadar e aplicar recursos de campanha;
II – distribuir aos candidatos os recibos eleitorais;
III – fornecer aos candidatos orientação sobre os procedimentos de arrecadação e de aplicação de

recursos e sobre as respectivas prestações de contas;
IV – encaminhar ao juízo eleitoral a prestação de contas do candidato a prefeito, que abrangerá a de

seu vice;
V – encaminhar ao juízo eleitoral a prestação de contas dos candidatos a vereador, caso estes não o

façam diretamente.
Art. 8º Os comitês financeiros deverão ser registrados, até 5 dias após a sua constituição, perante o

juízo eleitoral responsável pelo registro dos candidatos (Lei nº 9.504/97, art. 19, § 3º).
Art. 9º O requerimento de registro do comitê financeiro (Anexo II) deverá ser instruído com os seguin-

tes documentos:
I – original ou cópia autenticada da ata da reunião lavrada pelo partido político na qual foi deliberada

a sua constituição, com data e especificação do tipo de comitê criado, nos termos dos incisos I e II do art. 6º;
II – relação nominal de seus membros, com suas funções, os números de inscrição no Cadastro de

Pessoas Físicas (CPF) e respectivas assinaturas;
III – endereço e número de fac-símile por meio dos quais receberá intimações e comunicados da

Justiça Eleitoral.
§ 1º A Justiça Eleitoral colocará à disposição dos comitês financeiros sistema próprio para registro

das informações a que se referem os incisos II e III.
§ 2º O comitê financeiro deverá encaminhar ao juízo eleitoral, no prazo de até 5 dias após a sua

constituição, os formulários devidamente assinados pelos membros indicados e acompanhados do respec-
tivo disquete.

§ 3º Após autuação e análise dos documentos, o juiz eleitoral determinará, se for o caso, o cumpri-
mento de diligências, assinalando prazo não superior a 72 horas, sob pena de indeferimento de pedido do
registro do comitê financeiro.

§ 4º Verificada a regularidade da documentação, o juiz eleitoral determinará o registro do comitê
financeiro e a remessa dos autos à unidade técnica, onde permanecerão até a prestação de contas.

Seção IVSeção IVSeção IVSeção IVSeção IV
Da Conta BancáriaDa Conta BancáriaDa Conta BancáriaDa Conta BancáriaDa Conta Bancária

Art. 10. É obrigatória para o candidato e para o comitê financeiro a abertura de conta bancária
específica para registrar todo o movimento financeiro da campanha, inclusive dos recursos próprios dos
candidatos e dos oriundos da comercialização de produtos e realização de eventos, vedado o uso de conta
bancária preexistente (Lei nº 9.504/97, art. 22, caput).

§ 1º A conta bancária vincular-se-á à inscrição no CNPJ, que será atribuída em conformidade com o
disposto na instrução normativa conjunta da Secretaria da Receita Federal e do Tribunal Superior Eleitoral.

§ 2º A obrigação prevista neste artigo deverá ser cumprida no prazo de 10 dias, a contar da data de
concessão da inscrição no CNPJ, independentemente de o candidato ou comitê disporem de recursos
financeiros.

§ 3º Os candidatos a vice-prefeito não serão obrigados a abrir conta bancária específica, mas, se o
fizerem, os documentos respectivos deverão compor a prestação de contas dos titulares.

§ 4º A movimentação bancária de qualquer natureza será feita por meio de cheque nominal ou trans-
ferência bancária.

§ 5º Os bancos são obrigados a acatar o pedido de abertura de conta de qualquer comitê financeiro
ou candidato escolhido em convenção, sendo-lhes vedado condicioná-la a depósito mínimo (Lei nº 9.504/
97, art. 22, § 1º).
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Art. 11. O uso de recursos financeiros para pagamentos de gastos eleitorais que não provenham da
conta bancária específica de que trata o artigo anterior implicará a desaprovação da prestação de contas do
partido político ou candidato. Comprovado abuso do poder econômico, será cancelado o registro da candi-
datura ou cassado o diploma, se já houver sido outorgado (Lei nº 9.504/97, art. 22, § 3º).

Art. 12. A abertura da conta bancária é facultativa para os candidatos a prefeito e a vereador em
municípios onde não haja agência bancária, bem como para os candidatos a vereador em municípios com
menos de 20 mil eleitores (Lei nº 9.504/97, art. 22, § 2º).

Parágrafo único. Para os efeitos deste artigo, consideram-se agência bancária os postos de atendi-
mento bancário e congêneres, bem como os correspondentes bancários contratados e registrados no Ban-
co Central do Brasil.

Art. 13. A conta bancária deve ser aberta mediante a apresentação dos seguintes documentos:
I – Requerimento de Abertura de Conta Bancária Eleitoral (RACE), conforme Anexo III, disponível na

página dos tribunais eleitorais;
II – comprovante de inscrição no CNPJ para as eleições, disponível na página da Secretaria da Recei-

ta Federal.
§ 1º No caso de comitê financeiro, a conta bancária aberta para campanha eleitoral deve ser identificada

com a denominação “Eleição 2008 – Comitê Financeiro (Município) – (UF) – (cargo eletivo) ou a expressão
“Único”, seguida da sigla do partido”.

§ 2º No caso de candidato, a conta bancária aberta para campanha eleitoral deve ser identificada
com a denominação “Eleição 2008 – (nome do candidato) – (cargo eletivo)”.

Art. 14. Aplicam-se, supletivamente às disposições contidas nesta resolução, as normas editadas
pelo Banco Central do Brasil, referentes à abertura, movimentação e encerramento das contas bancárias
específicas de campanhas eleitorais.

CAPÍTULCAPÍTULCAPÍTULCAPÍTULCAPÍTULO IIO IIO IIO IIO II
DDDDDA ARRECADA ARRECADA ARRECADA ARRECADA ARRECADAÇÃOAÇÃOAÇÃOAÇÃOAÇÃO

Seção ISeção ISeção ISeção ISeção I
Das Origens dos RDas Origens dos RDas Origens dos RDas Origens dos RDas Origens dos Recursosecursosecursosecursosecursos

Art. 15. Os recursos destinados às campanhas eleitorais, respeitados os limites previstos nesta reso-
lução, são os seguintes:

I – recursos próprios;
II – doações de pessoas físicas;
III – doações de pessoas jurídicas;
IV – doações de outros candidatos, comitês financeiros ou partidos políticos;
V – repasse de recursos provenientes do Fundo Partidário;
VI – receita decorrente da comercialização de bens ou da realização de eventos.
Art. 16. É vedado a partido político e a candidato receber, direta ou indiretamente, doação em dinhei-

ro ou estimável em dinheiro, inclusive por meio de publicidade de qualquer espécie, procedente de (Lei nº
9.504/97, art. 24, I a XI):

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;
IX – entidades esportivas que recebam recursos públicos;
X – organizações não-governamentais que recebam recursos públicos;
XI – organizações da sociedade civil de interesse público;
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XII – sociedades cooperativas de qualquer grau ou natureza;
XIII – cartórios de serviços notariais e de registro.
Parágrafo único. O uso de recursos recebidos de fontes vedadas constitui irregularidade insanável e

causa para desaprovação das contas, ainda que o valor seja restituído.

Seção IISeção IISeção IISeção IISeção II
Das DoaçõesDas DoaçõesDas DoaçõesDas DoaçõesDas Doações

Art. 17. Observados os requisitos estabelecidos no art. 1º, candidatos e comitês financeiros poderão
receber doações de pessoas físicas e jurídicas mediante depósitos em espécie, devidamente identificados,
cheque ou transferência bancária, ou ainda em bens e serviços estimáveis em dinheiro, para campanhas
eleitorais.

§ 1º As doações referidas no caput ficam limitadas (Lei nº 9.504/97, arts. 23, § 1º, I e II e 81, § 1º):
I – a 10% dos rendimentos brutos auferidos no ano anterior à eleição, no caso de pessoa física;
II – a 2% do faturamento bruto do ano anterior à eleição, no caso de pessoa jurídica;
III – ao valor máximo do limite de gastos estabelecido na forma do art. 2º, caso o candidato utilize

recursos próprios.
§ 2º Toda doação a candidato ou a comitê financeiro, inclusive recursos próprios aplicados na campa-

nha, deverá fazer-se mediante recibo eleitoral (Lei nº 9.504/97, art. 23, § 2º).
§ 3º A doação de quantia acima dos limites fixados neste artigo sujeita o infrator ao pagamento de multa

no valor de 5 a 10 vezes a quantia em excesso, sem prejuízo de responder o candidato por abuso do poder
econômico, nos termos do art. 22 da Lei Complementar nº 64/90 (Lei nº 9.504/97, arts. 23, § 3º, e 81, § 2º).

§ 4º Sem prejuízo do disposto no § 3º, a pessoa jurídica que ultrapassar o limite de doação, fixado no
inciso II do §1º, estará sujeita à proibição de participar de licitações públicas e de celebrar contratos com o
poder público pelo período de 5 anos, por decisão da Justiça Eleitoral,,,,, em processo no qual seja assegurada
a ampla defesa (Lei nº 9.504/97, art. 81, § 3º).

§ 5º Para verificação da observância dos limites estabelecidos, após consolidação dos valores doa-
dos, a Justiça Eleitoral poderá solicitar informações a quaisquer órgãos que, em razão de sua competência,
possam colaborar na apuração, excluídas as hipóteses de quebra de sigilo bancário ou fiscal.

Art. 18. As doações realizadas     entre candidatos e comitês financeiros deverão fazer-se mediante
recibo eleitoral.

§ 1º As doações oriundas de recursos arrecadados por doação de pessoas físicas e jurídicas não
estão sujeitas aos limites fixados nos incisos I, II e III do § 1º do artigo anterior.

§ 2º As doações oriundas de recursos próprios da pessoa física do candidato deverão respeitar o
limite legal estabelecido para pessoas físicas.

Art. 19. As doações de recursos financeiros somente poderão ser efetuadas na conta bancária men-
cionada no art. 10 por meio de (Lei nº 9.504/97, art. 23, § 4º):

I – cheques cruzados e nominais ou transferência eletrônica de depósitos;
II – depósitos em espécie devidamente identificados com o nome e o número de inscrição no CPF ou

no CNPJ do doador até os limites fixados     nos incisos I e II do art. 17.
Parágrafo único. O depósito de doações, em qualquer montante, realizado diretamente em conta

bancária, não exime o candidato ou comitê financeiro de emitir o correspondente recibo eleitoral.

Seção IIISeção IIISeção IIISeção IIISeção III
Da Comercialização de Bens e da RDa Comercialização de Bens e da RDa Comercialização de Bens e da RDa Comercialização de Bens e da RDa Comercialização de Bens e da Realização de Eventosealização de Eventosealização de Eventosealização de Eventosealização de Eventos

Art. 20. Para a comercialização de bens ou a promoção de eventos que se destinem a arrecadar
recursos para campanha eleitoral, o comitê financeiro ou candidato deverá:

I – comunicar sua realização, formalmente e com antecedência mínima de 5 dias, ao juízo eleitoral,
que poderá determinar a sua fiscalização;

II – comprovar a sua realização na prestação de contas, apresentando todos os documentos a ela
pertinentes, inclusive os de natureza fiscal.

§ 1º Os recursos arrecadados com a venda de bens ou com a realização de eventos, destinados a
angariar recursos para a campanha eleitoral, serão considerados doação e estarão sujeitos aos limites
legais e à emissão de recibos eleitorais.
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§ 2º O montante bruto dos recursos arrecadados deverá, antes de sua utilização, ser depositado na
conta bancária específica.

§ 3º Nos trabalhos de fiscalização de eventos, previsto no inciso I, o juiz eleitoral da jurisdição poderá
nomear, dentre servidores do cartório eleitoral, fiscais ad hoc para execução do serviço.

Seção IVSeção IVSeção IVSeção IVSeção IV
Da Data Limite para a Arrecadação e DespesasDa Data Limite para a Arrecadação e DespesasDa Data Limite para a Arrecadação e DespesasDa Data Limite para a Arrecadação e DespesasDa Data Limite para a Arrecadação e Despesas

Art. 21. Os candidatos e comitês financeiros poderão arrecadar recursos e contrair obrigações até o
dia da eleição.

§ 1º Excepcionalmente, será permitida a arrecadação de recursos após o prazo fixado no caput,
exclusivamente para quitação de despesas já contraídas e não pagas até aquela data, as quais deverão
estar integralmente quitadas até a data da entrega da prestação de contas à Justiça Eleitoral, vedada a
assunção de dívida por terceiros, inclusive por partido político.

§ 2º As despesas já contraídas e não pagas até a data a que se refere o caput deverão ser compro-
vadas por documento fiscal emitido na data de sua realização.

CAPÍTULCAPÍTULCAPÍTULCAPÍTULCAPÍTULO IIIO IIIO IIIO IIIO III
DOS GASTDOS GASTDOS GASTDOS GASTDOS GASTOS ELEITOS ELEITOS ELEITOS ELEITOS ELEITORAISORAISORAISORAISORAIS

Seção ISeção ISeção ISeção ISeção I
Disposições PDisposições PDisposições PDisposições PDisposições Preliminaresreliminaresreliminaresreliminaresreliminares

Art. 22. São considerados gastos eleitorais, sujeitos a registro e aos limites fixados (Lei nº 9.504/97,
art. 26):

I – confecção de material impresso de qualquer natureza e tamanho;
II – propaganda e publicidade direta ou indireta, por qualquer meio de divulgação, destinada a con-

quistar 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 – correspondências e despesas postais;
VI – despesas de instalação, organização e funcionamento de comitês e serviços necessários às

eleições;
VII – remuneração ou gratificação de qualquer espécie paga a quem preste serviços às candidaturas

ou aos comitês eleitorais;
VIII – montagem e operação de carros de som, de propaganda e de assemelhados;
IX – a 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 – realização de pesquisas ou testes pré-eleitorais;
XII – aluguel de bens particulares para veiculação, por qualquer meio, de propaganda eleitoral;
XIII – custos com a criação e inclusão de páginas na Internet;
XIV – multas aplicadas, até as eleições, aos partidos ou aos candidatos por infração do disposto na

legislação eleitoral;
XV – doações para outros candidatos ou comitês financeiros;
XVI – produção de jingles, vinhetas e slogans para propaganda eleitoral.
§ 1º Todo material impresso deverá conter o número de inscrição no CNPJ ou o número de inscrição

no CPF do responsável pela confecção, bem como de quem o contratou, e a respectiva tiragem.
§ 2º Os gastos efetuados por candidato ou comitê financeiro, em benefício de outro candidato ou de

outro comitê, serão considerados doações e computados no limite de gastos do doador.
§ 3º O beneficiário das doações referidas no § 2º deverá registrá-las como receita estimável em

dinheiro, emitindo o correspondente recibo eleitoral.
§ 4º O pagamento dos gastos eleitorais contraídos pelos candidatos será de sua responsabilidade,

cabendo aos comitês financeiros responder apenas pelos gastos que realizarem.
§ 5º Os gastos destinados à instalação física de comitês financeiros de partidos políticos e de comi-

tês de campanha dos candidatos poderão ser contratados a partir da respectiva convenção partidária,
desde que devidamente formalizados e inexistente desembolso financeiro.
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Art. 23. É vedada na campanha eleitoral:
I – a confecção, utilização, distribuição por comitê, candidato, ou com a sua autorização, de camise-

tas, chaveiros, bonés, canetas, brindes, cestas básicas ou quaisquer outros bens ou materiais que possam
proporcionar vantagem ao eleitor (Lei nº 9.504/97, art. 39, § 6º).

II - 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 (Lei nº 9.504/97, art. 23, § 5º).

Art. 24 Com a finalidade de apoiar candidato de sua preferência, qualquer eleitor poderá realizar
gastos totais até o valor de R$1.064,10 (mil e sessenta e quatro reais e dez centavos), não sujeitos à
contabilização, desde que não reembolsados (Lei nº 9.504/97, art. 27).

Parágrafo único. Não integram o conceito dos gastos de que trata o caput, os bens e serviços entre-
gues ao candidato, hipótese em que deverão ser tratados como doação.

Seção IISeção IISeção IISeção IISeção II
Dos RDos RDos RDos RDos Recursos Não Identificadosecursos Não Identificadosecursos Não Identificadosecursos Não Identificadosecursos Não Identificados

Art. 25. Os recursos de origem não identificada não poderão ser utilizados pelos candidatos ou comi-
tês financeiros.

§ 1º A falta de identificação do doador e/ou     da informação de números de inscrição inválidos no CPF
ou no CNPJ caracteriza o recurso como de origem não identificada.

§ 2º Os recursos de que trata este artigo comporão sobras de campanha.

TÍTULTÍTULTÍTULTÍTULTÍTULO IIO IIO IIO IIO II
DDDDDA PRESTA PRESTA PRESTA PRESTA PRESTAÇÃO DE CONTAÇÃO DE CONTAÇÃO DE CONTAÇÃO DE CONTAÇÃO DE CONTASASASASAS

CAPÍTULCAPÍTULCAPÍTULCAPÍTULCAPÍTULO IO IO IO IO I
DDDDDA OBRIGAÇÃO DE PRESTA OBRIGAÇÃO DE PRESTA OBRIGAÇÃO DE PRESTA OBRIGAÇÃO DE PRESTA OBRIGAÇÃO DE PRESTAR CONTAR CONTAR CONTAR CONTAR CONTASASASASAS

Art. 26. Deverão prestar contas ao juiz eleitoral:
I – o candidato;
II – os comitês financeiros dos partidos políticos.
§ 1º O candidato que renunciar à candidatura, dela desistir, for substituído, ou tiver o seu registro

indeferido pela Justiça Eleitoral deverá, ainda assim, prestar contas correspondentes ao período em que
participou do processo eleitoral, mesmo que não tenha realizado campanha.

§ 2º Se o candidato falecer, a obrigação de prestar contas, referentes ao período em que realizou
campanha, será de responsabilidade de seu administrador financeiro, ou, na sua ausência, no que for possí-
vel, da respectiva direção partidária.

§ 3º Os candidatos ao cargo de prefeito elaborarão a prestação de contas abrangendo as de seus vices,
encaminhando-a, por intermédio do comitê financeiro, ao juízo eleitoral (Lei nº 9.504/97, art. 28, § 1º).

§ 4º Os candidatos ao cargo de vereador elaborarão a prestação de contas, que será encaminhada ao
juízo eleitoral, diretamente por eles ou por intermédio do comitê financeiro (Lei nº 9.504/97, art. 28, § 2º).

§ 5º O candidato 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 quota do
Fundo Partidário, recursos próprios ou doações de pessoas físicas ou jurídicas (Lei no 9.504/97, art. 20).

§ 6º O candidato é solidariamente responsável com a pessoa indicada no parágrafo anterior pela
veracidade das informações financeiras e contábeis de sua campanha, devendo ambos assinar a respectiva
prestação de contas (Lei nº 9.504/97, art. 21).

§ 7º O candidato não se exime da responsabilidade prevista no parágrafo anterior, alegando ignorân-
cia sobre a origem e a destinação dos recursos recebidos em campanha, a inexistência de movimentação
financeira, ou, ainda, deixando de assinar as peças integrantes da prestação de contas.

§ 8º A ausência de movimentação de recursos de campanha, financeiros ou não, não isenta o candidato
ou o comitê financeiro do dever de prestar contas na forma estabelecida nesta resolução, com a prova dessa
ausência por extratos bancários, sem prejuízo de outras provas que a Justiça Eleitoral entenda necessárias.

CAPÍTULCAPÍTULCAPÍTULCAPÍTULCAPÍTULO IIO IIO IIO IIO II
DO PRAZO PDO PRAZO PDO PRAZO PDO PRAZO PDO PRAZO PARA A PRESTARA A PRESTARA A PRESTARA A PRESTARA A PRESTAÇÃO DE CONTAÇÃO DE CONTAÇÃO DE CONTAÇÃO DE CONTAÇÃO DE CONTASASASASAS

Art. 27. As contas de candidatos e de comitês financeiros deverão ser prestadas ao juízo eleitoral até
o dia 4 de novembro de 2008 (Lei nº 9.504/97, art. 29, III).
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§ 1º O candidato que disputar o segundo turno deverá apresentar as contas referentes aos dois
turnos até o dia 25 de novembro de 2008 (Lei nº 9.504/97, art. 29, IV).

§ 2º A prestação de contas de comitê financeiro único de partido que tenha candidato ao segundo
turno, no que tange à movimentação financeira realizada até o primeiro turno, deverá ser apresentada no
prazo referente à eleição para vereador.

§ 3º Encerrado o segundo turno, o comitê financeiro de que trata o § 2º deverá encaminhar, no prazo
fixado para apresentação de contas de segundo turno, a prestação de contas complementar, que abrange a
arrecadação e a aplicação dos recursos de toda a campanha eleitoral.

§ 4º Findo o prazo a que se refere o caput e § 1º, o juiz eleitoral notificará candidatos e comitês
financeiros da obrigação de prestar suas contas, no prazo de 72 horas, sob pena de aplicação do disposto
no art. 347 do Código Eleitoral e de serem julgadas não prestadas as contas.

§ 5º A não-apresentação de contas impede a obtenção de certidão de quitação eleitoral no curso do
mandato ao qual o interessado concorreu (Resolução nº 21.823, de 15.6.2004).

CAPÍTULCAPÍTULCAPÍTULCAPÍTULCAPÍTULO IIIO IIIO IIIO IIIO III
DDDDDAS SOBRAS DE CAMPAS SOBRAS DE CAMPAS SOBRAS DE CAMPAS SOBRAS DE CAMPAS SOBRAS DE CAMPANHAANHAANHAANHAANHA

Art. 28. Se, ao final da campanha, ocorrer sobra de recursos financeiros ou de bens ou materiais
permanentes, em qualquer montante, esta deverá ser declarada na prestação de contas e comprovada,
também neste momento, a sua transferência à respectiva direção partidária ou à coligação, neste caso para
divisão entre os partidos políticos que a compõem (Lei nº 9.504/97, art. 31, caput c.c. o art. 34, inciso V, da
Lei nº 9.096/95).

Parágrafo único. As sobras de campanha serão utilizadas pelos partidos políticos, de forma integral e
exclusiva, na criação e manutenção de fundação de pesquisa e de doutrinação e educação política (Lei nº
9.504/97, art. 31, parágrafo único).

Art. 29. Constituem sobras de campanha:
I – a diferença positiva entre os recursos arrecadados e as despesas realizadas em campanha;
II – os recursos de origem não identificada;
III – os bens e materiais permanentes.

CAPÍTULCAPÍTULCAPÍTULCAPÍTULCAPÍTULO IVO IVO IVO IVO IV
DDDDDAS PEÇAS E DOCUMENTAS PEÇAS E DOCUMENTAS PEÇAS E DOCUMENTAS PEÇAS E DOCUMENTAS PEÇAS E DOCUMENTOS A SEREM APRESENTOS A SEREM APRESENTOS A SEREM APRESENTOS A SEREM APRESENTOS A SEREM APRESENTADOSADOSADOSADOSADOS

Art. 30. A prestação de contas deverá ser instruída com os seguintes documentos, ainda que não
haja movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro:

I – Ficha de Qualificação do Candidato ou do Comitê Financeiro, conforme o caso;
II – Demonstrativo dos Recibos Eleitorais Recebidos;
III – Demonstrativo dos Recibos Eleitorais Distribuídos, no caso de prestação de contas de comitê

financeiro;
IV – Demonstrativo dos Recursos Arrecadados;
V – Demonstrativo das Despesas Pagas após a Eleição;
VI – Demonstrativo de Receitas e Despesas;
VII – Demonstrativo do Resultado da Comercialização de Bens e da Realização de Eventos;
VIII – Conciliação Bancária;
IX – Termo de Entrega à Justiça Eleitoral dos recibos eleitorais não utilizados, acompanhado dos

respectivos recibos;
X – Relatório de Despesas Efetuadas;
XI – Demonstrativo de Doações Efetuadas a Candidatos ou a Comitês Financeiros;
XII – extratos da conta bancária aberta em nome do candidato ou do comitê financeiro, conforme o

caso, demonstrando a movimentação ou a ausência de movimentação financeira ocorrida no período de
campanha;

XIII – canhotos dos recibos eleitorais utilizados em campanha;
XIV – guia de depósito comprovando o recolhimento à respectiva direção partidária das sobras finan-

ceiras de campanha, quando houver;
XV – declaração da direção partidária comprovando o recebimento das sobras de campanha consti-

tuídas por bens e/ou materiais permanentes, quando houver;
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XVI – documentos fiscais que comprovem a regularidade dos gastos eleitorais realizados com recur-
sos do Fundo Partidário, na forma do art. 32.

§ 1º O Demonstrativo dos Recursos Arrecadados conterá todas as doações recebidas, devidamente
identificadas, inclusive os recursos próprios, as quais, quando forem estimáveis em dinheiro, serão acompa-
nhadas de notas explicativas com descrição, quantidade, valor unitário e avaliação pelos preços praticados
no mercado, com indicação da origem da avaliação e do respectivo recibo eleitoral.

§ 2º O Demonstrativo das Despesas Pagas após a Eleição deverá discriminar as obrigações assumi-
das até a data do pleito e pagas após esta data.

§ 3º O Demonstrativo de Receitas e Despesas especificará as receitas, as despesas, os saldos e as
eventuais sobras de campanha.

§ 4º O Demonstrativo do Resultado da Comercialização de Bens e da Realização de Eventos evidenciará:
I – o período da comercialização ou realização do evento;
II – o seu valor total;
III – o valor da aquisição dos bens e serviços ou de seus insumos, ainda que recebidos em doação;
IV – as especificações necessárias à identificação da operação;
V – a identificação dos doadores.
§ 5º A Conciliação Bancária, contendo os débitos e os créditos ainda não lançados pela instituição

bancária, deverá ser apresentada quando houver diferença entre o saldo financeiro do Demonstrativo de
Receitas e Despesas e o saldo bancário registrado em extrato, de forma a justificá-la.

§ 6º Os extratos bancários referidos no inciso XII do caput deverão ser entregues em sua forma
definitiva, sendo vedada a apresentação de extratos parciais ou que omitam qualquer movimentação ocor-
rida, sem validade legal ou sujeitos à alteração.

§ 7º O Termo de Entrega dos recibos eleitorais não utilizados, referidos no inciso IX do caput, integra-
rá os autos da prestação de contas, e ao juízo eleitoral caberá a guarda dos recibos eleitorais até o trânsito
em julgado da decisão sobre prestação de contas, após o que deverão ser inutilizados.

§ 8º Os documentos integrantes da prestação de contas deverão ser obrigatoriamente assinados:
I – pelo candidato e respectivo administrador financeiro de campanha, caso exista; ou
II – no caso de comitê financeiro, pelo seu presidente e pelo tesoureiro.
§ 9º As peças referidas nos incisos I a XI do caput serão impressas exclusivamente pelo Sistema de

Prestação de Contas Eleitorais (SPCE), sem prejuízo de sua apresentação em disquete.
Art. 31. A comprovação das receitas arrecadadas dar-se-á pelos canhotos dos recibos eleitorais

emitidos e extratos bancários, juntamente com a apresentação dos recibos eleitorais não utilizados.
Parágrafo único. Na hipótese da arrecadação de bens e serviços estimáveis em dinheiro, a comprova-

ção das receitas dar-se-á pela apresentação, além dos canhotos de recibos eleitorais emitidos, dos seguin-
tes documentos:

I – nota fiscal de doação de bens ou serviços, quando o doador for pessoa jurídica;
II – documentos fiscais emitidos em nome do doador ou termo de doação por ele firmado, quando se

tratar de bens ou serviços doados por pessoa física;
III – termo de cessão, ou documento equivalente, quando se tratar de bens pertencentes ao doador,

pessoa física ou jurídica, cedidos temporariamente ao candidato ou ao comitê financeiro.
Art. 32. A documentação fiscal relacionada aos gastos eleitorais realizados pelos candidatos ou co-

mitês financeiros deverá ser emitida em nome destes, inclusive com a identificação do número de inscrição
no CNPJ, observada a exigência de apresentação, em original ou cópia autenticada, da correspondente
nota fiscal ou recibo, este último apenas nas hipóteses permitidas pela legislação fiscal.

Parágrafo único. Os documentos fiscais de que trata o caput, à exceção daqueles previstos no art.
30, inciso XVI, não integram a prestação de contas, podendo ser requeridos, a qualquer tempo, pela Justiça
Eleitoral para subsidiar o exame das contas.

CAPÍTULCAPÍTULCAPÍTULCAPÍTULCAPÍTULO VO VO VO VO V
DO PROCESSAMENTDO PROCESSAMENTDO PROCESSAMENTDO PROCESSAMENTDO PROCESSAMENTO DO DO DO DO DA PRESTA PRESTA PRESTA PRESTA PRESTAÇÃO DE CONTAÇÃO DE CONTAÇÃO DE CONTAÇÃO DE CONTAÇÃO DE CONTASASASASAS

Art. 33. A prestação de contas deverá ser elaborada por meio do Sistema de Prestação de Contas
Eleitorais (SPCE), instituído pelo Tribunal Superior Eleitoral.
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Art. 34. Apresentada a prestação de contas, se o número de controle gerado pelo sistema no disquete
for idêntico ao existente nas peças por ele impressas, o juízo eleitoral emitirá o correspondente termo de
recebimento da prestação de contas.

§ 1º Não serão consideradas recebidas na base de dados da Justiça Eleitoral as prestações de
contas que apresentarem:

I – divergência entre o número de controle constante das peças impressas e o constante do disquete;
II – inconsistência ou ausência de dados;
III – falha de leitura do disquete;
IV – ausência do número de controle nas peças impressas;
V – qualquer outra falha que impeça a recepção eletrônica das contas na base de dados da Justiça

Eleitoral.
§ 2º Ocorrendo quaisquer das hipóteses especificadas no parágrafo anterior, serão desconsiderados

os documentos apresentados para fins de análise, situação em que o SPCE emitirá notificação de aviso de
impossibilidade técnica de análise da prestação de contas, a qual deverá ser reapresentada, sob pena de
serem julgadas não prestadas as contas eleitorais.

CAPÍTULCAPÍTULCAPÍTULCAPÍTULCAPÍTULO VIO VIO VIO VIO VI
DDDDDA ANÁLISE E JULGAMENTA ANÁLISE E JULGAMENTA ANÁLISE E JULGAMENTA ANÁLISE E JULGAMENTA ANÁLISE E JULGAMENTO DO DO DO DO DAS CONTAS CONTAS CONTAS CONTAS CONTASASASASAS

Art. 35. Para efetuar o exame das contas, a Justiça Eleitoral poderá requisitar técnicos do Tribunal de
Contas da União, dos estados, do Distrito Federal, bem como de tribunais e conselhos de contas dos
municípios, pelo tempo que for necessário (Lei nº 9.504/97, art. 30, § 3º).

§ 1º Para a requisição de técnicos prevista nesta resolução, devem ser observados os impedimentos
aplicáveis aos integrantes de mesas receptoras de votos, previstos no art. 120, § 1º, incisos I, II e III, do
Código Eleitoral.

§ 2º As razões de recusa apresentadas pelos técnicos requisitados serão submetidas à apreciação da
Justiça Eleitoral e somente poderão ser alegadas até 5 dias a contar da designação, salvo na hipótese de
motivos supervenientes (Código Eleitoral, art. 120, § 4º).

§ 3º Nas zonas eleitorais, diante da impossibilidade de requisição dos técnicos referidos no caput, o
juiz eleitoral poderá requisitar servidores ou empregados públicos do município, ou nele lotados, ou, ainda,
pessoas idôneas da comunidade; todos escolhidos preferencialmente entre aqueles que possuírem forma-
ção técnica compatível, dando-se às requisições ampla e imediata publicidade.

Art. 36. Havendo indício de irregularidade na prestação de contas, o juiz eleitoral ou, por delegação,
a chefia do cartório, poderá requisitar diretamente do candidato ou do comitê financeiro informações adici-
onais, bem como determinar diligências para a complementação dos dados ou para o saneamento das
falhas (Lei nº 9.504/97, art. 30, § 4º).

§ 1º Sempre que o cumprimento de diligências implicar alteração das peças, será obrigatória a apre-
sentação da prestação de contas retificadora, impressa e em novo disquete gerado pelo SPCE e acompa-
nhada dos documentos que comprovam a alteração realizada.

§ 2º As diligências mencionadas no caput devem ser cumpridas no prazo de 72 horas, a contar da
intimação, o qual poderá ser prorrogado a critério do juiz eleitoral.

§ 3º Na fase de exame técnico e com vistas à instrução dos autos, os agentes elencados no caput,
poderão promover circularizações, fixando o prazo máximo de 72 horas para cumprimento.

§ 4º Determinada a diligência, decorrido o prazo fixado para o saneamento de falhas sem manifesta-
ção, ou tendo sido prestadas informações, ainda que insuficientes ao seu saneamento, será emitido o pare-
cer conclusivo, salvo na hipótese em que se considerar necessária a expedição de nova diligência.

Art. 37. Emitido parecer técnico pela desaprovação das contas ou pela aprovação com ressalvas, o
juiz eleitoral abrirá vista dos autos ao candidato ou ao comitê financeiro, para manifestação em 72 horas, a
contar da intimação.

Parágrafo único. Na hipótese do caput, havendo a emissão de novo parecer técnico que conclua pela
existência de irregularidades sobre as quais não se tenha dado oportunidade de manifestação ao candidato
ou ao comitê financeiro, o juiz eleitoral abrirá nova vista dos autos para manifestação em igual prazo.

Art. 38. O Ministério Público Eleitoral terá vista dos autos da prestação de contas, devendo emitir
parecer no prazo de 48 horas.
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Art. 39. Erros formais e materiais corrigidos não implicam a desaprovação das contas e a aplicação
de sanção a candidato ou partido político (Lei nº 9.504/97, art. 30, § 2º).

Art. 40. O juiz eleitoral verificará a regularidade das contas, decidindo (Lei nº 9.504/97, art. 30, caput):
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 apresentada as contas após a notificação a que se refere o art.

27, § 4º.
Art. 41. A decisão que julgar as contas dos candidatos eleitos será publicada em até 8 dias antes da

diplomação (Lei nº 9.504/97, art. 30, § 1º).
§ 1º Desaprovadas as contas, o juízo eleitoral remeterá cópia de todo o processo ao Ministério Público

Eleitoral para os fins previstos no art. 22 da Lei Complementar nº 64/90 (Lei nº 9.504/97, art. 22, § 4º).
§ 2º Na hipótese de aplicação irregular de recursos do Fundo Partidário ou da ausência de sua com-

provação, a decisão que julgar as contas determinará a sua devolução ao Erário.
§ 3º Sem prejuízo do disposto no § 1º, a decisão que desaprovar as contas de candidato implicará o

impedimento de obter a certidão de quitação eleitoral durante o curso do mandato ao qual concorreu.
Art. 42. A decisão que julgar as contas eleitorais como não prestadas, implicará:
I – ao candidato, o impedimento de obter a certidão de quitação eleitoral durante o curso do mandato

ao qual concorreu;
II – ao comitê financeiro, a perda do direito ao recebimento da quota do Fundo Partidário no ano

seguinte ao da decisão, aplicada à respectiva esfera partidária do partido político ao qual é vinculado.
Art. 43. Nenhum candidato poderá ser diplomado até que as suas contas tenham sido julgadas.
Art. 44. A Justiça Eleitoral divulgará os nomes dos candidatos que não apresentaram as contas

referentes às campanhas e encaminhará cópia dessa relação ao Ministério Público.
Parágrafo único. A partir do dia imediato ao término do prazo para apresentação das contas, proce-

der-se-á, no cadastro eleitoral, ao registro relativo à apresentação, ou não, da prestação de contas, com
base nas informações inseridas no SPCE.

CAPÍTULCAPÍTULCAPÍTULCAPÍTULCAPÍTULO VIIO VIIO VIIO VIIO VII
DDDDDA FISCALIZAÇÃOA FISCALIZAÇÃOA FISCALIZAÇÃOA FISCALIZAÇÃOA FISCALIZAÇÃO

Art. 45. Os candidatos e os partidos políticos deverão manter à disposição da Justiça Eleitoral, pelo
prazo de 180 dias, contados da decisão final que tiver julgado as contas, todos os documentos a elas
concernentes, inclusive os relativos à movimentação de recursos (Lei nº 9.504/97, art. 32).

Parágrafo único. Pendente de julgamento processo judicial relativo às contas, a documentação cor-
respondente deverá ser conservada até a sua decisão final (Lei nº 9.504/97, art. 32, parágrafo único).

Art. 46. O Ministério Público Eleitoral e os partidos políticos participantes das eleições poderão
acompanhar o exame das prestações de contas.

Parágrafo único. No caso de acompanhamento por partidos políticos, será exigida indicação expressa
e formal, respeitado o limite de um por partido, em cada município.

Art. 47. Os processos relativos às prestações de contas são públicos e podem ser livremente consul-
tados pelos interessados na Justiça Eleitoral, que poderão obter cópia de suas peças, respondendo pelos
custos e pelo uso que fizerem dos documentos recebidos.

Art. 48. Os candidatos e os comitês financeiros são obrigados, durante a campanha eleitoral, a divul-
gar, pela rede mundial de computadores (Internet), nos dias 6 de agosto e 6 de setembro de 2008, relatório
discriminando os recursos em dinheiro ou estimáveis em dinheiro que tenham recebido para financiamento
da campanha eleitoral e os gastos que realizarem, 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 da Lei nº 9.504/97 (Lei nº 9.504/97, art. 28, § 4º).

§ 1º Os dados para divulgação na rede mundial de computadores devem ser entregues até a data
prevista no caput, no Juízo Eleitoral responsável pelo registro de candidatos e comitês financeiros, sob pena
de considerar-se desatendida a obrigação.

§ 2º Doadores e fornecedores poderão, no curso da campanha, prestar informações, diretamente à
Justiça Eleitoral, sobre doações aos candidatos e comitês financeiros e sobre despesas por eles efetuadas.
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Identificado o responsável pelas informações, inclusive com o número de inscrição no CPF ou no CNPJ, o
juiz eleitoral determinará, imediatamente, quando possível, a sua inclusão em sistema informatizado espe-
cífico para divulgação nas páginas dos tribunais eleitorais.

§ 3º Durante o período da campanha, o juiz eleitoral ou, por delegação, a chefia do cartório, poderá
circularizar fornecedores e doadores, a fim de obter informações prévias ao exame das contas.

§ 4º As informações prestadas à Justiça Eleitoral poderão ser utilizadas para subsidiar o exame das
prestações de contas de campanha eleitoral.

§ 5º A falsidade das informações prestadas sujeitará o infrator às penas dos arts. 348 e seguintes do
Código Eleitoral.

Art. 49. Qualquer partido político, coligação ou o Ministério Público poderá representar à Justiça
Eleitoral relatando fatos e indicando provas e pedir a abertura de investigação judicial para apurar condutas
em desacordo com as normas da Lei nº 9.504/97 e desta resolução, relativas à arrecadação e aos gastos de
recursos (Lei nº 9.504/97, art. 30-A, caput).

§ 1º Na apuração de que trata este artigo, aplicar-se-á o procedimento previsto nos incisos I a XIII do
art. 22 da Lei Complementar nº 64/90, no que couber (Lei nº 9.504/97, art. 30-A, § 1º).

§ 2º Comprovados captação ou gastos ilícitos de recursos, para fins eleitorais, será negado diploma
ao candidato, ou cassado, se já houver sido outorgado (Lei nº 9.504/97, art. 30-A, § 2º).

CAPÍTULCAPÍTULCAPÍTULCAPÍTULCAPÍTULO VIIIO VIIIO VIIIO VIIIO VIII
DDDDDAS DISPOSIÇÕES FINAISAS DISPOSIÇÕES FINAISAS DISPOSIÇÕES FINAISAS DISPOSIÇÕES FINAISAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 50. O partido político que, por intermédio do comitê financeiro, descumprir as normas referentes
à arrecadação e aplicação de recursos fixadas na Lei nº 9.504/97, bem como nesta resolução, perderá o
direito ao recebimento da quota do Fundo Partidário do ano seguinte, sem prejuízo de os candidatos bene-
ficiados responderem por abuso do poder econômico (Lei nº 9.504/97, art. 25).

Parágrafo único. A sanção a que se refere este artigo será aplicada exclusivamente ao órgão partidá-
rio a que estiver vinculado o comitê financeiro.

Art. 51. Esta resolução entrará em vigor na data de sua publicação, dela fazendo parte 3 anexos:
Anexo I – Modelo de Recibo Eleitoral; Anexo II – Requerimento de Registro do Comitê Financeiro e Anexo III
– Requerimento de Abertura de Conta Bancária Eleitoral (RACE).

Brasília, 28 de fevereiro de 2008.
Cezar Peluso, Vice-Presidente no exercício da Presidência – Ari Pargendler, Relator – Carlos Ayres Britto –

José Delgado – Caputo Bastos – Marcelo Ribeiro
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7.8 – R7.8 – R7.8 – R7.8 – R7.8 – Resolução nº 22.717, de 28/2/2008 *esolução nº 22.717, de 28/2/2008 *esolução nº 22.717, de 28/2/2008 *esolução nº 22.717, de 28/2/2008 *esolução nº 22.717, de 28/2/2008 *

INSTRUÇÃO Nº 120 – CLASSE 12ª – BRASÍLIA – DISTRITINSTRUÇÃO Nº 120 – CLASSE 12ª – BRASÍLIA – DISTRITINSTRUÇÃO Nº 120 – CLASSE 12ª – BRASÍLIA – DISTRITINSTRUÇÃO Nº 120 – CLASSE 12ª – BRASÍLIA – DISTRITINSTRUÇÃO Nº 120 – CLASSE 12ª – BRASÍLIA – DISTRITO FEDERALO FEDERALO FEDERALO FEDERALO FEDERAL.....

Relator: Ministro Ari PMinistro Ari PMinistro Ari PMinistro Ari PMinistro Ari Pargendlerargendlerargendlerargendlerargendler

Dispõe sobre a escolha e o registro de candidatos nas eleições
municipais de 2008.

O Tribunal Superior Eleitoral, usando das atribuições que lhe conferem o artigo 23, inciso IX, do
Código Eleitoral e o artigo 105 da Lei nº 9.504, de 30 de setembro de 1997, resolve expedir a seguinte
instrução:

CAPÍTULCAPÍTULCAPÍTULCAPÍTULCAPÍTULO IO IO IO IO I
DISPOSIÇÕES PRELIMINARESDISPOSIÇÕES PRELIMINARESDISPOSIÇÕES PRELIMINARESDISPOSIÇÕES PRELIMINARESDISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º Serão realizadas, simultaneamente, eleições para prefeito, vice-prefeito e vereador, em todo o
país, no dia 5 de outubro de 2008, nos municípios criados até 31 de dezembro de 2007 (Lei nº 9.504/97, art.
1º, p. único, II).

CAPÍTULCAPÍTULCAPÍTULCAPÍTULCAPÍTULO IIO IIO IIO IIO II
DOS PDOS PDOS PDOS PDOS PARTIDOS POLÍTICOS E DARTIDOS POLÍTICOS E DARTIDOS POLÍTICOS E DARTIDOS POLÍTICOS E DARTIDOS POLÍTICOS E DAS COLIGAÇÕESAS COLIGAÇÕESAS COLIGAÇÕESAS COLIGAÇÕESAS COLIGAÇÕES

Art. 2º Poderá participar das eleições o partido político que, até 5 de outubro de 2007, tenha registra-
do seu estatuto no Tribunal Superior Eleitoral e tenha, até a data da convenção, órgão de direção constitu-
ído no município, devidamente anotado no Tribunal Regional Eleitoral competente (Lei nº 9.504/97, art. 4º
e Lei nº 9.096/95, art. 10, p. único, II).

Art. 3º É facultado aos partidos políticos, dentro do mesmo município, celebrar coligações para elei-
ção majoritária, proporcional, ou para ambas, podendo, neste último caso, formar-se mais de uma coligação
para a eleição proporcional entre os partidos políticos que integram a coligação para o pleito majoritário (Lei
nº 9.504/97, art. 6º, caput; Resolução nº 20.121, de 12.3.98).

Art. 4º Na chapa da coligação para as eleições proporcionais, podem inscrever-se candidatos filiados
a qualquer partido político dela integrante, em número sobre o qual deliberem.

Art. 5º A coligação terá denominação própria, que poderá ser a junção de todas as siglas dos parti-
dos políticos que a integram, sendo a ela atribuídas as prerrogativas e obrigações de partido político no que
se refere ao processo eleitoral, devendo funcionar como um só partido político no relacionamento com a
Justiça Eleitoral e no trato dos interesses interpartidários (Lei nº 9.504/97, art. 6º, § 1º).

Parágrafo único. O juiz eleitoral decidirá sobre denominações idênticas de coligações, observadas,
no que couber, as regras constantes desta resolução relativas à homonímia de candidatos.

Art. 6º Da realização da convenção até as eleições, o partido político coligado possui legitimidade
para agir isoladamente apenas na hipótese de dissidência interna, ou quando questionada a validade da
própria coligação.

Parágrafo único. 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.

Art. 7º Na formação de coligações, devem ser observadas as seguintes normas (Lei nº 9.504/97, art.
6º, § 3º, III e IV, a):

I – os partidos políticos integrantes da coligação devem designar um representante que terá atribui-
ções equivalentes às de presidente de partido político no trato dos interesses e na representação da coliga-
ção, no que se refere ao processo eleitoral;

II – a coligação será representada, perante a Justiça Eleitoral, pela pessoa designada na forma do
inciso anterior ou por até 3 delegados indicados ao juízo eleitoral pelos partidos políticos que a compõem.

* * * * * Fonte: Site do Tribunal Superior Eleitoral (www.tse.gov.br).
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CAPÍTULCAPÍTULCAPÍTULCAPÍTULCAPÍTULO IIIO IIIO IIIO IIIO III
DDDDDAS CONVENÇÕESAS CONVENÇÕESAS CONVENÇÕESAS CONVENÇÕESAS CONVENÇÕES

Art. 8º As convenções destinadas a deliberar sobre a escolha dos candidatos e a formação de coliga-
ções serão realizadas no período de 10 a 30 de junho de 2008, obedecidas as normas estabelecidas no
estatuto partidário, encaminhando-se a respectiva ata, digitada ou datilografada, devidamente assinada, ao
juiz eleitoral (Lei nº 9.504/97, arts. 7º, caput, e 8º, caput).

§ 1º Em caso de omissão do estatuto sobre normas para escolha e substituição dos candidatos e para
formação de coligações, caberá ao órgão de direção nacional do partido político estabelecê-las, publicando-
as no Diário Oficial da União até 8 de abril de 2008 e encaminhando-as ao Tribunal Superior Eleitoral antes
da realização das convenções (Lei nº 9.504/97, art. 7º, § 1º e Lei nº 9.096/95, art. 10).

§ 2º Para a realização das convenções, os partidos políticos poderão usar gratuitamente prédios públi-
cos, responsabilizando-se por danos causados com a realização do evento (Lei nº 9.504/97, art. 8º, § 2º).

§ 3º Para os efeitos do parágrafo anterior, os partidos políticos deverão comunicar por escrito ao
responsável pelo local, com antecedência mínima de 72 horas, a intenção de ali realizar o evento. Na hipó-
tese de coincidência de datas, será observada a ordem de protocolo das comunicações.

Art. 9º As convenções partidárias previstas no artigo anterior sortearão, em cada município, os nú-
meros com que cada candidato concorrerá, consignando na ata o resultado do sorteio, observado o que
dispõe o art. 19 (Código Eleitoral, art. 100, § 2º).

Art. 10. Se a convenção partidária de nível inferior se opuser, na deliberação sobre coligações, às
diretrizes legitimamente estabelecidas pela convenção nacional, os órgãos superiores do partido político
poderão, nos termos do respectivo estatuto, anular a deliberação e os atos dela decorrentes (Lei nº 9.504/
97, art. 7º, § 2º).

§ 1º As anulações de deliberações dos atos decorrentes de convenção partidária, na condição acima
estabelecida, deverão ser comunicadas aos juízos eleitorais até o fim do prazo para impugnação do registro
de candidatos.

§ 2º Se da anulação decorrer a necessidade de escolha de novos candidatos, o pedido de registro
deverá ser apresentado aos cartórios eleitorais até o dia 5 de julho de 2008, ou nos 10 dias seguintes à
deliberação, se esse prazo vencer após aquela data, observado o disposto nos arts. 63, § 2º, e 65 (Lei nº
9.504/97, art. 7º, § 3º).

CAPÍTULCAPÍTULCAPÍTULCAPÍTULCAPÍTULO IVO IVO IVO IVO IV
DOS CANDIDDOS CANDIDDOS CANDIDDOS CANDIDDOS CANDIDAAAAATTTTTOSOSOSOSOS

Art. 11. Qualquer cidadão pode pretender investidura em cargo eletivo, respeitadas as condi-
ções constitucionais e legais de elegibilidade e as causas de inelegibilidade (Código Eleitoral, art. 3º e
LC nº 64/90, art. 1º).

§ 1º São condições de elegibilidade, na forma da lei (Constituição Federal, art. 14, § 3º, I a VI, c e d):
I – a nacionalidade brasileira;
II – o pleno exercício dos direitos políticos;
III – o alistamento eleitoral;
IV – o domicílio eleitoral na circunscrição;
V – a filiação partidária;
VI – a idade mínima de vinte e um anos para prefeito e vice-prefeito e 18 anos para vereador.
§ 2º A idade mínima constitucionalmente estabelecida como condição de elegibilidade é verificada

tendo por referência a data da posse (Lei nº 9.504/97, art. 11, § 2º).
Art. 12. Para concorrer às eleições, o candidato deverá possuir domicílio eleitoral no respectivo muni-

cípio, desde 5 de outubro de 2007, e estar com a filiação deferida pelo partido político na mesma data,
desde que o estatuto partidário não estabeleça prazo superior (Lei nº 9.504/97, art. 9º, caput e Lei nº
9.096/95, arts. 18 e 20, caput).

§ 1º Havendo fusão ou incorporação de partidos políticos após o prazo estabelecido no caput, será
considerada, para efeito de filiação partidária, a data de filiação do candidato ao partido político de origem
(Lei nº 9.504/97, art. 9º, p. único).

§ 2º Nos municípios criados até 31 de dezembro de 2007, o domicílio eleitoral será comprovado pela
inscrição nas seções eleitorais que funcionam dentro dos limites territoriais do novo município.
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Art. 13. Os prefeitos e quem os houver sucedido ou substituído no curso dos mandatos poderão
concorrer à reeleição para um único período subseqüente (Constituição Federal, art. 14, § 5º).

Art. 14. 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 6 meses antes do pleito
(Constituição Federal, art. 14, § 6º).

Parágrafo único. O prefeito reeleito não poderá candidatar-se ao mesmo cargo, nem ao cargo de vice,
para mandato consecutivo no mesmo município (Resolução nº 22.005, de 8.3.2005).

Art. 15. São inelegíveis:
I – os inalistáveis e os analfabetos (Constituição Federal, art. 14, § 4º);
II – 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 do Distrito Federal,
de prefeito ou de quem os haja substituído dentro dos 6 meses anteriores ao pleito, salvo se já titular de
mandato eletivo e candidato à reeleição (Constituição Federal, art. 14, § 7º);

III – os que se enquadrarem nas hipóteses previstas na Lei Complementar nº 64/90.
§ 1º Para se beneficiar da ressalva prevista na parte final do inciso II, o suplente de vereador precisa

ter assumido definitivamente o mandato.
§ 2º O cônjuge e os parentes consangüíneos ou afins, até o segundo grau ou por adoção, do prefeito

são inelegíveis para sua sucessão, salvo se este, não tendo sido reeleito, se desincompatibilizar 6 meses
antes do pleito (Constituição Federal, art. 14, § 7º).

§ 3º São inelegíveis ao cargo de vice-prefeito no mesmo município o cônjuge e os parentes consangü-
íneos ou afins, até o segundo grau ou por adoção, do prefeito reeleito (Resolução nº 21.738, de 4.5.2004).

§ 4º São inelegíveis ao cargo de vereador no mesmo município o cônjuge e os parentes consangüíne-
os ou afins, até o segundo grau ou por adoção, do prefeito reeleito ou não, salvo se este renunciar até 6
meses antes do pleito (Resolução nº 21.738, de 4.5.2004).

§ 5º A dissolução da sociedade conjugal no curso do mandato não afasta a inelegibilidade (Resolução
nº 21.495, de 9.9.2003).

Art. 16. O militar alistável é elegível, atendidas as seguintes condições (Constituição Federal, art. 14,
§ 8º, I e II):

I – se contar menos de 10 anos de serviço, deverá afastar-se da atividade;
II – se contar mais de 10 anos de serviço, será agregado pela autoridade superior e, se eleito, passará

automaticamente, no ato da diplomação, para a inatividade.
§ 1º A condição de elegibilidade relativa à filiação partidária contida no art. 14, § 3º, inciso V, da Cons-

tituição Federal, não é exigível ao militar da ativa que pretenda concorrer a cargo eletivo, bastando o pedido de
registro de candidatura, após prévia escolha em convenção partidária (Resolução nº 21.787, de 1º.6.2004).

§ 2º O militar da reserva remunerada deve ter filiação partidária deferida 1 ano antes do pleito.
§ 3º O militar que passar à inatividade após o prazo de 1 ano para filiação partidária, mas antes da

escolha em convenção, deverá filiar-se a partido político, no prazo de 48 horas, após se tornar inativo
(Resolução nº 20.615, de 4.5.2000).

§ 4º Deferido o registro de militar candidato, o juiz eleitoral comunicará imediatamente a decisão à
autoridade a que o militar estiver subordinado, cabendo igual obrigação ao partido político, quando o esco-
lher candidato (Código Eleitoral, art. 98, p. único).

Art. 17. Os magistrados, os membros dos tribunais de contas e os do Ministério Público devem filiar-
se a partido político e afastar-se definitivamente de suas funções para se candidatarem a cargo eletivo
(Constituição Federal, arts. 75 e 95, p. único, III e 128, § 5º, V, e, Resolução nº 20.539, de 16.12.99 e
Resolução nº 22.012, de 12.4.2005).

§ 1º Excepcionam-se do disposto no caput os membros do Ministério Público que, na forma do art.
29, § 3º, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, tenham optado pelo regime de garantias e
vantagens instituído antes da Constituição Federal de 1988.

§ 2º Os magistrados, os membros dos tribunais de contas e os membros do Ministério Público estão
dispensados de cumprir o prazo de filiação partidária previsto no art. 12, caput, devendo satisfazer tal
condição de elegibilidade até 6 meses antes do pleito para o cargo de vereador e até 4 meses antes do
pleito para o cargo de prefeito (LC nº 64/90, art. 1º, IV e VII).
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Art. 18. A identificação numérica dos candidatos dar-se-á mediante a observação dos seguintes
critérios (Lei nº 9.504/97, art. 15, I, III, IV e § 3º):

I – os candidatos ao cargo de prefeito concorrerão com o número identificador do partido político ao
qual estiverem filiados;

II – os candidatos ao cargo de vereador concorrerão com o número do partido ao qual estiverem
filiados, acrescido de 3 algarismos à direita.

Parágrafo único. Os candidatos de coligações, na eleição de prefeito, serão registrados com o núme-
ro da legenda do respectivo partido e, na eleição para o cargo de vereador, com o número da legenda do
respectivo partido, acrescido do número que lhes couber (Lei nº 9.504/97, art. 15, § 3º).

Art. 19. Aos partidos políticos fica assegurado o direito de manter os números atribuídos à sua
legenda na eleição anterior, e aos candidatos, nessa hipótese, o direito de manter os números que lhes
foram atribuídos na eleição anterior, para o mesmo cargo (Lei nº 9.504/97, art. 15, § 1º).

Parágrafo único. Aos candidatos de partidos políticos resultantes de fusão será permitido:
I – manter os números que lhes foram atribuídos na eleição anterior, para o mesmo cargo, desde que

o número do novo partido político coincida com aquele ao qual pertenciam;
II – manter os 3 dígitos finais dos números que lhes foram atribuídos na eleição anterior, para o

mesmo cargo, quando o número do novo partido político não coincidir com aquele ao qual pertenciam, desde
que outro candidato não tenha preferência sobre o número que vier a ser composto.

CAPÍTULCAPÍTULCAPÍTULCAPÍTULCAPÍTULO VIO VIO VIO VIO VI
DO REGISTRO DOS CANDIDDO REGISTRO DOS CANDIDDO REGISTRO DOS CANDIDDO REGISTRO DOS CANDIDDO REGISTRO DOS CANDIDAAAAATTTTTOSOSOSOSOS

Art. 20. Não é permitido registro de um mesmo candidato para mais de um cargo (Código Eleitoral,
art. 88, caput).

Seção ISeção ISeção ISeção ISeção I
Do Número de Candidatos a Serem RDo Número de Candidatos a Serem RDo Número de Candidatos a Serem RDo Número de Candidatos a Serem RDo Número de Candidatos a Serem Registradosegistradosegistradosegistradosegistrados

Art. 21. Cada partido político ou coligação poderá requerer registro de um candidato a prefeito, com
seu respectivo vice (Constituição Federal, art. 29, I e Código Eleitoral, art. 91, caput).

Art. 22. Cada partido político poderá registrar candidatos para a Câmara Municipal até cento e
cinqüenta por cento do número de lugares a preencher (Lei nº 9.504/97, art. 10, caput).

§ 1º No caso de coligação para as eleições proporcionais, independentemente do número de partidos
políticos que a integrem, poderão ser registrados candidatos até o dobro do número de lugares a preencher
(Lei nº 9.504/97, art. 10, § 1º).

§ 2º Do número de vagas resultante das regras previstas neste artigo, cada partido político ou coliga-
ção deverá reservar o mínimo de trinta por cento e o máximo de setenta por cento para candidaturas de
cada sexo (Lei nº 9.504/97, art. 10, § 3º).

§ 3º No cálculo do número de lugares previsto no caput, será sempre desprezada a fração, se inferior
a meio, e igualada a um, se igual ou superior (Lei nº 9.504/97, art. 10, § 4º).

§ 4º Na reserva de vagas prevista no § 2º, qualquer fração resultante será igualada a um no cálculo
do percentual mínimo estabelecido para um dos sexos e desprezada no cálculo das vagas restantes para o
outro sexo.

§ 5º No caso de as convenções para a escolha de candidatos não indicarem o número máximo de
candidatos previsto no caput e no § 1º, os órgãos de direção dos partidos políticos respectivos poderão
preencher as vagas remanescentes até 6 de agosto de 2008 (Código Eleitoral, art. 101, § 5º e Lei nº 9.504/
97, art. 10, § 5º).

§ 6º Nos municípios criados até 31 de dezembro de 2007, os cargos de vereador corresponderão, na
ausência de fixação pela Câmara Municipal, ao número mínimo fixado na Constituição Federal para a res-
pectiva faixa populacional (Constituição Federal, art. 29, IV e Resolução nº 18.206, de 2.6.92).

§ 7º O preenchimento das vagas remanescentes e a substituição de candidatos devem respeitar os
percentuais estabelecidos para cada sexo, e os respectivos pedidos apresentados na forma do art. 24.
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Seção IISeção IISeção IISeção IISeção II
Do PDo PDo PDo PDo Pedido de Redido de Redido de Redido de Redido de Registroegistroegistroegistroegistro

Art. 23. Os partidos políticos e as coligações solicitarão ao juiz eleitoral o registro de seus candidatos
até as 19 horas do dia 5 de julho de 2008 (Código Eleitoral, art. 89, III e Lei nº 9.504/97, art. 11, caput).

§ 1º O registro de candidatos a prefeito e vice-prefeito far-se-á sempre em chapa única e indivisível,
ainda que resulte da indicação de coligação (Código Eleitoral, art. 91, caput).

§ 2º Nos municípios onde houver mais de uma zona eleitoral, será competente para o registro de
candidatos o(s) juiz(es) eleitoral(is) designado(s) pelo Tribunal Regional Eleitoral.

Art. 24. O pedido de registro deverá ser apresentado obrigatoriamente em meio magnético gerado
por sistema próprio desenvolvido pelo Tribunal Superior Eleitoral, acompanhado das vias impressas e assi-
nadas pelos requerentes dos formulários Demonstrativo de Regularidade de Atos Partidários (DRAP) e
Requerimento de Registro de Candidatura (RRC), emitidos automaticamente pelo sistema.

§ 1º O Sistema de Candidaturas – Módulo Externo (CANDex) poderá ser obtido, pela Internet, na
página do Tribunal Superior Eleitoral e nas páginas dos tribunais regionais eleitorais, ou, diretamente, nos
cartórios eleitorais, desde que fornecidas, pelos interessados, as respectivas mídias.

§ 2º O pedido será subscrito pelo presidente do diretório municipal ou da respectiva comissão diretora
provisória, ou por delegado autorizado em documento autêntico, inclusive telegrama ou fac-símile de quem
responda pela direção partidária, com a assinatura reconhecida por tabelião (Código Eleitoral, art. 94).

§ 3º Na hipótese de coligação, o pedido de registro dos candidatos deverá ser subscrito pelos presi-
dentes dos partidos políticos coligados, por seus delegados, pela maioria dos membros dos respectivos
órgãos executivos de direção ou por representante da coligação designado na forma do inciso I do art. 7º
(Lei nº 9.504/97, art. 6º, § 3º, II e III).

§ 4º Com o requerimento de registro, o partido político ou a coligação fornecerá, obrigatoriamente, o
número de fac-símile no qual poderá receber intimações e comunicados e, no caso de coligação, deverá
indicar, ainda, o nome da pessoa designada para representá-la perante a Justiça Eleitoral (Lei nº 9.504/97,
art. 6º, § 3º, IV, a, b e c).

Art. 25. Na hipótese de o partido político ou a coligação não requerer o registro de seus candidatos,
estes poderão fazê-lo perante o juiz eleitoral, até as 19 horas do dia 7 de julho de 2008, por meio do formulário
Requerimento de Registro de Candidatura Individual (RRCI), na forma prevista no artigo anterior, com as
informações elencadas no art. 28 e a documentação prevista no art. 29 (Lei nº 9.504/97, art. 11, § 4º).

Parágrafo único. Se o partido político ou a coligação não tiver apresentado o formulário Demonstra-
tivo de Regularidade de Atos Partidários (DRAP), será intimado, pelo juiz eleitoral, a fazê-lo no prazo de 72
horas; apresentado o DRAP, formar-se-á o processo principal nos termos do inciso I do art. 35.

Art. 26. O formulário Demonstrativo de Regularidade de Atos Partidários (DRAP) deve ser preenchi-
do com as seguintes informações:

I – nome e sigla do partido político;
II – na hipótese de coligação, seu nome e siglas dos partidos políticos que a compõem;
III – data da(s) convenção(ões);
IV – cargos pleiteados;
V – na hipótese de coligação, nome de seu representante e de seus delegados;
VI – endereço completo e telefones, inclusive de fac-símile;
VII – lista dos nomes, números e cargos pleiteados pelos candidatos;
VIII – valores máximos de gastos que o partido político fará por cargo eletivo em cada eleição a que

concorrer, observando-se que, no caso de coligação, cada partido político que a integra fixará o valor máxi-
mo de gastos (Lei nº 9.504/97, art. 18, caput e § 1º).

Art. 27. A via impressa do formulário Demonstrativo de Regularidade de Atos Partidários (DRAP)
deve ser apresentada com a cópia da ata da convenção a que se refere o art. 8º, caput (Código Eleitoral,
art. 94, § 1º, I e Lei nº 9.504/97, art. 11, § 1º, I).

Art. 28. O formulário Requerimento de Registro de Candidatura (RRC) conterá:
I – autorização do candidato (Código Eleitoral, art. 94, § 1º, II; Lei nº 9.504/97, art. 11, § 1º, II);
II – número de fac-símile ou endereço no qual o candidato receberá intimações, notificações e comu-

nicados da Justiça Eleitoral;
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III – dados pessoais: título de eleitor, nome completo, data de nascimento, unidade da Federação e
município de nascimento, nacionalidade, sexo, estado civil, número da carteira de identidade com órgão
expedidor e unidade da Federação, número de registro no Cadastro de Pessoa Física (CPF) e números de
telefone;

IV – dados do candidato: partido político, cargo pleiteado, número do candidato, nome para constar
na urna eletrônica, se é candidato à reeleição ao cargo de prefeito, qual cargo eletivo ocupa e a quais
eleições já concorreu;

V – informações para fins estatísticos.
Art. 29. A via impressa do formulário Requerimento de Registro de Candidatura (RRC) será apresen-

tada com os seguintes documentos:
I – declaração de bens atualizada, preenchida no Sistema CANDex e assinada pelo candidato na via

impressa pelo sistema (Lei nº 9.504/97, art. 11, § 1º, IV);
II – certidões criminais fornecidas pela Justiça Federal e Estadual com jurisdição no domicílio eleitoral

do candidato e pelos tribunais competentes quando os candidatos gozarem de foro especial (Lei nº 9.504/
97, art. 11, § 1º, VII);

III – fotografia recente do candidato, preferencialmente em preto e branco, observado o seguinte (Lei
nº 9.504/97, art. 11, § 1º, VIII):

a) dimensões: 5 x 7cm, sem moldura;
b) papel fotográfico: fosco ou brilhante;
c) cor de fundo: uniforme, preferencialmente branca;
d) características: frontal (busto), trajes adequados para fotografia oficial e sem adornos, especial-

mente aqueles que tenham conotação de propaganda eleitoral ou que induzam ou dificultem o reconheci-
mento pelo eleitor;

IV – comprovante de escolaridade;
V – prova de desincompatibilização, quando for o caso.
§ 1º Os requisitos legais referentes à filiação partidária, domicílio e quitação eleitoral, e à inexistência

de crimes eleitorais serão aferidos com base nas informações constantes dos bancos de dados da Justiça
Eleitoral, sendo dispensada a apresentação dos documentos comprobatórios pelos requerentes (Lei nº
9.504/97, art. 11, § 1º, III, V, VI e VII).

§ 2º A ausência do comprovante a que se refere o inciso IV poderá ser suprida por declaração de
próprio punho, podendo a exigência de alfabetização do candidato ser aferida por outros meios, desde que
individual e reservadamente.

§ 3º Se a fotografia de que trata o inciso III não estiver nos moldes exigidos, o juiz determinará a
apresentação de outra, e, caso não seja suprida a falha, o registro deverá ser indeferido.

§ 4º A fotografia de que trata o inciso III poderá ser apresentada em meio magnético mediante
utilização do sistema previsto no art. 24.

Art. 30. Os formulários e todos os documentos que acompanham o pedido de registro são públicos e
podem ser livremente consultados pelos interessados, que poderão obter cópia de suas peças, responden-
do pelos respectivos custos e pela utilização que derem aos documentos recebidos.

Art. 31. O nome indicado que será também utilizado na urna eletrônica terá no máximo trinta caracteres,
incluindo-se o espaço entre os nomes, podendo ser o prenome, sobrenome, cognome, nome abreviado,
apelido ou nome pelo qual o candidato é mais conhecido, desde que não se estabeleça dúvida quanto à sua
identidade, não atente contra o pudor e não seja ridículo ou irreverente.

Parágrafo único. O candidato que, mesmo depois de intimado, não indicar o nome que deverá constar
da urna eletrônica, concorrerá com seu nome próprio, o qual, no caso de homonímia ou de excesso no limite
de caracteres, será adaptado pelo juiz no julgamento do pedido de registro.

Art. 32. Verificada a ocorrência de homonímia, o juiz eleitoral procederá atendendo ao seguinte (Lei
nº 9.504/97, art. 12, § 1º, I a V):

I – havendo dúvida, poderá exigir do candidato prova de que é conhecido pela opção de nome indicada
no pedido de registro;

II – ao candidato que, até 5 de julho de 2008, esteja exercendo mandato eletivo, ou o tenha exercido
nos últimos 4 anos, ou que, nesse mesmo prazo, se tenha candidatado com o nome que indicou, será
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deferido o seu uso no registro, ficando outros candidatos impedidos de fazer propaganda com esse mesmo
nome;

III – ao candidato que, por sua vida política, social ou profissional, seja identificado pelo nome que
tenha indicado será deferido o registro com esse nome, ficando outros candidatos impedidos de fazer pro-
paganda com esse mesmo nome;

IV – tratando-se de candidatos cuja homonímia não se resolva pelas regras dos incisos II e III, o juiz
eleitoral deverá notificá-los para que, em 2 dias, cheguem a acordo sobre os respectivos nomes a serem
usados;

V – não havendo acordo no caso do inciso IV, o juiz eleitoral registrará cada candidato com o nome e
sobrenome constantes do pedido de registro.

§ 1º O juiz 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 (Lei nº 9.504/97, art. 12, § 2º).

§ 2º O juiz eleitoral indeferirá todo pedido de variação de nome coincidente com nome de candidato
à eleição majoritária, salvo para candidato que esteja exercendo mandato eletivo ou o tenha exercido nos
últimos 4 anos, ou que, nesse mesmo prazo, tenha concorrido em eleição com o nome coincidente (Lei nº
9.504/97, art. 12, § 3º).

§ 3º Não havendo preferência entre candidatos que pretendam o registro da mesma variação nomi-
nal, defere-se o do que primeiro o tenha requerido (Súmula-TSE nº 4).

Art. 33. Havendo qualquer falha ou omissão no pedido de registro, que possa ser suprida pelo candi-
dato, partido político ou coligação, o juiz converterá o julgamento em diligência para que o vício seja sanado,
no prazo de 72 horas, contado da respectiva intimação, que poderá ser feita por fac-símile ou telegrama (Lei
nº 9.504/97, art. 11, § 3º).

Seção IIISeção IIISeção IIISeção IIISeção III
Do PDo PDo PDo PDo Processamento do Processamento do Processamento do Processamento do Processamento do Pedido de Redido de Redido de Redido de Redido de Registroegistroegistroegistroegistro

Art. 34. Os cartórios eleitorais responsáveis pelo registro de candidaturas utilizarão obrigatoriamen-
te o Sistema de Candidaturas (CAND) desenvolvido pelo TSE.

Art. 35. Protocolizados e autuados os pedidos de registro das candidaturas, o cartório eleitoral provi-
denciará:

I – a imediata leitura no Sistema de Candidaturas (CAND) dos arquivos magnéticos gerados pelo
Sistema CANDex, contendo os dados constantes dos formulários Requerimento de Registro de Candidatu-
ra (RRC) e Demonstrativo de Regularidade de Atos Partidários (DRAP);

II – a publicação de edital sobre o pedido de registro, para ciência dos interessados, na imprensa
oficial, nas capitais, e no cartório eleitoral, nas demais localidades (Código Eleitoral, art. 97, § 1º e LC nº
64/90, art. 3º).

Art. 36. Na autuação dos pedidos de registro de candidatura, serão adotados os seguintes procedimentos:
I – o formulário Demonstrativo de Regularidade de Atos Partidários (DRAP) e os documentos que o

acompanham receberão um só numero de protocolo e constituirão o processo principal do pedido de regis-
tro de candidatura;

II – cada formulário Requerimento de Registro de Candidatura (RRC) e os documentos que o acom-
panham receberão um só número de protocolo e constituirão o processo individual de cada candidato.

§ 1º Os processos individuais dos candidatos serão vinculados ao principal, referido no inciso I.
§ 2º Os processos dos candidatos a prefeito e a vice-prefeito devem tramitar apensados e ser anali-

sados e julgados em conjunto; a apensação dos processos subsistirá ainda que eventual recurso tenha por
objeto apenas uma das candidaturas.

§ 3º O cartório eleitoral certificará, nos processos individuais dos candidatos, o número do processo
principal (DRAP) ao qual os mesmos estejam vinculados, bem como, no momento oportuno, o resultado do
julgamento daquele processo.

Art. 37. Encerrado o prazo de impugnação ou, se for o caso, o de contestação, o cartório eleitoral
imediatamente informará, nos autos, sobre a instrução do processo, para apreciação do juiz eleitoral.

§ 1º No processo principal (DRAP), o cartório deverá verificar e certificar:
I – a comprovação da situação jurídica do partido político na circunscrição;
II – a legitimidade do subscritor para representar o partido político ou coligação;
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III – a informação sobre o valor máximo de gastos.
§ 2º Nos processos individuais dos candidatos (RRCs e RRCIs), o cartório certificará o julgamento do

processo principal, verificando e certificando, ainda:
I – a regularidade do preenchimento do formulário Requerimento de Registro de Candidatura (RRC);
II – a regularidade da documentação do candidato.
Art. 38. As impugnações ao pedido de registro de candidatura, as questões referentes a homonímias e

as notícias de inelegibilidade serão processadas nos próprios autos dos processos individuais dos candidatos.

Seção IVSeção IVSeção IVSeção IVSeção IV
Das ImpugnaçõesDas ImpugnaçõesDas ImpugnaçõesDas ImpugnaçõesDas Impugnações

Art. 39. Caberá a qualquer candidato, a partido político, a coligação ou ao Ministério Público, no
prazo de 5 dias, contados da publicação do edital relativo ao pedido de registro, impugná-lo em petição
fundamentada (LC nº 64/90, art. 3º, caput).

§ 1º A impugnação por parte do candidato, do partido político ou da coligação não impede a ação do
Ministério Público no mesmo sentido (LC nº 64/90, art. 3º, § 1º).

§ 2º Não poderá impugnar o registro de candidato o representante do Ministério Público que, nos 2
anos anteriores, tenha disputado cargo eletivo, integrado diretório de partido político ou exercido atividade
político-partidária (LC nº 64/90, art. 3º, § 2º; LC nº 75/93, art. 80).

§ 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 (LC nº 64/90, art. 3º, § 3º).

Art. 40. A partir da data em que terminar o prazo para impugnação, passará a correr, após notificação via
telegrama ou fac-símile, o prazo de 7 dias para que o candidato, o partido político ou a coligação possam 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 administra-
tivos, salvo os processos que estiverem tramitando em segredo de justiça (LC nº 64/90, art. 4º).

Art. 41. Decorrido o prazo para contestação, se não se tratar apenas de matéria de direito e a prova
protestada for relevante, o juiz eleitoral designará os 4 dias seguintes para inquirição das testemunhas do
impugnante e do impugnado, as quais comparecerão por iniciativa das partes que as tiverem arrolado, após
notificação (LC nº 64/90, art. 5º, caput).

§ 1º As testemunhas do impugnante e do impugnado serão ouvidas em uma só assentada (LC nº 64/
90, art. 5º, § 1º).

§ 2º Nos 5 dias subseqüentes, o juiz eleitoral procederá a todas as diligências que determinar, de
ofício ou a requerimento das partes (LC nº 64/90, art. 5º, § 2º).

§ 3º No prazo do parágrafo anterior, o juiz eleitoral poderá ouvir terceiros referidos pelas partes ou
testemunhas, como conhecedores dos fatos e circunstâncias que possam influir na decisão da causa (LC nº
64/90, art. 5º, § 3º).

§ 4º Quando algum documento necessário à formação da prova se achar em poder de terceiro, o juiz
eleitoral poderá, ainda, no mesmo prazo de 5 dias, ordenar o respectivo depósito (LC nº 64/90, art. 5º, § 4º).

§ 5º Se o terceiro, sem justa causa, não exibir o documento ou não comparecer a juízo, poderá o
juiz eleitoral contra ele expedir mandado de prisão e instaurar processo por crime de desobediência (LC
nº 64/90, art. 5º, § 5º).

Art. 42. Encerrado o prazo da dilação probatória, as partes, inclusive o Ministério Público, poderão
apresentar alegações no prazo comum de 5 dias, sendo os autos conclusos ao juiz eleitoral, no dia imediato,
para proferir sentença (LC nº 64/90, arts. 6º e 7º, caput).

Art. 43. O candidato que tiver seu registro indeferido poderá recorrer da decisão por sua conta e risco
e, enquanto estiver sub judice, prosseguir em sua campanha e ter seu nome mantido na urna eletrônica,
ficando a validade de seus votos condicionada ao deferimento de seu registro por instância superior.

Art. 44. A declaração de inelegibilidade do candidato a prefeito não atingirá o candidato a vice-
prefeito, assim como a deste não atingirá aquele; reconhecida por sentença a inelegibilidade, e sobrevindo
recurso, a validade dos votos atribuídos à chapa que esteja sub judice no dia da eleição fica condicionada ao
deferimento do respectivo registro (LC nº 64/90, art. 18).
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Seção VSeção VSeção VSeção VSeção V
Da Notícia de InelegibilidadeDa Notícia de InelegibilidadeDa Notícia de InelegibilidadeDa Notícia de InelegibilidadeDa Notícia de Inelegibilidade

Art. 45. Qualquer cidadão no gozo de seus direitos políticos poderá, no prazo de 5 dias contados da
publicação do edital relativo ao pedido de registro, dar notícia de inelegibilidade ao juiz eleitoral, mediante
petição fundamentada, que será imediatamente encaminhada ao Ministério Público.

Parágrafo único. No que couber, adotar-se-á na instrução da notícia de inelegibilidade o procedimen-
to previsto na seção anterior para as impugnações.

CAPÍTULCAPÍTULCAPÍTULCAPÍTULCAPÍTULOOOOO VII
DO JULGAMENTDO JULGAMENTDO JULGAMENTDO JULGAMENTDO JULGAMENTO DOS PEDIDOS DE REGISTROO DOS PEDIDOS DE REGISTROO DOS PEDIDOS DE REGISTROO DOS PEDIDOS DE REGISTROO DOS PEDIDOS DE REGISTRO

Seção ISeção ISeção ISeção ISeção I
Do Cartório EleitoralDo Cartório EleitoralDo Cartório EleitoralDo Cartório EleitoralDo Cartório Eleitoral

Art. 46. O registro de candidato inelegível ou que não atenda às condições de elegibilidade será
indeferido, ainda que não tenha havido impugnação.

Art. 47. O registro do candidato, a impugnação, a notícia de inelegibilidade e as questões relativas a
homonímia serão julgados em uma só decisão.

Art. 48. Os processos dos candidatos a prefeito e a vice-prefeito deverão ser julgados conjuntamente
e o registro da chapa majoritária somente será deferido se ambos os candidatos forem considerados aptos,
não podendo este ser deferido sob condição.

Parágrafo único. Se o juiz eleitoral indeferir o registro da chapa, deverá especificar qual dos candida-
tos não preenche as exigências legais e deverá apontar o óbice existente, podendo o partido político ou a
coligação, por sua conta e risco, recorrer da decisão ou, desde logo, indicar substituto ao candidato que não
for considerado apto.

Art. 49. O julgamento do processo principal (DRAP) precederá ao dos processos individuais de regis-
tro de candidatura, devendo o resultado daquele ser certificado nos autos destes.

Art. 50. O juiz eleitoral formará sua convicção pela livre apreciação da prova, atendendo aos fatos e
às circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes, mencionando, na decisão, os
que motivaram seu convencimento (LC nº 64/90, art. 7º, p. único).

Art. 51. O pedido de registro, com ou sem impugnação, será julgado no prazo de 3 dias após a
conclusão dos autos ao juiz eleitoral, passando a correr deste momento o prazo de 3 dias para a interposição
de recurso para o Tribunal Regional Eleitoral (LC nº 64/90, art. 8º, caput).

§ 1º Se o juiz eleitoral não apresentar a sentença no prazo do caput, o prazo para recurso só começa-
rá a correr após a publicação da decisão em cartório (LC nº 64/90, art. 9º, caput).

§ 2º Ocorrendo a hipótese prevista no parágrafo anterior, 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 (LC nº 64/90, art. 9º, p. único).

§ 3º Quando a sentença for entregue em cartório antes de 3 dias contados da conclusão ao juiz, o
prazo para o recurso ordinário, salvo intimação pessoal anterior, só se conta do termo final daquele tríduo
(Súmula-TSE nº 10).

§ 4º Após decidir sobre os pedidos de registro, o juiz eleitoral determinará a publicação, na imprensa
oficial, nas capitais, e no cartório eleitoral, nas demais localidades, da relação dos nomes dos candidatos e
respectivos números com os quais concorrerão nas eleições, inclusive daqueles cujos pedidos indeferidos
se encontrem em grau de recurso (Lei nº 9.504/97, art. 12, § 4º).

Art. 52. A partir da data em que for protocolizada a petição de recurso, passará a correr o prazo de 3
dias para a apresentação de contra-razões, notificado o recorrido, por fac-símile ou telegrama, no endereço
indicado no pedido de registro, quando candidato, ou no de sua sede, quando partido político (LC nº 64/90,
art. 8º, § 1º).

Art. 53. Apresentadas as contra-razões ou transcorrido o respectivo prazo, os autos serão imediata-
mente remetidos ao Tribunal Regional Eleitoral, inclusive por portador, se houver necessidade, correndo as
despesas do transporte, nesse último caso, por conta do recorrente (LC nº 64/90, art. 8º, § 2º).

Art. 54. Todos os pedidos de registro de candidatos, inclusive os impugnados, devem estar julgados,
e as respectivas decisões publicadas até o dia 16 de agosto de 2008 (LC nº 64/90, art. 3º e seguintes).
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Seção IISeção IISeção IISeção IISeção II
Do RDo RDo RDo RDo Recurso no Tecurso no Tecurso no Tecurso no Tecurso no Tribunal Rribunal Rribunal Rribunal Rribunal Regional Eleitoralegional Eleitoralegional Eleitoralegional Eleitoralegional Eleitoral

Art. 55. 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 vista ao Ministério Público Eleitoral pelo prazo de 2 dias (LC nº 64/90, art. 10, caput).

Parágrafo único. Findo o prazo, com ou sem parecer, os autos serão enviados ao relator, que os
apresentará em mesa para julgamento, em 3 dias, independentemente de publicação em pauta (LC nº 64/
90, art. 10, p. único).

Art. 56. Na sessão de julgamento, feito o relatório, será facultada a palavra às partes, pelo prazo de
10 minutos, e ao Ministério Público, que falará em primeiro lugar, se for recorrente; a seguir, o relator
proferirá o seu voto e serão tomados os dos demais membros (LC nº 64/90, art. 11, caput).

§ 1º Havendo pedido de vista, o julgamento deverá ser retomado na sessão seguinte, quando será
concluído (LC nº 64/90, art. 11, caput).

§ 2º Proclamado o resultado, o Tribunal lavrará o acórdão, no qual serão indicados o direito, os fatos
e as circunstâncias, com base nos fundamentos do voto proferido pelo relator ou do voto vencedor (LC nº
64/90, art. 11, § 1º).

§ 3º Terminada a sessão, far-se-ão a leitura e a publicação do acórdão, passando a correr dessa data
o prazo de 3 dias para a interposição de recurso para o Tribunal Superior Eleitoral, em petição fundamenta-
da, admitindo-se a respectiva transmissão por meio de fac-símile, dispensado o encaminhamento do texto
original (LC nº 64/90, art. 11, § 2º).

Art. 57. A partir da data em que for protocolizada a petição de recurso, passará a correr o prazo de 3
dias para a apresentação de contra-razões, notificado o recorrido, por fac-símile ou telegrama, no endereço
indicado no pedido de registro, quando candidato, ou no de sua sede, quando partido político (LC nº 64/90,
art. 12, caput).

Art. 58. Apresentadas as contra-razões ou transcorrido o respectivo prazo, os autos serão imediatamente
remetidos ao Tribunal Superior Eleitoral, inclusive por portador, se houver necessidade, correndo as despesas do
transporte, nesse último caso, por conta do recorrente (LC nº 64/90, art. 8º, § 2º, c.c. art. 12, p. único).

Parágrafo único. O recurso para o Tribunal Superior Eleitoral subirá imediatamente, dispensado o
juízo de admissibilidade (LC nº 64/90, art. 12, p. único).

Art. 59. Todos os recursos sobre pedido de registro de candidatos devem estar julgados pelos tribu-
nais regionais eleitorais, e as respectivas decisões publicadas até o dia 6 de setembro de 2008 (LC nº 64/
90, art. 3º e seguintes).

Seção IIISeção IIISeção IIISeção IIISeção III
Do RDo RDo RDo RDo Recurso no Tecurso no Tecurso no Tecurso no Tecurso no Tribunal Superior Eleitoralribunal Superior Eleitoralribunal Superior Eleitoralribunal Superior Eleitoralribunal Superior Eleitoral

Art. 60. Recebidos os autos na Secretaria do Tribunal Superior Eleitoral, estes serão autuados e
apresentados no mesmo dia ao presidente, que, também na mesma data, os distribuirá a um relator e
mandará abrir vista ao Ministério Público Eleitoral pelo prazo de 2 dias (LC nº 64/90, art. 10, caput).

Parágrafo único. Findo o prazo, com ou sem parecer, os autos serão enviados ao relator, que os
apresentará em mesa para julgamento, em 3 dias, independentemente de publicação em pauta (LC nº 64/
90, art. 10, p. único).

Art. 61. Na sessão de julgamento, feito o relatório, será facultada a palavra às partes, pelo prazo de
10 minutos, e ao Ministério Público, que falará em primeiro lugar, se for recorrente; a seguir, o relator
proferirá o seu voto e serão tomados os dos demais membros (LC nº 64/90, art. 11, caput c.c. art. 14).

§ 1º Havendo pedido de vista, o julgamento deverá ser retomado na sessão seguinte, quando será
concluído (LC nº 64/90, art. 11, caput c.c. art. 14).

§ 2º Proclamado o resultado, o Tribunal lavrará o acórdão, no qual serão indicados o direito, os fatos
e as circunstâncias, com base nos fundamentos do voto proferido pelo relator ou do voto vencedor (LC nº
64/90, art. 11, § 1º c.c. art. 14).

§ 3º Terminada a sessão, far-se-ão a leitura e a publicação do acórdão (LC nº 64/90, art. 11, § 2º c.c.
art. 14).

Art. 62. Todos os recursos sobre pedido de registro de candidatos devem estar julgados pelo Tribunal
Superior Eleitoral, e as respectivas decisões publicadas, até o dia 25 de setembro de 2008 (LC nº 64/90,
art. 3º e seguintes).
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CAPÍTULCAPÍTULCAPÍTULCAPÍTULCAPÍTULO VIIIO VIIIO VIIIO VIIIO VIII
DDDDDA SUBSTITUIÇÃO DE CANDIDA SUBSTITUIÇÃO DE CANDIDA SUBSTITUIÇÃO DE CANDIDA SUBSTITUIÇÃO DE CANDIDA SUBSTITUIÇÃO DE CANDIDAAAAATTTTTOSOSOSOSOS

Art. 63. O partido político pode requerer, até a data da eleição, o cancelamento do registro do candi-
dato que dele for expulso, em processo no qual seja assegurada ampla defesa e sejam observadas as
normas estatutárias (Lei nº 9.504/97, art. 14).

Art. 64. É facultado ao partido político ou à coligação substituir candidato que for considerado inelegível,
renunciar ou falecer após o termo final do prazo do registro ou, ainda, tiver seu registro cassado, indeferido
ou cancelado (Código Eleitoral, art. 101, § 1º, LC nº 64/90, art. 17 e Lei nº 9.504/97, art. 13, caput).

§ 1º O ato de renúncia, datado e assinado, deverá ser expresso em documento com firma reconheci-
da por tabelião ou por duas testemunhas, e o prazo para substituição será contado da publicação da deci-
são que a homologar.

§ 2º A escolha do substituto far-se-á na forma estabelecida no estatuto do partido político a que
pertencer o substituído (Lei nº 9.504/97, art. 13, § 1º).

§ 3º Na eleição majoritária, se o candidato for de coligação, a substituição deverá ser feita por
decisão da maioria absoluta dos órgãos executivos de direção dos partidos políticos coligados, podendo o
substituto ser filiado a qualquer partido dela integrante, desde que o partido político ao qual pertencia o
substituído renuncie ao direito de preferência (Lei nº 9.504/97, art. 13, § 2º).

§ 4º Se ocorrer a substituição de candidatos ao cargo majoritário após a geração das tabelas para
elaboração da lista de candidatos e preparação das urnas, o substituto concorrerá com o nome, o número e,
na urna eletrônica, com a fotografia do substituído, computando-se-lhe os votos a este atribuídos.

Art. 65. Na eleição majoritária, o registro do substituto deverá ser requerido até 10 dias contados do
fato ou da decisão judicial que deu origem à substituição (Lei nº 9.504/97, art. 13, § 1º).

Art. 66. Na eleição proporcional, a substituição só se efetivará se o novo pedido, com a observância
de todas as formalidades exigidas para o registro, for apresentado até 10 dias contados do fato ou da
decisão judicial que deu origem à substituição, observado o limite legal de sessenta dias antes do pleito
(Código Eleitoral, art. 101, § 1º e Lei nº 9.504/97, art. 13, § 3º).

Art. 67. O pedido de registro de substituto deverá ser apresentado por meio do Requerimento de
Registro de Candidatura (RRC), instruído com a documentação do candidato e com a comprovação de ter
sido escolhido na forma do estatuto partidário, dispensada a apresentação de Demonstrativo de Regulari-
dade de Atos Partidários (DRAP) e dos demais documentos que o acompanham, na forma do art. 24.

CAPÍTULCAPÍTULCAPÍTULCAPÍTULCAPÍTULO IXO IXO IXO IXO IX
DOS PROCEDIMENTDOS PROCEDIMENTDOS PROCEDIMENTDOS PROCEDIMENTDOS PROCEDIMENTOS TÉCNICOOS TÉCNICOOS TÉCNICOOS TÉCNICOOS TÉCNICO-----OPERACIONAISOPERACIONAISOPERACIONAISOPERACIONAISOPERACIONAIS

Art. 68. Decididos todos os pedidos de registro, os partidos políticos, as coligações e os candidatos
serão notificados, por edital, publicado na imprensa oficial, nas capitais, e no cartório eleitoral, nas demais
localidades, para a audiência de verificação das fotografias e dos dados que constarão na urna eletrônica, a
ser realizada até o dia 28 de agosto de 2008, anteriormente ao fechamento do sistema de candidaturas.

§ 1º Constatado que a definição da foto digitalizada poderá dificultar o reconhecimento do candidato,
a fotografia poderá ser substituída no prazo de 2 dias, desde que requerido na audiência de verificação.

§ 2º O não-comparecimento dos interessados ou de seus representantes implica aceitação tácita, não
podendo ser suscitada questão relativa a problemas de exibição devido à má qualidade da foto apresentada.

§ 3º Da audiência de verificação será lavrada ata, consignando-se as ocorrências e manifestações
dos interessados.

CAPÍTULCAPÍTULCAPÍTULCAPÍTULCAPÍTULO XO XO XO XO X
DISPOSIÇÕES FINAISDISPOSIÇÕES FINAISDISPOSIÇÕES FINAISDISPOSIÇÕES FINAISDISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 69. O juiz eleitoral deverá cancelar automaticamente o registro de candidato que venha a renun-
ciar ou falecer.

Art. 70. Transitada em julgado a decisão que declarar a inelegibilidade do candidato, ser-lhe-á negado o
registro, ou cancelado, se já tiver sido feito, ou declarado nulo o diploma, se já expedido (LC nº 64/90, art. 15).

Art. 71. Constitui crime eleitoral a argüição de inelegibilidade ou a impugnação de registro de candi-
dato feita por interferência do poder econômico, desvio ou abuso do poder de autoridade, deduzida de
forma temerária ou de manifesta má-fé, incorrendo os infratores na pena de detenção de 6 meses a 2 anos
e multa (LC nº 64/90, art. 25).
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Art. 72. Os prazos a que se refere esta resolução serão peremptórios e contínuos e não se suspen-
dem aos sábados, domingos e feriados, entre 5 de julho de 2008 e a proclamação dos eleitos, inclusive em
segundo turno (LC nº 64/90, art. 16).

Parágrafo único. Os cartórios eleitorais divulgarão o horário de seu funcionamento para o período
previsto no caput, que não poderá ser encerrado antes das 19 horas.

Art. 73. Da convenção partidária até a apuração final da eleição, não poderão servir como juízes
eleitorais o cônjuge ou companheiro, parente consangüíneo ou afim, até o segundo grau, de candidato a
cargo eletivo registrado na circunscrição (Código Eleitoral, art. 14, § 3º).

Art. 74. Não poderão servir como chefe de cartório eleitoral, sob pena de demissão, membro de
diretório de partido político, candidato a cargo eletivo, seu cônjuge ou companheiro e parente consangüíneo
ou afim até o segundo grau (Código Eleitoral, art. 33, § 1º).

Art. 75. O membro do Ministério Público que mantém o direito à filiação partidária não poderá exer-
cer funções eleitorais enquanto não decorridos 2 anos do cancelamento da aludida filiação (LC nº 75/93,
art. 80).

Art. 76. 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 (Lei nº
9.504/97, art. 95).

Parágrafo único. Se, posteriormente ao registro da candidatura, candidato propuser ação contra juiz
que exerce função eleitoral, o afastamento deste somente decorrerá de declaração espontânea de suspeição
ou de procedência da respectiva exceção.

Art. 77. Os feitos eleitorais, no período entre 10 de junho e 31 de outubro de 2008, 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 (Lei nº 9.504/97, art. 94, caput).

§ 1º É defeso às autoridades mencionadas neste artigo deixar de cumprir qualquer prazo desta reso-
lução em razão do exercício de suas funções regulares (Lei nº 9.504/97, art. 94, § 1º).

§ 2º O descumprimento do disposto neste artigo constitui crime de responsabilidade e será objeto de
anotação funcional para efeito de promoção na carreira (Lei nº 9.504/97, art. 94, § 2º).

§ 3º Além das polícias judiciárias, os órgãos da receita federal, estadual e municipal, os tribunais e os
órgãos de contas auxiliarão a Justiça Eleitoral na apuração dos delitos eleitorais, com prioridade sobre suas
atribuições regulares (Lei nº 9.504/97, art. 94, § 3º).

Art. 78. Esta resolução entrará em vigor na data de sua publicação, dela fazendo parte o Anexo I –
Fluxograma do Registro de Candidatura.

Brasília, 28 de fevereiro de 2008.
Cezar Peluso, Vice-Presidente no exercício da Presidência – Ari Pargendler, Relator – Carlos Ayres Britto –

José Delgado – Caputo Bastos – Marcelo Ribeiro.
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INSTRUÇÃO Nº 121 – CLASSE 12ª – BRASÍLIA – DISTRITINSTRUÇÃO Nº 121 – CLASSE 12ª – BRASÍLIA – DISTRITINSTRUÇÃO Nº 121 – CLASSE 12ª – BRASÍLIA – DISTRITINSTRUÇÃO Nº 121 – CLASSE 12ª – BRASÍLIA – DISTRITINSTRUÇÃO Nº 121 – CLASSE 12ª – BRASÍLIA – DISTRITO FEDERALO FEDERALO FEDERALO FEDERALO FEDERAL.....

RRRRRelator: Ministro Ari Pelator: Ministro Ari Pelator: Ministro Ari Pelator: Ministro Ari Pelator: Ministro Ari Pargendlerargendlerargendlerargendlerargendler.....

Dispõe sobre a propaganda eleitoral e as condutas vedadas aos
agentes públicos em campanha eleitoral (eleições de 2008).

O Tribunal Superior Eleitoral, usando das atribuições que lhe conferem o artigo 23, inciso IX, do
Código Eleitoral e o artigo 105 da Lei nº 9.504, de 30 de setembro de 1997, resolve expedir a seguinte
instrução:

CAPÍTULCAPÍTULCAPÍTULCAPÍTULCAPÍTULO IO IO IO IO I
DISPOSIÇÕES PRELIMINARESDISPOSIÇÕES PRELIMINARESDISPOSIÇÕES PRELIMINARESDISPOSIÇÕES PRELIMINARESDISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º A propaganda eleitoral nas eleições municipais de 2008, ainda que realizada pela Internet ou
por outros meios eletrônicos de comunicação, obedecerá ao disposto nesta resolução.

Art. 2º O juiz eleitoral da comarca é competente para tomar todas as providências relacionadas à
propaganda eleitoral, assim como para julgar representações e reclamações a ela pertinentes.

Parágrafo único. Onde houver mais de um juiz eleitoral, o Tribunal Regional Eleitoral designará aquele(s)
que ficará(ão) responsável(is) pela propaganda eleitoral.

Art. 3º A propaganda eleitoral somente será permitida a partir de 6 de julho de 2008, vedado qual-
quer tipo de propaganda política paga no rádio ou na televisão (Lei nº 9.504/97, art. 36, caput e § 2º).

§ 1º Ao postulante a candidatura a cargo eletivo é permitida a realização, na quinzena anterior à
escolha pelo partido político, de propaganda intrapartidária com vista à indicação de seu nome, inclusive
mediante a afixação de faixas e cartazes em local próximo da convenção, com mensagem aos convencio-
nais, vedado o uso de rádio, televisão, outdoor e Internet (Lei nº 9.504/97, art. 36, § 1º).

§ 2º A propaganda de que trata o parágrafo anterior deverá ser imediatamente retirada após a res-
pectiva convenção.

§ 3º A partir de 1º de julho de 2008, não será veiculada a propaganda partidária gratuita prevista na
Lei nº 9.096/95 (Lei nº 9.504/97, art. 36, § 2º).

§ 4º A violação do disposto neste artigo sujeitará o responsável pela divulgação da propaganda e o
beneficiário, quando comprovado o seu prévio conhecimento, à multa no valor de R$21.282,00 (vinte e um
mil duzentos e oitenta e dois reais) a R$53.205,00 (cinqüenta e três mil duzentos e cinco reais) ou equiva-
lente ao custo da propaganda, se este for maior (Lei nº 9.504/97, art. 36, § 3º).

Art. 4º É vedada, desde 48 horas antes até 24 horas depois da eleição, a veiculação de qualquer
propaganda política na Internet, no rádio ou na televisão – incluídos, entre outros, as rádios comunitárias e
os canais de televisão que operam em UHF, VHF e por assinatura –, e, ainda, a realização de comícios ou
reuniões públicas (Código Eleitoral, art. 240, p. único).

CAPÍTULCAPÍTULCAPÍTULCAPÍTULCAPÍTULO IIO IIO IIO IIO II
DDDDDA PROPA PROPA PROPA PROPA PROPAGANDAGANDAGANDAGANDAGANDA EM GERALA EM GERALA EM GERALA EM GERALA EM GERAL

Art. 5º A propaganda, qualquer que seja a sua forma ou modalidade, mencionará 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 (Código Eleitoral, art. 242, caput).

Parágrafo único. Sem prejuízo do processo e das penas cominadas, a Justiça Eleitoral adotará medi-
das para impedir ou fazer cessar imediatamente a propaganda realizada com infração do disposto neste
artigo (Código Eleitoral, art. 242, p. único e Resolução nº 18.698, de 21.10.92).

Art. 6º Na hipótese de coligação, constarão da propaganda do candidato a prefeito, obrigatoriamen-
te e de modo legível, sob a denominação da coligação, as legendas de todos os partidos políticos que a

***** Fonte: Site do TRE-MG, links: “Eleições”, “Eleições 2008”, “Resoluções TSE (instruções)”
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integram; e da propaganda para vereador constará apenas a legenda do partido político do respectivo
candidato sob o nome da coligação (Lei nº 9.504/97, art. 6º, § 2º).

Art. 7º Na propaganda do candidato a prefeito deverá constar, também, o nome do candidato a vice-
prefeito, de modo claro e legível.

Art. 8º Não será tolerada propaganda (Código Eleitoral, art. 243, caput):
I – de guerra, de processos violentos para subverter o regime, a ordem política e social, ou de precon-

ceitos de raça ou de classes (Código Eleitoral, art. 243, I);
II – que provoque animosidade entre as Forças Armadas ou contra elas, ou delas contra as classes e

as instituições civis (Código Eleitoral, art. 243, II);
III – de incitamento de atentado contra pessoa ou bens (Código Eleitoral, art. 243, III);
IV – de instigação à desobediência coletiva ao cumprimento da lei de ordem pública (Código Eleitoral,

art. 243, IV);
V – que implique oferecimento, promessa ou solicitação de dinheiro, dádiva, rifa, sorteio ou vantagem

de qualquer natureza (Código Eleitoral, art. 243, V);
VI – que perturbe o sossego público, com algazarra ou abuso de instrumentos sonoros ou sinais

acústicos (Código Eleitoral, art. 243, VI);
VII – por meio de impressos ou de objeto que pessoa, inexperiente ou rústica, possa confundir com

moeda (Código Eleitoral, art. 243, VII);
VIII – que prejudique a higiene e a estética urbana ou contravenha a posturas municipais ou a outra

qualquer restrição de direito (Código Eleitoral, art. 243, VIII);
IX – que caluniar, difamar ou injuriar qualquer pessoa, bem como atingir órgãos ou entidades que

exerçam autoridade pública (Código Eleitoral, art. 243, IX);
X – que desrespeite os símbolos nacionais (Lei nº 5.700, de 1º.9.71).
Art. 9º O ofendido por calúnia, difamação ou injúria, sem prejuízo e independentemente da ação

penal competente, poderá demandar, no juízo cível, a reparação do dano moral, respondendo por este o
ofensor e, solidariamente, o partido político deste, quando responsável por ação ou omissão, e quem quer
que, favorecido pelo crime, haja de qualquer modo contribuído para ele (Código Eleitoral, art. 243, § 1º).

Art. 10. A realização de qualquer ato de propaganda partidária ou eleitoral, em recinto aberto ou
fechado, não depende de licença da polícia (Lei nº 9.504/97, art. 39, caput).

§ 1º O candidato, o partido político ou a coligação que promover o ato fará a devida comunicação à
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 (Lei nº 9.504/97,
art. 39, § 1º).

§ 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 (Lei nº 9.504/97, art. 39, § 2º).

Art. 11. Aos juízes eleitorais designados pelos tribunais regionais eleitorais, nos municípios onde
houver mais de uma zona eleitoral, e aos juízes eleitorais, nas demais localidades, compete julgar as recla-
mações sobre a localização dos comícios e tomar providências sobre a distribuição eqüitativa dos locais aos
partidos políticos e às coligações (Código Eleitoral, art. 245, § 3º).

Art. 12. É assegurado aos partidos políticos o direito de, independentemente de licença da autorida-
de pública e do pagamento de qualquer contribuição (Código Eleitoral, art. 244, I e II, e Lei nº 9.504/97, art.
39, §§ 3º e 5º):

I – fazer inscrever, na fachada de suas sedes e dependências, o nome que os designe, pela forma que
melhor lhes parecer;

II – instalar e fazer funcionar, no período compreendido entre o início da propaganda eleitoral e a
véspera da eleição, das 8 horas às 22 horas, alto-falantes ou amplificadores de som, nos locais referidos,
assim como em veículos seus ou à sua disposição, em território nacional, com observância da legislação
comum e dos § 1º e § 2º;

III – comercializar material de divulgação institucional, desde que não contenha nome e número de
candidato, bem como cargo em disputa.

§ 1º São vedados a instalação e o uso de alto-falantes ou amplificadores de som em distância inferior
a duzentos metros (Lei nº 9.504/97, art. 39, § 3º):
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I – das sedes dos Poderes Executivo e Legislativo da União, dos estados, do Distrito Federal e dos
municípios, das sedes dos órgãos judiciais, dos quartéis e de outros estabelecimentos militares (Lei nº
9.504/97, art. 39, § 3º, I);

II – dos hospitais e casas de saúde (Lei nº 9.504/97, art. 39, § 3º, II);
III – das escolas, bibliotecas públicas, igrejas e teatros, quando em funcionamento (Lei nº 9.504/97,

art. 39, § 3º, III);
§ 2º Excepcionalmente, pode ser utilizada a aparelhagem de sonorização fixa durante a realização de

comícios no horário compreendido entre as 8 horas e as 24 horas (Lei nº 9.504/97, art. 39, § 4º).
§ 3º 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 (Lei nº 9.504/97, art. 39, § 7º).

§ 4º 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 (Lei nº 9.504/97, art. 39, § 6º).

Art. 13. Nos bens cujo uso dependa de cessão ou permissão do poder público, ou que a ele perten-
çam, e nos de uso comum, inclusive postes de iluminação pública e sinalização de tráfego, viadutos, passa-
relas, pontes, paradas de ônibus e outros equipamentos urbanos, é vedada a veiculação de propaganda de
qualquer natureza, inclusive pichação, inscrição a tinta, fixação de placas, estandartes, faixas e assemelha-
dos (Lei nº 9.504/97, art. 37, caput).

§ 1º Quem veicular propaganda em desacordo com o disposto no caput será notificado para, no prazo
de 48 horas, removê-la e restaurar o bem, sob pena de multa no valor de R$2.000,00 (dois mil reais) a
R$8.000,00 (oito mil reais), ou defender-se (Lei nº 9.504/97, art. 37, § 1º).

§ 2º 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,
templos, ginásios, estádios, ainda que de propriedade privada.

§ 3º Nas árvores e jardins localizados em áreas públicas, não é permitida a colocação de propaganda
eleitoral, mesmo que não lhes cause dano.

§ 4º É permitida a colocação de bonecos e de cartazes móveis ao longo das vias públicas, desde que
não dificulte o bom andamento do trânsito (Resolução nº 22.243, de 8.6.2006).

§ 5º A vedação do caput se aplica também aos tapumes de obras ou prédios públicos.
§ 6º Nas dependências do Poder Legislativo, a veiculação de propaganda eleitoral ficará a critério da

Mesa Diretora (Lei nº 9.504/97, art. 37, § 3º).
Art. 14. Em bens particulares, independe de obtenção de licença municipal e de autorização da Jus-

tiça Eleitoral a veiculação de propaganda eleitoral por meio da fixação de faixas, placas, cartazes, pinturas
ou inscrições, que não excedam a 4m2 e que não contrariem a legislação, inclusive a que dispõe sobre
posturas municipais (Lei nº 9.504/97, art. 37, § 2º).

Parágrafo único. O descumprimento do disposto no caput sujeitará o infrator à penalidade do art. 17.
Art. 15. 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 político, da coligação ou do candidato (Lei nº 9.504/97, art. 38).

Parágrafo único. 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 o contratou, e a respectiva tiragem.

Art. 16. O candidato cujo registro esteja sub judice poderá efetuar todos os atos relativos à sua campa-
nha eleitoral, inclusive utilizar o horário eleitoral gratuito para sua propaganda, no rádio e na televisão.

CAPÍTULCAPÍTULCAPÍTULCAPÍTULCAPÍTULO IIIO IIIO IIIO IIIO III
DDDDDA PROPA PROPA PROPA PROPA PROPAGANDAGANDAGANDAGANDAGANDA ELEITA ELEITA ELEITA ELEITA ELEITORAL EM OUTDOORORAL EM OUTDOORORAL EM OUTDOORORAL EM OUTDOORORAL EM OUTDOOR

Art. 17. É vedada a propaganda eleitoral paga por meio de outdoors, sujeitando-se a empresa res-
ponsável, os partidos, coligações e candidatos à imediata retirada da propaganda irregular e ao pagamento
de multa no valor de R$5.320,50 (cinco mil trezentos e vinte reais e cinqüenta centavos) a R$15.961,50
(quinze mil novecentos e sessenta e um reais e cinqüenta centavos) (Lei nº 9.504/97, art. 39, § 8º).
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CAPÍTULCAPÍTULCAPÍTULCAPÍTULCAPÍTULO IVO IVO IVO IVO IV
DDDDDA PROPA PROPA PROPA PROPA PROPAGANDAGANDAGANDAGANDAGANDA ELEITA ELEITA ELEITA ELEITA ELEITORAL NA INTERNETORAL NA INTERNETORAL NA INTERNETORAL NA INTERNETORAL NA INTERNET

Art. 18. A propaganda eleitoral na Internet somente será permitida na página do candidato destinada
exclusivamente à campanha eleitoral.

Art. 19. Os candidatos poderão manter página na Internet com a terminação can.br, ou com outras
terminações, como mecanismo de propaganda eleitoral até a antevéspera da eleição (Resolução nº 21.901,
de 24.8.2004 e Resolução nº 22.460, de 26.10.2006).

§ 1º O candidato interessado deverá providenciar o cadastro do respectivo domínio no órgão gestor
da Internet Brasil, responsável pela distribuição e pelo registro de domínios (www.registro.br), observando
a seguinte especificação: http://www.nomedocandidatonumerodocandidato.can.br, em que nomedocandidato
deverá corresponder ao nome indicado para constar da urna eletrônica e numerodocandidato deverá
corresponder ao número com o qual concorre.

§ 2º O registro do domínio de que trata este artigo somente poderá ser realizado após o efetivo
requerimento do registro de candidatura perante a Justiça Eleitoral e será isento de taxa, ficando a cargo do
candidato as despesas com criação, hospedagem e manutenção da página.

§ 3º Os domínios com a terminação can.br serão automaticamente cancelados após a votação em
primeiro turno, salvo os pertinentes a candidatos que estejam concorrendo em segundo turno, que serão
cancelados após esta votação.

CAPÍTULCAPÍTULCAPÍTULCAPÍTULCAPÍTULO VO VO VO VO V
DDDDDA PROPA PROPA PROPA PROPA PROPAGANDAGANDAGANDAGANDAGANDA ELEITA ELEITA ELEITA ELEITA ELEITORAL NA IMPRENSAORAL NA IMPRENSAORAL NA IMPRENSAORAL NA IMPRENSAORAL NA IMPRENSA

Art. 20. É permitida, até a antevéspera das eleições, a divulgação paga, na imprensa escrita, de propagan-
da eleitoral, no espaço máximo, por edição, para cada candidato, partido político ou coligação, de um oitavo de
página de jornal padrão e um quarto de página de revista ou tablóide (Lei nº 9.504/97, art. 43, caput).

§ 1º A inobservância do disposto neste artigo sujeita os responsáveis pelos veículos de divulgação e
os partidos políticos, 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 (Lei nº
9.504/97, art. 43, p. único).

§ 2º Ao jornal de dimensão diversa do padrão e do tablóide aplica-se a regra do caput, de acordo com
o tipo de que mais se aproxime.

§ 3º Não caracterizará propaganda eleitoral a divulgação de opinião favorável a candidato, a partido
político ou a coligação pela imprensa escrita, desde que não seja matéria paga, mas os abusos e os exces-
sos, assim como as demais formas de uso indevido do meio de comunicação, serão apurados e punidos nos
termos do art. 22 da Lei Complementar nº 64/90.

§ 4º Fica autorizada a reprodução virtual das páginas do jornal impresso na internet, desde que seja
feita no sítio do próprio jornal, independentemente do seu conteúdo, devendo ser respeitado integralmente
o formato gráfico e o conteúdo editorial da versão impressa. O veículo deverá atender, nesta hipótese, o
disposto no caput do presente artigo. (artigo com redação alterada pelo art. 1º da Resolução TSE nº 22.781,
de 05/05/2008.)

CAPÍTULCAPÍTULCAPÍTULCAPÍTULCAPÍTULO VIO VIO VIO VIO VI
DDDDDA PROGRAMAÇÃO NORMAL E DOA PROGRAMAÇÃO NORMAL E DOA PROGRAMAÇÃO NORMAL E DOA PROGRAMAÇÃO NORMAL E DOA PROGRAMAÇÃO NORMAL E DO

NONONONONOTICIÁRIO NO RÁDIO E NA TELEVISÃOTICIÁRIO NO RÁDIO E NA TELEVISÃOTICIÁRIO NO RÁDIO E NA TELEVISÃOTICIÁRIO NO RÁDIO E NA TELEVISÃOTICIÁRIO NO RÁDIO E NA TELEVISÃO

Art. 21. A partir de 1º de julho de 2008, é vedado às emissoras de rádio e televisão, em sua progra-
mação normal e noticiário (Lei nº 9.504/97, art. 45, caput):

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 (Lei nº 9.504/97, art. 45, I);

II – usar trucagem, montagem ou outro recurso de áudio ou vídeo que, de qualquer forma, degradem
ou ridicularizem candidato, partido político ou coligação, bem como produzir ou veicular programa com esse
efeito (Lei nº 9.504/97, art. 45, II);

III – veicular propaganda política ou difundir opinião favorável ou contrária a candidato, partido políti-
co ou coligação, a seus órgãos ou representantes (Lei nº 9.504/97, art. 45, III);
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IV – dar tratamento privilegiado a candidato, partido político ou coligação (Lei nº 9.504/97, art. 45, IV);
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 (Lei nº 9.504/97, art. 45, V);

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 o nome por ele indicado para uso na urna
eletrônica, e, sendo o nome do programa o mesmo que o do candidato, fica proibida a sua divulgação, sob
pena de cancelamento do respectivo registro (Lei nº 9.504/97, art. 45, VI).

§ 1º A partir do resultado da convenção, é vedado, ainda, às emissoras transmitir programa apresen-
tado ou comentado por candidato escolhido em convenção (Lei nº 9.504/97, art. 45, § 1º).

§ 2º Entende-se por trucagem todo e qualquer efeito realizado em áudio ou vídeo que possa degradar
ou ridicularizar candidato, partido político ou coligação, ou que possa desvirtuar a realidade e beneficiar ou
prejudicar qualquer candidato, partido político ou coligação.

§ 3º Entende-se por montagem toda e qualquer junção de registros de áudio ou vídeo que possa
degradar ou ridicularizar candidato, partido político ou coligação, ou que possa desvirtuar a realidade e
beneficiar ou prejudicar qualquer candidato, partido político ou coligação.

§ 4º Sem prejuízo do disposto no parágrafo único do art. 38, a inobservância do disposto neste artigo
sujeita a emissora ao pagamento de multa no valor de R$21.282,00 (vinte e um mil duzentos e oitenta e dois
reais) a R$106.410,00 (cento e seis mil quatrocentos e dez reais), duplicada em caso de reincidência (Lei nº
9.504/97, art. 45, § 2º).

§ 5º As disposições deste artigo aplicam-se às páginas mantidas pelas empresas de comunicação
social na Internet e demais redes destinadas à prestação de serviços de telecomunicações de valor adicio-
nado (Lei nº 9.504/97, art. 45, § 3º).

Seção ISeção ISeção ISeção ISeção I
Dos DebatesDos DebatesDos DebatesDos DebatesDos Debates

Art. 22. Independentemente da veiculação de propaganda eleitoral gratuita no horário definido nesta
resolução, é facultada a transmissão, por emissora de rádio ou televisão, de debates sobre as eleições
majoritária ou proporcional (Lei nº 9.504/97, art. 46).

Parágrafo único. O debate será realizado segundo as regras estabelecidas em acordo celebrado
entre todos os partidos políticos e coligações com candidato ao pleito e a emissora de rádio ou televisão
interessada na realização do evento, o qual deve ser submetido à homologação pelo juiz eleitoral.

Art. 23. Inexistindo acordo, o debate, inclusive os realizados na Internet ou em qualquer outro meio
eletrônico de comunicação, seguirá as seguintes regras, sendo assegurada a participação de candidatos
dos partidos políticos com representação na Câmara dos Deputados, e facultada a dos demais (Lei nº
9.504/97, art. 46, caput):

I – nas eleições majoritárias, a apresentação dos debates poderá ser feita (Lei nº 9.504/97, art. 46, I):
a) em conjunto, estando presentes todos os candidatos (Lei nº 9.504/97, art. 46, I, a);
b) em grupos, estando presentes, no mínimo, 3 candidatos (Lei nº 9.504/97, art. 46, I, b);
II – nas eleições proporcionais, os debates deverão ser organizados de modo que assegurem a pre-

sença de número equivalente de candidatos de todos os partidos políticos e coligações a um mesmo cargo
eletivo, podendo desdobrar-se em mais de um dia (Lei nº 9.504/97, art. 46, II);

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 políticos e coligações interessados (Lei nº 9.504/97, art. 46, III).

§ 1º Será admitida a realização de debate sem a presença de candidato de algum partido político ou
de coligação, desde que o veículo de comunicação responsável comprove tê-lo convidado com a antecedên-
cia mínima de 72 horas da realização do debate (Lei nº 9.504/97, art. 46, § 1º).

§ 2º É vedada a presença de um mesmo candidato à eleição proporcional em mais de um debate da
mesma emissora (Lei nº 9.504/97, art. 46, § 2º).

§ 3º Para efeito do disposto neste artigo, considera-se a representação de cada partido político na
Câmara dos Deputados a resultante da eleição.
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§ 4º O horário destinado à realização de debate poderá ser destinado à entrevista de candidato, caso
apenas este tenha comparecido ao evento.

§ 5º O debate não poderá ultrapassar o horário de meia-noite dos dias 2 de outubro de 2008, primeiro
turno, e 24 de outubro de 2008, no caso de segundo turno (Resolução nº 22.452, de 17.10.2006).

Art. 24. Os pré-candidatos poderão participar de entrevistas, debates e encontros antes de 6 de
julho de 2008, desde que não exponham propostas de campanha (Resolução nº 22.231, de 8.6.2006).

CAPÍTULCAPÍTULCAPÍTULCAPÍTULCAPÍTULO VIIO VIIO VIIO VIIO VII
DDDDDA PROPA PROPA PROPA PROPA PROPAGANDAGANDAGANDAGANDAGANDA ELEITA ELEITA ELEITA ELEITA ELEITORAL GRAORAL GRAORAL GRAORAL GRAORAL GRATUITTUITTUITTUITTUITA NO RÁDIO EA NO RÁDIO EA NO RÁDIO EA NO RÁDIO EA NO RÁDIO E

NA TELEVISÃONA TELEVISÃONA TELEVISÃONA TELEVISÃONA TELEVISÃO

Art. 25. A propaganda eleitoral no rádio e na televisão restringir-se-á ao horário gratuito, vedada a
veiculação de propaganda paga, respondendo o candidato, o partido político e a coligação pelo seu conteú-
do (Lei nº 9.504/97, art. 44).

§ 1º A propaganda eleitoral gratuita na televisão deverá utilizar a Linguagem Brasileira de Sinais (Li-
bras) ou os recursos de legenda, que deverão constar obrigatoriamente do material entregue às emissoras.

§ 2º Será punida, na forma da lei, por veiculação de propaganda eleitoral irregular, a emissora não autori-
zada a funcionar pelo poder competente (Lei nº 4.117/62, art. 70 e Lei Complementar nº 64/90, art. 22).

Art. 26. No horário reservado para a propaganda eleitoral, não se permitirá utilização comercial, ou seja,
propaganda realizada com a intenção, ainda que disfarçada ou subliminar, de promover marca ou produto.

Art. 27. As emissoras de rádio, inclusive as rádios comunitárias, as emissoras de televisão que ope-
ram em VHF e UHF e os canais de televisão por assinatura sob a responsabilidade das câmaras municipais
reservarão, no período de 19 de agosto a 2 de outubro de 2008, horário destinado à divulgação, em rede, da
propaganda eleitoral gratuita, a ser feita da seguinte forma (Lei nº 9.504/97, art. 47, caput, § 1º, VI e VII e
art. 57):(artigo com redação alterada pelo art. 2º da Resolução TSE nº 22.781, de 05/05/2008.)

I – na eleição para prefeito e vice-prefeito, às segundas, quartas e sextas-feiras:
a) das 7h às 7h30 e das 12h às 12h30, no rádio;
b) das 13h às 13h30 e das 20h30 às 21h, na televisão;
II – nas eleições para vereador, às terças, quintas-feiras e sábados:
a) das 7h às 7h30 e das 12h às 12h30, no rádio;
b) das 13h às 13h30 e das 20h30 às 21h, na televisão.
Parágrafo único. Na veiculação da propaganda eleitoral gratuita, será considerado o horário de Brasília.
Art. 28. Os juízes eleitorais distribuirão os horários reservados à propaganda de cada eleição entre

os partidos políticos e as coligações que tenham candidato, observados os seguintes critérios (Lei nº 9.504/
97, art. 47, § 2º, I e II):

I – um terço, igualitariamente;
II – dois terços, proporcionalmente ao número de representantes na Câmara dos Deputados, consi-

derado, no caso de coligação, o resultado da soma do número de representantes de todos os partidos
políticos que a integrarem.

§ 1º Para efeito do disposto neste artigo, a representação de cada partido político na Câmara dos
Deputados é a resultante da eleição (Lei nº 9.504/97, art. 47, § 3º).

§ 2º O número de representantes de partido político que tenha resultado de fusão ou a que se tenha
incorporado outro corresponderá à soma dos representantes que os partidos políticos de origem possuíam
na data mencionada no parágrafo anterior (Lei nº 9.504/97, art. 47, § 4º).

§ 3º Se o candidato a prefeito deixar de concorrer, em qualquer etapa do pleito, e, não havendo
substituição, far-se-á nova distribuição do tempo entre os candidatos remanescentes (Lei nº 9.504/97, art.
47, § 5º).

§ 4º As coligações sempre serão tratadas como um único partido político.
§ 5º Para fins de divisão do tempo reservado à propaganda, não serão consideradas as frações de

segundo, e as sobras que resultarem desse procedimento serão adicionadas no programa de cada dia ao
tempo destinado ao último partido político ou coligação.

§ 6º Aos partidos políticos e às coligações que, após a aplicação dos critérios de distribuição referi-
dos 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 (Lei nº 9.504/97, art. 47, § 6º).
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§ 7º A Justiça Eleitoral, os representantes das emissoras de rádio e televisão e os representantes
dos partidos políticos, por ocasião da elaboração do plano de mídia, compensarão sobras e excessos, res-
peitando-se o horário reservado para propaganda eleitoral gratuita.

§ 8º É vedado aos partidos políticos e coligações incluir, no horário destinado aos candidatos propor-
cionais, propaganda das candidaturas majoritárias, ou vice-versa, ressalvada a utilização, durante a exibi-
ção do programa, de legendas com referência a candidatos majoritários, ou, ao fundo, cartazes ou fotogra-
fias desses candidatos.

§ 9º O partido político ou a coligação que não observar a regra contida no parágrafo anterior perderá,
em seu horário de propaganda gratuita, tempo equivalente no horário reservado à propaganda da eleição
disputada pelo candidato beneficiado.

Art. 29. Nos municípios em que não haja emissora de televisão, os órgãos regionais de direção da
maioria dos partidos políticos participantes do pleito poderão requerer, até o dia 6 de julho de 2008, ao
Tribunal Regional Eleitoral que reserve dez por cento do tempo destinado à propaganda eleitoral gratuita
para divulgação, em rede, da propaganda dos candidatos desses municípios, pelas emissoras geradoras
que os atingem (Lei nº 9.504/97, art. 48, caput).

§ 1º A rede a que se refere este artigo será formada por todas as emissoras geradoras sediadas no
mesmo município.

§ 2º Os partidos políticos podem, a cada dia, destinar o tempo reservado para a propaganda de
diferentes municípios.

§ 3º Ainda que não haja segundo turno nos municípios-sede das emissoras geradoras, os partidos
poderão formular o pedido a que se refere o caput – dez por cento do tempo que seria destinado, caso
ocorresse segundo turno na sede das geradoras (Resolução nº 21.934, de 5.10.2004).

§ 4º O disposto neste artigo aplica-se às emissoras de rádio nas mesmas condições (Lei nº 9.504/97,
art. 48, § 2º).

Art. 30. Se houver segundo turno, as emissoras de rádio e televisão reservarão, a partir de 48 horas
da proclamação dos resultados do primeiro turno e até 24 de outubro de 2008, horário destinado à divulga-
ção da propaganda eleitoral gratuita para eleição de prefeito, dividido em 2 períodos diários de 20 minutos,
inclusive aos domingos, iniciando-se às 7h e às 12h, no rádio, e às 13h e às 20h30, na televisão, horário de
Brasília (Lei nº 9.504/97, art. 49, caput).

Parágrafo único. O tempo de cada período diário será dividido igualitariamente entre os candidatos
(Lei nº 9.504/97, art. 49, § 2º).

Art. 31. Os juízes eleitorais efetuarão, até 12 de agosto de 2008, o 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, apresen-
tando-se as demais na ordem do sorteio (Lei nº 9.504/97, art. 50).

Art. 32. Durante os períodos mencionados nos arts. 27 e 30, 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 das câmaras municipais reservarão, ainda, 30 minutos diários, inclusive
aos domingos, para a propaganda eleitoral gratuita, a serem usados em inserções de até 60 segundos, a
critério do respectivo partido político ou coligação, assinadas obrigatoriamente pelo partido político ou
coligação, e distribuídas, ao longo da programação veiculada entre as 8 horas e as 24 horas, nos termos do
art. 28, obedecido o seguinte (Lei nº 9.504/97, art. 51, II, III e IV e art. 57): (artigo com redação alterada
pelo art. 3º da Resolução TSE nº 22.781, de 05/05/2008.)

I – destinação exclusiva do tempo para a campanha dos candidatos a prefeito e vice-prefeito;
II – a distribuição levará em conta os blocos de audiência entre as 8 horas e as 12 horas; as 12 horas

e as 18 horas; as 18 horas e as 21 horas; as 21 horas e as 24 horas, de modo que o número de inserções seja
dividido igualmente entre eles;

III – 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 político ou coligação.

§ 1º As inserções no rádio e na televisão serão calculadas à base de 30 segundos e poderão ser
divididas em módulos de 15 segundos, ou agrupadas em módulos de 60 segundos, a critério de cada partido
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político ou coligação; em qualquer caso é obrigatória a identificação do partido político ou da coligação
(Resolução nº 20.698, de 15.8.2000).

§ 2º As emissoras de rádio e televisão deverão evitar a veiculação de inserções idênticas no mesmo
intervalo da programação normal.

Art. 33. A partir do dia 8 de julho de 2008, os juízes eleitorais convocarão os partidos políticos e a
representação das emissoras de televisão e de rádio para elaborarem o plano de mídia, nos termos do artigo
anterior, para o uso da parcela do horário eleitoral gratuito a que tenham direito, garantida a todos partici-
pação nos horários de maior e menor audiência (Lei nº 9.504/97, art. 52).

Parágrafo único. Caso os representantes 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.

Art. 34. Os partidos políticos e as coligações deverão apresentar mapas de mídia diários ou periódi-
cos às emissoras, observados os seguintes requisitos (Resolução nº 20.329, de 25.8.98):

I – nome do partido político ou da coligação;
II – título ou número do filme a ser veiculado;
III – duração do filme;
IV – dias e faixas de veiculação;
V – nome e assinatura de pessoa credenciada pelos partidos políticos e pelas coligações para a

entrega das fitas com os programas que serão veiculados.
§ 1º Sem prejuízo do prazo para a entrega das fitas, os mapas de mídia deverão ser apresentados até

as 14 horas da véspera de sua veiculação.
§ 2º Para as transmissões previstas para sábados, domingos e segundas-feiras, os mapas deverão

ser apresentados até as 14 horas da sexta-feira imediatamente anterior.
§ 3º As emissoras ficam eximidas de responsabilidade decorrente de transmissão de programa em desa-

cordo com os mapas de mídia apresentados, quando não observado o prazo estabelecido no § 1º e no § 2º.
§ 4º Os partidos políticos e as coligações deverão comunicar ao juiz eleitoral e às emissoras, previa-

mente, 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 necessi-
dade, devendo a substituição das pessoas indicadas ser feita com 24 horas de antecedência.

§ 5º As emissoras estarão desobrigadas do recebimento de mapas de mídia e material que não forem
encaminhados pelas pessoas credenciadas.

§ 6º As emissoras deverão fornecer à Justiça Eleitoral, aos partidos políticos e às coligações, previ-
amente, a indicação dos endereços, telefones, números de fac-símile e os nomes das pessoas responsáveis
pelo recebimento de fitas e mapas de mídia, após a comunicação de que trata o § 4º.

Art. 35. Os programas de propaganda eleitoral gratuita deverão ser gravados em meio de
armazenamento compatível com as condições técnicas da emissora geradora.

§ 1º As gravações deverão ser conservadas pelo prazo de 20 dias depois de transmitidas pelas
emissoras de até 1 quilowatt e pelo prazo de 30 dias pelas demais (Lei nº 4.117/62, art. 71, § 3º, com
alterações do Decreto-Lei nº 236, de 28.2.67).

§ 2º As emissoras e os partidos políticos ou coligações acordarão, sob a supervisão do juiz eleitoral,
sobre a entrega das gravações, obedecida a antecedência mínima de 4 horas do horário previsto para o
início da transmissão de programas divulgados em rede, e de 12 horas do início do primeiro bloco no caso de
inserções, sempre no local da geração.

§ 3º A propaganda eleitoral a ser veiculada no programa de rádio que vai ao ar às 7 horas deve ser
entregue até as 22 horas do dia anterior.

§ 4º Em cada fita a ser encaminhada à emissora, o partido político ou a coligação deverá incluir a
denominada claquete, na qual deverão estar registradas as informações constantes dos incisos I a IV do
caput do artigo anterior, que servirão para controle interno da emissora, não devendo ser veiculada ou
computada no tempo reservado para o programa eleitoral.

§ 5º A fita para a veiculação da propaganda eleitoral deverá ser entregue à emissora geradora pelo
representante legal do partido ou da coligação, ou por pessoa por ele indicada, a quem será dado recibo
após a verificação da qualidade técnica da fita.
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§ 6º Caso o material e/ou o mapa de mídia não sejam entregues no prazo ou pelas pessoas
credenciadas, as emissoras veicularão o último material por elas exibido, independentemente de consulta
prévia ao partido político ou à coligação.

§ 7º Durante os períodos mencionados no § 1º, as gravações ficarão no arquivo da emissora, mas à
disposição da autoridade eleitoral competente, para servir como prova dos abusos ou dos crimes porventura
cometidos.

§ 8º A inserção cuja duração ultrapasse o estabelecido no plano de mídia terá a sua parte final cortada.
§ 9º 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 9.504/97”.

Art. 36. Não serão admitidos cortes instantâneos ou qualquer tipo de censura prévia nos programas
eleitorais gratuitos (Lei nº 9.504/97, art. 53, caput).

§ 1º É vedada a veiculação de propaganda que possa degradar ou ridicularizar candidatos, sujeitan-
do-se o partido político ou a coligação infratores à perda do direito à veiculação de propaganda no horário
eleitoral gratuito do dia seguinte ao da decisão (Lei nº 9.504/97, art. 53, § 1º).

§ 2º Sem prejuízo do disposto no parágrafo anterior, a requerimento de partido político, coligação ou
candidato, a Justiça Eleitoral impedirá a reapresentação de propaganda ofensiva à honra de candidato, à
moral e aos bons costumes (Lei nº 9.504/97, art. 53, § 2º).

§ 3º A reiteração de conduta que já tenha sido punida pela Justiça Eleitoral poderá ensejar a suspen-
são temporária do programa.

Art. 37. 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 de outra coligação, sendo vedada a participação de
qualquer pessoa mediante remuneração (Lei nº 9.504/97, art. 54, caput).

Parágrafo único. No segundo turno das eleições, não será permitida, nos programas de que trata
este artigo, a participação de filiados a partidos políticos que tenham formalizado apoio a outros candidatos
(Lei nº 9.504/97, art. 54, p. único; Resolução nº 20.383, de 8.10.98).

Art. 38. Na propaganda eleitoral no horário gratuito, são aplicáveis ao partido político, coligação ou
candidato as seguintes vedações (Lei nº 9.504/97, art. 55, caput, c.c. o art. 45, I e II):

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 alguma forma, degradem ou
ridicularizem candidato, partido político ou coligação, ou produzir ou veicular programa com esse efeito.

Parágrafo único. A inobservância do disposto neste artigo 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 subse-
qüente, dobrada a cada reincidência, devendo, no mesmo período, exibir-se a informação de que a não-
veiculação do programa resulta de infração da Lei Eleitoral (Lei nº 9.504/97, art. 55, p. único).

Art. 39. Durante toda a transmissão pela televisão, em bloco ou em inserções, a propaganda deverá
ser identificada pela legenda “propaganda eleitoral gratuita” e pelo município a que se refere.

Parágrafo único. A identificação de que trata o caput é de responsabilidade dos partidos políticos e
das coligações.

Art. 40. Competirá aos partidos políticos e às coligações distribuir entre os candidatos registrados os
horários que lhes forem destinados pela Justiça Eleitoral.

Art. 41. 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.

CAPÍTULCAPÍTULCAPÍTULCAPÍTULCAPÍTULO VIIIO VIIIO VIIIO VIIIO VIII
DDDDDAS CONDUTAS CONDUTAS CONDUTAS CONDUTAS CONDUTAS VEDAS VEDAS VEDAS VEDAS VEDADADADADADAS AOS AGENTES PÚBLICOSAS AOS AGENTES PÚBLICOSAS AOS AGENTES PÚBLICOSAS AOS AGENTES PÚBLICOSAS AOS AGENTES PÚBLICOS

EM CAMPEM CAMPEM CAMPEM CAMPEM CAMPANHA ELEITANHA ELEITANHA ELEITANHA ELEITANHA ELEITORALORALORALORALORAL

Art. 42. São proibidas aos agentes públicos, servidores ou não, as seguintes condutas tendentes a
afetar a igualdade de oportunidades entre candidatos nos pleitos eleitorais (Lei nº 9.504/97, art. 73, caput):



205

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 e dos municípios,
ressalvada a realização de convenção partidária (Lei nº 9.504/97, art. 73, I);

II – usar materiais ou serviços, custeados pelos governos ou casas legislativas, que excedam as
prerrogativas consignadas nos regimentos e normas dos órgãos que integram (Lei nº 9.504/97, art. 73, II);

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 o empregado
estiver licenciado (Lei nº 9.504/97, art. 73, III);

IV – fazer ou permitir uso promocional em favor de candidato, partido político ou coligação, de distri-
buição gratuita de bens e serviços de caráter social custeados ou subvencionados pelo poder público (Lei nº
9.504/97, art. 73, IV);

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, trans-
ferir ou exonerar servidor público, na circunscrição do pleito, a partir de 5 de julho de 2008 até a posse dos
eleitos, sob pena de nulidade de pleno direito, ressalvadas (Lei nº 9.504/97, art. 73, V):

a) a nomeação ou exoneração de cargos em comissão e designação ou dispensa de funções de
confiança (Lei nº 9.504/97, art. 73, V, a);

b) a nomeação para cargos do Poder Judiciário, do Ministério Público, dos tribunais ou conselhos de
contas e dos órgãos da Presidência da República (Lei nº 9.504/97, art. 73, V, b);

c) a nomeação dos aprovados em concursos públicos homologados até o início daquele prazo (Lei nº
9.504/97, art. 73, V, c);

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 (Lei nº 9.504/97, art.
73, V, d);

e) a transferência ou remoção ex officio de militares, policiais civis e de agentes penitenciários (Lei nº
9.504/97, art. 73, V, e);

VI – a partir de 5 de julho de 2008 até a realização do pleito (Lei nº 9.504/97, art. 73, VI):
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 a execução de obra ou serviço em andamento e com cronograma prefixado, e os
destinados a atender situações de emergência e de calamidade pública (Lei nº 9.504/97, art. 73, VI, a);

b) com exceção da propaganda de produtos e serviços que tenham concorrência no mercado, autori-
zar 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 (Lei nº 9.504/97, art. 73, VI, b);

c) fazer pronunciamento em cadeia de rádio e televisão fora do horário eleitoral gratuito, salvo quan-
do, a critério da Justiça Eleitoral, tratar-se de matéria urgente, relevante e característica das funções de
governo (Lei nº 9.504/97, art. 73, VI, c);

VII – realizar, em ano de eleição, antes do prazo fixado no inciso anterior, despesas com publicidade
dos órgãos públicos ou das respectivas entidades da administração indireta, que excedam a média dos
gastos nos 3 últimos anos que antecedem o pleito ou do último ano imediatamente anterior à eleição,
prevalecendo o que for menor (Lei nº 9.504/97, art. 73, VII);

VIII – fazer, na circunscrição do pleito, revisão geral da remuneração dos servidores públicos que
exceda a recomposição da perda de seu poder aquisitivo ao longo do ano da eleição, a partir de 8 de abril de
2008 até a posse dos eleitos (Lei nº 9.504/97, art. 73, VIII).

§ 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 (Lei nº 9.504/97, art. 73, § 1º).

§ 2º A vedação do inciso I não se aplica ao uso, em campanha, pelos candidatos à reeleição de
prefeito e vice-prefeito, de suas residências oficiais, com os serviços inerentes à sua utilização normal, para
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realização de contatos, encontros e reuniões pertinentes à própria campanha, desde que não tenham cará-
ter de ato público (Lei nº 9.504/97, art. 73, § 2º).

§ 3º As vedações do inciso VI, alíneas b e c, aplicam-se apenas aos agentes públicos das esferas
administrativas cujos cargos estejam em disputa na eleição (Lei nº 9.504/97, art. 73, § 3º).

§ 4º O descumprimento do disposto neste artigo acarretará a suspensão imediata da conduta veda-
da, quando for o caso, e sujeitará os agentes responsáveis à multa no valor de R$5.320,50 (cinco mil
trezentos e vinte reais e cinqüenta centavos) a R$106.410,00 (cento e seis mil quatrocentos e dez reais),
sem prejuízo de outras sanções de caráter constitucional, administrativo ou disciplinar fixadas pelas demais
leis vigentes (Lei nº 9.504/97, art. 73, § 4º, c.c. o art. 78).

§ 5º No caso de descumprimento dos incisos I, II, III, IV e VI, sem prejuízo do disposto no parágrafo
anterior, o candidato beneficiado, agente público ou não, ficará sujeito à cassação do registro ou do diplo-
ma, sem prejuízo de outras sanções de caráter constitucional, administrativo ou disciplinar fixadas pelas
demais leis vigentes (Lei nº 9.504/97, art. 73, § 5º, c.c. o art. 78).

§ 6º As multas de que trata este artigo serão duplicadas a cada reincidência (Lei nº 9.504/97, art. 73, § 6º).
§ 7º As condutas enumeradas no caput caracterizam, ainda, atos de improbidade administrativa, a

que se refere o art. 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 art. 12, inciso III (Lei nº 9.504/97, art. 73, § 7º).

§ 8º Aplicam-se as sanções do § 4º aos agentes públicos responsáveis pelas condutas vedadas e aos
partidos políticos, às coligações e aos candidatos que delas se beneficiarem (Lei nº 9.504/97, art. 73, § 8º).

§ 9º 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 emer-
gência 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 admi-
nistrativa (Lei nº 9.504/97, art. 73, § 10).

Art. 43. 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 (Constituição Federal,
art. 37, § 1º).

Parágrafo único. Configura abuso de autoridade, para os fins do disposto no art. 22 da Lei Comple-
mentar nº 64/90, a infringência do disposto no caput, ficando o responsável, se candidato, sujeito ao cance-
lamento do registro de sua candidatura (Lei nº 9.504/97, art. 74).

Art. 44. A partir de 5 de julho de 2008, na realização de inaugurações é vedada a contratação de
shows artísticos pagos com recursos públicos (Lei nº 9.504/97, art. 75).

Parágrafo único. A inobservância do disposto neste artigo caracterizará abuso do poder econômico
(LC nº 64/90, art. 22).

Art. 45. É proibido aos candidatos aos cargos de prefeito e vice-prefeito participar, a partir de 5 de
julho de 2008, de inaugurações de obras públicas (Lei nº 9.504/97, art. 77, caput).

Parágrafo único. A inobservância do disposto neste artigo sujeita o infrator à cassação do registro
(Lei nº 9.504/97, art. 77, p. único).

CAPÍTULCAPÍTULCAPÍTULCAPÍTULCAPÍTULO IXO IXO IXO IXO IX
DISPOSIÇÕES PENAISDISPOSIÇÕES PENAISDISPOSIÇÕES PENAISDISPOSIÇÕES PENAISDISPOSIÇÕES PENAIS

Art. 46. Constituem crimes, no dia da eleição, puníveis com detenção de 6 meses a 1 ano, com a
alternativa de prestação de serviços à comunidade pelo mesmo período, e multa no valor de R$5.320,50
(cinco mil trezentos e vinte reais e cinqüenta centavos) a R$15.961,50 (quinze mil novecentos e sessenta e
um reais e cinqüenta centavos) (Lei nº 9.504/97, art. 39, § 5º):

I – o uso de alto-falantes e amplificadores de som ou a promoção de comício ou carreata (Lei nº
9.504/97, art. 39, § 5º, I);

II – a arregimentação de eleitor ou a propaganda de boca-de-urna (Lei nº 9.504/97, art. 39, § 5º, II);
III – a divulgação de qualquer espécie de propaganda de partidos políticos ou de seus candidatos,

mediante publicações, cartazes, camisas, bonés, broches ou dísticos em vestuário (Lei nº 9.504/97, art. 39,
§ 5º, inciso III).
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Art. 47. Constitui crime, punível com detenção de 6 meses a 1 ano, com a alternativa de prestação de
serviços à comunidade pelo mesmo período, e multa no valor de R$10.641,00 (dez mil seiscentos e quarenta
e um reais) a R$21.282,00 (vinte e um mil duzentos e oitenta e dois reais), 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 (Lei nº 9.504/97, art. 40).

Art. 48. Constitui crime, punível com detenção de 2 meses a 1 ano ou pagamento de 120 a 150 dias-
multa, divulgar, na propaganda, fatos que se sabem inverídicos, em relação a partidos ou a candidatos,
capazes de exercerem influência perante o eleitorado (Código Eleitoral, art. 323, caput).

Parágrafo único. A pena é agravada se o crime é cometido pela imprensa, rádio ou televisão (Código
Eleitoral, art. 323, p. único).

Art. 49. Constitui crime, punível com detenção de 6 meses a 2 anos e pagamento de 10 a 40 dias-
multa, caluniar alguém, na propaganda eleitoral ou visando a fins de propaganda, imputando-lhe falsamente
fato definido como crime (Código Eleitoral, art. 324, caput).

§ 1º Nas mesmas penas incorre quem, sabendo falsa a imputação, a propala ou a divulga (Código
Eleitoral, art. 324, § 1º).

§ 2º A prova da verdade do fato imputado exclui o crime, mas não é admitida (Código Eleitoral, art.
324, § 2º):

I – se, constituindo o fato imputado crime de ação privada, o ofendido não foi condenado por senten-
ça irrecorrível (Código Eleitoral, art. 324, § 2º, I);

II – se o fato é imputado ao presidente da República ou a chefe de governo estrangeiro (Código
Eleitoral, art. 324, § 2º, II);

III – se do crime imputado, embora de ação pública, o ofendido foi absolvido por sentença irrecorrível
(Código Eleitoral, art. 324, § 2º, III).

Art. 50. Constitui crime, punível com detenção de 3 meses a 1 ano e pagamento de 5 a 30 dias-multa,
difamar alguém, na propaganda eleitoral ou visando a fins de propaganda, imputando-lhe fato ofensivo à
sua reputação (Código Eleitoral, art. 325, caput).

Parágrafo único. A exceção da verdade somente se admite se o ofendido é funcionário público e a
ofensa é relativa ao exercício de suas funções (Código Eleitoral, art. 325, p. único).

Art. 51. Constitui crime, punível com detenção de até 6 meses ou pagamento de 30 a 60 dias-multa,
injuriar alguém, na propaganda eleitoral ou visando a fins de propaganda, ofendendo-lhe a dignidade ou o
decoro (Código Eleitoral, art. 326, caput).

§ 1º O juiz pode deixar de aplicar a pena (Código Eleitoral, art. 326, § 1º):
I – se o ofendido, de forma reprovável, provocou diretamente a injúria (Código Eleitoral, art. 326, § 1º, I);
II – no caso de retorsão imediata que consista em outra injúria (Código Eleitoral, art. 326, § 1º, II).
§ 2º Se a injúria consiste em violência ou em vias de fato, que, por sua natureza ou meio empregado,

se considerem aviltantes, a pena será de detenção de 3 meses a 1 ano e pagamento de 5 a 20 dias-multa,
além das penas correspondentes à violência, prevista no Código Penal (Código Eleitoral, art. 326, § 2º).

Art. 52. As penas cominadas nos arts. 49, 50 e 51 serão aumentadas em um terço, se qualquer dos
crimes for cometido (Código Eleitoral, art. 327, caput):

I – contra o presidente da República ou chefe de governo estrangeiro (Código Eleitoral, art. 327, I);
II – contra funcionário público, em razão de suas funções (Código Eleitoral, art. 327, II);
III – na presença de várias pessoas, ou por meio que facilite a divulgação da ofensa (Código Eleitoral,

art. 327, III).
Art. 53. Constitui crime, punível com detenção de até 6 meses ou pagamento de 90 a 120 dias-multa,

inutilizar, alterar ou perturbar meio de propaganda devidamente empregado (Código Eleitoral, art. 331).
Art. 54. Constitui crime, punível com detenção de até 6 meses e pagamento de 30 a 60 dias-multa,

impedir o exercício de propaganda (Código Eleitoral, art. 332).
Art. 55. Constitui crime, punível com detenção de 6 meses a 1 ano e cassação do registro se o

responsável for candidato, utilizar organização comercial de vendas, distribuição de mercadorias, prêmios e
sorteios para propaganda ou aliciamento de eleitores (Código Eleitoral, art. 334).

Art. 56. Constitui crime, punível com detenção de 3 a 6 meses e pagamento de 30 a 60 dias-multa,
fazer propaganda, qualquer que seja a sua forma, em língua estrangeira (Código Eleitoral, art. 335).
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Parágrafo único. Além da pena cominada, a infração ao presente artigo importa a apreensão e a
perda do material utilizado na propaganda (Código Eleitoral, art. 335, p. único).

Art. 57. Constitui crime, punível com detenção de até 6 meses e pagamento de 90 a 120 dias-multa,
participar o estrangeiro ou brasileiro que não estiver no gozo dos seus direitos políticos de atividades partidárias,
inclusive comícios e atos de propaganda em recintos fechados ou abertos (Código Eleitoral, art. 337, caput).

Parágrafo único. Na mesma pena incorrerá o responsável pelas emissoras de rádio ou televisão que
autorizar transmissões de que participem os mencionados neste artigo, bem como o diretor de jornal que
lhes divulgar os pronunciamentos (Código Eleitoral, art. 337, p. único).

Art. 58. Constitui crime, punível com o pagamento de 30 a 60 dias-multa, não assegurar o funcionário
postal a prioridade prevista no art. 239 do Código Eleitoral (Código Eleitoral, art. 338).

Art. 59. Constitui crime, punível com reclusão de até 4 anos e pagamento de 5 a 15 dias-multa, dar,
oferecer, prometer, solicitar ou receber, para si ou para outrem, dinheiro, dádiva, ou qualquer outra vanta-
gem, para obter ou dar voto e para conseguir ou prometer abstenção, ainda que a oferta não seja aceita
(Código Eleitoral, art. 299).

Art. 60. Aplicam-se aos fatos incriminados no Código Eleitoral e na Lei nº 9.504/97 as regras gerais
do Código Penal (Código Eleitoral, art. 287 e Lei nº 9.504/97, art. 90, caput).

Art. 61. As infrações penais aludidas nesta resolução são puníveis mediante ação pública, e o proces-
so seguirá o disposto nos arts. 357 e seguintes do Código Eleitoral (Código Eleitoral, art. 355 e Lei nº
9.504/97, art. 90, caput).

Art. 62. Na sentença que julgar ação penal pela infração de qualquer dos arts. 48, 49, 50, 51, 53, 54,
55 e 56, deve o juiz verificar, de acordo com o seu livre convencimento, se o diretório local do partido
político, por qualquer dos seus membros, concorreu para a prática de delito, ou dela se beneficiou conscien-
temente (Código Eleitoral, art. 336, caput).

Parágrafo único. Nesse caso, imporá o juiz ao diretório responsável pena de suspensão de sua ativi-
dade eleitoral pelo prazo de 6 a 12 meses, agravada até o dobro nas reincidências (Código Eleitoral, art.
336, p. único).

Art. 63. Para os efeitos da Lei nº 9.504/97, respondem penalmente pelos partidos políticos e pelas
coligações os seus representantes legais (Lei nº 9.504/97, art. 90, § 1º).

Art. 64. Nos casos de reincidência no descumprimento dos arts. 46 e 47, as penas pecuniárias apli-
car-se-ão em dobro (Lei nº 9.504/97, art. 90, § 2º).

CAPÍTULCAPÍTULCAPÍTULCAPÍTULCAPÍTULO XO XO XO XO X
DISPOSIÇÕES FINAISDISPOSIÇÕES FINAISDISPOSIÇÕES FINAISDISPOSIÇÕES FINAISDISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 65. Para a procedência da representação e imposição de penalidade pecuniária por realização de
propaganda irregular, é necessário que a representação seja instruída com prova de sua autoria e do prévio
conhecimento do beneficiário, caso este não seja por ela responsável.

Parágrafo único. O prévio conhecimento do candidato estará demonstrado se este, intimado da exis-
tência da propaganda irregular, não providenciar, no prazo de 48 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. 66. Ressalvado o disposto no art. 26 e seus incisos da Lei nº 9.504/97, constitui captação ilegal
de sufrágio 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 candi-
datura até o dia da eleição, inclusive, sob pena de multa de R$1.064,10 (mil e sessenta e quatro reais e dez
centavos) a R$53.205,00 (cinqüenta e três mil duzentos e cinco reais) e cassação do registro ou do diploma,
observado o procedimento previsto nos incisos I a XIII do art. 22 da Lei Complementar nº 64/90 (Lei nº
9.504/97, art. 41-A).

Art. 67. O poder de polícia sobre a propaganda eleitoral será exercido pelos juízes eleitorais e pelos
juízes designados pelos tribunais regionais eleitorais nos municípios com mais de uma zona eleitoral.

§ 1º 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 e no rádio; a propaganda exercida
nos termos da legislação eleitoral não poderá ser objeto de multa nem cerceada sob alegação do exercício
do poder de polícia (Lei nº 9.504/97, art. 41).
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§ 2º No caso de condutas sujeitas a penalidades, o juiz eleitoral delas cientificará o Ministério Públi-
co, para os efeitos desta resolução.

Art. 68. A requerimento do interessado, a Justiça Eleitoral adotará as providências necessárias para
coibir, no horário eleitoral gratuito, a propaganda que se utilize de criação intelectual sem autorização do
respectivo autor ou titular.

Parágrafo único. A indenização pela violação do direito autoral deverá ser pleiteada perante a Justiça
Comum.

Art. 69. Aos partidos políticos, coligações e candidatos será vedada a utilização de simulador de urna
eletrônica na propaganda eleitoral (Resolução nº 21.161, de 1º.8.2002).

Art. 70. É permitida, no dia das eleições, a manifestação individual e silenciosa da preferência do
eleitor por partido político, coligação ou candidato, revelada no uso de camisas, bonés, broches ou dísticos
e pela utilização de adesivos em veículos particulares.

§ 1º É vedada, durante todo o dia da votação e em qualquer local público ou aberto ao público, a
aglomeração de pessoas portando os instrumentos de propaganda referidos no caput, de modo a caracte-
rizar manifestação coletiva, com ou sem utilização de veículos.

§ 2º No recinto das seções eleitorais e juntas apuradoras, é proibido aos servidores da Justiça Elei-
toral, aos mesários e aos escrutinadores o uso de vestuário ou objeto que contenha qualquer propaganda
de partido político, de coligação ou de candidato.

§ 3º Aos fiscais partidários, nos trabalhos de votação, só é permitido que, em suas vestes ou crachás,
constem o nome e a sigla do partido político ou coligação a que sirvam.

Art. 71. As disposições desta resolução aplicam-se às emissoras de rádio e de televisão comunitári-
as, às emissoras de televisão que operam em VHF e UHF e aos 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 (Lei nº 9.504/97, art. 57).

Parágrafo único. Aos canais de televisão por assinatura não compreendidos no caput será vedada a
veiculação de qualquer propaganda eleitoral, salvo a retransmissão integral do horário eleitoral gratuito e a
realização de debates, observadas as disposições legais.

Art. 72. As emissoras de rádio e televisão terão direito à compensação fiscal pela cedência do horário
gratuito previsto nesta resolução (Lei nº 9.504/97, art. 99).

Art. 73. A requerimento do Ministério Público, de partido político, de coligação ou de candidato, a
Justiça Eleitoral poderá determinar a suspensão, por 24 horas, da programação normal de emissora que
deixar de cumprir as disposições desta resolução (Lei nº 9.504/97, art. 56, caput).

§ 1º No período de suspensão, a emissora transmitirá, a cada 15 minutos, a informação de que se
encontra fora do ar por ter desobedecido à lei eleitoral (Lei nº 9.504/97, art. 56, § 1º).

§ 2º Em cada reiteração de conduta, o período de suspensão será duplicado (Lei nº 9.504/97, art. 56, § 2º).
Art. 74. O Tribunal Superior Eleitoral poderá requisitar das emissoras de rádio e televisão, no período

compreendido entre 31 de julho de 2008 e o dia do pleito, até 10 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 (Lei nº 9.504/97, art. 93).

Parágrafo único. O Tribunal Superior Eleitoral, a seu juízo exclusivo, poderá ceder parte do tempo
referido no caput para utilização por Tribunal Regional Eleitoral.

Art. 75. As autoridades administrativas federais, estaduais e municipais proporcionarão aos partidos
políticos e às coligações, em igualdade de condições, as facilidades permitidas para a respectiva propagan-
da (Código Eleitoral, art. 256).

Parágrafo único. A partir de 6 de julho de 2008, independentemente do critério de prioridade, os
serviços telefônicos oficiais ou concedidos farão instalar, nas sedes dos diretórios nacionais, regionais e
municipais devidamente registrados, telefones necessários, mediante requerimento do respectivo presiden-
te e pagamento das taxas devidas (Código Eleitoral, art. 256, § 1º).

Art. 76. O serviço de qualquer repartição federal, estadual ou municipal, autarquia, fundação pública,
sociedade de economia mista, entidade mantida ou subvencionada pelo poder público, ou que realize con-
trato com este, inclusive o respectivo prédio e suas dependências, não poderá ser utilizado para beneficiar
partido político ou coligação (Código Eleitoral, art. 377, caput).
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Art. 77. Aos partidos políticos e às coligações é assegurada a prioridade postal a partir de 6 de
agosto de 2008, para a remessa de material de propaganda de seus candidatos (Código Eleitoral, art. 239
e Lei nº 9.504/97, art. 36, caput).

Art. 78. No prazo de até 30 dias após o pleito, os candidatos, os partidos políticos e as coligações
deverão remover a propaganda eleitoral, com a restauração do bem em que fixada, se for o caso.

Parágrafo único. O descumprimento do que determinado no caput sujeitará os responsáveis às con-
seqüências previstas na legislação.

Art. 79. O material da propaganda eleitoral gratuita deverá ser retirado das emissoras 60 dias após
a respectiva divulgação, sob pena de sua destruição.

Art. 80. Esta resolução entrará em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 28 de fevereiro de 2008.

Cezar Peluso, Vice-Presidente no exercício da Presidência – Ari Pargendler, Relator – Carlos Ayres Britto –
José Delgado – Caputo Bastos – Marcelo Ribeiro.
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7.10 – Súmulas destacadas – T7.10 – Súmulas destacadas – T7.10 – Súmulas destacadas – T7.10 – Súmulas destacadas – T7.10 – Súmulas destacadas – Tribunal Superior Eleitoral ribunal Superior Eleitoral ribunal Superior Eleitoral ribunal Superior Eleitoral ribunal Superior Eleitoral 11111

Súmula nº 1 – PSúmula nº 1 – PSúmula nº 1 – PSúmula nº 1 – PSúmula nº 1 – Publicada no “Diário de Justiçaublicada no “Diário de Justiçaublicada no “Diário de Justiçaublicada no “Diário de Justiçaublicada no “Diário de Justiça” de 23, 24 e 25/9/92” de 23, 24 e 25/9/92” de 23, 24 e 25/9/92” de 23, 24 e 25/9/92” de 23, 24 e 25/9/92

Obs.:Obs.:Obs.:Obs.:Obs.: O Tribunal 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).

Proposta a ação para desconstituir a decisão que rejeitou as contas, anteriormente à impugnação, fica
suspensa a inelegibilidade (Lei Complementar nº 64/90, art. 1°, I, “g”).

Súmula nº 3 – PSúmula nº 3 – PSúmula nº 3 – PSúmula nº 3 – PSúmula nº 3 – Publicada no “Diário de Justiçaublicada no “Diário de Justiçaublicada no “Diário de Justiçaublicada no “Diário de Justiçaublicada no “Diário de Justiça” de 28, 29 e 30/10/92” de 28, 29 e 30/10/92” de 28, 29 e 30/10/92” de 28, 29 e 30/10/92” de 28, 29 e 30/10/92

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.

Súmula nº 4 – PSúmula nº 4 – PSúmula nº 4 – PSúmula nº 4 – PSúmula nº 4 – Publicada no “Diário de Justiçaublicada no “Diário de Justiçaublicada no “Diário de Justiçaublicada no “Diário de Justiçaublicada no “Diário de Justiça” de 28, 29 e 30/10/92” de 28, 29 e 30/10/92” de 28, 29 e 30/10/92” de 28, 29 e 30/10/92” de 28, 29 e 30/10/92

Não havendo preferência entre candidatos que pretendam o registro da mesma variação nominal, defe-
re-se o do que primeiro o tenha requerido.

Súmula nº 6 – PSúmula nº 6 – PSúmula nº 6 – PSúmula nº 6 – PSúmula nº 6 – Publicada no “Diário de Justiçaublicada no “Diário de Justiçaublicada no “Diário de Justiçaublicada no “Diário de Justiçaublicada no “Diário de Justiça” de 28, 29 e 30/10/92” de 28, 29 e 30/10/92” de 28, 29 e 30/10/92” de 28, 29 e 30/10/92” de 28, 29 e 30/10/92

Obs.:Obs.:Obs.:Obs.:Obs.: O Tribunal assentou que o Cônjuge e os parentes do chefe do Executivo são elegíveis para o mesmo
cargo do titular, quando este for reelegível e tiver se afastado definitivamente até seis meses antes do pleito
(Acórdão nº 19.442, de 21/8/2001, Resolução nº 20.931, de 20/11/2001 e Acórdão nº 3043. de 27/11/
2001).

É inelegível, para o cargo de Prefeito, o cônjuge e os parentes indicados no § 7º do art. 14 da Constitui-
ção, do titular do mandato, ainda que este haja renunciado ao cargo há mais de seis meses do pleito.

Súmula nº 9 – PSúmula nº 9 – PSúmula nº 9 – PSúmula nº 9 – PSúmula nº 9 – Publicada no “Diário de Justiçaublicada no “Diário de Justiçaublicada no “Diário de Justiçaublicada no “Diário de Justiçaublicada no “Diário de Justiça” de 28, 29 e 30/10/92” de 28, 29 e 30/10/92” de 28, 29 e 30/10/92” de 28, 29 e 30/10/92” de 28, 29 e 30/10/92

A suspensão de direitos políticos decorrente de condenação criminal transitada em julgado cessa com o
cumprimento ou a extinção da pena, independendo de reabilitação ou de prova de reparação dos danos.

Súmula nº 11 – PSúmula nº 11 – PSúmula nº 11 – PSúmula nº 11 – PSúmula nº 11 – Publicada no “Diário de Justiçaublicada no “Diário de Justiçaublicada no “Diário de Justiçaublicada no “Diário de Justiçaublicada no “Diário de Justiça” de 28, 29 e 30/10/92” de 28, 29 e 30/10/92” de 28, 29 e 30/10/92” de 28, 29 e 30/10/92” de 28, 29 e 30/10/92

No processo de registro de candidatos, o partido que não o impugnou não tem legitimidade para recor-
rer da sentença que o deferiu, salvo se se cuidar de matéria constitucional.

Súmula nº 18 – PSúmula nº 18 – PSúmula nº 18 – PSúmula nº 18 – PSúmula nº 18 – Publicada no “Diário de Justiçaublicada no “Diário de Justiçaublicada no “Diário de Justiçaublicada no “Diário de Justiçaublicada no “Diário de Justiça” de 21, 22 e 23/8/2000” de 21, 22 e 23/8/2000” de 21, 22 e 23/8/2000” de 21, 22 e 23/8/2000” de 21, 22 e 23/8/2000

Conquanto investido de poder de polícia, não tem legitimidade o Juiz eleitoral para, de ofício, instaurar
procedimento com a finalidade de impor multa pela veiculação de propaganda eleitoral em desacordo
com a Lei nº 9.504/97.

Súmula nº 19 – PSúmula nº 19 – PSúmula nº 19 – PSúmula nº 19 – PSúmula nº 19 – Publicada no “Diário de Justiçaublicada no “Diário de Justiçaublicada no “Diário de Justiçaublicada no “Diário de Justiçaublicada no “Diário de Justiça” de 21, 22 e 23/8/2000” de 21, 22 e 23/8/2000” de 21, 22 e 23/8/2000” de 21, 22 e 23/8/2000” de 21, 22 e 23/8/2000

O prazo de inelegibilidade de três anos, por abuso de poder econômico ou político, é contado a partir da
data da eleição em que se verificou (art. 22, XIV, da Lei Complementar nº 64, de 18/5/90).

Súmula nº 20 – PSúmula nº 20 – PSúmula nº 20 – PSúmula nº 20 – PSúmula nº 20 – Publicada no “Diário de Justiçaublicada no “Diário de Justiçaublicada no “Diário de Justiçaublicada no “Diário de Justiçaublicada no “Diário de Justiça” de 21, 22 e 23/8/2000” de 21, 22 e 23/8/2000” de 21, 22 e 23/8/2000” de 21, 22 e 23/8/2000” de 21, 22 e 23/8/2000

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.

1Fonte: site do Tribunal Superior Eleitoral (www.tse.gov.br).




