
**—————RE e deputados ainda têm dúvidas sobre legislação eleitoral
Por dependerem de mais regulamentação, estarem sujeitos a acordos e ainda suscitarem questionamento, muitos pontos da legislação ainda geram dúvidas

Servidor candidato deve ficar atento
*mmossnsrs

As maiores eleições já realizadas
no País, envolvendo mais de 80 milhões
de eleitores na escolha dos nomes que
vão ocupar vagas nos principais postos
do País, incluindo os de presidente da
República e governadores, ainda têm
alguns pontos obscuros. E o que ficou
da palestra seguida de debate pronun-
ciada pelo presidente do Tribunal
Regional Eleitoral, desembargador
Lúcio Urbano, na terça-feira, 10 de
maio, no plenário. Ele foi convidado
pela Presidência para esclarecer
dúvidas de deputados e funcionários
sobre a legislação das próximas
eleições.

Equacionou a maioria das
questões que cercam a Lei n°
8.713193, que rege todo o pleito, e
deixou em aberto questões que depen-
dem de mais regulamentação, estão
sujeitas a contestação judicial, à espera
de acordos entre o TRE e os partidos
ou suscitando diferentes interpretações.
Os limites da propaganda eleitoral, do
financiamento de campanhas e das
coligações foram os pontos que polari-
zaram a maior parte das discussões no
debate e que são listados aqui, com
algumas considerações.

C servidor que vai se candidatar a
algum cargo eletivo deve ficar atento a
prazoj e exigências legais. A Lei Comple-
menta, ng 64190 determina que é preciso
se afmtardo exercício do cargo, emprego
ou função até três meses antes das elei-
ções. )to quer dizer que, a partir de 2 de
julho,) servidorjá tem que estar de licen-
ça - qie é remunerado e termina em 2 de
outubio. Esta regra não vale, no entanto,
para o'ocupante de cargo em comissão de
livre exoneração.

Apesar do prazo fatal ser 2 de julho,
o servidor não deve solicitar o afastamen-
to na última hora, para evitar problemas.
Até 10 de junho, ele tem de requerer o
pedido de registro de sua candidatura na
Justiça Eleitoral. Depois, deve encami-
nhar o mais rápido possível, à Diretoria-
Geral,?a prova deste pedido, que éforne-
cida pelo Tribunal Regional Eleitoral
(TRE), anexado ao ofício em que solicita-
rá a liença. Em 1990, nove servidores-
candidatos se licenciaram e em 1992,21.

Cutra dica vale para os servidores
que vão trabalhar nas eleições, seja nas
mesas receptoras de votos ou nas juntas
apuradoras. O art. 15 da Lei n 2 8.868, de
14 de 6bril deste ano, determina que esses

servidores terão, mediante declaração do res-
pectivo juiz eleitoral, direito a se ausentar do
serviço pelo dobro dos dias convocados.

Quem vai votar no interior, por outro lado,
pode aguardar (com paciência) apublicação de
alguma circular pelo governo, orientando sobre
o assunto. No plebiscito de 1993, que aconteceu
em uma terça-feira, o servidor pôde ausentar-se
do serviço na segunda ou na quarta-feira. Agora
resta esperar por uma nova deliberação para
este ano.

Se você for nomeado pelo TRE para com-
por a mesa receptora de votos (isso ocorrerá até
4 de agosto), não poderá ser credenciado por
partido ou coligação para a fiscalização. O
fiscal, que muitas vezes, no caso da Assembléia,
é funcionário de gabinete, pode atuar em mais
de uma seção e pode ser eleitor em outra zona,
qualquer que seja ela, mas o seu voto será
sempre exercido onde estiver inscrito.

Ele poderá ainda ter acesso a todas as
fases da apuração - ao programa de computa-
dor utilizado, ao processamento életrônico e às
cópias dos boletins de urna antes da apuração,
com direito a impugnação. As credenciais dos
fiscais, além disso, não precisarão mais do visto
do juiz eleitoral. O presidente do partido regis-
trará na Justiça Eleitoral apenas uma relação
dos fiscais credenciados.



VEJA OS PRINCIPAIS PONTOS E SUAS DÚVIDAS
ti Registro de partidos

O "Minas Gerais" de 12 de maio último
publicou a lista dos partidos habilitados
às próximas eleições majoritárias, de
governador, vice e senador. São doze
em condições de lançar candidato pró-
prio - PDT, PFL, PMDB, PL, PMN, PRN,
PSD, PSDB, PT, PTB, PP e PPR. E oito
que dependem de coligação: PCdoB,
PPS, Prona, PRP, PSB, PSC, PVePSTU.
A coligação (arts. 61 a 11) pode ser para
qualquer cargo e não precisa seguir nos
estados a coligação feita em cargos ma-
joritários em nível nacional. Mas, uma
vez feita para um cargo, seus partidos
não podem participar de forma fraciona-
da de outras coligações. Não pode haver
coligação em separado.
As coligações são homologadas nas con-
venções e a dúvida é se as convenções
podem ficar abertas para homologação
Posterior. A lei deixa claro que elas são
feitas até 31 de maio, prazo limite de
realização das convenções (art. 8 v). O
entendimento de muitos deputados, com
base na autonomia dos partidos prevista
no artigo 1 7da Constiuição, tem sido ode
que é possível delegar essa homologa-
ção posterior às Executivas. Mas o pre-
sidente do TREdiz que há constestações
e não aconselha. "Eu não faria", disse noO	 debate.

flnanclam.nto
d.
campanhas, LI Registro de candidatos
as coligações	Os partidos e coligações registrarão seus
• O USO de	candidatos até 10 de junho próximo (ar-pesquisas	tigo 11), encaminhando documentos (1
geram mais	e seus itens). Como novidade, serão
dúvidas	exigidas as certidões criminais forneci-

das pelos órgãos de distribuição da Jus-
tiça Eleitoral, Federal e Estadual e ates-
tado de bons antecedentes. Só não
pode concorrer o candidato com conde-
nação criminal, transitada em julgado.
Na capital, o atestado é conseguido no
Departamento de Identificação da Se-
cretaria de Segurança Pública. No inte-
rior, o candidato deve pedira folha cor-
rida no Cartório Criminal, (Ver Resolu-
ções do TSE publicadas no Diário do
Judiciário da União, de 30 de novembro
de 1993, com calendário eleitoral e de-
talhes para registro de candidaturas.)
O candidato tem direito a utilizar seu
número da eleição anterior, mesmo em
coligações. O presidente do TRE disse
que pode herdar o número inclusive
candidato que pertenceu a partido extin-
to por fusão, como éocaso do deputado
Ailton Vilela, cujo PDCse fundiu ao PDS
para formar o PPR. Mas o art. 16, § 19
e 2, deixa clara a herança do número
em caso de partido que esteja concor-
rendo e tenha utilizado o número na
eleição anterior.
O candidato poderá ser registrado com
variações nominais que deseja seriden-
tificado, desde que não se estabeleça
dúvida quanto à sua identidade, não
atente contra o pudor, não seja ridículo
ou irreverente (art. 12). No caso de
homonímia (candidatos de mesmo
nome), terá preferência de registro o
candidato que já tenha concorrido a
outros pleitos (art. 12, 1/I1).
Há especulações sobre a inconstitucio-
nalidade dessa regra, que fere o princí-
pio da igualdade, mas ainda não há
pronunciamento da Justiça sobre isso.

Na ponta da lei,o TRE é obrigado a
cumpri-la.

ti Financiamento
As doações a partidos e candidatos se-
rão feitas através de bônus, que o parti-
do obterá na Receita Federal, mediante
previsão de gastos e limite estipulado
pelo próprio partido (arts. 39 a 47). O
TSE baixou resolução (publicada no Di-
ário da Justiça de 6 de maio), mas só a
Prática vai mostrar como funciona.
As doações de pessoa física estão limi-
tadas a 10% do seu rendimento bruto no
ano anterior e até 70 mil Ufirs. As de
empresas a 2% dos rendimentos brutos
de 1993 e até 300 mil Ufirs por empresa
(artigo 38, itens e parágrafos). Mas a lei
deixa brecha para gastos do eleitor, sem
bônus, que podem se converter em aju-
da direta ao candidato, no limite de 1.000
Ufirs por pessoa física (art. 48). O candi-
dato abre conta bancária de campanha
e presta conta da origem ao TRE.
Os partidos terão que abrir conta bancá-
ria - facultativa para os candidatos - e
constituirão comitês financeiros (Reso-
lução n510/94, de 5 de maio último, do
TRE). Haverá demonstração financeira
pelo candidato, com uso de serviço de
contador (arts. 49 a 55).
A lei determina a devolução de sobras de
campanha aos partidos (art. 56). Mas o
deputado Roberto Luiz Soares levantou
no debate com o presidente do TRE a
questão da correção de juros na conta,
que extrapolaria o limite informado ao
TRE. Receberalém do que registrou não
seria apropriação indébita? O presiden-
te do TRE disse esperar que a estabiliza-

ção da economia elrnine o problema.
O TRE tem um gra'7de problema para
aferir as prestações de contas dos can-
didatos. A lei estipuku que esse trabalho
deve ser feito entre proclamação dos
resultados do segurso turno, que ocorre
quase no fim de novembro, e até oito
dias antes da diploma ção, no dia 15 de
dezembro. O que deve sobrar pouco
mais de 10 dias.

ti Propaganda eleitoral
A partir da convenção que define candi-
datos e coligações, é livre na imprensa
escrita com algumas limitações (art. 63)
e através de faixas cartazes, placas,
pinturas e distribuiça o de folhetos, inde-
pendente de autorização municipal (arts.
59 a 61), desde que tenha autorização
dos proprietários do; espaços.
A lei também exige equanimidade de
espaços e visibilidace, prevendo sortei-
os dos pontos de ou door e distribuição
de espaços de pubhidade (art. 62). As
empresas de publicic áde deverão entre-
gar à Justiça Eleitora até 20 de junho, a
relação de grupos d espaços, distribu-
ídos por ordem de inportância (art. 62,
§4Q).
No rádio e na tevê, só é permitida no
horário gratuito, dMddoporcritériospela
Justiça Eleitoral (arts 65a 80). A novida-
de é que, na tevê, nã pode haver cenas
externas, montagens ou trucagens. A
produção deve se liriitar a estúdio, com
a fala do candidato (art. 66).
E terminantemente proibida a distribui-
ção de panfletos, santinho ou outro tipo
de propaganda durante o processo de
votação. É crime eleitoral (art. 57, incisos

li/e IV).
O deputado Tarcísio Henriques quis saber
sobre a propaganda subliminar, feita em jornal
ou tevê, por candidato que resolve criar fatos
pretensamente jornalísticos, como lançamen-
to de livro ou promoção de jantares beneficen-
tes, inaugurações, etc. O presidente do TRE
diz é muito difícil definir o que é propaganda
subliminar. A Justiça trabalha com a idéia de
excesso. A lei proíbe as tevês de exibir filme,
novela, minissérie ou qualquer programa que
faça alusão ou crítica que prejudique candidato
(art. 79).

ti Pesquisa eleitoral
A pesquisa pode ser divulgada a qualquer
tempo, mas as empresas contratadas devem
registar na Justiça Eleitoral quem as contratou,
as origens dos recursos financeiros, metodolo-
gia empregada, piano amostra!, com acesso
dos partidos ao trabalho e ao resultado (arts. 31
e 32). O Diário do Judiciário do "Minas Gerais"
de 12 de maio, publicou em sua última página
o pedido de registro de pesquisa da Vox Populi

ti Apuração
A votação será feita com duas cédulas, para
eleição majoritária e proporcional. O eleitor irá
duás vezes à cabine e colocará as duas células
numa só urna (arts. 17 e 18). O TRE teme que
não dê tempo para todo mundo votar - devem
voltar as senhas - e a apuração será muito
mais complicada. O presidente disseque enca-
minhará proposta de emenda para serem ado-
tadas as duas urnas.

ti Fiscalização
Veja matéria dirigida aos funcionários, nesta
página.



Livro revive eleição de 89
"Campanha de Rua" é leitura para quem vai
viver as emoções da próxima campanha

Está sendo lançado, agora em maio, um livro que
interessa de perto a jornalistas, estudantes de Comunicação e,
principalmente, a quem vai viver de perto a experiência de
participar da campanha eleitoral de 1994. Justamente por isto,
"Campanha de Rua", (editado pela "Geração Editorial") do

jornalista mineiro Maurício Lara, com prefácio de Ricardo
Noblar, tem tudo para tornar-se um "best-seller" entre os
servidores da Assembléia Legislativa.

O livro é uma narrativa de pé de palanque, não de
gabinetes ou de conchavos, dos acontecimentos que marcaram
a campanha presidencial de 1989 em Minas Gerais. Lara
mostra o contato direto do candidato com o povo, descreve as
reações das pessoas e revela detalhes que nunca saíram
publicados nas páginas dos jornais.

A narrativa começa em 22 de abril de 1989, dia em que
Coilor assume a dianteira nas pesquisas, e termina no dia 18
de dezembro, quando o País já não tinha mais dúvidas sobre o
resultado do 2 turno.

Naquele ano, Maurí-
cio Lara tinha 37anos e era
repórter da sucursal do
"Jorna/do Brasil", em Belo
Horizonte, e foi destacado
para fazer a cobertura das
campanhas dos candidatos	 -
em território mineiro. Du-
rante oito meses, ele con-
versou e entrevistou muitas
vezes todos os principais
candidatos, viajou pelos
quatro cantos do Estado,
acompanhando de perto a
caçada aos votos, através	 1
de comícios, showmícios,	t
carreatas, caminhadas, de- Maurício Lara: la campanha que
bates e tapinhas nas costas.	eu vivi, a partir dos fatos que vi"

O livro dá uma dimensão da importância da cobertura da
imprensa e aponta erros e acertos na relação dos cabos
eleitorais, militantes, organizadores de campanha e candida-
tos com os profissionais da imprensa; o que constitui valioso
ensinamento para quem vai atuar na linha de frente nas
eleições deste ano. Ao contar asfalhas de organização que viu
em 1989 ele passa inúmeras dicas para os dirigentes partida-
rios e assessores de campanha. Tudo, numa linguagem simples
e leve, muitas vezes irônica e divertida, que torna a leitura
prazerosa mesmo para quem não gosta de política. "Campa-
nha de Rua" é uma narrativa baseada em fatos reais, mas sem
a preocupação da imparcialidade jornalística. "Descrevo a
campanha que eu vivi, a partir dos fatos que eu vi", resume
Maurício Lara para o PARCERIA.

"Foi uma experiência fantástica, não apenas em se tra-
tando de jornalismo. Afinal, era a primeira eleição para
presidente em quase 30 anos", declara o autor. "No início,
nós, repórteres, achávamos que a campanha não ia esquentar,
mas vimos logo que estávamos enganados. Minas é muito
grande, e os candidatos não saíam daqui", diz.

Ele arrisca uma opinião sobre a "temperatura" das
eleições 1994: "acho que vai esquentar de novo; o povo entra
de cabeça na campanha". Lembrando o entusiasmo com que as
pessoas iam aos comícios e carreatas, as cenas de histeria e de
emoção que presenciou em 1989, Lara confessa: "Vivi de perto
uma experiência histórica importantíssima, e aprendi que o
povo não é só figurante, mas, sim, ator principal do jogo
democrático. Em 1994 não será diferente".

JORGE PÔSSR


