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A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais, em sua programação
institucional, empenha-se, mais uma vez, em apresentar aos eleitores e candidatos
mineiros a legislação básica regulamentadora das eleições deste ano.

Este trabalho contém a transcrição de dispositivos constitucionais relaciona-
dos com a matéria eleitoral e a legislação fundamental sobre os partidos políticos e
as eleições de 2002.

Entre os diplomas aqui reproduzidos, estão a Lei n° 9.504, de 30 de setembro
de 1997, que estabelece as normas para as eleições; a Lei Complementar n° 64, de
18 de maio de 1990, denominada "Lei das Inelegibilidades"; a Lei n° 9.096, de 19
de setembro de 1995, que dispõe sobre partidos políticos, regulamenta os arts. 17 e
13, 3°, inciso V, da Constituição Federal; e algumas instruções expedidas pelo
Tribunal Superior Eleitoral que consideramos mais importantes por serem funda-
mentais, como a Resolução n° 20.890, que estabelece o Calendário Eleitoral; a Reso-
lução n'20.993, que dispõe sobre a escolha e o registro dos candidatos nas eleições
de 2002; a Resolução n° 20.987, que dispõe sobre a arrecadação e a aplicação de
recursos nas campanhas eleitorais e sobre a prestação de contas nas eleições de
2002; além da Resolução n° 20.988, que dispõe sobre a propaganda eleitoral e as
condutas vedadas aos agentes públicos em campanha eleitoral nas eleições de 2002.
Destacamos, ainda, algumas jurisprudências da Justiça Eleitoral.

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

Deputado Antônio Júlio
Presidente
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CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL DE 1988
(Dispositivos Relacionados Com Matéria Eleitoral)

TÍTULO 1
Dos Princípios Fundamentais

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

1 - 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!!
Dos Direitos e Garantias Fundamentais

Capítulo 1
Dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos

Art. 50 - Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza,
garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no Pais a inviolabilidade
do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos ter-
mos seguintes:

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

CAPÍTULO III
Da Nacionalidade

Art. 12 - São brasileiros:
1 - natos:
a) os nascidos na República Federativa do Brasil, ainda que de pais estran-

geiros, desde que estes não estejam a serviço de seu pais;
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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 venham a residir na República Federativa do Brasil e optem, em qualquer
tempo, pela nacionalidade brasileira;
Nota - Redação dada pelo art. 10 da Emenda Constitucional de Revisão n° 3,

de 7 de junho de 1994, publicada no "Diário Oficial" de 9/6/94, Seção
1, pág. 8.289.

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 Fede-
rativa do Brasil há mais de quinze anos ininterruptos e sem condenação penal,
desde que requeiram a nacionalidade brasileira.
Nota - Redação dada pelo art. 10 da Emenda Constitucional de Revisão n° 3,

de 7 de junho de 1994, publicada no "Diário Oficial" de 9/6/94, Seção
1, pág. 8.289.

§ 1° - Aos portugueses com residência permanente no País, se houver reci-
procidade em favor de brasileiros, serão atribuídos os direitos inerentes ao brasi-
leiro, salvo os casos previstos nesta Constituição.

§ 2 1 - A lei não poderá estabelecer distinção entre brasileiros natos e
naturalizados, salvo nos casos previstos nesta Constituição.

§ 3 0 - São privativos de brasileiro nato os cargos:
1 - de Presidente e Vice-Presidente da República;
II- de Presidente da Câmara dos Deputados;
III - de Presidente do Senado Federal;
lv - de Ministro do Supremo Tribunal Federal;
V - de carreira diplomática;
VI- de oficial das Forças Armadas;
VII - de Ministro de Estado da Defesa.

Nota - Inciso VII acrescentado pela Emenda Constitucional n° 23/99, publicada
no D.O.U. de 3/9/99.

§ 4° - Será declarada a perda da nacionalidade do brasileiro que:
1 - tiver cancelada sua naturalização, por sentença judicial, em virtude de

atividade nociva ao interesse 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 resi-

dente em Estado estrangeiro, como condição para permanência em seu território
ou para o exercício de direitos civis.
Nota - Redação dada pelo art. 10 da Emenda Constitucional de Revisão n° 3,

de 7 de junho de 1994, publicada no "Diário Oficial" de 9/6/94, seção
1, pág. 8.289.

1 10 1
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CAPÍTULO IV
Dos Direitos Políticos

Art.:) 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:

1 - plebiscito;
II - referendo;
III - iniciativa popular.
§ 1° - O alistamento eleitoral e o voto são:
1 - obrigatórios para os maiores de dezoito anos;
II- facultativos para:
a) os analfabetos;
b) os maiores de setenta anos:
e) os maiores de dezesseis e menores de dezoito anos.
§ 20 - Não podem alistar-se como eleitores os estrangeiros e, durante o

período do serviço militar obrigatório, os conscritos.
§ 30 - São condições de elegibilidade, na forma da lei:
1- a nacionalidade brasileira;
II - o pleno exercício dos direitos políticos;
Ill - o alistamento eleitoral;
IV - o domicílio eleitoral da 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.
§ 40 - São inelegíveis os inalistáveis e os analfabetos.
§ 5° - O Presidente da República, os Governadores de Estado e do Distrito

Federal, os Prefeitos e quem os houver sucedido ou substituído no curso dos man-
datos poderão ser reeleitos para um único período subseqüente.

Nota - § 5° com redação determinada pela Emenda Constitucional n° 16197,
publicada no D.O.U. de 516/97.

§ 6° - para concorrerem a outros cargos, o Presidente da República, os Go-
vernadores de Estado e do Distrito Federal e os Prefeitos devem renunciar aos
respectivos mandatos até seis meses antes do pleito.

§ 7° - São inelegíveis, no território de jurisdição do titular, o cônjuge e os
parentes consangüíneos ou afins, até o segundo grau ou por adoção, do Presiden-
te 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 a reeleição.

Lui
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Nota - Apresentamos, a seguir, um gráfico elaborado pelo Diretório Regio-
nal de Minas Gerais do Partido da Frente Liberal, que ilustra, de
forma simples e clara, as situações de inelegibilidade por parentes-
co, de que trata o § 7° do art. 14 da Constituição Federal, combina-
do com os arts. 330 a 336 do Código Civil, que transcrevemos após
o gráfico. (Adaptado para as eleições de 2002.)

CÓDIGO CiVIL
(Lei n° 3.071, de l'de janeiro de 1916)
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TÍTULO V
Das Relações de Parentesco

Capítulo 1
Disposições Gerais

Art. 330 - São parentes, em iiIlhd i'1a. as pessoas que estão LiIflds pJIt com a outras
lId relação fie ascendentes e descendentes.

Art .331 - São parentes, cru linha colateral, ou transversal, ate o '- Lo graii.
pessoas que provém de um se tronco. sem (Icscefldert'W urna cia outra.

Ar(. 332 - Revoado pela Lei n .560. de 29/1 2/92.
Art. 333 - Contam-se, na linha reta, os graus de parentesco pelo numero cl

gerações. e, na colateral. também pelo número cicias, subindo, porém, de um dos pa
1-elites até ao ascendente comum, e descendo, depois, até encontrar o outro parente.

Art . 334 - Cada r'( rijue é aliado aos parentes do outro 1)e1() vinculo (Ia rilifli(ia(.i('.
Ar!. 335 - A afinidade, na linha reta, não se e'tinne cc,rn a dissolução cio casa-

merito cine a originou.
Art. 336 - A adoção estabelece parentesco meramente civil entre o zilotant

ilC10t21(i() (art. 376).
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§ 81 - O militar alistável é elegível, atendidas as seguintes condições:
1 - 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 supe-

rior e, se eleito, passará automaticamente, no ato da diplomação, para a inatividade.
§ 9° - Lei complementar estabelecerá outros casos de inelegibilidade e os pra-

zos 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 norma-
lidade e legitimidade das eleições contra a influência do poder econômico ou o abu-
so do exercício de função, cargo ou emprego na administração direta ou indireta.
Nota - Redação dada pelo art. 1° da Emenda Constitucional de Revisão n° 4,

de 7 de junho de 1994, publicada no "Diário Oficial" de 9/6/94, Seção
1, pág. 8.289/90.

§ 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.

Ari. 15- É vedada a cassação de direitos políticos, cuja perda ou suspensão
só se dará nos casos de:

1 - cancelamento da naturalização por sentença transitada em julgado;
II- incapacidade civil absoluta;
Ill L condenação criminal transitada em julgado, enquanto durarem seus

efeitos;
IV - recusa de cumprir obrigação a todos imposta ou prestação alternativa,

nos terrns do art. 5°, VIII;
V - improbidade administrativa, nos termos do art. 37, § 40.
Art. 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.
Nota - Redação dada pela Emenda Constitucional n°4, de 14 de setembro de

1993, publicada no "Diário Oficial" de 15/9/93.
Capítulo V

Dos Partidos Políticos
Art. 17 - É livre a criação, fusão, incorporação e extinção de partidos políti-

cos, resguardados a soberania nacional, o regime democrático, o pluripartidarismo,
os direitos fundamentais da pessoa humana e observados os seguintes preceitos:

1 - 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.
§ 1° - É assegurada aos partidos políticos autonomia para definir sua estru-

tura interna, organização e funcionamento, devendo seus estatutos estabelecer
normas de fidelidade e disciplina partidárias.
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§ 2° - Os partidos políticos, após adquirirem personalidade jurídica, na for-
ma da lei civil, registrarão seus estatutos no Tribunal Superior Eleitoral.

§ 3° - Os partidos políticos têm direito a recursos do fundo partidário e aces-
so gratuito ao rádio e à televisão, na forma da lei.

§ 4° - É vedada a utilização pelos partidos políticos de organização paramilitar.

CAPÍTULO II
Dos Estados Federados

Art. 27-O número de Deputados à Assembléia Legislativa corresponderá ao
triplo da representação do Estado na Câmara dos Deputados e, atingindo o núme-
ro de trinta e seis, será acrescido de tantos quantos forem os Deputados Federais
acima de doze.

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

Art. 28- A eleição do Governador e do Vice-Governador de Estado para man-
dato de quatro anos, realizar-se-á no primeiro domingo de outubro, em primeiro
turno, e no último domingo de outubro, em segundo turno, se houver, do ano ante-
rior 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.
Nota - "Caput" com redação determinada pela Emenda Constitucional n° 16197,

publicada no D.O.U. de 5/6/97.
§ 1° - 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, 1, IV e V.
Nota - Primitivo parágrafo único transformado em § 1 1 pela Emenda Consti-

tucional n° 19198, publicada no D.O.U. de 516198.

CAPÍTULO IV
Dos Municípios

Art. 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 Câ-
mara Municipal, que a promulgará, atendidos os princípios estabelecidos nesta
Constituição, na Constituição do respectivo Estado e os seguintes preceitos:

1 - 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 Vice-Prefeito realizada no primeiro domingo de outu-
bro do ano anterior ao término do mandato dos que devam suceder, aplicadas as
regras do art. 77 do caso de Municípios com mais de duzentos mil eleitores.
Nota - Inciso II com redação determinada pela Emenda Constitucional n°

16197, publicada no D.O.U. de 516/97.
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III - posse do Prefeito e do Vice-Prefeito no dia 10 de janeiro do ano subse-
qüente ao da eleição;

IV - número de Vereadores proporcional à população do Município, observa-
dos os seguintes limites:

a) mínimo de nove e máximo de vinte e um nos Municípios de até um mi-
lhão 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;

XIII - iniciativa popular de projetos de lei de interesse específico do Municí-
pio, da cidade ou de bairros, através de manifestação de, pelo menos, cinco por
cento do eleitorado;

XIV - perda do mandato de Prefeito, nos termos do § 10 do art. 28.
Nota - Os incisos VIII, XIII e XIV, ex-incisos VI, XI e XII, foram renumerados

em decorrência da Emenda Constitucional n° i, de 3113192, publicada
no "Diário Oficial" de 6/4/92, que acrescentou dois incisos, de n os VI
e VII, ao art. 29 da Constituição Federal.

CAPÍTULO V
Do Distrito Federal e dos Territórios

SEÇÃO 1
Do Distrito Federal

Art. 32- ......................
§ 2 0 - A eleição do Governador e do Vice-Governador, observadas as regras

do art. 77, e dos Deputados Distritais coincidirá com a dos Governadores e Depu-
tados Estaduais, para mandato de igual duração.

§ 30 - Aos Deputados Distritais e à Câmara Legislativa aplica-se o disposto
no art. 27.

CAPÍTULO VII
Da Administração Pública

SEÇÃO 1
Disposições Gerais

Art. 37- A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes
da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princí-
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pios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, tam-
bém, ao seguinte:

Nota - "Caput" com redação determinada pela Emenda Constitucional n° 19/98,
publicada no D.O.U. de 516198.

§ 10 - 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 promo-
ção pessoal de autoridades ou servidores públicos.

Art. 38 - Ao servidor público da administração direta, autárquica e
fundacional, no exercício de mandato eletivo, aplicam-se as seguintes disposições:
Nota - "Caput" com redação determinada pela Emenda Constitucional n° 19198,

publicada no D.O.U. de 5106198.

1 - Tratando-se de mandato eletivo federal, estadual ou distrital, ficará afas-
tado de seu cargo, emprego ou função;

II - Investido no mandato de Prefeito, será afastado do cargo, emprego ou
função, sendo-lhe facultado optar pela sua remuneração.

III - Investido no mandato de Vereador, havendo compatibilidade de horári-
os, perceberá as vantagens de seu cargo, emprego ou função, sem prejuízo da
remuneração do cargo eletivo, e, não havendo compatibilidade, 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 beneficio previdenciário, no caso de afastamento, os valo-
res serão determinados como se no exercício estivesse.

SEÇÃO III
Dos militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios

Nota - Seção III renomeada pela Emenda Constitucional n° 18/98, publicada
no D.O.U. de 6/2/98.

Art. 42-Os membros das Polícias Militares e Corpos de Bombeiros Militares,
instituições organizadas com base na hierarquia e disciplina, são militares dos
Estados, do Distrito Federal e dos Territórios.
Nota - "Caput" com redação determinada pela Emenda Constitucional n° 18/98,

publicada no D.O.U. de 612/98, com retificação no D.O.U. de 16/2/1998.
§ 1° -Aplicam-se aos militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territó-

rios, além do que vier a ser fixado em lei, as disposições do art. 14, § 8°; do art. 40,
§ 9°, e do art. 142, § § 2° e 3° cabendo à lei estadual específica dispor sobre as
matérias do art. 142, § 3°, inciso X, sendo as patentes dos oficiais conferidas pelos
respectivos governadores.
Nota - § 1° com redação determinada pela Emenda Constitucional n° 20198,

publicada no D.O.U. de 16/12198.



TÍTULO IV
Da Organização dos Poderes

CAPÍTULO 1
Do Poder Legislativo

SEÇÃO 1
Do Congresso Nacional

Art.45 - A Câmara dos Deputados compõe-se de representantes do povo,
eleitos, pelo sistema proporcional, em cada Estado, em cada Território e no Distri-
to Federal.

§ 1°-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 necessários, no ano anterior às eleições,
para que nenhuma daquelas unidades da Federação tenha menos de oito ou mais
de setenta Deputados.

§ 2° - Cada Território elegerá quatro Deputados.
Art. 46 - O Senado Federal compõe-se de representantes dos Estados e do

Distrito Federal, eleitos segundo o princípio majoritário.
§ 1°- Cada Estado e o Distrito Federal elegerão três Senadores, com manda-

to de oito anos.
§ 2 0 - A representação de cada Estado e do Distrito Federal será renovada de

quatro em quatro anos, alternadamente, por um e dois terços.
§ 30 - Cada Senador será eleito com dois suplentes.

SEÇÃO V
Dos Deputados e dos Senadores

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

§ 1° - Os Deputados e Senadores, desde a expedição do diploma, serão sub-
metidos a julgamento perante o Supremo Tribunal Federal.

§ 20 - 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.

§ 3° - Recebida a denúncia contra 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 representado e pelo voto da maioria de
seus membros, poderá, até a decisão final, sustar o andamento da ação.

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

§ 5° - A sustação do processo suspende a prescrição, enquanto durar o mandato.
§ 6° - 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 receberam informações.
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§ 70 - 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.

§ 8° - As imunidades de Deputados ou Senadores subsistirão durante o esta-
do de sítio, só podendo ser suspensas mediante o voto de dois terços dos membros
da Casa respectiva, nos casos de atos praticados fora do recinto do Congresso
Nacional, que sejam incompatíveis com a execução da medida.
Nota - Art. 53 com redação determinada pela Emenda Constitucional n° 35/2001,

publicada no D.O.U. de 2111212001.
Art. 54 - Os Deputados e Senadores não poderão:
1- 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 ser-
viço público, salvo quando o contrato obedecer a cláusulas uniformes;

b) aceitar ou exercer cargo, função ou emprego remunerado, inclusive os de
que sejam demissíveis ad nuturt, 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 rtutun, nas entidades
referidas no inciso 1, a;

c)patrocinar causa em que seja interessada qualquer das entidades a que se
refere o inciso 1, a:

d) ser titulares de mais de um cargo ou mandato público eletivo.
Art. 55 - Perderá o mandato o Deputado ou Senador:
1 - 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 au-
torizada;

IV - que perder ou tiver suspensos os direitos políticos;
V - quando o decretar a Justiça Eleitoral, nos casos previstos nesta Consti-

tuição;
VI - que sofrer condenação criminal em sentença transitada em julgado.
§ 1° - É incompatível com o decoro parlamentar, além dos casos definidos no

regimento interno, o abuso das prerrogativas asseguradas a membro do Congres-
so Nacional ou a percepção de vantagens indevidas.

§ 20 - Nos casos dos incisos 1, II e VI, a perda do mandato será decidida pela
Câmara dos Deputados ou pelo Senado Federal, por voto secreto e maioria absolu-
ta, mediante provocação da respectiva Mesa ou de partido político representado
no Congresso Nacional, assegurada ampla defesa.

§ 30 - Nos casos previstos nos incisos Ill a V, a perda será declarada pela
Mesa da Casa respectiva, de oficio ou mediante provocação de qualquer de seus
membros, ou de partido político representado no Congresso Nacional, assegurada
ampla defesa.

LJ
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§ 40 - A renúncia de parlamentar submetido a processo que vise ou possa
levar à perda de mandato, nos termos deste artigo, terá seus efeitos suspensos até
as deliberações finais de que tratam os § § 2° e 3°.
Nota - Redação dada pela Emenda Constitucional de Revisão n°6, de 716194,

publicada no "Diário Oficial" de 9/6/94, Seção 1, pág. 8.290.

SEÇÃO vii
Das Comissões

Art. 58- ....................
§ 1° - Na constituição das Mesas e de cada Comissão, é assegurada, tanto

quanto possível, a representação proporcional dos partidos ou dos blocos parla-
mentares que participam da respectiva Casa.

§ 40 - 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 comum, cuja composição reproduzirá,
qúanto possível, a proporcionalidade da representação partidária.

SEÇÃO VIII
Do Processo Legislativo

SUBSEÇÃO ii
Da Emenda à Constituição

Artigo 60- .................
§ 4° - Não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir:
1- a forma federativa de Estado;
II - o voto direto, secreto, universal e periódico;

SUBSEÇÃO iii
Das Leis

Art. 68- .....................
§ 10 - 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 complementar, nem a legislação sobre:

II - nacionalidade, cidadania, direitos individuais, políticos e eleitorais;

CAPÍTULO II
Do Poder Executivo

SEÇÃO i
Do Presidente e do Vice-Presidente da República
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Art. 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 últi-
mo domingo de outubro, em segundo turno, se houver, do ano anterior ao do térmi-
no do mandato presidencial vigente.
Nota - "Caput" com redação determinada pela Emenda Constitucional n° 16197,

publicada no D.O.U. de 516197.
§ 1° - A eleição do Presidente da República importará a do Vice-Presidente

com ele registrado.
§ 2° - Será considerado eleito Presidente o candidato que, registrado por

partido político, obtiver a maioria absoluta dos votos, não computados os em branco
e os nulos.

§ 30 - Se nenhum candidato alcançar maioria absoluta na primeira votação,
far-se-á nova eleição em até vinte dias após a proclamação do resultado, concor-
rendo os dois candidatos mais votados e considerando-se eleito aquele que obtiver
a maioria dos votos válidos.

§ 40 - 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.

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

Art. 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, promover 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-Presidente, salvo motivo de força maior, não tiver assumido o
cargo, este será declarado vago.

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

Art. 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 Deputados, o do Senado Federal e o do
Supremo Tribunal Federal.

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

§ 1° - 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.

§ 2° - Em qualquer dos casos, os eleitos deverão completar o período de seus
antecessores.

Art. 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.
Nota - Artigo 82 com redação determinada pela Emenda Constitucional n°

16197, publicada no D.O.U. de 516197.
Art. 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.
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SEÇÃO III
Da Responsabilidade do Presidente da República

Art. 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 III
Do Poder Judiciário

SEÇÃO i
Disposições Gerais

Art. , 92- São órgãos do Poder Judiciário:

V - ós 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. 95-......................
Parágrafo único - Aos juízes é vedado:

III - 'dedicar-se à atividade político-partidária.
SEÇÃO II

Do Supremo Tribunal Federal

Art. 102 - Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda
da Constituição, cabendo-lhe:

II -julgar, em recurso ordinário:

e) o crime político;

Art. 103 - Podem propor a ação de inconstitucionalidade:

VIII - partido político com representação no Congresso Nacional;

SEÇÃO VI
Dos Tribunais e Juizes Eleitorais

Art. 118- São órgãos da Justiça Eleitoral:
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1- o Tribunal Superior Eleitoral;
II- os Tribunais Regionais Eleitorais;
III - os Juízes Eleitorais;
1V - as Juntas Eleitorais.

Art. 121 .....................
§ 30 - São irrecorríveis as decisões do Tribunal Superior Eleitoral, salvo as

que contrariarem esta Constituição e as denegatórias de habeas-corpus ou man-
dado de segurança.

§ 4°- Das decisões dos Tribunais Regionais Eleitorais somente caberá recur-
so quando:

1 - forem proferidas contra disposição expressa desta Constituição ou de lei:
II - ocorrer divergência na interpretação de lei entre dois ou mais tribunais

eleitorais;
Ill - versarem sobre inelegibilidade ou expedição de diplomas nas eleições

federais ou estaduais;
1V - anularem diplomas ou decretarem a perda de mandatos eletivos federais

ou estaduais;
V - denegarem habeas-corpus, mandado de segurança, habeas -data ou man-

dado de injunção.

TÍTULO V
Da Defesa do Estado e das Instituições Democráticas

CAPÍTULO II
Das Forças Armadas

Art. 142-...................

§ 3' - Os membros das Forças Armadas são denominados militares, aplican-
do-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;

Nota - § 3° acrescentado pela Emenda Constitucional n° 18198, publicada no
D.O.U. de 6/2/98.
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LEI COMPLEMENTAR N° 64, DE 18 DE MAIO DE 1990
(TEXTO CONSOLIDADO)

Estabelece, de acordo com o art. 14, § 90 , da Constitui-
ção 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. 1° -São inelegíveis:
1 - para qualquer cargo:
a) os inalistáveis e os analfabetos;
b) os membros do Congresso Nacional, das Assembléias Legislativas, da Câ-

mara Legislativa e das Câmaras Municipais que hajam perdido os respectivos
mandatos por infringência do disposto nos incisos 1 e II do art. 55 da Constituição
Federal, dos dispositivos equivalentes sobre perda de mandato das Constituições
Estaduais e Leis Orgânicas dos Municípios e do Distrito Federal, para as eleições
que se realizarem durante o período remanescente do mandato para o qual foram
eleitos e nos oito anos subseqüentes ao término da legislatura;

c) dl Governador e o Vice-Governador de Estado e do Distrito Federal, o Pre-
feito e o Vice-Prefeito que perderem seus cargos eletivos por infrigência a disposi-
tivo da Constituição Estadual, da Lei Orgânica do Distrito Federal ou da Lei Orgâ-
nica do Município, para as eleições que se realizarem durante o período remanes-
cente e nos 3 (três) anos subseqüentes ao término do mandato para o qual tenham
sido eleitos:

d) os que tenham contra sua pessoa representação julgada procedente pela
Justiça Eleitoral, transitada em julgada, em processo de apuração de abuso do
poder econômico ou político, para a eleição na qual concorrem ou tenham sido
diplomados, bem como para as que se realizarem nos 3 (três) anos seguintes;

e)os que forem condenados criminalmente, com sentença transitada emjul-
gado, pela prática de crimes contra a economia popular, a fé pública, a adminis-
tração pública, o patrimônio público, o mercado financeiro, pelo tráfico de entor-
pecentes e por crimes eleitorais, pelo prazo de 3 (três) anos, após o cumprimento
da pena;

f) os que forem declarados indignos do oficialato, ou com ele incompatíveis,
pelo prazo de 4 (quatro) anos;

g) os que tiverem suas contas relativas ao exercício de cargos ou funções
públicas rejeitadas por irregularidade insanável e por decisão irrecorrível do órgão
competente, salvo se a questão houver sido ou estiver sendo submetida à apreci-
ação do Poder Judiciário, para as eleições que se realizarem nos 5 (cinco) anos
seguintes contados a partir da data da decisão;
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h) os detentores de cargo na administração pública direta, indireta ou
fundacional, que beneficiarem a si ou a terceiros, pelo abuso do poder econômico
ou político apurado em processo, com sentença transitada em julgado, para as
eleições que se realizarem nos 3 (três) anos seguintes ao término do seu mandato
ou do período de sua permanência no cargo;

i) os que, em estabelecimentos de crédito, financiamento ou seguro, que te-
nham sido ou estejam sendo objeto de processo de liquidação judicial ou
extrajudicial, hajam exercido, nos 12 (doze) meses anteriores à respectiva decreta-
ção, cargo ou função de direção, administração ou representação, enquanto não
forem exonerados de qualquer responsabilidade;

II - para Presidente e Vice-Presidente da República:
a) até 6 (seis) meses depois de afastados definitivamente de seus cargos e

funções:
1 - os Ministros de Estado;
2 - os chefes dos órgãos de assessoramento direto, civil e militar, da Presi-

dência da República;
3 - o chefe do órgão de assessoramento de informações da Presidência da

República;
4- o Chefe do Estado-Maior das Forças Armadas;
5- o Advogado-Geral da União e o Consultor-Geral da República;
6- os Chefes do Estado-Maior da Marinha, do Exército e da Aeronáutica;
7 - os Comandantes do Exército, Marinha e Aeronáutica;
8- os magistrados;
9 - os presidentes, diretores e superintendentes de autarquias, empresas

públicas, sociedades de economia mista e fundações públicas e as mantidas pelo
poder público;

10 - os Governadores de Estados, do Distrito Federal e Territórios;
11 - os Interventores Federais;
12 - os Secretários de Estado;
13 - os Prefeitos Municipais;
14-os membros dos Tribunais de Contas da União, dos Estados e do Distri-

to Federal;
15- o Diretor-Geral do Departamento de Policia Federal;
16 - os Secretários-Gerais, os Secretários Executivos; os Secretários Nacio-

nais e os Secretários Federais dos Ministérios e as pessoas que ocupem cargos
equivalentes;

b) os que tenham exercido, nos 6 (seis) meses anteriores à eleição, nos Esta-
dos, no Distrito Federal, Territórios e em qualquer dos Poderes da União, cargo ou
função de nomeação pelo Presidente da República sujeito à aprovação prévia do
Senado Federal;

c) Vetado;
d) os que, até 6 (seis) meses antes da eleição, tiverem competência ou inte-

resse, direto, indireto ou eventual, no lançamento, arrecadação ou fiscalização de
impostos, taxas e contribuições de caráter obrigatório, inclusive parafiscais, ou
para aplicar multas relacionadas com essas atividades;
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e) os que, até 6 (seis) meses antes da eleição, tenham exercido cargo ou fun-
ção de direção, administração ou representação nas empresas de que tratam os
arts. 30 e 5° da Lei n° 4.137, de 10 de setembro de 1962, quando, pelo âmbito e
natureza de suas atividades, possam tais empresas influir na economia nacional;'

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. 5 0 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 em-
presas 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 repre-
sentativas de classe, mantidas, total ou parcialmente, por contribuições impostas
pelo poder público ou com recursos arrecadados e repassados pela Previdência
Social;

h) os que, até 6 (seis) meses depois de afastados das funções, tenham exerci-
do cargo de presidente, diretor ou superintendente de sociedades com objetivos
exclusivos de operações financeiras e façam publicamente apelo à poupança e ao
crédito, inclusive através de cooperativas e da empresa ou estabelecimentos que
gozem, sob qualquer forma, de vantagens asseguradas pelo poder público, salvo
se decorrentes de contratos que obedeçam a cláusulas uniformes;

i) os que, dentro de 6 (seis) meses anteriores ao pleito, hajam exercido cargo
ou função de direção, administração ou representação em pessoa jurídica ou em
empresa que mantenha contrato de execução de obras, de prestação de serviços
ou de fornecimento de bens com órgão do poder público ou sob seu controle, salvo
no caso de contrato que obedeça a cláusulas uniformes;

j) os, que, membros do Ministério Público, não se tenham afastado das suas
funções até 6 (seis) meses anteriores ao pleito;

1) os que, servidores públicos, estatutários ou não, dos órgãos ou entidades
da administração direta ou indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal,
dos Municípios e dos Territórios, inclusive das fundações mantidas pelo poder
público, não se afastarem até 3 (três) meses anteriores ao pleito, garantido o direi-
to à percepção dos seus vencimentos integrais;

III - para Governador e Vice-Governador de Estado e do Distrito Federal:
a) os inelegíveis para os cargos de Presidente e Vice-Presidente da República

especificados na alínea a do inciso II deste artigo e, no tocante às demais alíneas,
quando se tratar de repartição pública, associação ou empresas que operem no
território do Estado ou do Distrito Federal, observados os mesmos prazos;

b) até 6 (seis) meses depois de afastados definitivamente de seus cargos ou
funções:

1 - os Chefes dos Gabinetes Civil e Militar do Governador do Estado ou do
Distrito Federal;

2 - os Comandantes do Direito Naval, Região Militar e Zona Aérea;
3 - os diretores de órgãos estaduais ou sociedades de assistência aos Muni-

cípios;
4 - os Secretários da administração municipal ou membros de órgãos

congêneres;
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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-Gover-
nador 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;

e) as autoridades policiais, civis ou militares, com exercício no Município,
nos 4 (quatro) meses anteriores ao pleito;

V - para o Senado Federal:
a) os inelegíveis para os cargos de Presidente e Vice-Presidente da República

especificados na alínea a do inciso II deste artigo e, no tocante às demais alíneas,
quando se tratar de repartição pública, associação ou empresa que opere no terri-
tório do Estado, observados os mesmos prazos;

b) em cada Estado e no Distrito Federal, os inelegíveis para os cargos de
Governador e Vice-Governador, nas mesmas condições estabelecidas, observados
os mesmos prazos;

VI - para a Câmara dos Deputados, Assembléia Legislativa e Câmara
Legislativa, no que lhes for aplicável, por identidade de situações, os inelegíveis
para o Senado Federal, nas mesmas condições estabelecidas, observados os mes-
mos prazos;

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-prefei-
to, observado o prazo de 6 (seis) meses para desincompatibilização.

§ 1° - Para concorrência a outros cargos, o Presidente da República, os Go-
vernadores de Estado e do Distrito Federal e os Prefeitos devem renunciar aos
respectivos mandatos até 6 (seis) meses antes do pleito.

§ 2 0 - 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 subs-
tituído o titular.

§ 30 - São inelegíveis, no território de jurisdição do titular, o cônjuge e os
parentes consangüíneos ou afins, até o segundo grau ou por adoção, do Presiden-
te da República, de Governador de Estado ou Território, do Distrito Federal, de
Prefeito ou de quem os haja substituído dentro do 6 (seis) meses anteriores ao
pleito, salvo se já titular de mandato eletivo e candidato ã reeleição.

Art. 20 - Compete à Justiça Eleitoral conhecer e decidir as argüições de
inelegibilidade.

Parágrafo único. A argüição de inelegibilidade será feita perante:
1- o Tribunal Superior Eleitoral, quando se tratar de candidato a Presidente

ou Vice-Presidente da República;
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TI - os Tribunais Regionais Eleitorais, quando se tratar de candidato a Sena-
dor, Governador e Vice-Governador de Estado e do Distrito Federal, Deputado
Federal, Deputado Estadual e Deputado Distrital;

iii - os Juizes Eleitorais, quando se tratar de candidato a Prefeito, Vice-Pre-
feito e Véreador.

Art. 30 - Caberá a qualquer candidato, a partido político, coligação ou ao
Ministério Público, no prazo de 5 (cinco) dias, contados da publicação do pedido de
registro do candidato, impugná-lo em petição fundamentada.

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

§ 2° - Não poderá impugnar o registro de candidato o representante do Mi-
nistério Público que, nos 4 (quatro) anos anteriores, tenha disputado cargo eletivo,
integrado Diretório de partido ou exercido atividade político-partidária.

§ 3° - 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.4° - A partir da data em que terminar o prazo para impugnação, passará
a correr, após devida notificação, o prazo de 7 (sete) dias para que o candidato,
partido político ou coligação possa contestá-la, juntar documentos, indicar rol de
testemunhas e requerer a produção de outras provas, inclusive documentais, que
se encontrarem em poder de terceiros, de repartições públicas ou em procedimen-
tos judiciais, ou administrativos, salvo os processos em tramitação em segredo de
justiça.

Art. 5° - Decorrido o prazo para contestação, se não se tratar apenas de
matéria de direito e a prova protestada for relevante, serão designados os 4 (qua-
tro) dias seguintes para inquirição das testemunhas do impugnante e do impug-
nado, as quais comparecerão por iniciativa das partes que as tiverem arrolado,
com notificação judicial.

§ 1° - As testemunhas do impugnante e do impugnado serão ouvidas em
uma só assentada.

§ 20 - Nos 5 (cinco) dias subseqüentes, o Juiz, ou o Relator, procederá a
todas as diligências que determinar, de oficio ou a requerimento das partes.

§ 3° - 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.

§ 40 - 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.

§ 5° - Se o terceiro, sem justa causa, não exibir o documento, ou não compa-
recer a juízo, poderá o Juiz contra ele expedir mandado de prisão e instaurar
processo por crime de desobediência.

Art. 60 - Encerrado o prazo da dilação probatória, nos termos do artigo ante-
rior, as partes, inclusive o Ministério Público, poderão apresentar alegações no
prazo comum de 5 (cinco) dias.

Art. 7° - Encerrado o prazo para alegações, os autos serão conclusos ao Juiz,
ou ao Relator, no dia imediato, para sentença, ou julgamento pelo Tribunal.
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Parágrafo único - O Juiz, ou Tribunal, formará sua convicção pela livre apre-
ciação 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.

Art. 8° - Nos pedidos de registro de candidatos a eleições municipais, o Juiz
Eleitoral apresentará a sentença em Cartório 3 (três) dias após a conclusão dos
autos, passando a correr deste momento o prazo de 3 (três) dias para a interposição
de recursos para o Tribunal Regional Eleitoral.

§ 1° - 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.

§ 2° - Apresentadas as contra-razões, serão os autos imediatamente remeti-
dos 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. 90 - Se o Juiz Eleitoral não apresentar a sentença no prazo do artigo
anterior, o prazo para recurso só começará a correr após a publicação da mesma
por edital, em Cartório.

Parágrafo único - Ocorrendo a hipótese prevista neste artigo, o Corregedor
Regional, de oficio, apurará o motivo do retardamento e proporá ao Tribunal Regi-
onal Eleitoral, se for o caso, a aplicação da penalidade cabível.

Art. 10 - Recebidos os autos na Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral,
estes serão autuados e apresentados no mesmo dia ao Presidente, que, também
na mesma data, os distribuirá a um Relator e mandará abrir vistas ao Procurador
Regional pelo prazo de 2 (dois) dias.

Parágrafo único - Findo o prazo, com ou sem parecer, os autos serão envia-
dos ao Relator, que os apresentará em mesa para julgamento em 3 (três) dias,
independentemente de publicação em pauta.

Art. 11 - Na sessão do julgamento, que poderá se realizar em até 2 (duas)
reuniões seguidas, feito o relatório, facultada a palavra às partes e ouvido o Procu-
rador Regional, proferirá o Relator o seu voto e serão tomados os dos demais Juizes.

§ 1° - 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 fun-
damentos do Relator ou do voto vencedor.

§ 2° - Terminada a sessão, far-se-á a leitura e a publicação do acórdão, pas-
sando a correr dessa data o prazo de 3 (três) dias, para a interposição de recurso
para o Tribunal Superior Eleitoral, em petição fundamentada.

Art. 12- Havendo recurso para o Tribunal Superior Eleitoral, a partir da data
em que for protocolizada a petição passará a correr o prazo de 3 (três) dias para a
apresentação de contra-razões, notificado por telegrama o recorrido.

Parágrafo único - Apresentadas as contra-razões, serão os autos imediata-
mente remetidos ao Tribunal Superior Eleitoral.

Art. 13- Tratando-se de registro a ser julgado originariamente por Tribunal
Regional Eleitoral, observado o disposto no art. 60 desta Lei Complementar, o pe-
dido de registro, com ou sem impugnação, será julgado em 3 (três) dias, indepen-
dentemente de publicação em pauta.

Parágrafo único - Proceder-se-á ao julgamento na forma estabelecida no art.
11 desta Lei Complementar e, havendo recurso para o Tribunal Superior Eleitoral,
observar-se-á o disposto no artigo anterior.
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Art. 14- No Tribunal Superior Eleitoral, os recursos sobre registro de candi-
datos serão processados e julgados na forma prevista nos arts. 10 e 11 desta Lei
Complementar.

Art. 15 - Transitada em julgado a decisão que declarar a inelegibilidade do
candidato, ser-lhe-á negado registro, ou cancelado, se já tiver sido feito, ou decla-
rado nulo o diploma, se já expedido.

Art. 16- Os prazos a que se referem os arts. 3 0 e seguintes desta Lei Comple-
mentar são peremptórios e contínuos e correm em Secretaria ou Cartório e, a
partir da data do encerramento do prazo para registro de candidatos, não se sus-
pendem aos sábados, domingos e feriados.

Art. 17 - É facultado ao partido político ou coligação que requerer o registro
de candidato considerado inelegível dar-lhe substituto, mesmo que a decisão pas-
sada em julgado tenha sido proferida após o termo final do prazo de registro, caso
em que a respectiva Comissão Executiva do partido fará a escolha do candidato.

Art. 18- A declaração de inelegibilidade do candidato à Presidência da Repú-
blica, Governador de Estado e do Distrito Federal e Prefeito Municipal não atingirá
o candidato a Vice-Presidente, Vice-Governador ou Vice-Prefeito, assim como a
destes não atingirá aqueles.

Art. 19-As transgressões pertinentes a origem de valores pecuniários, abu-
so do poder econômico ou político, em detrimento da liberdade de voto, serão
apuradas mediante investigações jurisdicionais realizadas pelo Corregedor-Geral
e Corregedores Regionais Eleitorais.

Parágrafo único - A apuração e a punição das transgressões mencionadas
no caput deste artigo terão o objetivo de proteger a normalidade e legitimidade das
eleições contra a influência do poder econômico ou do abuso do exercício de fun-
ção, cargo ou emprego na administração direta, indireta e fundacional da União,
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.

Art. 20 - O candidato, partido político ou coligação são parte legítima para
denunciar os culpados e promover-lhes a responsabilidade; a nenhum servidor
público, inclusive de autarquias, de entidade paraestatal e de sociedade de econo-
mia mista será lícito negar ou retardar ato de oficio tendente a esse fim, sob pena
de crime funcional.

Art. 21 - As transgressões a que se refere o art. 19 desta Lei Complementar
serão apuradas mediante procedimento sumaríssimo de investigação judicial, re-
alizada pelo Corregedor-Geral e Corregedores Regionais Eleitorais, nos termos das
Leis n°s 1.579, de 18 de março de 1952, 4.410, de 24 de setembro de 1964, com as
modificações desta Lei Complementar.2

Art. 22- Qualquer partido político, coligação, candidato ou Ministério Públi-
co Eleitoral poderá representar à Justiça Eleitoral, diretamente ao Corregedor-
Geral ou Regional, relatando fatos e indicando provas, indícios e circunstâncias e
pedir abertura de investigação judicial para apurar uso indevido, desvio ou abuso
do poder econômico ou do poder de autoridade, ou utilização indevida de veículos
ou meios de comunicação social, em beneficio de candidato ou de partido político,
obedecido o seguinte rito:

1 - 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, entregan-
do-se-lhe a segunda via apresentada pelo representante com as cópias dos doeu-

1
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mentos, a fim de que, no prazo de 5 (cinco) dias, ofereça ampla defesa, juntada de
documentos e rol de testemunhas, se cabível;

b) determinará que se suspenda o ato que deu motivo à representação, quando
for relevante o fundamento e do ato impugnado puder resultar a ineficiência da
medida, caso seja julgada procedente;

c) indeferirá desde logo a inicial, quando não for caso de representação ou
lhe faltar algum requisito desta Lei Complementar;

II - no caso de o Corregedor indeferir a reclamação ou representação, ou
retardar-lhe a solução, poderá o interessado renová-la perante o Tribunal, que
resolverá dentro de 24 (vinte e quatro) horas;

III - o interessado, quando for atendido ou ocorrer demora, poderá levar o
fato ao conhecimento do Tribunal Superior Eleitoral, a fim de que sejam tomadas
as providências necessárias;

IV - feita a notificação, a Secretaria do Tribunal juntará aos autos cópia
autêntica do oficio endereçado ao representado, bem como a prova da entrega ou
da sua recusa em aceitá-la ou dar recibo;

V - findo o prazo da notificação, com ou sem defesa, abrir-se-á prazo de 5
(cinco) dias para inquirição, em uma só assentada, de testemunhas arroladas pelo
representante e pelo representado, até o máximo de 6 (seis) para cada um, as
quais comparecerão independentemente de intimação;

VI - nos 3 (três) dias subseqüentes, o Corregedor procederá a todas as dili-
gências que determinar, ex officio ou a requerimento das partes;

VII - no prazo da alínea anterior, o Corregedor poderá ouvir terceiros, referi-
dos pelas partes, ou testemunhas, como conhecedores dos fatos e circunstâncias
que possam influir na decisão do feito;

VIII - quando qualquer documento necessário à formação da prova se achar
em poder de terceiro, inclusive estabelecimento de crédito, oficial ou privado, o
Corregedor poderá, ainda, no mesmo prazo, ordenar o respectivo depósito ou re-
quisitar cópias;

IX- se o terceiro, sem justa causa, não exibir o documento, ou não compare-
cer ajuízo, o Juiz poderá expedir contra ele mandado de prisão e instaurar proces-
so por crime de desobediência;

X - encerrado o prazo de dilação probatória, as partes, inclusive o Ministério
Público, poderão apresentar alegações no prazo comum de 2 (dois) dias;

XI- terminado o prazo para alegações, os autos serão conclusos ao Corregedor,
no dia imediato, para apresentação de relatório conclusivo sobre o que houver
sido apurado;

XII - o relatório do Corregedor, que será assentado em 3 (três) dias, e os
autos da representação serão encaminhados ao Tribunal competente, no dia ime-
diato, com pedido de inclusão incontinenti do feito em pauta, para julgamento na
primeira sessão subseqüente;

XIII - no Tribunal, o Procurador-Geral ou Regional Eleitoral terá vista dos
autos por 48 (quarenta e oito) horas, para se pronunciar sobre as imputações e
conclusões do relatório;

XIV - julgada procedente a representação, o Tribunal declarará a
inelegibilidade do representado e de quantos hajam contribuído para a prática do
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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 econô-
mico e pelo desvio ou abuso do poder de autoridade, determinando a remessa dos
autos ao Ministério Público Eleitoral, para instauração de processo disciplinar, se
for o caso, e processo-crime, ordenando quaisquer outras providências que a es-
pécie comportar;

XV - se a representação for julgada procedente após a eleição do candidato,
serão remetidas cópias de todo o processo ao Ministério Público Eleitoral, para os
fins previstos no art. 14, § § 10 e 11, da Constituição Federal, e art. 262, inciso IV,
do Código Eleitoral.

Parágrafo único - O recurso contra a diplomação, interposto pelo represen-
tante, não impede a atuação do Ministério Público no mesmo sentido.

Art. 23 - O Tribunal formará sua convicção pela livre apreciação dos fatos
públicos e notórios, dos indícios e presunções e prova produzida, atentando para
circunstâncias ou fatos, ainda que não indicados ou alegados pelas partes, mas
que preservem o interesse público de lisura eleitoral.

Art. 24 - Nas eleições municipais, o Juiz Eleitoral será competente para co-
nhecer e processar a representação prevista nesta Lei Complementar, exercendo
todas as funções atribuídas ao Corregedor-Geral ou Regional, constantes dos incisos
1 a XV do art. 22 desta Lei Complementar, cabendo ao representante do Ministério
Público Eleitoral em função da Zona Eleitoral as atribuições deferidas ao Procura-
dor-Geral e Regional Eleitoral, observadas as normas do procedimento previstas
nesta Lei Complementar.

Art. 25 - Constitui crime eleitoral a argüição de inelegibilidade, ou a
impugnação de registro de candidato feito por interferência do poder econômico,
desvio ou abuso do poder de autoridade, deduzida de forma temerária ou de mani-
festa má-fé:

Pena - detenção de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, e multa de 20 (vinte) a 50
(cinqüenta) vezes o valor do bônus do Tesouro Nacional (BTN), e, no caso de sua
extinção, de título público que o substitua.

Art. 26 - Os prazos de desincompatibilização previstos nesta Lei Comple-
mentar que já estiverem ultrapassados na data de sua vigência considerar-se-ão
atendidos desde que a desincompatibilização ocorra até 2 (dois) dias após a publi-
cação desta Lei Complementar.

Art. 27- Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 28- Revogam-se a Lei Complementar n° 5, de 29 de abril de 1970, e as

demais disposições em contrário.
Brasília, 18 de maio de 1990; 169 0 da Independência e 102° da República. -

FERNANDO COLLOR - Bernardo Cabral

Fonte: Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais - Secretaria Judiciária - Coordenadoria
de Jurisprudência e Documentação - Seção de Jurisprudência.
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LEI N° 9.096, DE 19 DE SETEMBRO DE 1995
Com as alterações introduzidas pelas Leis n°s 9.259, de 9/1/96,

9.504, de 30/9/97 e 9.693, de 27/7/98.

Dispõe sobre partidos políticos, regulamenta os arts.
17 e 14, § 30, inciso V, da Constituição Federal.

O VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA no exercício do cargo de PRESIDEN-
TE DA REPUBLICA

Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

TITULO 1
Disposições Preliminares

Art. 10 - O partido político, pessoa jurídica de direito privado, destina-se a
assegurar, no interesse do regime democrático, a autenticidade do sistema repre-
sentativo e a defender os direitos fundamentais definidos na Constituição Federal.

Art. 2° - É livre a criação, fusão, incorporação e extinção de partidos políticos
cujos programas respeitem a soberania nacional, o regime democrático, o
pluripartidarismo e os direitos fundamentais da pessoa humana.

Art. 3° É assegurada, ao partido político, autonomia para definir sua estru-
tura interna, organização e funcionamento.

Art. 40 - Os filiados de um partido político têm iguais direitos e deveres.
Art. 50 - A ação do partido tem caráter nacional e é exercida de acordo com o

seu estatuto e programa, sem subordinação a entidades ou governos estrangeiros.

L3 2j
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Art. 6° - É vedado ao partido político ministrar instrução militar ou paramili-
tar, utilizar-se de organização da mesma natureza e adotar uniforme para seus
membros.

Art. 7° - O partido político, após adquirir personalidade jurídica na forma da
lei civil, registra seu estatuto no Tribunal Superior Eleitoral.

§ 1°- Só é admitido o registro do estatuto de partido político que tenha cará-
ter nacional, considerando-se como tal aquele que comprove o apoiamento de elei-
tores 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.

§ 2° - Só o partido que tenha registrado seu estatuto no Tribunal Superior
Eleitoral pode participar do processo eleitoral, receber recurso do Fundo Partidá-
rio e ter acesso gratuito ao rádio e à televisão, nos termos fixados nesta Lei.

§ 30 - Somente o registro do estatuto do partido no Tribunal Superior Eleitoral
assegura a exclusividade da sua denominação, sigla e símbolos, vedada a utiliza-
ção, por outros partidos, de variações que venham a induzir a erro ou confusão.

TÍTULO II
Da Organização e Funcionamento dos Partidos Políticos

CAPÍTULO 1
Da Criação e do Registro dos Partidos Políticos

Art. 80 - O requerimento do registro de partido político, dirigido ao cartório
competente do Registro Civil das Pessoas Jurídicas, da Capital Federal, deve ser
subscrito pelos seus fundadores, em número nunca inferior a cento e um, com
domicílio eleitoral em, no mínimo, um terço dos Estados, e será acompanhado de:

1- cópia autêntica da ata da reunião de fundação do partido;
II- exemplares do Diário Oficial que publicou, no seu inteiro teor, o programa

e o estatuto;
III - relação de todos os fundadores com o nome completo, naturalidade,

número do titulo eleitoral com a Zona, Seção, Município e Estado, profissão e
endereço da residência.

§ 1° - O requerimento indicará o nome e função dos dirigentes provisórios e
• endereço da sede do partido na Capital Federal.

§ 20 - Satisfeitas as exigências deste artigo, o Oficial do Registro Civil efetua
• registro no livro correspondente, expedindo certidão de inteiro teor.

§ 3° - Adquirida a personalidade jurídica na forma deste artigo, o partido
promove a obtenção do apoiamento mínimo de eleitores a que se refere § 1° do art.
7° e realiza os atos necessários para a constituição definitiva de seus órgãos e
designação dos dirigentes, na forma do seu estatuto.

Art. 9° - Feita a constituição e designação, referidas no § 3 0 do artigo anteri-
or, os dirigentes nacionais promoverão o registro do estatuto do partido junto ao
Tribunal Superior Eleitoral, através do requerimento acompanhado de:

1- exemplar autenticado do inteiro teor do programa e do estatuto partidári-
os, inscritos no Registro Civil;
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II- certidão do registro civil da pessoajurídica, a que se refere o § 2° do artigo
anterior;

III - certidões dos cartórios eleitorais que comprovem ter o partido obtido o
apoiamento mínimo de eleitores a que se refere o § 10 do artigo 7°.

§ 1° - A prova do apoiamento mínimo de eleitores é feita por meio de suas
assinaturas, com menção ao número do respectivo título eleitoral, em listas orga-
nizadas para cada Zona, sendo a veracidade das respectivas assinaturas e o nú-
mero dos títulos atestados pelo Escrivão Eleitoral.

§ 2° - O Escrivão Eleitoral dá imediato recibo de cada lista que lhe for apresen-
tada e, no prazo de quinze dias, lavra o seu atestado, devolvendo-a ao interessado.

§ 30 - Protocolado o pedido de registro no Tribunal Superior Eleitoral, o pro-
cesso respectivo, no prazo de quarenta e oito horas, é distribuído a um Relator,
que, ouvida a Procuradoria-Geral, em dez dias, determina, em igual prazo, diligên-
cias para sanar eventuais falhas do processo.

§ 4°- Se não houver diligências a determinar, ou após o seu atendimento, o
Tribunal Superior Eleitoral registra o estatuto do partido, no prazo de trinta dias.

Art. 10 - As alterações programáticas ou estatutárias, após registradas no
Oficio Civil competente, devem ser encaminhadas, para o mesmo fim, ao Tribunal
Superior Eleitoral.

Parágrafo único. O partido comunica à Justiça Eleitoral a constituição de
seus órgãos de direção e os nomes dos respectivos integrantes, bem como as alte-
rações que forem promovidas, para anotação:

1- No Tribunal Superior Eleitoral, dos integrantes dos órgãos de âmbito na-
cional;

II- Nos Tribunais Regionais Eleitorais, dos integrantes dos órgãos de âmbito
estadual, municipal ou zonal (Parágrafo acrescentado pela Lei n° 9.259/96).

Art. 11-O partido com registro no Tribunal Superior Eleitoral pode credenciar
respectivamente:

1 - delegados perante o Juiz Eleitoral;
II- delegados perante o Tribunal Regional Eleitoral;
III - delegados perante o Tribunal Superior Eleitoral.
Parágrafo único - Os delegados credenciados pelo órgão de direção nacional

representam o partido perante quaisquer Tribunais ou Juizes Eleitorais; os
credenciados pelos órgãos estaduais, somente perante o Tribunal Regional Eleito-
ral e os Juizes Eleitorais do respectivo estado, do Distrito Federal ou Território
Federal; e os credenciados pelo órgão municipal, perante o Juiz Eleitoral da res-
pectiva jurisdição.

•	CAPÍTULO II
Do Funcionamento Parlamentar

Art. 12-O partido político funciona, nas Casas Legislativas, por intermédio
de um bancada, que deve constituir suas lideranças de acordo com o estatuto do
partido, as disposições regimentais das respectivas Casas e as normas desta Lei.

Art. 13 - Tem direito a funcionamento parlamentar, em todas as Casas
Legislativas para as quais tenha elegido representante, o partido que, em cada
eleição para a Câmara dos Deputados obtenha o apoio de, no mínimo, cinco por
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cento dos votos apurados, não computados os brancos e os nulos, distribuídos
em, pelo menos, um terço dos Estado, com um mínimo de dois por cento do total
de cada um deles.

CAPÍTULO III
Do Programa e do Estatuto

Art. 14- Observadas as disposições constitucionais e as desta Lei, o partido
é livre para fixar, em seu programa, seus objetivos políticos e para estabelecer, em
seu estatuto, a sua estrutura interna, organização e funcionamento.

Art. 15 - O Estatuto do partido deve conter, entre outras, normas sobre:
1 - nome, denominação abreviada e o estabelecimento da sede na Capital

Federal;
II - filiação e desligamento de seus membros;
III - direitos e deveres dos filiados;
IV - modo como se organiza e administra, com a definição de sua estrutura

geral e identificação, composição e competências dos órgãos partidários nos níveis
municipal, estadual e nacional, duração dos mandatos e processo de eleição dos
seus membros;

V - fidelidade e disciplina partidárias, processo para apuração das infrações
e aplicação das penalidades, assegurado amplo direito de defesa;

VI - condições e forma de escolha de seus candidatos a cargos e funções
eletivas;

VII- finanças e contabilidade, estabelecendo, inclusive, normas que os habi-
litem a apurar as quantias que os seus candidatos possam despender com a pró-
pria eleição, que fixem os limites das contribuições dos filiados e definam as diver-
sas fontes de receita do partido, além daquelas previstas nesta Lei;

VIII - critérios de distribuição dos recursos do Fundo Partidário entre os
órgãos de nível municipal, estadual e nacional que compõem o partido;

IX - procedimento de reforma do programa e do estatuto.
CAPÍTULO IV

Da Filiação Partidária
Art. 16- Só pode filiar-se a partido o eleitor que estiver no pleno gozo de seus

direitos políticos.
Art. 17 - Considerar-se deferida, para todos os efeitos, a filiação partidária,

com o atendimento das regras estatutárias do partido.
Parágrafo único - Deferida a filiação do eleitor, será entregue comprovante ao

interessado, no modelo adotado pelo partido.
Art. 18 - Para concorrer a cargo eletivo, o eleitor deverá estar filiado ao res-

pectivo partido pelo menos um ano antes da data fixada para as eleições, majori-
tárias ou proporcionais.

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 re-
meter, aos juizes 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
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dos títulos eleitorais e das seções em que estão inscritos. (Redação alterada pelo
art. 103 da Lei n° 9.504/97)

§ 1° - Se a relação não é remetida nos prazos mencionados neste artigo,
permanece inalterada a filiação de todos os eleitores, constante da relação remeti-
da anteriormente.

§ 2° - Os prejudicados por desídia ou má-fé poderão requerer, diretamente à
Justiça Eleitoral, a observância do que prescreve o caput deste artigo.

Art. 20- É facultado ao partido político estabelecer, em seu estatuto, prazos
de filiação partidária superiores aos previstos nesta Lei, com vistas a candidatura
a cargos eletivos.

Parágrafo único - Os prazos de filiação partidária, fixados no estatuto do
partido, com vistas a candidatura a cargos eletivos, não podem ser alterados no
ano da eleição.

Art. 21 - Para desligar-se do partido, o filiado faz comunicação escrita ao
órgão de direção municipal e ao Juiz Eleitoral da Zona em que for inscrito.

Parágrafo único. Decorridos dois dias da data da entrega da comunicação, o
vínculo torna-se extinto, para todos os efeitos.

Art. 22-O cancelamento imediato da filiação partidária verifica-se nos casos de:
1 - morte;
II - perda dos direitos políticos;
III - expulsão;
IV - outras formas previstas no estatuto, com comunicação obrigatória ao

atingido no prazo de quarenta e oito horas da decisão.
Parágrafo único - Quem se filia a outro partido deve fazer comunicação ao

partido e ao juiz de sua respectiva Zona Eleitoral, para cancelar sua filiação; se
não o fizer no dia imediato ao da nova filiação, fica configurada dupla filiação,
sendo ambas consideradas nulas para todos os efeitos.

CAPÍTULO V
Da Fidelidade e da Disciplina Partidárias

Art. 23 - A responsabilidade por violação dos deveres partidários deve ser
apurada e punida pelo competente órgão, na conformidade do que disponha o
estatuto de cada partido.

§ 1° - Filiado algum pode sofrer medida disciplinar ou punição por conduta
que não esteja tipificada no estatuto do partido político.

§ 2° - Ao acusado é assegurado amplo direito de defesa.
Art. 24- Na Casa Legislativa, o integrante da bancada de partido deve subor-

dinar sua ação parlamentar aos princípios doutrinários e programáticos e às dire-
trizes estabelecidas pelos órgãos de direção partidários, na forma do estatuto.

Art. 25- O estatuto do partido poderá estabelecer, além das medidas disci-
plinares 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 de-
corrência da representação e da proporção partidária, na respectiva Casa Legislativa,
ao parlamentar que se opuser, pela atitude ou pelo voto, às diretrizes legitima-
mente estabelecidas pelos órgãos partidários.
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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.

CAPÍTULO VI
Da Fusão, Incorporação e Extinção dos Partidos Políticos

Art. 27 - Fica cancelado, junto ao Oficio Civil e ao Tribunal Superior Eleito-
ral, o registro do partido que, na forma de seu estatuto, se dissolva, se incorpore
ou venha a se fundir a outro.

Art. 28-O Tribunal Superior Eleitoral, após trânsito em julgado de decisão,
determina o cancelamento do registro civil e do estatuto do partido contra o qual
fique provado:

1 - ter recebido ou estar recebendo recursos financeiros de procedência es-
trangeira;

II - estar subordinado a entidade ou governo estrangeiros;
III - não ter prestado, nos termos desta Lei, as devidas contas à Justiça

Eleitoral:
IV - que mantém organização paramilitar.
§ 10 - A decisão judicial a que se refere este artigo deve ser precedida de

processo regular, que assegure ampla defesa.
§ 20_O processo de cancelamento é iniciado pelo Tribunal à vista de denún-

cia de qualquer eleitor, de representante de partido, ou de representação do Pro-
curador-Geral Eleitoral.

§ 30 - 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 acrescentado pela
Lei n° 9.693/98).

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.

§ 1° - No primeiro caso, observar-se-ão as seguintes normas:
1- os órgãos de direção dos partidos elaborarão projetos comuns de estatuto

e programa:
II - os órgãos nacionais de deliberação dos partidos em processo de fusão

votarão em reunião conjunta, por maioria absoluta, os projetos, e elegerão o órgão
de direção nacional que promoverão registro do novo partido.

§ 2° -.No  caso de incorporação, observada a lei civil, caberá ao partido incor-
porando deliberar por maioria absoluta de votos, em seu órgão nacional de delibe-
ração, sobre a adoção do estatuto e do programa de outra agremiação.

§ 30 - Adotados o estatuto e o programa do partido incorporador, realizar-se-
á, em reunião conjunta dos órgãos nacionais de deliberação, a eleição do novo
órgão de direção nacional.

§ 4° - Na hipótese de fusão, a existência legal do novo partido tem início com
o registro, no Oficio Civil competente da Capital Federal, do estatuto e do progra-
ma, cujo requerimento deve ser acompanhado das atas das decisões dos órgãos
competentes.
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§ 50 - No caso de incorporação, o instrumento respectivo deve ser levado ao
Oficio Civil competente, que deve, então, cancelar o registro do partido incorpora-
do a outro.

§ 6° - Havendo fusão ou incorporação de partidos, os votos obtidos por eles,
na última eleição geral para a Cãmara 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.

§ 7°-O novo estatuto ou instrumento de Incorporação deve ser levado a regis-
tro e averbado, respectivamente, no Oficio Civil e no Tribunal Superior Eleitoral.

TÍTULO III
Das Finanças e Contabilidade dos Partidos

CAPÍTULO 1
Da Prestação de Contas

Art. 30 - O partido político, através de seus órgãos nacionais, regionais e
municipais, deve manter escrituração contábil, de forma a permitir o conhecimen-
to da origem de suas receitas e a destinação de suas despesas.

Art. 31 - É vedado ao partido receber, direta e indiretamente, sob qualquer
forma ou pretexto, contribuição ou auxílio pecuniário ou estimável em dinheiro,
inclusive através de publicidade de qualquer espécie, procedente de:

1 - entidade ou governo estrangeiros;
II- autoridade ou órgãos públicos, ressalvadas as dotações referidas no art. 38;
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 governamentais;

IV - entidade de classe ou sindical.
Art. 32-O partido está obrigado a enviar, anualmente, à Justiça Eleitoral, o

balanço contábil do exercício findo, até o dia 30 de abril do ano seguinte.
§ 1° - O balanço contábil do órgão nacional será enviado ao Tribunal Superi-

or Eleitoral, o dos órgãos estaduais aos Tribunais Regionais Eleitorais e o dos
órgãos municipais aos Juizes Eleitorais.

§ 20 - A Justiça Eleitoral determina, imediatamente, a publicação dos balan-
ços na imprensa oficial, e, onde ela não exista, procede à fixação dos mesmos no
Cartório Eleitoral.

§ 30 - No ano em que ocqrrem eleições, o partido deve enviar balancetes
mensais à Justiça Eleitoral, durante os quatro meses anteriores e os dois meses
posteriores ao pleito.

Art. 33 - Os balanços devem conter, entre outros, os seguintes itens:
1 - discriminação dos valores e destinação dos recursos oriundos do fundo

partidário;
II - origem e valor das contribuições e doações;
III - despesa de caráter eleitoral, com a especificação e comprovação dos

gastos com programas no rádio e televisão, comitês, propaganda, publicações,
comícios e demais atividades de campanha;

IV - discriminação detalhada das receitas e despesas.
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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 dis-
pêndios e recursos aplicados nas campanhas eleitorais, exigindo a observação das
seguintes normas:

1 - obrigatoriedade de constituição de comitês e designação de dirigentes
partidários específicos, para movimentar recursos financeiros nas campanhas elei-
torais;

II - caracterização da responsabilidade dos dirigentes do partido e comitês,
inclusive do tesoureiro, que responderão, civil e criminalmente, por quaisquer ir-
regularidades;

III - escrituração contábil, com documentação que comprove a entrada e
saída de dinheiro ou de bens recebidos e aplicados;

IV - obrigatoriedade de ser conservada pelo partido a documentação
comprobatória de suas prestações de contas, por prazo não inferior a cinco anos;

V - obrigatoriedade de prestação de contas, pelo partido político, seus comi-
tês e candidatos, no encerramento da campanha eleitoral, com o recolhimento
imediato à tesouraria do partido dos saldos financeiros eventualmente apurados.

Parágrafo único - Para efetuar os exames necessários ao atendimento do
disposto no caput, a Justiça Eleitoral pode requisitar técnicos do Tribunal de Con-
tas da União ou dos Estados, pelo tempo que for necessário.

Art. 35-O Tribunal Superior Eleitoral e os Tribunais Regionais Eleitorais, à
vista de denúncia fundamentada de filiado ou delegado de partido, de representa-
ção do Procurador-Geral ou Regional ou de iniciativa do Corregedor, determinarão
o exame da escrituração do partido e a apuração de qualquer ato que viole as
prescrições legais ou estatutárias a que, em matéria financeira, aquele ou seus
filiados estejam sujeitos, podendo, inclusive, determinar a quebra de sigilo bancá-
rio das contas dos partidos para o esclarecimento ou apuração de fatos vinculados
à denúncia.

Parágrafo único - O partido pode examinar, na Justiça Eleitoral, as presta-
ções de contas mensais ou anuais dos demais partidos, quinze dias após a publi-
cação dos balanços financeiros, aberto prazo de cinco dias para impugná-las, po-
dendo, ainda, relatar fatos, indicar provas e pedir abertura de investigação para
apurar qualquer ato que viole as prescrições legais ou estatutárias a que, em ma-
téria financeira, os partidos e seus filiados estejam sujeitos.

Art. 36 - Constatada a violação de normas legais ou estatutárias, ficará o
partido sujeito às seguintes sanções:

1 - 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- no caso de recebimento de recursos mencionados no art. 31, fica suspensa
a participação no fundo partidário por um ano;

III - no caso de recebimento de doações cujo valor ultrapasse os limites pre-
vistos no art. 39, § 40, fica suspensa por dois anos a participação no fundo parti-
dário e será aplicada ao partido multa correspondente ao valor que exceder aos
limites fixados.

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. (Artigo e parágrafos alterados pela Lei n° 9.693/98).
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§ 1° - A Justiça Eleitoral pode determinar diligências necessárias à
complementação de informações ou ao saneamento de irregularidades encontra-
das nas contas dos órgãos de direção partidária ou de candidatos.

§ 2° A sanção a que se refere o caput será aplicada exclusivamente à esfera
partidária responsável pela irregularidade."

CAPÍTULO II
Do Fundo Partidário

Art. 38 - O fundo Especial de Assistência Financeira aos Partidos Políticos
(Fundo Partidário) é constituído por:

1- multas e penalidades pecuniárias aplicadas nos termos do Código Eleito-
ral e leis conexas;

II - recursos financeiros que lhe forem destinados por lei, em caráter perma-
nente ou eventual;

III - doações de pessoa fisica ou jurídica, efetuadas por intermédio de depó-
sitos bancários diretamente na conta do Fundo Partidário;

IV - dotações orçamentárias da União em valor nunca inferior, cada ano, ao
número de eleitores inscritos em 31 de dezembro do ano anterior ao da proposta
orçamentária, multiplicados por trinta e cinco centavos de real, em valores de
agosto de 1995.

§ 1° (VETADO)
§ 2° (VETADO)
Art. 39 - Ressalvado o disposto no art. 31, o partido político pode receber

doações de pessoas físicas e jurídicas para constituição de seus fundos.
§ 1° - As doações de que trata este artigo podem ser feitas diretamente

aos órgãos de direção nacional, estadual e municipal, que remeterão, à Jus-
tiça Eleitoral e aos órgãos hierarquicamente superiores do partido, o demons-
trativo de seu recebimento e respectiva destinação, juntamente com o balan-
ço contábil.

§ 2° - Outras doações, quaisquer que sejam, devem ser lançadas na contabi-
lidade do partido, definidos seus valores em moeda corrente.

§ 3° - As doações em recursos financeiros devem ser, obrigatoriamente,
efetuadas por cheque cruzado em nome do partido político ou por depósito bancá-
rio diretamente na conta do partido político.

§ 40 - (Parágrafo revogado pelo art. 107 da Lei n° 9.504/97).
Art. 40 - A previsão orçamentária de recursos para o Fundo Partidário deve

ser consignada, no Anexo do Poder Judiciário, ao Tribunal Superior Eleitoral.
§ 1° - O Tesouro Nacional depositará, mensalmente, os duodécimos no Ban-

co do Brasil, em conta especial à disposição do Tribunal Superior Eleitoral.
§ 2 0 - Na mesma conta especial serão depositadas as quantias arrecadadas

pela aplicação de multas e outras penalidades pecuniárias, previstas na Legisla-
ção Eleitoral.

Art. 41-O Tribunal Superior Eleitoral, dentro de cinco dias, a contar da data
do depósito a que se refere o § 1° do artigo anterior, fará a respectiva distribuição
aos órgãos nacionais dos partidos, obedecendo aos seguintes critérios:
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1 - 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- 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 - Em caso de cancelamento ou caducidade do órgão de direção naci-
onal do partido, reverterá ao Fundo Partidário a quota que a este caberia.

Art. 43 - Os depósitos e movimentações dos recursos oriundos do Fundo
Partidário serão feitos em estabelecimentos bancários controlados pelo Poder Pú-
blico Federal, pelo Poder Público Estadual ou, inexistindo estes, no banco escolhi-
do pelo órgão diretivo do partido.

Art. 44 - Os recursos oriundos do Fundo Partidário serão aplicados:
1- 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;

II - na propaganda doutrinária e política;
III - no alistamento e campanhas eleitorais:
IV - na criação e manutenção de instituto ou fundação de pesquisa e de

doutrinação e educação política, sendo esta aplicação de, no mínimo, vinte por
cento do total recebido.

§ 10 - Na prestação de contas dos órgãos de direção partidária de qualquer
nível devem ser discriminadas as despesas realizadas com recursos do Fundo
Partidário, de modo a permitir o controle da Justiça Eleitoral sobre o cumprimento
do disposto nos incisos 1 e 1V deste artigo.

§ 20 - A Justiça Eleitoral pode, a qualquer tempo, investigar sobre a aplica-
ção de recursos oriundos do Fundo Partidário.

§ 30 - Os recursos de que trata este artigo não estão sujeitos ao regime da Lei
n° 8.666, de 21 de junho de 1993 (Parágrafo acrescentado pelo art. 104 da Lei
n° 9.504/97).

TÍTULO IV
Do Acesso Gratuito ao Rádio e à Televisão

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:

1- difundir os programas partidários;
II- transmitir mensagens aos filiados sobre a execução do programa partidá-

rio, dos eventos com este relacionados e das atividades congressuais do partido;
III - divulgar a posição do partido em relação a temas político-comunitários.
§ 1° - Fica vedada, nos programas de que trata este Título:
1 - a participação de pessoa filiada a partido que não o responsável pelo

programa;
II- a divulgação de propaganda de candidatos a cargos eletivos e a defesa de

interesses pessoais ou de outros partidos;
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Ill - a utilização de imagens ou cenas incorretas ou incompletas, efeitos
ou quaisquer outros recursos que distorçam ou falseiem os fatos ou a sua
comunicação.

§ 2° - 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.

§ 30 - A propaganda partidária, no rádio e na televisão, fica restrita aos horá-
rios gratuitos disciplinados nesta Lei, com proibição de propaganda paga.

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 nacio-
nal e estadual, por iniciativa e sob a responsabilidade dos respectivos órgãos de
direção.

§ 10 - 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.

§ 2° - A formação das cadeias, tanto nacional quanto estaduais, será autori-
zada pelo Tribunal Superior Eleitoral, que fará a necessária requisição dos horári-
os às emissoras de rádio e de televisão, mediante requerimento dos órgãos nacio-
nais dos partidos, com antecedência mínima de quinze dias.

§ 30 - No requerimento a que se refere o parágrafo anterior, o órgão partidário
solicitará conjuntamente a fixação das datas de formação das cadeias, nacional e
estaduais.

§ 4° - O Tribunal Superior Eleitoral, independentemente do âmbito nacional
ou estadual da transmissão, havendo coincidência de data, dará prioridade ao
partido que apresentou o requerimento em primeiro lugar.

§ 5° - 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.

§ 6° - As inserções a serem feitas na programação das emissoras serão deter-
minadas:

1- pelo Tribunal Superior Eleitoral, quando solicitadas por órgão de direção
nacional de partido;

II- pelo Tribunal Regional Eleitoral, quando solicitadas por órgão de direção
estadual de partido;

§ 7° - Em cada rede somente serão autorizadas até dez inserções de trinta
segundos ou cinco de um minuto por dia.

Art. 47- Para agilizar os procedimentos, condições especiais podem ser pac-
tuadas diretamente entre as emissoras de rádio e de televisão e os órgãos de dire-
ção do partido, obedecidos os limites estabelecidos nesta Lei, dando-se conheci-
mento ao Tribunal Eleitoral da respectiva jurisdição.

Ari. 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-O partido que atenda ao disposto no art. 13 tem assegurado:*
1 - 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;

LJ
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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.

* Lei O 9.259196, art. 4°:
"Art. 4° - O disposto no art. 49 da Lei n° 9.096, de 19 de setembro de
1995, tem eficácia imediata, aplicando-se aos partidos políticos que
não atenderem aos seus requisitos as disposições dos arts. 56, incisos
flI e IV, e 57, inciso III, da mesma lei. ".

TÍTULO V
Disposições Gerais

Art. 50- (VETADO)
Art. 51- É assegurado ao partido político com estatuto registrado no Tribunal

Superior Eleitoral o direito à utilização gratuita de escolas públicas ou Casas
Legislativas para a realização de suas reuniões ou convenções, responsabilizan-
do-se pelos danos porventura causados com a realização do evento.

Art. 52- (VETADO)
Parágrafo único - As emissoras de rádio e televisão terão direito a compensa -

ção fiscal pela cedência do horário gratuito previsto nesta Lei.
Art. 53- A fundação ou instituto de direito privado, criado por partido políti-

co, 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 finali-
dades, podendo, ainda, manter intercâmbio com instituições não nacionais.

Art. 54- Para fins de aplicação das normas estabelecidas nesta Lei, conside-
ram-se como equivalentes a Estados e Municípios o Distrito Federal e os Territóri-
os e respectivas divisões político-administrativas.

TÍTULO VI
Disposições Finais e Transitórias

Art. 55 - O partido político que, nos termos da legislação anterior, tenha
registro definitivo, fica dispensado da condição estabelecida no § 10 do art. 70, e
deve providenciar a adaptação de seu estatuto às disposições desta Lei, no prazo
de seis meses da data de sua publicação.

§ 1° - A alteração estatutária com a finalidade prevista neste artigo pode ser
realizada pelo partido político em reunião do órgão nacional máximo, especial-
mente convocado na forma dos estatutos, com antecedência mínima de trinta dias
e ampla divulgação, entre seus órgãos e filiados, do projeto do estatuto.

§ 2 0 - Aplicam-se as disposições deste artigo ao partido que, na data da
publicação desta Lei:

1 - tenha completado seu processo de organização nos termos da legislação
anterior e requerido o registro definitivo;

II - tenha seu pedido de registro sub judice, desde que sobrevenha decisão
favorável do órgão judiciário competente;

III - tenha requerido registro de seus estatutos junto ao Tribunal Superior
Eleitoral, após o devido registro como entidade civil.

Art. 56- No período entre a data da publicação desta Lei e o início da próxi-
ma legislatura, será observado o seguinte:
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1 - fica assegurado o direito ao funcionamento parlamentar na Câmara dos
Deputados ao partido que tenha elegido e mantenha filiados, no mínimo, três re-
presentantes de diferentes Estados;

II- a Mesa Diretora da Câmara dos Deputados disporá sobre o funcionamen-
to da representação partidária conferida, nesse período, ao partido que possua
representação eleita ou filiada em número inferior ao disposto no inciso anterior;

III - ao partido que preencher as condições do inciso i é assegurada a realiza-
ção anual de um programa, em cadeia nacional, com a duração de dez minutos;

IV - ao partido com representante na Câmara dos Deputados desde o início
da Sessão Legislativa de 1995, fica assegurada a realização de um programa em
cadeia nacional em cada semestre, com a duração de cinco minutos, não cumula-
tivos com o tempo previsto no inciso III;

V - Vinte e nove por cento do Fundo Partidário será destacado para distribui-
ção 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 - No período entre o início da próxima Legislatura e a proclamação
dos resultados da segunda eleição geral subseqüente para a Câmara dos Deputa-
dos, será observado o seguinte:

1 - direito a funcionamento parlamentar ao partido com registro definitivo de
seus estatutos no Tribunal Superior Eleitoral até a data da publicação desta Lei
que, a partir de sua fundação tenha concorrido ou venha a concorrer às eleições
gerais para a Câmara dos Deputados, elegendo representante em duas eleições
consecutivas:

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 respecti-
va Casa e obtiver um total de um por cento dos votos apurados na Circunscrição,
não computados os brancos e os nulos;

II- vinte 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 - é assegurado, aos Partidos a que se refere o inciso 1, 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 emis-
soras dos Estados onde hajam atendido ao disposto no inciso 1, b.

Art. 58-A requerimento de partido, o Juiz Eleitoral devolverá as fichas de filiação
partidária existentes no cartório da respectiva Zona, devendo ser organizada a primei-
ra relação de filiados, nos termos do art. 19, obedecidas as normas estatutárias.

Parágrafo único - Para efeito de candidatura a cargo eletivo será considerada
como primeira filiação a constante das listas de que trata este artigo.

Art. 59 - O art. 16 da Lei n° 3.071, de 10 de janeiro de 1916 (Código Civil),
passa a vigorar com a seguinte redação:
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"Art. 16- ....................................................................................................
III - os partidos políticos.

§ 30 - Os partidos políticos reger-se-ão pelo disposto, no que lhes for aplicá-
vel, nos arts. 17 a 22 deste Código e em lei específica."

Art. 60- Os artigos a seguir enumerados da Lei n° 6.015, de 31 de dezembro
de 1973, passam a vigorar com a seguinte redação:

Art. 114- ......................................................................................................
III - os atos constitutivos e os estatutos dos partidos políticos.

Art. 120 - O registro das sociedades, fundações e partidos políticos consisti-
rá 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 - O Tribunal Superior Eleitoral expedirá instruções para a fiel execu-
ção desta Lei.

Art. 62 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 63- Ficam revogadas a Lei n° 5.682, de 21 de julho de 1971, e respecti-

vas alterações; a Lei n° 6.341, de 5 de julho de 1976: a Lei n° 6.817, de 5 de
setembro de 1980; a Lei n° 6.957, de 23 de novembro de 1981; o artigo 16 da Lei n°
6.996, de 7 de junho de 1982; a Lei n° 7.307, de 9 de abril de 1985, e a Lei n°
7.514, de 9 de julho de 1986.

Brasília, 19 de setembro de 1985; 1740 da Independência e 107 0 da República.
MARCO ANTÔNIO DE OLIVEIRA MACIEL
Nelson A. Jobim

(Publicada no "D.O.U"., Seção 1, pág. 14.545, de 20/9/95)
Publicado no "M.G.", parte II, de 29/9/95, pág. 73.
(Lei alteradora n° 9.259/96, publicada no "D.O.U", seção 1, pág. 338, de 10/1/96
e "MG", Parte II, pág. 27, de 1611196)
(Lei alteradora n° 9.504/97, publicada no "D.O.U", seção 1, pág. 21.801, de
10/10/97 e "MG", Parte II, pág. 45, de 7/10/97)
(Lei alteradora n° 9.693198, publicada no "D.O.U", seção I. pág. 10, de 28/7/98
e "MG", Parte II, pág. 8, de 3117198)

Fonte: Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais - Secretaria Judiciária - Coordenadoria
de Jurisprudência e Documentação - Seção de Jurisprudência - Legislação e Ju-
risprudência.
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LEI N° 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 Re-
pública,

Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Disposições Gerais

Art. 10 - As eleições para Presidente e Vice-Presidente da República, Gover-
nador e Vice-Governador de Estado e do Distrito Federal, Prefeito e Vice-Prefeito,
Senador, Deputado Federal, Deputado Estadual, Deputado Distrital e Vereador
dar-se-ão, em todo o País, no primeiro domingo de outubro do ano respectivo.

Parágrafo único - Serão realizadas simultaneamente as eleições:
1- para Presidente e Vice-Presidente da República, Governador e Vice-Gover-

nador de Estado e do Distrito Federal, Senador, Deputado Federal, Deputado Es-
tadual e Deputado Distrital;

II - para Prefeito, Vice-Prefeito e Vereador.
Ari. 20 - 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.
§ 1 0 - Se nenhum candidato alcançar maioria absoluta na primeira votação,

far-se-á nova eleição no último domingo de outubro, concorrendo os dois candida-
tos mais votados, e considerando-se eleito o que obtiver a maioria dos votos válidos.

§ 20 - 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.

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

§ 40 - A eleição do Presidente importará a do candidato a Vice-Presidente com
ele registrado, o mesmo se aplicando à eleição de Governador.

Art. 30 - Será considerado eleito Prefeito o candidato que obtiver a maioria
dos votos, não computados os em branco e os nulos.

§ 1 0 - A eleição do Prefeito importará a do candidato a Vice-Prefeito com ele
registrado.

§ 20 - Nos Municípios com mais de duzentos mil eleitores, aplicar-se-ão as
regras estabelecidas nos § 1 0 a 30 do artigo anterior.

Art. 40 - 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.
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Art. 5°- Nas eleições proporcionais, contam-se como válidos apenas os votos
dados a candidatos regularmente inscritos e às legendas partidárias.

Das Coligações
Art. 60 - É facultado aos partidos políticos, dentro da mesma circunscrição,

celebrar coligações para eleição majoritária, proporcional, ou para ambas, poden-
do, neste último caso, formar-se mais de uma coligação para a eleição proporcio-
nal dentre os partidos que integram a coligação para o pleito majoritário.

§ 1.0 - A coligação terá denominação própria, que poderá ser a junção de
todas as siglas dos partidos que a integram, sendo a ela atribuídas as prerrogati-
vas e obrigações de partido político no que se refere ao processo eleitoral, e deven-
do funcionar como um só partido no relacionamento com a Justiça Eleitoral e no
trato dos interesses interpartidários.

§ 20 - Na propaganda para eleição majoritária, a coligação usará, obrigatori-
amente, sob sua denominação, as legendas de todos os partidos que a integram;
na propaganda para eleição proporcional, cada partido usará apenas sua legenda
sob o nome da coligação.

§ 
30 Na formação de coligações, devem ser observadas, ainda, as seguintes

normas:
1- na chapa da coligação, podem inscrever-se candidatos filiados a qualquer

partido político dela integrante;
II - o pedido de registro dos candidatos deve ser subscrito pelos Presidentes

dos partidos coligados, por seus Delegados, pela maioria dos membros dos respec-
tivos órgãos executivos de direção ou por representante da coligação, na forma do
inciso III;

III - os partidos integrantes da coligação devem designar um representante,
que terá atribuições equivalentes às de Presidente de partido político, no trato dos
interesses e na representação da coligação, no que se refere ao processo eleitoral;

IV - a coligação será representada perante a Justiça Eleitoral pela pessoa de-
signada 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. 70 - 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.

§ 1 - 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.

§ 20 - Se a Convenção partidária de nível inferior se opuser, na deliberação
sobre coligações, às diretrizes legitimamente estabelecidas pela Convenção naci-
onal, os órgãos superiores do partido poderão, nos termos do respectivo estatu-
to, anular a deliberação e os atos dela decorrentes.
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§ 30 - Se, da anulação de que trata o parágrafo anterior, surgir necessidade
de registro de novos candidatos, observar-se-ão, para os respectivos requerimen-
tos, os prazos constantes dos § 1° e 3° do art. 13.

Art. 80 - A escolha dos candidatos pelos partidos e a deliberação sobre coliga-
ções 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.

§ 1°-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.

ADIn (Med. Liminar) 2530-9:
O Tribunal, por maioria, deferiu a medida cautelar para suspender a
eficácia do § 10 do art. 8° da Lei n° 9.504, de 30 de setembro de 1997,
vencido o Senhor Ministro limar Galvão, Vice no exercício da Presi-
dência. Ausente, justificadamente, neste julgamento, o Senhor Minis-
tro Marco Aurélio, Presidente. Plenário, 24/4/2002.

§ 20 - Para a realização das Convenções de escolha de candidatos, os parti-
dos políticos poderão usar gratuitamente prédios públicos, responsabilizando-se
por danos causados com a realização do evento.

Art. 90 - Para concorrer às eleições, o candidato deverá possuir domicílio
eleitoral na respectiva circunscrição pelo prazo de, pelo menos, um ano antes do
pleito e estar com a filiação deferida pelo partido no mesmo prazo.

Lei n° 9.096195, art. 20: facultado ao partido fixar, em seu estatuto,
prazo mínimo de filiação superior a um ano.

Parágrafo único - Havendo fusão ou incorporação de partidos após o prazo
estipulado no caput, será considerada, para efeito de filiação partidária, a data de
filiação do candidato ao partido de origem.

Do Registro de Candidatos

Art. 10- Cada partido poderá registrar candidatos para a Câmara dos Depu-
tados, Câmara Legislativa, Assembléias Legislativas e Câmaras Municipais, até
cento e cinqüenta por cento do número de lugares a preencher.

• LC n° 78, de 30112193 (DO de 5.1.94): "Disciplina afixação do número
de Deputados, nos termos do art. 45, § 10, da Constituição Federal".

• CF/88, art. 29, IV, a, b e c: critérios para fixação do número de Ve-
readores. V. também Acórdão-TSE n° 11.783, de 2716195: cabe à Lei
Orgânica Municipal a fixação do número de Vereadores, observados
os limites do art. 29, IV, da Constituição.

§ 1° - No caso de coligação para as eleições proporcionais, independentemen-
te do número de partidos que a integrem, poderão ser registrados candidatos até o
dobro do número de lugares a preencher.

§ 20 - Nas Unidades da Federação em que o número de lugares a preencher
para a Câmara dos Deputados não exceder de vinte, cada partido poderá registrar
candidatos a Deputado Federal e a Deputado Estadual ou Distrital até o dobro das
respectivas vagas; havendo coligação, estes números poderão ser acrescidos de
até mais cinqüenta por cento.

LJ
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§ 30 - 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.

§ 40 - Em todos os cálculos, será sempre desprezada a fração, se inferior a
meio, e igualada a um, se igual ou superior.

§ 5o_ No caso de as Convenções para a escolha de candidatos não indicarem
o número máximo de candidatos previsto no caput e nos § l o e 20 deste artigo, os
órgãos de direção dos partidos respectivos poderão preencher as vagas remanes-
centes até sessenta dias antes do pleito.

Art. 11 - Os partidos e coligações solicitarão à Justiça Eleitoral o registro de
seus candidatos até as dezenove horas do dia 5 de julho do ano em que se realiza-
rem as eleições.

§ 1° - O pedido de registro deve ser instruído com os seguintes documentos:
1 - cópia da ata a que se refere o art. 80;

II - autorização do candidato, por escrito;
Ill - prova de filiação partidária;
IV - declaração de bens, assinada pelo candidato;
V - cópia do título eleitoral ou certidão, fornecida pelo Cartório Eleitoral, de

que o candidato é eleitor na circunscrição ou requereu sua inscrição ou transfe-
rência de domicílio no prazo previsto no art. 90;

VI - certidão de quitação eleitoral;
VII - certidões criminais fornecidas pelos órgãos de distribuição da Justiça

Eleitoral, Federal e Estadual;
VIII - fotografia do candidato, nas dimensões estabelecidas em instrução da

Justiça Eleitoral, para efeito do disposto no § 10 do art. 59.
§ 20 - A idade mínima constitucionalmente estabelecida como condição de

elegibilidade é verificada tendo por referência a data da posse.
V. CF/88, art. 14, § 3°, VI.

§ 30 - Caso entenda necessário, o Juiz abrirá prazo de setenta e duas horas
para difigências.

o Súmula-TSE n° 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.

§ 40 - 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.

§ 51 - 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 irregula-
ridade 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.

Art. 12- O candidato às eleições proporcionais indicará, no pedido de regis-
tro, além de seu nome completo, as variações nominais com que deseja ser regis-
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trado, 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.

§ l - Verificada a ocorrência de homonímia, a Justiça Eleitoral procederá
atendendo ao seguinte:

1- havendo dúvida, poderá exigir do candidato prova de que é conhecido por
dada opção de nome, indicada no pedido de registro;

II - ao candidato que, na data máxima prevista para o registro, esteja exer-
cendo 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;

Ill - ao candidato que, pela sua vida política, social ou profissional, seja iden-
tificado por um dado nome que tenha indicado, será deferido o registro com esse
nome, observado o disposto na parte final do inciso anterior:

IV - tratando-se de candidatos cuja homonímia não se resolva pelas regras
dos dois incisos anteriores, a Justiça Eleitoral deverá notificá-los para que, em
dois dias, cheguem a acordo sobre os respectivos nomes a serem usados;

V - não havendo acordo no caso do inciso anterior, a Justiça Eleitoral regis-
trará cada candidato com o nome e sobrenome constantes do pedido de registro,
observada a ordem de preferência ali definida.

§ 20 - A Justiça Eleitoral poderá exigir do candidato prova de que é conhecido
por determinada opção de nome por ele indicado, quando seu uso puder confun-
dir o eleitor.

§ 30 - A Justiça Eleitoral indeferirá todo pedido de variação de nome coinci-
dente com nome de candidato a eleição majoritária, salvo para candidato que este-
ja exercendo mandato eletivo ou o tenha exercido nos últimos quatro anos, ou
que, nesse mesmo prazo, tenha concorrido em eleição com o nome coincidente.

§ 40 - Ao decidir sobre os pedidos de registro, a Justiça Eleitoral publicará as
variações de nome deferidas aos candidatos.

§ 50 - A Justiça Eleitoral organizará e publicará, até trinta dias antes da
eleição, as seguintes relações, para uso na votação e apuração:

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

II - a segunda, com o índice onomástico e organizada em ordem alfabética,
nela constando o nome completo de cada candidato e cada variação de nome,
também em ordem alfabética, seguidos da respectiva legenda e número.

Ari. 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.

§ 1° - 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.
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§ 20 -Nas eleições majoritárias, se o candidato for de coligação, a substitui-
ção deverá fazer-se por decisão da maioria absoluta dos órgãos executivos de dire-
ção 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.

§ 30 - Nas eleições proporcionais, a substituição só se efetivará se o novo
pedido for apresentado até sessenta dias antes do pleito.

Art. 14- Estão sujeitos ao cancelamento do registro os candidatos que, até a
data da eleição, forem expulsos do partido, em processo no qual seja assegurada
ampla defesa e sejam observadas as normas estatutárias.

Parágrafo único - O cancelamento do registro do candidato será decretado
pela Justiça Eleitoral, após solicitação do partido.

Art. 15- A identificação numérica dos candidatos se dará mediante a obser-
vação dos seguintes critérios:

Código Eleitoral, art. 101, § 4: número do substituto nas eleições
proporcionais.

1 - os candidatos aos cargos majoritários concorrerão com o número
identificador do partido ao qual estiverem filiados;

II - os candidatos à Câmara dos Deputados concorrerão com o número do
partido ao qual estiverem filiados, acrescido de dois algarismos à direita;

III - os candidatos às Assembléias Legislativas e à Câmara Distrital concorre-
rão com o número do partido ao qual estiverem filiados acrescido de três algaris-
mos à direita;

IV - o Tribunal Superior Eleitoral baixará resolução sobre a numeração dos
candidatos concorrentes às eleições municipais.

§ 1° -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.

§ 20 - Aos candidatos a que se refere o § 1° do art. 80, é permitido requerer
novo número ao órgão de direção de seu partido, independentemente do sorteio a
que se refere o § 20 do art. 100 da Lei n° 4.737, de 15 de julho de 1965 - Código
Eleitoral.

§ 30 - Os candidatos de coligações, nas eleições majoritárias, serão registrados
com o número de legenda do respectivo partido e, nas eleições proporcionais, com
o número de legenda do respectivo partido acrescido do número que lhes couber,
observado o disposto no parágrafo anterior.

Art. 16- Até quarenta e cinco dias antes da data das eleições, os Tribunais
Regionais Eleitorais enviarão ao Tribunal Superior Eleitoral, para fins de centrali-
zação 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.

Da Arrecadação e da Aplicação de Recursos nas Campanhas Eleitorais
Art. 17 - As despesas da campanha eleitoral serão realizadas sob a respon-

sabilidade dos partidos, ou de seus candidatos, e financiadas na forma desta Lei.
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Art. 18 - Juntamente com o pedido de registro de seus candidatos, os parti-
dos e coligações comunicarão à Justiça Eleitoral os valores máximos de gastos
que farão por candidatura em cada eleição em que concorrerem.

§ 1 0 Tratando-se de coligação, cada partido que a integra fixará o valor
máximo de gastos de que trata este artigo.

§ 20 - 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 quan-
tia em excesso.

Art. 19- Até dez dias úteis após a escolha de seus candidatos em Convenção,
o partido constituirá comitês financeiros, com a finalidade de arrecadar recursos e
aplicá-los nas campanhas eleitorais.

Lei n° 9.096/95, art. 34, 1: constituição de comitês para movimentar
recursos financeiros nas campanhas eleitorais.

§ 1° - Os comitês devem ser constituídos para cada uma das eleições para as
quais o partido apresente candidato próprio, podendo haver reunião, num único
comitê, das atribuições relativas às eleições de uma dada circunscrição.

§ 20 - Na eleição presidencial é obrigatória a criação de comitê nacional e
facultativa a de comitês nos Estados e no Distrito Federal.

§ 30 - Os comitês financeiros serão registrados, até cinco dias após sua cons-
tituição, nos órgãos da Justiça Eleitoral aos quais compete fazer o registro dos
candidatos.

Art. 20 - O candidato a cargo eletivo fará, diretamente ou por intermédio de
pessoa por ele designada, a administração financeira de sua campanha, usando
recursos repassados pelo comitê, inclusive os relativos à cota do Fundo Partidário,
recursos próprios ou doações de pessoas fisicas ou jurídicas, na forma estabelecida
nesta Lei.

Art. 21 - O candidato é o único responsável pela veracidade das informações
financeiras e contábeis de sua campanha, devendo assinar a respectiva prestação
de contas sozinho ou, se for o caso, em conjunto com a pessoa que tenha designa-
do para essa tarefa.

Art. 22- É obrigatório para o partido e para os candidatos abrir conta bancá-
ria específica para registrar todo o movimento financeiro da campanha.

Acórdãos-TSE nos 15.832, de 2216199, 16.147, de 19110/99; e 15.940,
de 14111/99: a não-abertura de conta bancária não enseja a desapro-
vação das contas.

§ 1° - Os bancos são obrigados a acatar o pedido de abertura de conta de
qualquer partido ou candidato escolhido em Convenção, destinada à movimenta-
ção financeira da campanha, sendo-lhes vedado condicioná-la a depósito mínimo.

§ 20 - O disposto neste artigo não se aplica aos casos de candidatura para Prefei-
to e Vereador em Municípios onde não haja agência bancária, bem como aos casos de
candidatura para Vereador em Municípios com menos de vinte mil eleitores.

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.

§ 1 0 - As doações e contribuições de que trata este artigo ficam limitadas:
1- no caso de pessoa física, a dez por cento dos rendimentos brutos auferidos

no ano anterior à eleição;
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II- no caso em que o candidato utilize recursos próprios, ao valor máximo de
gastos estabelecido pelo seu partido, na forma desta Lei.

§ 20 - Toda doação a candidato específico ou a partido deverá fazer-se medi-
ante recibo, em formulário impresso, segundo modelo constante do Anexo.

§ 30 - 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.

§ 40 - Doações feitas diretamente nas contas de partidos e candidatos deve-
rão ser efetuadas por meio de cheques cruzados e nominais.

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 n° 9.096/95, art. 31: contribuição ou auxilio pecuniário vedado ao
partido político.

1 - 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, con-

tribuição 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.
Art. 25- O partido que descumprir as normas referentes à arrecadação e apli-

cação de recursos fixadas nesta Lei perderá o direito ao recebimento da quota do
Fundo Partidário do ano seguinte, sem prejuízo de responderem os candidatos be-
neficiados por abuso do poder econômico.

LC n° 64/90, arts. 19 e 21: apuração das transgressões pertinentes a
origem de valores pecuniários e abuso do poder econômico ou político.

Art. 26 - São considerados gastos eleitorais, sujeitos a registro e aos limites
fixados nesta Lei, dentre outros:

1 - confecção de material impresso de qualquer natureza e tamanho;
II- propaganda e publicidade direta ou indireta, por qualquer meio de divul-

gação, destinada a conquistar votos;
III - aluguel de locais para a promoção de atos de campanha eleitoral;
IV - despesas com transporte ou deslocamento de pessoal a serviço das can-

didaturas;
V - correspondência e despesas postais;
VI- despesas de instalação, organização e funcionamento de comitês e servi-

ços necessários às eleições;
VII - remuneração ou gratificação de qualquer espécie a pessoal que preste

serviços às candidaturas ou aos comitês eleitorais;
VIII- montagem e operação de carros de som, de propaganda e assemelhados;
IX - produção ou patrocínio de espetáculos ou eventos promocionais de can-

didatura;
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X - produção de programas de rádio, televisão ou vídeo, inclusive os destina-
dos à propaganda gratuita;

XI - pagamento de cachê de artistas ou animadores de eventos relacionados
a campanha eleitoral;

XII - realização de pesquisas ou testes pré-eleitorais;
XIII - confecção, aquisição e distribuição de camisetas, chaveiros e outros

brindes de campanha;
XIV - aluguel de bens particulares para veiculação, por qualquer meio, de

propaganda eleitoral;
XV - custos com a criação e inclusão de sítios na Internet;
XVI - multas aplicadas aos partidos ou candidatos por infração do disposto

na legislação eleitoral.
Art. 27 - Qualquer eleitor poderá realizar gastos, em apoio a candidato de

sua preferência, até a quantia equivalente a um mil UFIR, não sujeitos a
contabilização, desde que não reembolsados.

Da Prestação de Contas

Art. 28 - A prestação de contas será feita:
1 - no caso dos candidatos às eleições majoritárias, na forma disciplinada

pela Justiça Eleitoral;
II - no caso dos candidatos às eleições proporcionais, de acordo com os mo-

delos constantes do Anexo desta Lei.
§ l - As prestações de contas dos candidatos às eleições majoritárias serão

feitas por intermédio do comitê financeiro, devendo ser acompanhadas dos extra-
tos das contas bancárias referentes à movimentação dos recursos financeiros usa-
dos na campanha e da relação dos cheques recebidos, com a indicação dos res-
pectivos números, valores e emitentes.

§ 20 - As prestações de contas dos candidatos às eleições proporcionais serão
feitas pelo comitê financeiro ou pelo próprio candidato.

§ 31 - As contribuições, doações e as receitas de que trata esta Lei serão
convertidas em UFIR, pelo valor desta no mês em que ocorrerem.

Art. 29 - Ao receber as prestações de contas e demais informações dos can-
didatos às eleições majoritárias e dos candidatos às eleições proporcionais que
optarem por prestar contas por seu intermédio, os comitês deverão:

1- verificar se os valores declarados pelo candidato à eleição majoritária como
tendo sido recebidos por intermédio do comitê conferem com seus próprios regis-
tros financeiros e contábeis;

II - resumir as informações contidas nas prestações de contas, de forma a
apresentar demonstrativo consolidado das campanhas dos candidatos;

III - encaminhar à Justiça Eleitoral, até o trigésimo dia posterior à realização
das eleições, o conjunto das prestações de contas dos candidatos e do próprio
comitê, na forma do artigo anterior, ressalvada a hipótese do inciso seguinte;

IV - havendo segundo turno, encaminhar a prestação de contas dos candi-
datos que o disputem, referente aos dois turnos, até o trigésimo dia posterior a sua
realização.
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§ l' - Os candidatos às eleições proporcionais que optarem pela prestação de
contas diretamente à Justiça Eleitoral observarão o mesmo prazo do inciso III do cciput.

§ 20 - A inobservância do prazo para encaminhamento das prestações de
contas impede a diplomação dos eleitos, enquanto perdurar.

Art. 30- Examinando a prestação de contas e conhecendo-a, a Justiça Elei-
toral decidirá sobre a sua regularidade.

§ 1° - A decisão que julgar as contas de todos os candidatos, eleitos ou não,
será publicada em sessão, até oito dias antes da diplomação.

§ 20 - Erros formais e materiais corrigidos não autorizam a rejeição das con-
tas e a cominação de sanção a candidato ou partido.

§ 30 - Para efetuar os exames de que trata este artigo, a Justiça Eleitoral
poderá requisitar técnicos do Tribunal de Contas da União, dos Estados, do Distri-
to Federal ou dos Municípios, pelo tempo que for necessário.

§ 40 - Havendo indício de irregularidade na prestação de contas, a Justiça
Eleitoral poderá requisitar diretamente do candidato ou do comitê financeiro as
informações adicionais necessárias, bem como determinar diligências para a
complementação dos dados ou o saneamento das falhas.

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 n° 9.096195, art. 34, V: saldos financeiros de campanha eleitoral.
Parágrafo único - As sobras de recursos financeiros de campanha serão uti-

lizadas pelos partidos políticos, de forma integral e exclusiva, na criação e manu-
tenção de instituto ou fundação de pesquisa e de doutrinação e educação política.

Art. 32- Até cento e oitenta dias após a diplomação, os candidatos ou parti-
dos conservarão a documentação concernente a suas contas.

Parágrafo único - Estando pendente de julgamento qualquer processo judi-
cial relativo às contas, a documentação a elas concernente deverá ser conservada
até a decisão final.

Das Pesquisas e Testes Pré-Eleitorais
Art. 33- As entidades e empresas que realizarem pesquisas de opinião públi-

ca relativas às eleições ou aos candidatos, para conhecimento público, são obriga-
das, para cada pesquisa, a registrar, junto à Justiça Eleitoral, até cinco dias antes
da divulgação, as seguintes informações:

1 - quem contratou a pesquisa;
II - valor e origem dos recursos despendidos no trabalho;
III - metodologia e período de realização da pesquisa;
IV - plano amostral e ponderação quanto a sexo, idade, grau de instrução,

nível econômico e área física de realização do trabalho, intervalo de confiança e
margem de erro;

V - sistema interno de controle e verificação, conferência e fiscalização da
coleta de dados e do trabalho de campo;

VI - questionário completo aplicado ou a ser aplicado;
VII - o nome de quem pagou pela realização do trabalho.
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§ 1° - As informações relativas às pesquisas serão registradas nos órgãos da
Justiça Eleitoral aos quais compete fazer o registro dos candidatos.

§ 20 - 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 candidatos ao pleito, os quais a elas
terão livre acesso pelo prazo de trinta dias.

§ 30 - 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.

§ 40 - A divulgação de pesquisa fraudulenta constitui crime, punível com
detenção de seis meses a um ano e multa no valor de cinqüenta mil a cem mil
UFIR.

Art. 34- (Vetado.)
§ 1 0 - 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 ás eleições, incluídos
os referentes à identificação dos entrevistadores e, por meio de escolha livre e
aleatória de planilhas individuais, mapas ou equivalentes, confrontar e conferir os
dados publicados, preservada a identidade dos respondentes.

§ 20 - O não-cumprimento do disposto neste artigo ou qualquer ato que vise a
retardar, impedir ou dificultar a ação fiscalizadora dos partidos constitui crime, puní-
vel 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.

§ 30 - A comprovação de irregularidade nos dados publicados sujeita os res-
ponsáveis às penas mencionadas no parágrafo anterior, sem prejuízo da
obrigatoriedade da veiculação dos dados corretos no mesmo espaço, local, horá-
rio, página, caracteres e outros elementos de destaque, de acordo com o veículo
usado.

Art. 35 - Pelos crimes definidos nos arts. 33, § 4° e 34, § 2° e 3°, podem ser
responsabilizados penalmente os representantes legais da empresa ou entidade
de pesquisa e do órgão veiculador.

Da Propaganda Eleitoral em Geral

Art. 36- A propaganda eleitoral somente é permitida após o dia 5 de julho do
ano da eleição.

§ 1° - 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.

§ 20 - No segundo semestre do ano da eleição, não será veiculada a propa-
ganda partidária gratuita prevista em lei nem permitido qualquer tipo de propa-
ganda política paga no rádio e na televisão.

§ 30 - A violação do disposto neste artigo sujeitará o responsável pela divulga-
ção 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.

Art. 37- Nos bens cujo uso dependa de cessão ou permissão do Poder Públi-
co, ou que a ele pertençam, e nos de uso comum, é vedada a pichação, inscrição a
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tinta e a veiculação de propaganda, ressalvada a fixação de placas, estandartes,
faixas e assemelhados nos postes de iluminação pública, viadutos, passarelas e
pontes, desde que não lhes cause dano, dificulte ou impeça o seu uso e o bom
andamento do tráfego.

§ 1° - A pichação, a inscrição a tinta ou a veiculação de propaganda em
desacordo com o disposto neste artigo sujeitam o responsável à restauração do
bem e a multa no valor de cinco mil a quinze mil UFIR.

§ 20 - 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.

§ 30 - Nas dependências do Poder Legislativo, a veiculação de propaganda
eleitoral fica a critério da Mesa Diretora.

Art. 38 - Independe da obtenção de licença municipal e de autorização da
Justiça Eleitoral a veiculação de propaganda eleitoral pela distribuição de folhe-
tos, volantes e outros impressos, os quais devem ser editados sob a responsabili -
dade do partido, coligação ou candidato.

Art. 39- A realização de qualquer ato de propaganda partidária ou eleitoral,
em recinto aberto ou fechado, não depende de licença da polícia.

§ 1 1 - O candidato, partido ou coligação promotora do ato fará a devida co-
municação 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.

§ 21 - A autoridade policial tomará as providências necessárias á garantia da
realização do ato e ao funcionamento do tráfego e dos serviços públicos que o
evento possa afetar.

§ 30 - O funcionamento de alto-falantes ou amplificadores de som, ressalva-
da a hipótese contemplada no parágrafo seguinte, somente é permitido entre as
oito e asvinte e duas horas, sendo vedados a instalação e o uso daqueles equipa-
mentos em distância inferior a duzentos metros:

1 - das sedes dos Poderes Executivo e Legislativo da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios, das sedes dos Tribunais Judiciais, e dos quar-
téis e outros estabelecimentos militares;

II -,dos hospitais e casas de saúde;
III - das escolas, bibliotecas públicas, igrejas e teatros, quando em funciona-

mento.
§ 40 - A realização de comícios é permitida no horário compreendido entre as

oito e as vinte e quatro horas.
§ 50 - 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:

1 - o uso de alto-falantes e amplificadores de som ou a promoção de comício
ou carreata;

II - a distribuição de material de propaganda política, inclusive volantes e
outros impressos, ou a prática de aliciamento, coação ou manifestação tendentes
a influir na vontade do eleitor.

Art. 40 - O uso, na propaganda eleitoral, de símbolos, frases ou imagens,
associadas ou semelhantes às empregadas por órgão de governo, empresa pública
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ou sociedade de economia mista constitui crime, punível com detenção, de seis
meses a um ano, com a alternativa de prestação de serviços à comunidade pelo
mesmo período, e multa no valor de dez mil a vinte mil UFIR.

Art. 41 - A propaganda exercida nos termos da legislação eleitoral não pode-
rá ser objeto de multa nem cerceada sob alegação do exercício do poder de polícia.

Art. 41.A - Ressalvado o disposto no art. 26 e seus incisos, constitui capta-
ção 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 can-
didatura 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 n° 64, de 18 de maio de 1990.

o Artigo acrescido pelo art. 10 da Lei n° 9.840, de 28/9/99 (DO de 29/9/99).
Da Propaganda Eleitoral mediante Outdoors

Art. 42 - A propaganda por meio de outdoors somente é permitida após a
realização de sorteio pela Justiça Eleitoral.

Resolução-TSE n° 20.377, de 6/10198: utilização, no segundo turno,
dos locais sorteados para o primeiro turno.

§ 10 - As empresas de publicidade deverão relacionar os pontos disponíveis
para a veiculação de propaganda eleitoral em quantidade não inferior à metade do
total dos espaços existentes no território municipal.

§ 21 - Os locais destinados à propaganda eleitoral deverão ser assim distribuídos:
1 - trinta por cento, entre os partidos e coligações que tenham candidato a

Presidente da República:
II - trinta por cento, entre os partidos e coligações que tenham candidato a

Governador e a Senador;
III - quarenta por cento, entre os partidos e coligações que tenham candida-

tos a Deputado Federal, Estadual ou Distrital;
IV - nas eleições municipais, metade entre os partidos e coligações que te-

nham candidato a Prefeito e metade entre os que tenham candidato a Vereador.
§ 30 - Os locais a que se refere o parágrafo anterior deverão dividir-se em

grupos eqüitativos de pontos com maior e menor impacto visual, tantos quantos
forem os partidos e coligações concorrentes, para serem sorteados e usados du-
rante a propaganda eleitoral.

§ 40 - A relação dos locais com a indicação dos grupos mencionados no pará-
grafo anterior deverá ser entregue pelas empresas de publicidade aos Juízes Elei-
torais, nos Municípios, e ao Tribunal Regional Eleitoral, nas Capitais, até o dia 25
de junho do ano da eleição.

§ 50 - Os Tribunais Regionais Eleitorais encaminharão à publicação, na im-
prensa oficial, até o dia 8 de julho, a relação de partidos e coligações que requere-
ram registro de candidatos, devendo o sorteio a que se refere o caput ser realizado
até o dia 10 de julho.

§ 60 - Para efeito do sorteio, equipara-se a coligação a um partido, qualquer
que seja o número de partidos que a integrem.

§ 70 - Após o sorteio, os partidos e coligações deverão comunicar às empre-
sas, por escrito, como usarão os outdoors de cada grupo dos mencionados no § 3 0 ,
com especificação de tempo e quantidade.
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§ 80 - Os outdoors não usados deverão ser redistribuídos entre os demais con-
correntes interessados, fazendo-se novo sorteio, se necessário, a cada renovação.

§ 90 - Os partidos e coligações distribuirão, entre seus candidatos, os espa-
ços que lhes couberem.

§ 10-O preço para a veiculação da propaganda eleitoral de que trata este artigo
não poderá ser superior ao cobrado normalmente para a publicidade comercial.

§ 11 - A violação do disposto neste artigo sujeita a empresa responsável, os
partidos, coligações ou candidatos, à imediata retirada da propaganda irregular e
ao pagamento de multa no valor de cinco mil a quinze mil UFIR.

Da Propaganda Eleitoral na Imprensa
Art. 43- É permitida, até o dia das eleições, a divulgação paga, na imprensa

escrita, de propaganda eleitoral, no espaço máximo, por edição, para cada candi-
dato, partido ou coligação, de um oitavo de página de jornal padrão e um quarto de
página de revista ou tablóide.

Parágrafo único - A inobservância dos limites estabelecidos neste artigo su-
jeita os responsáveis pelos veículos de divulgação e os partidos, coligações ou
candidatos beneficiados, a multa no valor de mil a dez mil UFIR ou equivalente ao
da divulgação da propaganda paga, se este for maior.

Da Propaganda Eleitoral no Rádio e na Televisão
Art. 44- A propaganda eleitoral no rádio e na televisão restringe-se ao horá-

rio gratuito definido nesta Lei, vedada a veiculação de propaganda paga.
Art. 45- A partir de 1° de julho do ano da eleição, é vedado às emissoras de

rádio e televisão, em sua programação normal e noticiário:
1 - 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 manipula-
ção de dados;

II - usar trucagem, montagem ou outro recurso de áudio ou vídeo que, de
qualquer forma, degradem ou ridicularizem candidato, partido ou coligação, ou
produzir ou veicular programa com esse efeito;

III - veicular propaganda política ou difundir opinião favorável ou contrária a
candidato, partido, coligação, a seus órgãos ou representantes;

IV - dar tratamento privilegiado a candidato, partido ou coligação;
V - veicular ou divulgar filmes, novelas, minisséries ou qualquer outro pro-

grama com alusão ou crítica a candidato ou partido político, mesmo que
dissimuladamente, exceto programas jornalísticos ou debates políticos;

VI - divulgar nome de programa que se refira a candidato escolhido em Con-
venção, ainda quando preexistente, inclusive se coincidente com o nome do candi-
dato 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 cancela-
mento do respectivo registro.

§ 10 - A partir de 1° de agosto do ano da eleição, é vedado ainda às emissoras
transmitir programa apresentado ou comentado por candidato escolhido em Convenção.

§ 20 - 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.
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§ 30 - As disposições deste artigo aplicam-se aos sítios mantidos pelas em-
presas de comunicação social na Internet e demais redes destinadas à prestação
de serviços de telecomunicações de valor adicionado.

Ari. 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 assegu-
rada a participação de candidatos dos partidos com representação na Câmara dos
Deputados, e facultada a dos demais, observado o seguinte:

1 - nas eleições majoritárias, a apresentação dos debates poderá ser feita:
a) em conjunto, estando presentes todos os candidatos a um mesmo cargo

eletivo;
b) em grupos, estando presentes, no mínimo, três candidatos;
II - nas eleições proporcionais, os debates deverão ser organizados de modo

que assegurem a presença de número equivalente de candidatos de todos os par-
tidos e coligações a um mesmo cargo eletivo, podendo desdobrar-se em mais de
um dia;

III - os debates deverão ser parte de programação previamente estabelecida e
divulgada pela emissora, fazendo-se mediante sorteio a escolha do dia e da ordem
de fala de cada candidato, salvo se celebrado acordo em outro sentido entre os
partidos e coligações interessados.

§ 1° - 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.

§ 20 - É vedada a presença de um mesmo candidato a eleição proporcional
em mais de um debate da mesma emissora.

§ 3°-O descumprimento do disposto neste artigo sujeita a empresa infratora
às penalidades previstas no art. 56.

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 anterio-
res á antevéspera das eleições, horário destinado à divulgação, em rede, da propa-
ganda eleitoral gratuita, na forma estabelecida neste artigo.

§ 1° - A propaganda será feita:
1 - na eleição para Presidente da República, às terças e quintas-feiras e aos

sábados:
a) das sete horas às sete horas e vinte e cinco minutos e das doze horas às

doze horas e vinte e cinco minutos, no rádio;
b) das treze horas às treze horas e vinte e cinco minutos e das vinte horas e

trinta minutos às vinte horas e cinqüenta e cinco minutos, na televisão;
II- nas eleições para Deputado Federal, às terças e quintas-feiras e aos sábados:
a) das sete horas e vinte e cinco minutos às sete horas e cinqüenta minutos e

das doze horas e vinte e cinco minutos às doze horas e cinqüenta minutos, no rádio;
b) das treze horas e vinte e cinco minutos às treze horas e cinqüenta minutos

e das vinte horas e cinqüenta e cinco minutos às vinte e uma horas e vinte minu-
tos, na televisão;
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III - nas eleições para Governador de Estado e do Distrito Federal, às segun-
das, 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 - 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 - 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- nas eleições para Prefeito e Vice-Prefeito, às segundas, quartas e sextas-
feiras:

a) das sete horas às sete horas e trinta minutos e das doze horas às doze
horas e trinta minutos, no rádio;

b) das treze horas às treze horas e trinta minutos e das vinte horas e trinta
minutos às vinte e uma horas, na televisão;

VII - nas eleições para Vereador, às terças e quintas-feiras e aos sábados,
nos mesmos horários previstos no inciso anterior.

§ 2° - 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 se-
guintes critérios:

- um terço, igualitariamente;
II- dois terços, proporcionalmente ao número de representantes na Câmara

dos Deputados, considerado, no caso de coligação, o resultado da soma do núme-
ro de representantes de todos os partidos que a integram.

§ 3° - 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.

§ 40 - O número de representantes de partido que tenha resultado de fusão
ou a que se tenha incorporado outro corresponderá à soma dos representantes
que os partidos de origem possuíam na data mencionada no parágrafo anterior.

§ 50 - 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.

§ 60 - Aos partidos e coligações que, após a aplicação dos critérios de distri -
buição referidos no caput, obtiverem direito a parcela do horário eleitoral inferior a
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trinta segundos, será assegurado o direito de acumulá-lo para uso em tempo equi-
valente.

Art. 48 - Nas eleições para Prefeitos e Vereadores, nos Municípios em que
não haja emissora de televisão, 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 gera-
doras que os atingem.

§ 1° - 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.

§ 20 - O disposto neste artigo aplica-se às emissoras de rádio, nas mesmas
condições.

Art. 49- Se houver segundo turno, as emissoras de rádio e televisão reserva-
rão, 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 propagan-
da 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.

§ 1° - Em circunscrição onde houver segundo turno para Presidente e Gover-
nador, o horário reservado à propaganda deste iniciar-se-á imediatamente após o
término do horário reservado ao primeiro.

§ 20 - O tempo de cada período diário será dividido igualitariamente entre os
candidatos.

Art. 50 - A Justiça Eleitoral efetuará sorteio para a escolha da ordem de
veiculação da propaganda de cada partido ou coligação no primeiro dia do horário
eleitoral gratuito; a cada dia que se seguir, a propaganda veiculada por último, na
véspera, será a primeira, apresentando-se as demais na ordem do sorteio.

Art. 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 lon-
go da programação veiculada entre as oito e as vinte e quatro horas, nos termos do
§ 2° do art. 47, obedecido o seguinte:

Resolução-TSE n° 20.377, de 6110198: distribuição do tempo das in-
serções no segundo turno.

1 - o tempo será dividido em partes iguais para a utilização nas campanhas
dos candidatos às eleições majoritárias e proporcionais, bem como de suas legen-
das partidárias ou das que componham a coligação, quando for o caso;

II- destinação exclusiva do tempo para a campanha dos candidatos a Prefei-
to e Vice-Prefeito, no caso de eleições municipais;

Ill - 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;

lv - na veiculação das inserções é vedada a utilização de gravações externas,
montagens ou trucagens, computação gráfica, desenhos animados e efeitos espe-
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ciais, e a veiculação de mensagens que possam degradar ou ridicularizar candida-
to, partido ou coligação.

Art. 52 - A partir do dia 8 de julho do ano da eleição, a Justiça Eleitoral
convocará os partidos e a representação das emissoras de televisão para elabora-
rem piano de mídia, nos termos do artigo anterior, para o uso da parcela do horá-
rio eleitoral gratuito a que tenham direito, garantida a todos participação nos ho-
rários de maior e menor audiência.

Art. 53 - Não serão admitidos cortes instantâneos ou qualquer tipo de cen-
sura prévia nos programas eleitorais gratuitos.

§ i - É vedada a veiculação de propaganda que possa degradar ou ridicula-
rizar candidatos, sujeitando-se o partido ou coligação infratores à perda do direito
à veiculação de propaganda no horário eleitoral gratuito do dia seguinte.

§ 20 - Sem prejuízo do disposto no parágrafo anterior, a requerimento de
partido, coligação ou candidato, a Justiça Eleitoral impedirá a reapresentação de
propaganda ofensiva à honra de candidato, à moral e aos bons costumes.

Art. 54- Dos programas de rádio e televisão destinados à propaganda eleito-
ral gratuita de cada partido ou coligação poderá participar, em apoio aos candida-
tos desta ou daquele, qualquer cidadão não filiado a outra agremiação partidária
ou a partido integrante de outra coligação, sendo vedada a participação de qual-
quer pessoa mediante remuneração.

Parágrafo único - No segundo turno das eleições não será permitida, nos
programas de que trata este artigo, a participação de filiados a partidos que te-
nham formalizado o apoio a outros candidatos.

Art. 55- Na propaganda eleitoral no horário gratuito, são aplicáveis ao parti-
do, coligação ou candidato as vedações indicadas nos incisos 1 e II do art. 45.

Parágrafo único - A inobservância do disposto neste artigo sujeita o partido
ou coligação à perda de tempo equivalente ao dobro do usado na prática do ilícito,
no período do horário gratuito subseqüente, dobrada a cada reincidência, deven-
do, no mesmo período, exibir-se a informação de que a não-veiculação do progra-
ma resulta de infração da lei eleitoral.

Art. 56-A requerimento de partido, coligação ou candidato, a Justiça Eleito-
ral poderá determinar a suspensão, por vinte e quatro horas, da programação
normal de emissora que deixar de cumprir as disposições desta Lei sobre propa-
ganda.

§ 1 0 - No período de suspensão a que se refere este artigo, a emissora trans-
mitirá a cada quinze minutos a informação de que se encontra fora do ar por ter
desobedecido à lei eleitoral.
• § 21 - Em cada reiteração de conduta, o período de suspensão será duplicado.

Art. 57 - As disposições desta Lei aplicam-se às emissoras de televisão que
operam em \Tl-IF e UHF e os canais de televisão por assinatura sob a responsabili-
dade do Senado Federal, da Câmara dos Deputados, das Assembléias Legislativas,
da Câmara Legislativa do Distrito Federal ou das Câmaras Municipais.

Do Direito de Resposta

Art. 58 - A partir da escolha de candidatos em Convenção, é assegurado o
direito de resposta a candidato, partido ou coligação atingidos, ainda que de forma
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indireta, por conceito, imagem ou afirmação caluniosa, difamatória, injuriosa ou
sabidamente inverídica, difundidos por qualquer veículo de comunicação social.

• Resolução-TSE n° 20.279, de 4.8.98, alterada pela Resolução-TSE n° 20.365,
de 24/9/98: "Disciplina os procedimentos referentes as reclamações e
representações de que cuidam os arts. 58 e 96 da Lei n° 9.504197".

• Resolução-TSE n° 20.675, de 291612000: compete à Justiça Eleitoral so-
mente os pedidos de direito de resposta formulados por terceiros em rela-
ção à ofensa no horário gratuito, aplicando o art. 58 da Lei n° 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 n° 5.250/67. V. § 30 do art. 243 do
CE e sua 3a nota.

§ 10 - 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:

1- vinte e quatro horas, quando se tratar do horário eleitoral gratuito;
II - quarenta e oito horas, quando se tratar da programação normal das

emissoras de rádio e televisão;
III - setenta e duas horas, quando se tratar de órgão da imprensa escrita.
§ 20 - 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.

§ 30 - Observar-se-ão, ainda, as seguintes regras no caso de pedido de res-
posta relativo à ofensa veiculada:

1 - em órgão da imprensa escrita:
a) o pedido deverá ser instruído com um exemplar da publicação e o texto

para resposta;
b) deferido o pedido, a divulgação da resposta dar-se-á no mesmo veículo,

espaço, local, página, tamanho, caracteres e outros elementos de realce usados na
ofensa, em até quarenta e oito horas após a decisão ou, tratando-se de veículo
com periodicidade de circulação maior que quarenta e oito horas, na primeira vez
em que circular;

c) por solicitação do ofendido, a divulgação da resposta será feita no mesmo
dia da semana em que a ofensa foi divulgada, ainda que fora do prazo de quarenta
e oito horas;

d) se a ofensa for produzida em dia e hora que inviabilizem sua reparação
dentro dos prazos estabelecidos nas alíneas anteriores, a Justiça Eleitoral deter-
minará a imediata divulgação da resposta;

e)o ofensor deverá comprovar nos autos o cumprimento da decisão, median-
te dados sobre a regular distribuição dos exemplares, a quantidade impressa e o
raio de abrangência na distribuição;

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
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e quatro horas, sob as penas do art. 347 da Lei n 4.737, de 15 de julho de
1965 - Código Eleitoral, cópia da fita da transmissão, que será devolvida após a
decisão;

b) o responsável pela emissora, ao ser notificado pela Justiça Eleitoral ou
informado pelo reclamante ou representante, por cópia protocolada do pedido de
resposta, preservará a gravação até a decisão final do processo;

c) deferido o pedido, a resposta será dada em até quarenta e oito horas após
a decisão, em tempo igual ao da ofensa, porém nunca inferior a um minuto;

III - no horário eleitoral gratuito:
a) o ofendido usará, para a resposta, tempo igual ao da ofensa, nunca inferior,

porém, a um minuto;
b) a resposta será veiculada no horário destinado ao partido ou coligação res-

ponsável 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 neces-
sárias para a sua complementação;

d)deferido o pedido para resposta, a emissora geradora e o partido ou coliga-
ção atingidos deverão ser notificados imediatamente da decisão, na qual deverão
estar indicados quais os períodos, diurno ou noturno, para a veiculação da res-
posta, que deverá ter lugar no início do programa do partido ou coligação;

e)o meio magnético com a resposta deverá ser entregue à emissora geradora,
até trinta e seis horas após a ciência da decisão, para veiculação no programa
subseqüente do partido ou coligação em cujo horário se praticou a ofensa;

f)se o ofendido for candidato, partido ou coligação que tenha usado o tempo
concedido sem responder aos fatos veiculados na ofensa, terá subtraído tempo
idêntico do respectivo programa eleitoral; tratando-se de terceiros, ficarão sujeitos
à suspensão de igual tempo em eventuais novos pedidos de resposta e à multa no
valor de duas mil a cinco mil UFIR.

§ 40 - Se a ofensa ocorrer em dia e hora que inviabilizem sua reparação
dentro dos prazos estabelecidos nos parágrafos anteriores, a resposta será divulgada
nos horários que a Justiça Eleitoral determinar, ainda que nas quarenta e oito
horas anteriores ao pleito, em termos e forma previamente aprovados, de modo a
não ensejar tréplica.

§ 50 - 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.

§ 60 - A Justiça Eleitoral deve proferir suas decisões no prazo máximo de
vinte e quatro horas, observando-se o disposto nas alíneas d e e do inciso III do §
30 para a restituição do tempo em caso de provimento de recurso.

§ 7°- A inobservância do prazo previsto no parágrafo anterior sujeita a auto-
ridade judiciária às penas previstas no art. 345 da Lei n° 4.737, de 15 de julho de
1965 - Código Eleitoral.

§ 8° - 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 n° 4.737, de 15 de julho de 1965- Código Eleitoral.
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Do Sistema Eletrônico de Votação e da Totalização dos Votos
Art. 59- A votação e a totalização dos votos serão feitas por sistema eletrôni-

co, podendo o Tribunal Superior Eleitoral autorizar, em caráter excepcional, a
aplicação das regras fixadas nos arts. 83 a 89.

§ 1 0 - 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.

§ 20 - 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.

§ 30 - A urna eletrônica exibirá para o eleitor, primeiramente, os painéis
referentes às eleições proporcionais e, em seguida, os referentes às eleições majo-
ritárias.

§ 40 - A urna eletrônica disporá de mecanismo que permita a impressão do
voto, sua conferência visual e depósito automático, sem contato manual, em local
previamente lacrado, após conferência pelo eleitor.

§ 5° - Se, ao conferir o voto impresso, o eleitor não concordar com os dados
nele registrados, poderá cancelá-lo e repetir a votação pelo sistema eletrônico.
Caso reitere a discordância entre os dados da tela da urna eletrônica e o voto
impresso, seu voto será colhido em separado e apurado na forma que for regula-
mentada pelo Tribunal Superior Eleitoral, observado, no que couber, o disposto no
art. 82 desta Lei.

§ 60 - Na véspera do dia da votação, o juiz eleitoral, em audiência pública,
sorteará três por cento das urnas de cada zona eleitoral, respeitado o limite míni-
mo de três urnas por Município, que deverão ter seus votos impressos contados e
conferidos com os resultados apresentados pelo respectivo boletim de urna.

§ 70 - A diferença entre o resultado apresentado no boletim de urna e o da
contagem dos votos impressos será resolvida pelo juiz eleitoral, que também deci-
dirá sobre a conferência de outras urnas.

§ 80 - O Tribunal Superior Eleitoral colocará à disposição dos eleitores urnas
eletrônicas destinadas a treinamento.

• Parágrafos 40 ao 80 acrescidos pelo art. 10 da Lei n° 10.408/2002 (DO
de 11/1/2002).

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 deter-
minado cargo e somente para este será computado.

Art. 61 - A urna eletrônica contabilizará cada voto, assegurando-lhe o sigilo
e inviolabilidade, garantida aos partidos políticos, coligações e candidatos ampla
fiscalização.

Art. 6 IA - Os Tribunais Eleitorais somente proclamarão o resultado das elei-
ções depois de procedida a conferência a que se referem os § 6 0 e 70 do art. 59.

• Artigo acrescido pelo art. 20 da Lei n° 10.408/2002 (DO de 11/1/2002).
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
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aplicando a ressalva a que se refere o art. 148, § l', da Lei n° 4.737, de 15 de julho
de 1965 - Código Eleitoral.

Parágrafo único - O Tribunal Superior Eleitoral disciplinará a hipótese de
falha na urna eletrônica que prejudique o regular processo de votação.

Das Mesas Receptoras

Art. 63- Qualquer partido pode reclamar ao Juiz Eleitoral, no prazo de cinco
dias, da nomeação da Mesa Receptora, devendo a decisão ser proferida em 48
horas.

§ 1°- Da decisão do Juiz Eleitoral caberá recurso para o Tribunal Regional,
interposto dentro de três dias, devendo ser resolvido em igual prazo.

§ 20 - Não podem ser nomeados Presidentes e mesários os menores de dezoi-
to anos.

Art. 64- É vedada a participação de parentes em qualquer grau ou de servi-
dores da mesma repartição pública ou empresa privada na mesma Mesa, Turma
ou Junta Eleitoral.

Da Fiscalização das Eleições

Art. 65- A escolha de Fiscais e Delegados, pelos partidos ou coligações, não
poderá recair em menor de dezoito anos ou em quem, por nomeação do Juiz Elei-
toral, já faça parte de Mesa Receptora.

§ 1° - O Fiscal poderá ser nomeado para fiscalizar mais de uma Seção Eleito-
ral, no mesmo local de votação.

§ 20 - As credenciais de Fiscais e Delegados serão expedidas, exclusivamen-
te, pelos partidos ou coligações.

§ 30 - Para efeito do disposto no parágrafo anterior, o Presidente do partido
ou o representante da coligação deverá registrar na Justiça Eleitoral o nome das
pessoas autorizadas a expedir as credenciais dos Fiscais e Delegados.

Art. 66- Os partidos e coligações poderão fiscalizar todas as fases do proces-
so de votação e apuração das eleições e o processamento eletrônico da totalização
dos resultados.

§ 1 1 - Todos os programas de computador de propriedade do Tribunal Supe-
rior Eleitoral, desenvolvidos por si ou sob encomenda, utilizados nas urnas eletrô-
nicas para o processo de votação e apuração, serão apresentados para análise dos
partidos e coligações, na forma de programas-fonte e programas-executáveis, in-
clusive os sistemas aplicativo e de segurança e as bibliotecas especiais, sendo que
as chaves eletrônicas privadas e senhas eletrônicas de acesso se manterão no
sigilo da Justiça Eleitoral.

§ 20 - A compilação dos programas das urnas eletrônicas, referidos no § l,
será feita em sessão pública, com prévia convocação dos fiscais dos partidos e
coligações, após o que serão lacradas cópias dos programas-fonte e dos progra-
mas compilados.

§ 30 - No prazo de cinco dias, a contar da sessão referida no § 2 0 , o partido ou
coligação poderá apresentar impugnação fundamentada à Justiça Eleitoral.

§ 40 - Havendo necessidade de modificação dos programas, a sessão referida
no § 3° realizar-se-á, novamente, para este efeito.
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- § 50 - A carga ou preparação das umas eletrônicas será feita em sessão
publica, com prévia convocação dos fiscais dos partidos e coligações para a assis-
tirem e procederem aos atos de fiscalização, inclusive para verificarem se os pro-
gramas carregados nas umas são idênticos aos que foram lacrados na sessão
referida no § 2o deste artigo, após o que as umas serão lacradas.

§ 60 - No dia da eleição, será realizada, por amostragem, auditoria de verifica-
ção do funcionamento das umas eletrônicas, através de votação paralela, na pre-
sença dos fiscais dos partidos e coligações, nos moldes fixados em resolução do
Tribunal Superior Eleitoral.

§ 70 - Os partidos concorrentes ao pleito poderão constituir sistema próprio
de fiscalização, apuração e totalização dos resultados contratando, inclusive, em-
presas de auditoria de sistemas, que, credenciadas junto à Justiça Eleitoral, rece-
berão, previamente, os programas de computador e os mesmos dados aumentadores
do sistema oficial de apuração e totalização.

Caput e parágrafos com a redação dada pelo art. 3 da Lei n° 10.408/2002
(DO de 11/1/2002).

Art. 67 - Os órgãos encarregados do processamento eletrônico de dados são
obrigados a fornecer aos partidos ou coligações, no momento da entrega ao Juiz
encarregado, cópias dos dados do processamento parcial de cada dia, contidos em
meio magnético.

Art. 68- O boletim de urna, segundo o modelo aprovado pelo Tribunal Supe-
rior Eleitoral, conterá os nomes e os números dos candidatos nela votados.

§ 1° - 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.

§ 20 - O descumprimento do disposto no parágrafo anterior constitui crime,
punível com detenção, de um a três meses, com a alternativa de prestação de servi-
ço à comunidade pelo mesmo período, e multa no valor de um mil a cinco mil UFIR.

Art. 69- A impugnação não recebida pela Junta Eleitoral pode ser apresen-
tada diretamente ao Tribunal Regional Eleitoral, em quarenta e oito horas, acom-
panhada de declaração de duas testemunhas.

Parágrafo único - O Tribunal decidirá sobre o recebimento em quarenta e
oito horas, publicando o acórdão na própria sessão de julgamento e transmitindo
imediatamente à Junta, via telex, fax ou qualquer outro meio eletrônico, o inteiro
teor da decisão e da impugnação.

Art. 70- O Presidente de Junta Eleitoral que deixar de receber ou de mencio-
nar 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 n° 4.737/65, de 15 de julho de 1965- Código Eleitoral.

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
uma impugnada.

Parágrafo único - Na hipótese de surgirem obstáculos à obtenção do boletim,
caberá ao recorrente requerer, mediante a indicação dos dados necessários, que o
órgão da Justiça Eleitoral perante o qual foi interposto o recurso o instrua, ane-
xando o respectivo boletim de uma.
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Art. 72 - Constituem crimes, puníveis com reclusão, de cinco a dez anos:
1 - obter acesso a sistema de tratamento automático de dados usado pelo

serviço eleitoral, a fim de alterar a apuração ou a contagem de votos;
II- desenvolver ou introduzir comando, instrução, ou programa de computa-

dor capaz de destruir, apagar, eliminar, alterar, gravar ou transmitir dado, instru-
ção ou programa ou provocar qualquer outro resultado diverso do esperado em
sistema de tratamento automático de dados usados pelo serviço eleitoral;

III - causar, propositadamente, dano físico ao equipamento usado na vota-
ção ou na totalização de votos ou a suas partes.

Das Condutas Vedadas aos Agentes Públicos em Campanhas Eleitorais
Art. 73- São proibidas aos agentes públicos, servidores ou não, as seguintes

condutas tendentes a afetar a igualdade de oportunidades entre candidatos nos
pleitos eleitorais:

1 - ceder ou usar, em beneficio de candidato, partido político ou coligação,
bens móveis ou imóveis pertencentes à administração direta ou indireta da União,
dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, ressalvada a
realização de Convenção partidária;

II '- usar materiais ou serviços, custeados pelos Governos ou Casas
Legislativas, que excedam as prerrogativas consignadas nos regimentos e normas
dos órgãos que integram;

III - ceder servidor público ou empregado da administração direta ou indireta
federal, estadual ou municipal do Poder Executivo, ou usar de seus serviços, para
comitês de campanha eleitoral de candidato, partido político ou coligação, durante o
horário de expediente normal, salvo se o servidor ou empregado estiver licenciado;

IV - fazer ou permitir uso promocional em favor de candidato, partido político
ou coligação, de distribuição gratuita de bens e serviços de caráter social custea-
dos ou subvencionados pelo Poder Público;

V - nomear, contratar ou de qualquer forma admitir, demitir sem justa
causa, suprimir ou readaptar vantagens ou por outros meios dificultar ou impe-
dir o exercício funcional e, ainda, ex officio, remover, transferir ou exonerar ser-
vidor público, na circunscrição do pleito, nos três meses que o antecedem e até a
posse dos eleitos, sob pena de nulidade de pleno direito, ressalvados:

a) a nomeação ou exoneração de cargos em comissão e designação ou dis-
pensa de funções de confiança;

Lei n° 6.091174, art. 13, § 1: movimentação de pessoal proibida no
período entre os noventa dias anteriores à data das eleições parla-
mentares 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;
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e) a transferência ou remoção ex officio de militares, policiais civis e de agen-
tes penitenciários;

VI - nos três meses que antecedem o pleito:
a) realizar transferência voluntária de recursos da União aos Estados e Mu-

nicípios, e dos Estados aos Municípios, sob pena de nulidade de pleno direito,
ressalvados os recursos destinados a cumprir obrigação formal preexistente para
execução de obra ou serviço em andamento e com cronograma prefixado, e os
destinados a atender situações de emergência e de calamidade pública;

b) com exceção da propaganda de produtos e serviços que tenham concor-
rência no mercado, autorizar publicidade institucional dos atos, programas, obras,
serviços e campanhas dos órgãos públicos federais, estaduais ou municipais, ou
das respectivas entidades da administração indireta, salvo em caso de grave e
urgente necessidade pública, assim reconhecida pela Justiça Eleitoral;

c) fazer pronunciamento em cadeia de rádio e televisão, fora do horário eleito-
ral gratuito, salvo quando, a critério da Justiça Eleitoral, tratar-se de matéria ur-
gente, relevante e característica das funções de governo;

VII - realizar, em ano de eleição, antes do prazo fixado no inciso anterior,
despesas com publicidade dos órgãos públicos federais, estaduais ou municipais,
ou das respectivas entidades da administração indireta, que excedam a média dos
gastos nos três últimos anos que antecedem o pleito ou do último ano imediata-
mente anterior à eleição.

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. 7 0 desta
Lei e até a posse dos eleitos.

§ 1° - Reputa-se agente público, para os efeitos deste artigo, quem exerce,
ainda que transitoriamente ou sem remuneração, por eleição, nomeação, designa-
ção, contratação ou qualquer outra forma de investidura ou vínculo, mandato,
cargo, emprego ou função nos órgãos ou entidades da Administração Pública dire-
ta, indireta, ou fundacional.

§ 20 - A vedação do inciso 1 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, encontros e reuniões pertinentes à própria campanha, desde que não
tenham caráter de ato público.

§ 30 - 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.

§ 40 - O descumprimento do disposto neste artigo acarretará a suspensão
imediata da conduta vedada, quando for o caso, e sujeitará os responsáveis a
multa no valor de cinco a cem mil UFIR.

§ 51> - Nos casos de descumprimento do disposto nos incisos 1, 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 a redação dada pelo art. 2 0 da Lei n° 9.840, de 28/9/99 (DO
de 29/9/1999).

Lioi
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§ 6° - As multas de que trata este artigo serão duplicadas a cada reincidência.
§ 7° - As condutas enumeradas no caput caracterizam, ainda, atos de

improbidade administrativa, a que se refere o art. 11, inciso 1, da Lei n° 8.429, de
2 de junho de 1992, e sujeitam-se às disposições daquele diploma legal, em espe-
cial às cominações do art. 12, inciso III.

§ 80 - Aplicam-se as sanções do § 40 aos agentes públicos responsáveis pelas
condutas vedadas e aos partidos, coligações e candidatos que delas se beneficiarem.

§ 90 - Na distribuição dos recursos do Fundo Partidário (Lei n° 9.096, de 19
de setembro de 1995) oriundos da aplicação do disposto no § 4 0 , deverão ser ex-
cluídos os partidos beneficiados pelos atos que originaram as multas.

Art. 74- Configura abuso de autoridade, para os fins do disposto no art. 22
da Lei Complementar n° 64, de 18 de maio de 1990, a infringência do disposto no
§ 1 0 do art. 37 da Constituição Federal, ficando o responsável, se candidato, sujei-
to ao cancelamento do registro de sua candidatura.

Art. 75- Nos três meses que antecederem as eleições, na realização de inaugu-
rações é vedada a contratação de shows artísticos pagos com recursos públicos.

Art. 76. O ressarcimento das despesas com o uso de transporte oficial pelo
Presidente da República e sua comitiva em campanha eleitoral será de responsa-
bilidade do partido político ou coligação a que esteja vinculado.

§ 1 0 - O ressarcimento de que trata este artigo terá por base o tipo de trans-
porte usado e a respectiva tarifa de mercado cobrada no trecho correspondente,
ressalvado o uso do avião presidencial, cujo ressarcimento corresponderá ao alu-
guel de uma aeronave de propulsão a jato do tipo táxi aéreo.

§ 20 - 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.

§ 30 - A falta do ressarcimento, no prazo estipulado, implicará a comunica-
ção do fato ao Ministério Público Eleitoral, pelo órgão de controle interno.

§ 40 - Recebida a denúncia do Ministério Público, a Justiça Eleitoral aprecia-
rá o feito no prazo de trinta dias, aplicando aos infratores pena de multa corres-
pondente ao dobro das despesas, duplicada a cada reiteração de conduta.

Art. 77- É proibido aos candidatos a cargos do Poder Executivo participar,
nos três meses que precedem o pleito, de inaugurações de obras públicas.

Parágrafo único - A inobservância do disposto neste artigo sujeita o infrator
á cassação do registro.

Art. 78 - A aplicação das sanções cominadas no art. 73, § 40 e 50, dar-se-á
sem prejuízo de outras de caráter constitucional, administrativo ou disciplinar fixa-
das pelas demais leis vigentes.

Disposições Transitórias
Art. 79 - O financiamento das campanhas eleitorais com recursos públicos

será disciplinado em lei específica.
Art. 80 - Nas eleições a serem realizadas no ano de 1998, cada partido ou

coligação deverá reservar, para candidatos de cada sexo, no mínimo, vinte e cinco
por cento e, no máximo, setenta e cinco por cento do número de candidaturas que
puder registrar.

LJ
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Art. 81 - As doações e contribuições de pessoas jurídicas para campanhas
eleitorais poderão ser feitas a partir do registro dos comitês financeiros dos parti-
dos ou coligações.

§ 1° - As doações e contribuições de que trata este artigo ficam limitadas a
dois por cento do faturamento bruto do ano anterior à eleição.

§ 20 - 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.

§ 30 - Sem prejuízo do disposto no parágrafo anterior, a pessoa jurídica que
ultrapassar o limite fixado no § 1° estará sujeita à proibição de participar de licita-
ções públicas e de celebrar contratos com o Poder Público pelo período de cinco
anos, por determinação da Justiça Eleitoral, em processo no qual seja assegurada
ampla defesa.

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 n° 4.737/65, de 15 de julho de 1965- Código
Eleitoral.

Art. 83 - As cédulas oficiais serão confeccionadas pela Justiça Eleitoral, que
as imprimirá com exclusividade para distribuição às Mesas Receptoras, sendo sua
impressão feita em papel opaco, com tinta preta e em tipos uniformes de letras e
números, identificando o gênero na denominação dos cargos em disputa.

§ 1° - Haverá duas cédulas distintas, uma para as eleições majoritárias e
outra para as proporcionais, a serem confeccionadas segundo modelos determi-
nados pela Justiça Eleitoral.

§ 20 _ Os candidatos à eleição majoritária serão identificados pelo nome indi-
cado no pedido de registro e pela sigla adotada pelo partido a que pertencem e
deverão figurar na ordem determinada por sorteio.

§ 3° - 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.

§ 40_ No prazo de quinze dias após a realização do sorteio a que se refere o §
20 , os Tribunais Regionais Eleitorais divulgarão o modelo da cédula completa com
os nomes dos candidatos majoritários na ordem já definida.

§ 50 - Às eleições em segundo turno aplica-se o disposto no § 20 , devendo o
sorteio verificar-se até quarenta e oito horas após a proclamação do resultado do
primeiro turno e a divulgação do modelo da cédula nas vinte e quatro horas seguintes.

Art. 84 - No momento da votação, o eleitor dirigir-se-á à cabina duas vezes,
sendo a primeira para o preenchimento da cédula destinada às eleições proporci-
onais, de cor branca, e a segunda para o preenchimento da cédula destinada às
eleições majoritárias, de cor amarela.

Parágrafo único - A Justiça Eleitoral fixará o tempo de votação e o número de
eleitores por Seção, para garantir o pleno exercício do direito de voto.

Art. 85 - Em caso de dúvida na apuração de votos dados a homônimos,
prevalecerá o número sobre o nome do candidato.

Art. 86- No sistema de votação convencional considerar-se-á voto de legen-
da quando o eleitor assinalar o número do partido no local exato reservado para o
cargo respectivo e somente para este será computado.
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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 preenchi-
mento do boletim.

§ 1 0 - O não-atendimento ao disposto no caput enseja a impugnação do re-
sultado da urna, desde que apresentada antes da divulgação do boletim.

§ 20 - Ao final da transcrição dos resultados apurados no boletim, o Presiden-
te 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.

§ 30 - Para os fins do disposto no parágrafo anterior, cada partido ou coliga-
ção poderá credenciar até três Fiscais perante a Junta Eleitoral, funcionando um
de cada 'vez.

§ 40 - O descumprimento de qualquer das disposições deste artigo constitui
crime, punível com detenção de um a três meses, com a alternativa de prestação
de serviços à comunidade pelo mesmo período e multa, no valor de um mil a cinco
mil UFIR.

§ 5° - 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.

§ 60 - O boletim mencionado no § 20 deverá conter o nome e o número dos
candidatos nas primeiras colunas, que precederão aquelas onde serão designados
os votos e o partido ou coligação.

Art. 88- O Juiz Presidente da Junta Eleitoral é obrigado a recontar a urna,
quando:

1- o boletim apresentar resultado não coincidente com o número de votantes
ou discrepante dos dados obtidos no momento da apuração;

II - ficar evidenciada a atribuição de votos a candidatos inexistentes, o não-
fechamento da contabilidade da urna ou a apresentação de totais de votos nulos,
brancos ou válidos destoantes da média geral das demais Seções do mesmo Muni-
cípio, Zona Eleitoral.

Art. 89- Será permitido o uso de instrumentos que auxiliem o eleitor analfa-
beto a votar, não sendo a Justiça Eleitoral obrigada a fornecê-los.

Disposições Finais
Art. 90- Aos crimes definidos nesta Lei, aplica-se o disposto nos arts. 287 e

355 a 364 da Lei n° 4.737/65, de 15 de julho de 1965- Código Eleitoral.
§ 1° - Para os efeitos desta Lei, respondem penalmente pelos partidos e coli-

gações os seus representantes legais.
§ 20 - Nos casos de reincidência, as penas pecuniárias previstas nesta Lei

aplicam-se em dobro.
Art. 91 - Nenhum requerimento de inscrição eleitoral ou de transferência

será recebido dentro dos cento e cinqüenta dias anteriores à data da eleição.
Parágrafo único - A retenção de título eleitoral ou do comprovante de alista-

mento 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.
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Art. 92 - O Tribunal Superior Eleitoral, ao conduzir o processamento dos
títulos eleitorais, determinará de oficio a revisão ou correição das Zonas Eleitorais
sempre que:

1 --o total de transferências de eleitores ocorridas no ano em curso seja dez
por cento superior ao do ano anterior;

II - o eleitorado for superior ao dobro da população entre dez e quinze anos,
somada à de idade superior a setenta anos do território daquele Município;

III - o eleitorado for superior a sessenta e cinco por cento da população pro-
jetada para aquele ano pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE.

Art. 93 - O Tribunal Superior Eleitoral poderá requisitar, das emissoras de
rádio e televisão, no período compreendido entre 31 de julho e o dia do pleito, até
dez minutos diários, contínuos ou não, que poderão ser somados e usados em
dias espaçados, para a divulgação de seus comunicados, boletins e instruções ao
eleitorado.

Art. 94- Os feitos eleitorais, no período entre o registro das candidaturas até
cinco dias após a realização do segundo turno das eleições, terão prioridade para
a participação do Ministério Público e dos Juizes de todas as Justiças e instân-
cias, ressalvados os processos de habeas corpus e mandado de segurança.

Lei n° 4.410164: "Institui prioridades para os feitos eleitorais e dá outras
providências".

§ 1° - É defeso às autoridades mencionadas neste artigo deixar de cumprir
qualquer prazo desta Lei, em razão do exercício das funções regulares.

§ 2° - O descumprimento do disposto neste artigo constitui crime de responsa-
bilidade e será objeto de anotação funcional para efeito de promoção na carreira.

§ 30 - Além das polícias judiciárias, os órgãos da receita federal, estadual e
municipal, os Tribunais e órgãos de contas auxiliarão a Justiça Eleitoral na apu-
ração dos delitos eleitorais, com prioridade sobre suas atribuições regulares.

§ 40 - Os advogados dos candidatos ou dos partidos e coligações serão notifi-
cados para os feitos de que trata esta Lei com antecedência mínima de vinte e
quatro horas, ainda que por fax, telex ou telegrama.

Art. 95 - Ao Juiz Eleitoral que seja parte em ações judiciais que envolvam
determinado candidato é defeso exercer suas funções em processo eleitoral no
qual o mesmo candidato seja interessado.

Art. 96 - Salvo disposições específicas em contrário desta Lei, as reclama-
ções ou representações relativas ao seu descumprimento podem ser feitas por
qualquer partido político, coligação ou candidato, e devem dirigir-se:

• V. nota ao art. 58 desta lei.
1 - aos Juizes Eleitorais, nas eleições municipais;
II - aos Tribunais Regionais Eleitorais, nas eleições federais, estaduais e

distritais;
III - ao Tribunal Superior Eleitoral, na eleição presidencial.
§ 1° - As reclamações e representações devem relatar fatos, indicando pro-

vas, indícios e circunstâncias.
§ 20 - Nas eleições municipais, quando a circunscrição abranger mais de

uma Zona Eleitoral, o Tribunal Regional designará um Juiz para apreciar as recla-
mações ou representações.
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§ 31 Os Tribunais Eleitorais designarão três Juizes Auxiliares para a aprecia-
ção das reclamações ou representações que lhes forem dirigidas.

§ 40 - Os recursos contra as decisões dos Juizes Auxiliares serão julgados
pelo Plenário do Tribunal.

§ 50 Recebida a reclamação ou representação, a Justiça Eleitoral notificará
imediatamente o reclamado ou representado para, querendo, apresentar defesa
em quarenta e oito horas.

§ 60_ (Revogado pelo art. 50 da Lei n° 9.840, de 28/9/99 - DO de 29/9/99.)
§ 70 - Transcorrido o prazo previsto no § 5 0 , apresentada ou não a defesa, o

órgão competente da Justiça Eleitoral decidirá e fará publicar a decisão em vinte e
quatro horas.

§ 80 - 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.

Acórdão-TSE n° 2.008, de 21/9/99: o prazo previsto refere-se ao re-
curso cabível das decisões proferidas pelos Juízes Auxiliares.

§ 90 - Os Tribunais julgarão o recurso no prazo de quarenta e oito horas.
§ 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 - 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 deso-
bediência.

Parágrafo único - No caso do descumprimento das disposições desta Lei por
Tribunal Regional Eleitoral, a representação poderá ser feita ao Tribunal Superior
Eleitoral, observado o disposto neste artigo.

Art. 98- Os eleitores nomeados para compor as Mesas Receptoras ou Juntas
Eleitorais e os requisitados para auxiliar seus trabalhos serão dispensados do servi-
ço, mediante declaração expedida pela Justiça Eleitoral, sem prejuízo do salário,
vencimento ou qualquer outra vantagem, pelo dobro dos dias de convocação.

Lei no 8.868, de 14/4/94 (DO de 1514194), art. 15: dispositivo de
mesmo teor que, entretanto, utiliza a expressão "servidores públicos"
em substituição a "eleitores".

Art. 99- As emissoras de rádio e televisão terão direito a compensação fiscal
pela cedência do horário gratuito previsto nesta Lei.

Artigo regulamentado pelos Decretos nos 2.814, de 22110198 (DO de
23/10/98), para as eleições de 1998, e 3.786, de 10/4/2001 (DO de
111412001), para as eleições subseqüentes.

Art. 100 - A contratação de pessoal para prestação de serviços nas campa-
nhas eleitorais não gera vínculo empregatício com o candidato ou partido contra-
tantes.

Art. 101 - (Vetado.)
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Art. 102 - O parágrafo único do art. 145 da Lei n° 4.737/65, de 15 de julho de
1965 - Código Eleitoral, passa a vigorar acrescido do seguinte inciso IX:

"Art. 145. ( ... )
Parágrafo único. (...)
IX - os policiais militares em serviço."
Art. 103 - O art. 19, caput, da Lei n° 9.096/65, 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 re-
meter, aos Juízes Eleitorais, para arquivamento, publicação e cumprimento dos
prazos de filiação partidária para efeito de candidatura a cargos eletivos, a relação
dos nomes de todos os seus filiados, da qual constará a data de filiação, o número
dos títulos eleitorais e das Seções em que estão inscritos."

Art. 104 - O art. 44 da Lei n° 9.096, de 19 de setembro de 1995, passa a
vigorar acrescido do seguinte 3°:

"Art. 44. ( ... )
§ 30 Os recursos de que trata este artigo não estão sujeitos ao regime da Lei

n° 8.666, de 21 de junho de 1993."
Art. 105 - Até o dia 5 de março do ano da eleição, o Tribunal Superior Eleito-

ral expedirá todas as instruções necessárias à execução desta Lei, ouvidos previa-
mente, em audiência pública, os Delegados dos partidos participantes do pleito.

§ 1° - O Tribunal Superior Eleitoral publicará o código orçamentário para o
recolhimento das multas eleitorais ao Fundo Partidário, mediante documento de
arrecadação correspondente.

§ 20 - Havendo substituição da UFIR por outro índice oficial, o Tribunal Su-
perior Eleitoral procederá à alteração dos valores estabelecidos nesta Lei pelo novo
índice.

Art. 106 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 107 - Revogam-se os arts. 92, 246, 247, 250, 322, 328, 329, 333 e o

parágrafo único do art. 106 da Lei n° 4.737, de 15 de julho de 1965 - Código
Eleitoral; o § 42 do art. 39 da Lei nQ 9.096, de 19 de setembro de 1995; o § 2 2 do art.
50 e o § 1 9 do art. 64 da Lei n2 9.100, de 29 de setembro de 1995; e o § 22 do art. 72
do Decreto-Lei n2 201, de 27 de fevereiro de 1967.

Brasília, 30 de setembro de 1997; 176 da Independência e 109 2 da República.
Marco Antonio de Oliveira Maciel
Iris Rezende

Publicada no DO de 12/10/97.

O anexo e os modelos com as respectivas instruções de preenchimento
supramencionados vêm transcritos a seguir.

Fonte: "site" do Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais.
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ANEXO

Sigla e n2 do Partido/Série	 NOME DO PARTIDO
Recibo EleitoralRecebemos de: 

UR 	R$_______
Endereço: 	 UFIR

Valor por extenso em moeda corrente:______________________
Mun: 	CEP: 	doação para campanha eleitoral das eleições municipais

CPF ou CGC n2__________ Data: - /_ /_
a quantia de R$_____________	(Assinatura do responsável)
correspondente a _______ UFIR Nome do Resp.:
Data: - / /	

CPF n 
Nome do Responsável
CPF n2	 Série: sigla e n2 do partido/numeração seqüencial

FICHA DE QUALIFICAÇÃO DO CANDIDATO (Modelo 1)
Nome:
N2 do CPF: 	 N2 da Identidade:	 Órgão Expedidor:_______________
Endereço Residencial: 	Telefone:
Endereço Comercial:	 Telefone:
Partido Político: 	Comitê Financeiro:
Eleição:	 Circunscrição:
Conta Bancária n: 	Banco: 	Agência:
Limite de Gastos em Real:

DADOS PESSOAIS DO RESPONSÁVEL PELA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA DA CAMPANHA

Nome: ____________
N do CPF:
Endereço Residencial:
Endereço Comercial: -

Local:

Assinatura

N_____________________
da Identidade: ____________Órgão Expedidor:

Telefone:
Telefone:

-	 Data:

Assinatura
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Instruções de Preenchimento
A) Dwos DO CANDIDATO
1 - Nome - informar o nome completo do candidato;
2 - N - informar o número atribuído ao candidato para concorrer às eleições;
3 - N2 do CPF - informar o número do documento de identificação do candidato no Cadastro

de Pessoas Físicas;
4- N9 da Identidade - informar o número da Carteira de Identidade do candidato;
5 - Órgão Expedidor - informar o órgão expedidor da Carteira de Identidade;
6 - Endereço Residencial - informar o endereço residencial completo do candidato;
7 - Telefone - informar o número do telefone residencial do candidato, inclusive DDD;
8 - Endereço Comercial - informar o endereço comercial completo do candidato;
9 - Telefone - informar o número do telefone comercial do candidato, inclusive DDD;
10 - Partido Político - informar o nome do partido político pelo qual concorre às eleições;
11 - Comitê Financeiro - informar o nome do comitê financeiro ao qual está vinculado o

candidato;
12 - Eleição - informar a eleição para a qual o candidato concorre (cargo eletivo):
13 - Circunscrição - informar a circunscrição à qual está jurisdicionado o comitê;
14 - Conta Bancária N - informar o número da conta corrente da campanha, caso tenha

sido aberta pelo candidato;
15 - Banco - se o campo anterior foi preenchido, informar o banco onde abriu a conta

corrente;
16 - Agência - informar a agência bancária onde foi aberta a conta corrente;
17 - Limite de Gastos em Real - informar, em Real, o limite de gastos estabelecidos pelo

partido:

B) Dwos DO RESPONSÁVEL PELA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA DA CIPANIi
1 - Nome - informar o nome do responsável indicado pelo candidato para administrar os

recursos de sua campanha;
2 - N2 do CPI? - informar o número do documento de identificação do responsável no Cadas-

tro de Pessoas Físicas;
3 - N2 da Identidade - informar o número da Carteira de Identidade do responsável;
4 - Órgão Expedidor - informar o órgão expedidor da Carteira de Identidade;
5 - Endereço Residencial - informar o endereço residencial completo do responsável;
6 - Telefone - informar o número do telefone residencial, inclusive DDD;
7 - Endereço Comercial - informar o endereço comercial completo do responsável;
8 - Telefone - informar o número do telefone comercial, inclusive DDD;
9 - indicar local e data do preenchimento:
10 - assinaturas do candidato e do responsável pela administração financeira da campanha.
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DEMONSTRAÇÃO DOS RECIBOS ELEITORAIS RECEBIDOS (Modelo 2)

Direção Nacional/Estadual do Partido/Comitê Financeiro/Candidato:

Eleição:UF/Município:

DATA	NUMERAÇÃO QUANTIDADE RECEBIDOS DE

Local:	 Data:

Assinatura	 Assinatura

Instruções de Preenchimento

1 - Direção Nacional/Estadual do Partido/Comitê Financeiro/ Candidato - informar o nome
de quem está apresentando a demonstração: se direção nacional do partido político,
direção estadual, comitê financeiro ou candidato;

2 - Eleição - informar a eleição de que se trata (cargo eletivo):
3 - UF/Município - informar a Unidade da Federação e Município;
4 - Data - informar a data em que os recibos eleitorais foram recebidos, no formato dia, mês

e ano;
5 - Numeração - informar a numeração e série dos recibos eleitorais recebidos;
6 - Quantidade - informar a quantidade de recibos eleitorais recebidos;
7 - Recebidos de - informar o nome do órgão repassador dos recibos;
8- indicar local e data do preenchimento;
9 - assinatura dos responsáveis.
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DEMONSTRAÇÃO DOS RECURSOS ARRECADADOS (Modelo 3)

Direção Nacional/Estadual do Partido/Comitê/Candidato:__________

Eleição:	 UF/Município:

NÚMERO ESPÉCIE DO	DOADOR/	CGC/CPF VALORESDATA	DOS	RECURSO CONTRIBUINTE
RECIBOS

UFIR	R$

TOTAL/TRANSPORTAR

Local:
	 Data:

Assinatura
	 Assinatura

Instruções de Preenchimento

1 - Direção Nacional do Partido/Comitê Financeiro/ Candidato - informar o nome de quem
está apresentando a demonstração: se direção nacional/ estadual do partido político,
comitê ou candidato;

2 - Eleição - informar a eleição de que se trata (cargo eletivo);
3 - UF/Município - informar a Unidade da Federação e Município;
4 - Data - informar a data em que a doação/ contribuição foi recebida, no formato dia, mês

e ano;
5 - Número dos Recibos - informar a numeração e série dos recibos eleitorais entregues aos

doadores/ contribuintes:
6 - Espécie do Recurso - informar o tipo de recurso recebido, se em moeda corrente ou

estimável em dinheiro;
7 - Doador/ Contribuinte - informar o nome completo de quem doou os recursos, inclusive

no caso de recursos próprios do candidato:
8- CGC/CPF - informar o número do CGC ou do CPF do doador/ contribuinte, conforme

seja pessoa jurídica ou pessoa fisica;
9 - Valores
9a - UFIR - informar o valor das arrecadações em UFIR, dividindo o valor em Real pelo valor

da UFIR do mês da doação em moeda corrente;
9b - R$ - informar o valor da doação em moeda corrente;
10- Total/Transportar - informar o total em UFIR e em Real dos valores arrecadados:
11 - Indicar local e data do preenchimento;
12 - Assinatura dos responsáveis.



RELAÇÃO DE CHEQUES RECEBIDOS (Modelo 4,
Direção Nacional/Estadual do Partido!
Comitê/Candidato:
Eleição:UF/Município:

Local:-	 Data:	/	/

Assinatura	 Assinatura

Instruções de Preenchimento
1 - Direção Nacional/ Estadual do Partido/Comitê Financeiro/ Candidato - informar o nome

de quem está apresentando a demonstração: se direção nacional/ estadual do partido
político, comitê ou candidato;

2 - Eleição - informar a eleição de que se trata (cargo eletivo);
3 - UF/Município - informar a Unidade da Federação e Município;
4 - Data do Recebimento - informar a data em que os cheques foram recebidos, no formato

dia, mês e ano;
5 - Identificação do emitente/doador
5a - Nome - informar o nome do emitente do cheque;
5b - CGC/CPF - informar o número do CGC ou CPF do emitente do cheque, conforme seja

pessoa jurídica ou pessoa física-,
6 - Identificação do Cheque
6a - Data da Emissão - informar a data em que o cheque foi emitido pelo doador, no forma-

to dia, mês e ano;
6b - N° do Banco - informar o número do banco sacado;
6c - N° da Agência - informar o número da agência;
6d - N do Cheque - informar o número do cheque;
7 - Valores - R$ - informar o valor dos cheques em moeda corrente;
8 - Total/Transportar - informar o total em Real dos cheques recebidos;
9- Indicar local e data do preenchimento:
10 - Assinatura dos responsáveis.



DEMONSTRAÇÃO DAS ORIGENS E APLICAÇÕES DOS RECURSOS
(Modelo 5)

Obs.: As Obrigações a Pagar deverão ser deduzidas dos saldos financeiros
(caixa e banco), sendo demonstradas mediante Demonstração de Obrigações
a Pagar (Modelo 11) devidamente assinada pelo tesoureiro.



FICHA DE QUALIFICAÇÃO DO COMITÊ FINANCEIRO (Mc
Partido:
Direção/Comitê Financeiro/Candi dato: _________________________
Único? Sim: ______Não:______
Eleição:	 UF/Município:________________
Número da Conta Bancária:
Agência:
Endereço:________________________________

Local: 	Data:

Assinatura	 Assinatura

Instruções de Preenchimento
1 - Nome do Partido - informar o nome do partido político;
2 - Direção/Comitê/Candidato - informar se é da direção nacional/estadual/comitê finan-

ceiro ou candidato;
2a - Único? Sim? Não? - marcar um X no campo correspondente, conforme se trate, no

caso de comitê estadual/municipal, de comitê único do partido para as eleições de
toda a circunscrição ou de comitê especifico para determinada eleição;

3 - Eleição - informar a eleição de que se trata (cargo eletivo);
4- UF/Município - informar a Unidade da Federação e Município;
5 - Conta Bancária - informar o número da conta corrente do comitê financeiro;
6 - Banco - informar o banco onde foi aberta a conta corrente do comitê;
7- Agência - informar a agência bancária;
8 - Nomes dos Membros - informar o nome completo dos membros do comitê financeiro;
9 - Funções - informar as funções (tipo de responsabilidade) por eles exercidas, na mesma

ordem da citação dos nomes;
10 - Indicar local e data do preenchimento;
11 - Assinatura dos responsáveis.
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ÇÃO DO LIMITE DE GASTOS (Modelo 7)
Nome do Partido:
Direção/Comitê Financeiro/Candidato:___________________________
ELEIÇÃO

Local:	_________________	 Data: _______ / _______ /__________

Assinatura	 Assinatura

Instruções de Preenchimento
1 - Nome do Partido - informar o nome do partido político;
2 - Comitê Financeiro/Direção/Candidato - informar o nome: se da direção nacional/

estadual, do comitê e candidato que está apresentando a demonstração;
3 - Eleição - informar a eleição de que se trata (cargo eletivo);
4- Candidato
4a - Nome - informar o nome completo do candidato;
4b - Número - informar o número atribuído ao candidato, com o qual concorre à eleição;
5- Limite em R$ - informar o valor em Real do limite de gastos atribuído ao candidato, pelo

partido;
6- Total/Transportar - informar o total em Real;
7 - Indicar o local e a data do preenchimento;
8 - Assinatura dos responsáveis.



DEMONSTRAÇÃO DOS RECIBOS ELEITORAIS DISTRII
(Modelo 8)

Direção Nacional/Estadual/Comitê Financeiro:
Eleição:

Local: 	 Data:	/	/

Assinatura	 Assinatura

Instruções de Preenchimento

1 - Direção Nacional /Estadual do Partido/Comitê Financeiro - informar o nome de quem está
apresentando a demonstração: se direção nacional/estadual do partido político ou comitê
financeiro;

2 - Eleição - informar a eleição de que se trata (cargo eletivo);
3 - Data - informar a data da entrega dos recibos eleitorais, no formato dia, mês e ano:
4 - Numeração - informar a numeração dos recibos eleitorais distribuídos, inclusive com a

sua série;
5- Quantidade - informar a quantidade de recibos eleitorais distribuídos, separados por valor

de face;
6- Distribuído a - informar o nome da direção (nacional/ estadual) ou do comitê ou candidato

que recebeu os recibos eleitorais;
7 - Indicar local e data do preenchimento;
8 - Assinatura dos responsáveis.
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DEMONSTRAÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS
(Modelo 9)

Direção Nacional/Estadual do Partido!
Comitê Financeiro

Local: __________________	 Data: -- / ___ /__

Assinatura	 Assinatura

Instruções de Preenchimento

1 - Direção Nacional/ Estadual do Partido/Comitê Financeiro - informar o nome de quem
realizou as transferências: se direção nacional/ estadual do partido ou comitê financeiro,
inclusive no caso de coligações;

2 - Data - informar a data em que ocorreu a transferência financeira, no formato dia, mês e
ano;

3 - Nome do Partido/Comitê/Candidato - informar o nome do partido (direção nacional/
estadual) do comitê ou do candidato beneficiário da transferência dos recursos, inclusive
no caso de coligações;

4 - Valores - R$ - informar o valor das transferências em moeda corrente;
5 - Total/Transportar - informar o total em Real das transferências efetuadas;
6- Indicar local e data do preenchimento;
7 - Assinatura dos responsáveis.
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DEMONSTRAÇÃO FINANCEIRA CONSOLIDADA (Modelo 10)

Nome do Partido:
Direção Nacional:

Local: 	 Data: 	/ 	/__________

Assinatura	 Assinatura

Instruções de Preenchimento

1 - Direção Nacional/Estadual do Partido/Comitê Financeiro - informar o nome de quem
realizou as transferências: se direção nacional /estadual do partido ou comitê financeiro,
inclusive no caso de coligações;

2 - Data - informar a data em que ocorreu a transferência financeira, no formato dia, mês e
ano;

3 - Nome do Partido/Comitê/Candidato - informar o nome do partido (direção nacional/
estadual) do comitê ou do candidato beneficiário da transferência dos recursos, inclusive
no caso de coligações;

4 - Valores - R$ - informar o valor das transferências em moeda corrente;
5 - Total/Transportar - informar o total em Real das transferências efetuadas;
6 - Indicar local e data do preenchimento;
7 - Assinatura dos responsáveis.
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DEMONSTRAÇÃO CONSOLIDADA DO LIMITE DE GASTOS

(Modelo 11)
DireçãoNacionaLdo Partidõ Político:________________________

Local: 	 Data: _______ / _______ /__________

Assinatura	 Assinatura

Instruções de Preenchimento

1 - Direção Nacional do Partido Político - informar o nome do partido político:
2 - N - informar o número com o qual o partido político concorreu às eleições:
3 - Circunscrição - informar a circunscrição em relação à qual foi estabelecido o limite de

gastos;
4- Valores em Real - informar o valor em Real do limite de gastos atribuído pelo partido, para

cada circunscrição;
5- Total/Transportar - informar o total em Real;
6- Indicar local e data do preenchimento;
7 - Assinaturas dos responsáveis.



RESOLUÇÃO TSE N° 20.890
(911012001)

INSTRUÇÃO N°52- CLASSE 12 - DISTRITO FEDERAL (Brasilia).
Relator: Ministro Fernando Neves.

CALENDÁRIO ELEITORAL
(Eleições de 2002)

O TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL, usando das atribuições que lhe confere o
art. 105 da Lei n° 9.504, de 30 de setembro de 1997, resolve expedir as seguintes
Instruções:

OUTUBRO DE 2001
6 de outubro - sábado

(um ano antes)
1.Último dia do prazo para os partidos obterem registro de seus estatutos no Tribunal

Superior Eleitoral, visando à participação nas eleições (Lei n° 9.504/97, art. 4°).
2. Último dia do prazo para os candidatos a cargo eletivo requererem inscrição eleito-

ral ou transferência de domicílio para a circunscrição na qual pretendem concor-
rer (Lei n° 9.504/97, art. 90, caput).

3. Último dia do prazo para os candidatos a cargo eletivo estarem com a filiação
deferida no âmbito partidário (Lei n° 9.504/97, art. 90, caput).

JANEIRO DE 2002
1° de janeiro - terça-feira

Data a partir da qual as entidades ou empresas que realizarem pesquisas de opi-
nião pública relativas às eleições ou aos candidatos ficam obrigadas a registrar, na
Justiça Eleitoral, as informações previstas em lei (Lei n° 9.504/97, art. 33).

MARÇO DE 2002
1° de março - sexta-feira

1. Data a partir da qual os tribunais eleitorais deverão designar os juízes auxiliares
(Lei n° 9.504/97, art. 96, § 3°).

5 de março - terça-feira
1. Último dia do prazo para o Tribunal Superior Eleitoral expedir as instruções relati-

vas às eleições de 2002 (Lei n° 9.504/97, art. 105, caput).

20 de março - quarta-feira
1. Último dia do prazo para os tribunais eleitorais designarem os juízes auxiliares

(Lei n° 9.504/97, art. 96, § 30).

LJ
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ABRIL DE 2002
9 de abril - terça-feira

(180 dias antes)
1. Último dia do prazo para o órgão de direção nacional do partido publicar, no Diário

Oficial da União, as normas para a escolha e substituição de candidatos e para a
formação de coligações, na hipótese de omissão do estatuto (Lei n° 9.504/97, art.
7°, § 1°).

2. Data a partir da qual é vedado aos agentes públicos fazer, na circunscrição do pleito,
revisão geral da remuneração dos servidores públicos que exceda à recomposição da
perda de seu poder aquisitivo ao longo do ano da eleição (Lei n° 9.504/97, art. 73,
inciso VIII).

MAIO DE 2002
8 de maio - quarta-feira

1. Último dia do prazo para o eleitor requerer inscrição eleitoral ou transferência de
domicílio (Lei n° 9.504/97, art. 91).

2. Último dia do prazo para o eleitor que mudou de residência dentro do município
pedir alteração no seu título (Código Eleitoral, art. 46, § 30, II; Resolução n° 20.166,
de 7/4/98).

3. Último dia do prazo para o eleitor portador de deficiência solicitar sua transferên-
cia para seções eleitorais especiais.

JUNHO DE 2002
10 de junho - segunda-feira

(120 dias antes)
1. Início do prazo para a realização de convenções destinadas a deliberar sobre coli-

gações e escolher candidatos a presidente e vice-presidente da República, governa-
dor e vice-governador, senador e respectivos suplentes, deputado federal, estadual
ou distrital (Lei n° 9.504/97, art. 8°, caput).

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

3. Último dia do prazo para o Tribunal Superior Eleitoral apresentar aos partidos
políticos a definição dos sistemas informatizados para as eleições.

25 de junho - terça-feira
1. Último dia do prazo para as empresas de publicidade entregarem aos juízes eleito-

rais, nos municípios, e aos tribunais regionais eleitorais, nas capitais, a relação
dos locais destinados à divulgação de propaganda eleitoral por meio de outdoors
(Lei n° 9.504/97, art. 42, § 4°).

30 de junho - domingo
1. Último dia do prazo para a realização de convenções destinadas a deliberar sobre

coligações e escolher candidatos (Lei n° 9.504/97, art. 8°, caput).

JULHO DE 2002
1° de julho - segunda-feira

1.Data a partir da qual não será veiculada a propaganda partidária gratuita, prevista na
Lei n° 9.096/95, nem permitido qualquer tipo de propaganda política paga no rádio e
na televisão (Lei n° 9.504/97, art. 36, § 2°).

2. Data a partir da qual é vedado às emissoras de rádio e televisão, em sua programa-
ção normal e noticiário (Lei n° 9.504/97, art. 45, 1 a VI):
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1- transmitir, ainda que sob a forma de entrevista jornalística, imagens de realiza-
ção de pesquisa ou qualquer outro tipo de consulta popular de natureza eleito-
ral em que seja possível identificar o entrevistado ou em que haja manipulação
de dados;

II- usar trucagem, montagem ou outro recurso de áudio ou vídeo, que, de qualquer
forma, degradem ou ridicularizem candidato, partido ou coligação, ou produzir
ou veicular programa com esse efeito;

III - veicular propaganda política ou difundir opinião favorável ou contrária a can-
didato, partido, coligação, a seus órgãos ou representantes;

IV - dar tratamento privilegiado a candidato, partido ou coligação;
V - veicular ou divulgar filmes, novelas, minisséries ou qualquer outro programa

com alusão ou crítica a candidato, 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 o nome que deverá constar da urna eletrônica.

5 de julho - sexta-feira
1. Último dia do prazo para a apresentação no Tribunal Superior Eleitoral, até as

dezenove horas, do requerimento de registro de candidatos a presidente e vice-
presidente da República (Lei n° 9.504/97, art. 11, caput).

2. Último dia do prazo para a apresentação nos tribunais regionais eleitorais, até as
dezenove horas, do requerimento de registro de candidatos a governador e vice-
governador, senador e respectivos suplentes, deputado federal, estadual ou distrital
(Lei n° 9.504/97, art. 11, caput).

3. Data a partir da qual as secretarias dos tribunais eleitorais permanecerão abertas
aos sábados, domingos e feriados (LC n° 64/90, art. 16).

4. Último dia do prazo para os tribunais e conselhos de contas tornarem disponíveis
à Justiça Eleitoral relação dos que tiveram suas contas relativas ao exercício de
cargos ou funções públicas rejeitadas por irregularidade insanável e por decisão
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 n° 9.504/97, art. 11, § 5°).

6 de julho - sábado
(três meses antes)

Data a partir da qual são vedadas aos agentes públicos as seguintes condutas (Lei
n° 9.504/97, art. 73, incisos V e VI, a):
1 - 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 ofJlcio, remover, transferir ou exonerar servidor
público, na circunscrição do pleito, até a posse dos eleitos, sob pena de nulida-
de 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 esta data;
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;



ELEIÇÕES/2002

e) transferência ou remoção ex officio de militares, policiais civis e de agentes peni-
tenciários;

II - realizar transferência voluntária de recursos da União aos estados e municípi-
os, e dos estados aos municípios, sob pena de nulidade de pleno direito, ressal-
vados os recursos destinados a cumprir obrigação formal preexistente para
execução de obra ou serviço em andamento e com cronograma prefixado, e os
destinados a atender situações de emergência e de calamidade pública.

2. Data a partir da qual é vedado aos agentes públicos cujos cargos estejam em
disputa na eleição (Lei n° 9.504/97, art. 73, VI, b e c, e § 30):
1- com exceção da propaganda de produtos e serviços que tenham concorrência no

mercado, autorizar publicidade institucional dos atos, programas, obras, ser-
viços e campanhas dos órgãos públicos federais, estaduais ou municipais, ou
das respectivas entidades da administração indireta, salvo em caso de grave e
urgente necessidade pública, assim reconhecida pela Justiça Eleitoral;

II - fazer pronunciamento em cadeia de rádio e televisão, fora do horário eleitoral
gratuito, salvo quando, a critério da Justiça Eleitoral, tratar-se de matéria ur-
gente, relevante e característica das funções de governo.

3. Data a partir da qual é vedado aos candidatos aos cargos de presidente, vice-
presidente, governador e vice-governador participar de inaugurações de obras pú-
blicas (Lei n° 9.504/97, art. 77, caput).

4. Data a partir da qual é vedada a contratação de shows artísticos pagos com recur-
sos públicos na realização de inaugurações (Lei n° 9.504/97, art. 75).

5. Data a partir da qual, independentemente do critério de prioridade, os serviços
telefônicos oficiais ou concedidos farão instalar, nas sedes dos diretórios nacionais
e regionais devidamente registrados, telefones necessários, mediante requerimen-
to do respectivo presidente, e pagamento das taxas devidas (Código Eleitoral, art.
256, § 1°).

6. Data a partir da qual será permitida a propaganda eleitoral (Lei n° 9.504/97, art.
36, caput).

7. Data a partir da qual os partidos políticos registrados podem fazer funcionar, das oito
às vinte e duas horas, alto-falantes, ou amplificadores de voz, nas suas sedes ou em
veículos (Lei n° 9.504/97, art. 39, § 3°).

7 de julho - domingo
1. Último dia do prazo para os próprios candidatos requererem seus registros perante

o Tribunal Superior Eleitoral e tribunais regionais eleitorais, até as dezenove ho-
ras, na hipótese de os partidos ou coligações não os terem requerido (Lei n° 9.504/
97,art. 11,4°).

8 de julho - segunda-feira
1. Último dia do prazo para os tribunais regionais eleitorais encaminharem para

publicação na imprensa oficial a relação dos partidos e coligações que requereram
registro de candidatos, para o fim de realização de sorteio dos locais para coloca-
ção de outdoors (Lei n° 9.504/97, art. 42, § 5°).

2. Início do prazo para os tribunais eleitorais convocarem os partidos e a representa-
ção das emissoras de televisão para elaborarem plano de mídia para uso da parce-
la do horário eleitoral gratuito a ser utilizado em inserções a que tenham direito
(Lei n° 9.504/97, art. 52).

3. Último dia do prazo para o eleitor portador de deficiência comunicar ao juiz eleitoral,
por escrito, suas restrições e necessidades, a fim de que a Justiça Eleitoral, se pos-
sível, providencie os meios e recursos destinados a facilitar-lhes o exercício do voto.
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10 de julho - quarta-feira
1. Último dia do prazo para os juizes eleitorais, nos municípios, e os tribunais regionais,

nas capitais, realizarem o sorteio dos locais destinados pelas empresas de publicidade
à propaganda eleitoral por meio de outcloors (Lei n° 9.504/97, art. 42, § 50).

12 de julho - sexta-feira
1: Último dia do prazo para os partidos políticos constituírem os comitês financeiros,

observado o prazo de dez dias úteis após a escolha de seus candidatos (Lei n°
9.504/97, art. 19, caput).

17 de julho - quarta-feira
1. Último dia do prazo para os partidos registrarem, perante o Tribunal Superior

Eleitoral e tribunais regionais eleitorais, os comitês financeiros, observado o prazo
de cinco dias após a respectiva constituição (Lei n° 9.504/97, art. 19, § 3°).

28 de julho - domingo
(70 dias antes)

1. Último dia do prazo para a publicação, no órgão oficial do estado, dos nomes das
pessoas indicadas para compor as juntas eleitorais para o primeiro e eventual
segundo turnos de votação (Código Eleitoral, art. 36, § 20).

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

31 de julho - quarta-feira
(67 dias antes)

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

2. Data a partir da qual o Tribunal Superior Eleitoral poderá requisitar, das emisso-
ras de rádio e televisão, até dez minutos diários, contínuos ou não, que poderão ser
somados e usados em dias espaçados, para a divulgação de seus comunicados,
boletins e instruções ao eleitorado (Lei n° 9.504/97, art. 93).

AGOSTO DE 2002
1° de agosto - quinta-feira

1. Data a partir da qual é vedado às emissoras de rádio e televisão transmitir
programa apresentado ou comentado por candidato escolhido em convenção (Lei n°
9.504/97, art. 45, § 1°).

7 de agosto - quarta-feira
(60 dias antes)

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

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

3. Último dia do prazo para a publicação do edital de convocação e nomeação dos
mesários para o primeiro e eventual segundo turnos de votação (Código Eleitoral,
art. 120, § 3°).

4. Último dia do prazo para a designação da localização das seções eleitorais para o
primeiro e eventual segundo turnos de votação (Código Eleitoral, art. 135).
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S. 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).

6. Último dia do prazo para o pedido de registro de candidato às eleições proporcio-
nais, na hipótese de preenchimento das vagas remanescentes ou de substituição,
observado o prazo de até dez dias contados do fato ou da decisão judicial que deu
origem à substituição (Lei n° 9.504/97, art. 13, § 3°).

7. Ultimo dia do prazo para o Tribunal Superior Eleitoral apresentar aos partidos
políticos os programas de computador a serem utilizados nas eleições (Lei n° 9.504/
97, art. 66, caput).

8. Último dia do prazo para o pedido de registro de novos candidatos, observado o
prazo de dez dias contados da decisão, na hipótese de anulação da convenção
partidária por órgão superior do partido, quando a deliberação sobre coligações
desobedecer às diretrizes estabelecidas pela convenção nacional (Lei n° 9.504/97,
art. 70, § § 20 e 3°).

12 de agosto - segunda-feira
(55 dias antes)

1. Último dia do prazo para os partidos políticos reclamarem da nomeação dos mem-
bros das mesas receptoras (Lei n° 9.504/97, art. 63, caput).

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

3. Último dia do prazo para os partidos impugnarem os programas de computador a
serem utilizados (Lei n° 9.504/97, art. 66, § 1°).

14 de agosto - quarta-feira
1. Último dia do prazo para o juiz eleitoral decidir sobre as recusas e reclamações

contra a nomeação dos membros das mesas receptoras (Lei n° 9.504/97, art. 63,
caput).

2. Data limite para publicação, pelos tribunais eleitorais, do edital de convocação
para a audiência de sorteio da ordem dos candidatos na cédula oficial (Código
Eleitoral, art. 104, § 30)•

17 de agosto - sábado
(50 dias antes)

1. Último dia do prazo para os partidos recorrerem da decisão do juiz eleitoral sobre
a nomeação dos membros da mesa receptora (Lei n° 9.504/97, art. 63, § 1°).

2. Último dia do prazo para os responsáveis por todas as repartições, órgãos ou
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 n° 6.091/74, art. 3°).

18 de agosto - domingo
1. Data limite para os tribunais eleitorais realizarem sorteio para a escolha da ordem de

veiculação da propaganda de cada partido ou coligação (Lei n° 9.504/97, art. 50).
20 de agosto - terça-feira

1. Último dia do prazo para os tribunais regionais eleitorais decidirem os recursos inter-
postos contra a nomeação dos membros das mesas receptoras (Lei n° 9.504/97, art.
63, § 1°).

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

22 de agosto - quinta-feira
(45 dias antes)

1. Último dia do prazo para os tribunais regionais eleitorais enviarem ao Tribunal
Superior Eleitoral a relação dos candidatos às eleições majoritárias e proporcio-
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nais, da qual constará obrigatoriamente a referência ao sexo e ao cargo a que con-
correm, para fins de centralização e divulgação de dados (Lei 0 9.504/97, art. 16).

23 de agosto - sexta-feira
1. Data em que todos os pedidos de registro de candidatos a presidente e vice-presi-

dente da República, mesmo os impugnados, devem estar julgados pelo Tribunal
Superior Eleitoral e publicadas as respectivas decisões (LC n° 64/90, art. 3° e
seguintes).

2. Data em que todos os pedidos de registro de candidatos a governador e vice-gover-
nador, senador e respectivos suplentes, deputado federal, estadual ou distrital,
inclusive os impugnados, devem estar julgados pelo Tribunal Regional Eleitoral e
publicadas as respectivas decisões (LC n° 64/90, art. 3° e seguintes).

26 de agosto - segunda-feira
Data limite para realização do sorteio, pelos tribunais eleitorais, da ordem da colo-
cação dos nomes dos candidatos às eleições majoritárias nas cédulas (Código Elei-
toral, art. 104, § 2°).

27 de agosto - terça-feira
(40 dias antes)

1. Último dia do prazo para o diretório regional indicar integrantes da Comissão
Especial de Transporte e Alimentação para o primeiro e eventual segundo turnos
de votação (Lei n° 6.091/74, art. 15).

SETEMBRO DE 2002
10 de setembro - domingo

1. Último dia do prazo para os tribunais regionais eleitorais divulgarem o modelo da
cédula com os nomes dos candidatos majoritários, na ordem já definida (Lei n°
9.504/97, art. 83, § 4°).

6 de setembro - sexta-feira
(30 dias antes)

1.Último dia do prazo para a requisição de veículos e embarcações, órgãos ou unida-
des do serviço público para o primeiro e eventual segundo turnos de votação (Lei n°
6.091/74, art. 30, § 2°).

2. Data da instalação da Comissão Especial de Transporte e Alimentação (Lei n°
6.091/74, art. 14).

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

4. Último dia do prazo para os tribunais regionais eleitorais publicarem as seguintes
relações, para uso na votação e apuração (Lei n° 9.504/97, art. 12, § 5°, 1 e II):
1 - a primeira, ordenada por coligação ou partidos, com a lista dos respectivos

candidatos em ordem numérica, com o nome que deve constar da urna
eletrônica;

II - a segunda, com o índice onomástico e organizada em ordem alfabética, nela
constando o nome completo de cada candidato e o nome que deve constar da
urna eletrônica, também em ordem alfabética, seguidos da respectiva legenda
e número.

20 de setembro - sexta-feira
Data em que todos os recursos sobre pedidos de registros de candidatos devem
estar julgados pelo Tribunal Superior Eleitoral e publicadas as respectivas deci-
sões (LC n° 64/90, art. 3° e seguintes).
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21 de setembro - sábado
(15 dias antes)

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

2. Último dia do prazo para a requisição de funcionários e instalações destinados
aos serviços de transporte e alimentação de eleitores no primeiro e no eventual
segundo turnos de votação (Lei n° 6.091/74, art. 10, § 2°).

3. Data em que deve ser divulgado o quadro geral de percursos e horários programa-
dos para o transporte de eleitores para o primeiro e eventual segundo turnos de
votação (Lei n° 6.091/74, art. 4°).

24 de setembro - terça-feira
(12 dias antes)

1. Último dia do prazo para a reclamação contra o quadro geral de percursos e horários
programados para o transporte de eleitores no primeiro e eventual segundo turnos
de votação (Lei n° 6.091/74, art. 40, § 2°).

26 de setembro - quinta-feira
(10 dias antes)

1. Último dia do prazo para o juiz eleitoral comunicar aos chefes das repartições
públicas e aos proprietários, arrendatários ou administradores das propriedades
particulares, a resolução de que serão os respectivos edifícios, ou parte deles,
utilizados para o funcionamento das mesas receptoras no primeiro e eventual se-
gundo turnos de votação (Código Eleitoral, art. 137).

27 de setembro - sexta-feira
(9 dias antes)

1. Último dia do prazo para o juiz eleitoral decidir as reclamações contra o quadro
geral de percursos e horários para o transporte de eleitores, devendo, em seguida,
publicar o quadro definitivo (Lei n° 6.091/74, art. 40, § 30)

OUTUBRO DE 2002
1° de outubro - terça-feira

(5 dias antes)
1. Último dia do prazo para os partidos políticos e coligações indicarem aos juizes

eleitorais, tribunais regionais eleitorais e Tribunal Superior Eleitoral, representan-
tes para o Comitê Interpartidário de Fiscalização, bem como os nomes das pessoas
autorizadas a expedir as credenciais para fiscais e delegados (Lei n° 9.504/97, art.
65, § § 1° a 30)

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

3 de outubro - quinta-feira
(3 dias antes)

1. Data em que o presidente do Tribunal Superior Eleitoral sorteará, entre os seus
membros, o relator de cada um dos seguintes grupos, ao qual serão distribuídos
todos os recursos e documentos da eleição presidencial na respectiva circunscri-
ção para o primeiro e eventual segundo turnos de votação (Código Eleitoral, art.
206; RI, art. 86):
Grupo 1 - Amazonas, Alagoas, São Paulo e Tocantins;
Grupo II - Minas Gerais, Mato Grosso, Espírito Santo e Mato Grosso do Sul;
Grupo III - Ceará, Sergipe, Maranhão e Goiás;
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Grupo IV - Rio de Janeiro, Paraná, Pará e Piauí;
Grupo V - Bahia, Pernambuco, Paraíba e Santa Catarina;
Grupo VI- Distrito Federal, Rio Grande do Sul, Rio Grande do Norte, Acre, Rondônia,

Roraima e Amapá.
2. Último dia do prazo para a divulgação da propaganda eleitoral gratuita no rádio e

na televisão (Lei n° 9.504/97, art. 47, caput).
3. Último dia do prazo para o juiz eleitoral remeter ao presidente da mesa receptora a

urna e o material destinado à votação (Código Eleitoral, art. 133).
4. Início do prazo de validade do salvo-conduto expedido pelo juiz eleitoral (Código

Eleitoral, art. 235 e parágrafo único).
5. Último dia do prazo para propaganda política mediante comícios e reuniões públi-

cas (Código Eleitoral, art. 240, parágrafo único).
6. Último dia do prazo para realização de debates (Resolução n° 20.374, de 2.10.98).

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

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

5 de outubro - sábado
(1 dia antes)

1.Último dia do prazo para a propaganda eleitoral mediante alto-falantes e amplifica-
dores de som e para distribuição de material de propaganda política, inclusive
volantes e outros impressos (Lei n° 9.504/97, art. 39, § 50, 1 e II).

6 de outubro - domingo

DIA DAS ELEIÇÕES
(Lei n° 9.504, art. l, caput)

Às 7h
Instalação da seção eleitoral (Código Eleitoral, art. 142).
Às 8h
Início da votação (Código Eleitoral, art. 144).
Às 17h
Encerramento da votação (Código Eleitoral, arts. 144 e 153).
Depois das 17h

Emissão do boletim de urna e início da apuração e da totalização dos resultados.
8 de outubro - terça-feira

I. Término do prazo, às dezessete 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 prazo dentro do qual nenhum eleitor poderá ser preso ou detido,
salvo em flagrante delito, ou em virtude de sentença criminal condenatória por
crime inafiançável, ou, ainda, por desrespeito a salvo-conduto (Código Eleitoral,
art. 236).
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9 de outubro - quarta-feira
1. Último dia do prazo para o mesário que abandonar os trabalhos durante a votação

apresentar ao juiz eleitoral sua justificativa (Código Eleitoral, art. 124, § 4°).
11 de outubro - sexta-feira

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

12 de outubro - sábado
(15 dias antes)

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

19 de outubro - sábado
(8 dias antes)

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

2. Último dia do prazo para os tribunais regionais eleitorais divulgarem o resultado
da eleição para governador e vice-governador de estado e do Distrito Federal e
proclamarem os eleitos, se obtida a maioria de votos, ou os dois candidatos mais
votados. Nesta hipótese, serão estes candidatos imediatamente convocados para o
sorteio da colocação dos nomes na cédula.

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

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 decisões, salvo as relativas à prestação de
contas de campanha, não mais serão publicadas em sessão.

20 de outubro - domingo
(7 dias antes)

1. Último dia do prazo para os tribunais regionais eleitorais divulgarem o modelo da
cédula com os nomes dos candidatos majoritários, na ordem já definida (Lei n°
9.504/97, art. 83, § 5°).

21 de outubro - segunda-feira
(6 dias antes)

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

22 de outubro - terça-feira
(5 dias antes)

1. Data a partir da qual e até quarenta e oito horas depois da eleição nenhum eleitor
poderá ser preso ou detido, salvo em flagrante delito, ou em virtude de sentença
criminal condenatória por crime inafiançável, ou, ainda, por desrespeito a salvo-
conduto (Código Eleitoral, art. 236).
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24 de outubro - quinta-feira
(3 dias antes)

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

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

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

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

1. Último dia do prazo para a divulgação da propaganda eleitoral gratuita no rádio e
na televisão (Lei n° 9.504/97, art. 49, caput).

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

3. Último dia do prazo para realização de debates (Resolução n° 20.374, de 2.10.98).
26 de outubro - sábado

(1 dia antes)
1. Último dia do prazo para a propaganda eleitoral mediante alto-falantes e amplifica-

dores de som e para distribuição de material de propaganda política, inclusive
volantes e outros impressos (Lei n° 9.504/97, art. 39, § 5°, 1 e II).

27 de outubro - domingo

DIA DA ELEIÇÃO
(Lei n° 9.504/97, art. 20, § 10)

Às 7h
Instalação da seção eleitoral (Código Eleitoral, art. 142).
Às 8h
Início da votação (Código Eleitoral, art. 144).
Às 17h
Encerramento da votação (Código Eleitoral, arts. 144 e 153).
Depois das 17h

Emissão do boletim de urna e início da apuração e da totalização dos resultados.
29 de outubro - terça-feira

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

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

30 de outubro - quarta-feira
1. Último dia do prazo para o mesário que abandonar os trabalhos durante a votação

de 27 de outubro apresentar justificativa ao juiz eleitoral (Código Eleitoral, art.
124, § 4°).
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NOVEMBRO DE 2002
5 de novembro - terça-feira

1. Último dia do prazo para o mesário que faltou à votação de 6 de outubro apresen-
tar justificativa ao juiz eleitoral (Código Eleitoral, art. 124).

2. Último dia do prazo para os comitês financeiros encaminharem à Justiça Eleitoral
as prestações de contas referentes às eleições de 6 de outubro, salvo as dos candi-
datos que concorreram no segundo turno (Lei n° 9.504/97, art. 29, III e M.

3. Último dia do prazo para encaminhamento da prestação de contas pelos candida-
tos às eleições proporcionais que optarem por fazê-lo diretamente à Justiça Eleito-
ral (Lei n° 9.504/97, art. 29, § 1°).

4. Último dia para a retirada das propagandas relativas às eleições de 6 de outubro,
com a restauração do bem, se for o caso.

6 de novembro - quarta-feira
1. Último dia do prazo para o encerramento dos trabalhos de apuração pelas juntas

eleitorais (Código Eleitoral, art. 159).
7 de novembro - quinta-feira

1. Último dia do prazo para remessa pela junta eleitoral, ao Tribunal Regional Eleitoral,
dos documentos referentes à apuração (Código Eleitoral, arts. 159, § 2°, e 184).

14 de novembro - quinta-feira
1. Último dia do prazo para os tribunais regionais eleitorais divulgarem o resultado

da eleição majoritária de 27 de outubro e proclamarem os candidatos eleitos.
2. Último dia do prazo para o Tribunal Superior Eleitoral divulgar o resultado da

eleição presidencial e proclamar os candidatos eleitos, em havendo segundo turno.
3. Data a partir da qual as secretarias dos tribunais eleitorais não mais permanece-

rão abertas aos sábados, domingos e feriados, e as decisões, salvo as relativas à
prestação de contas de campanha, não mais serão publicadas em sessão.

4. Último dia do prazo para os tribunais regionais eleitorais divulgarem o resultado
da eleição proporcional para deputado federal, estadual ou distrital e da eleição
majoritária para senador e proclamarem os candidatos eleitos.

26 de novembro - terça-feira
1. Último dia do prazo para os comitês financeiros encaminharem à Justiça Eleitoral

as prestações de contas dos candidatos que concorreram no segundo turno (Lei n°
9.504/97, art. 29, IV).

2. Último dia do prazo para o mesário que faltou à votação de 27 de outubro apresen-
tar justificativa ao juiz eleitoral (Código Eleitoral, art. 124).

3. Último dia para a retirada das propagandas relativas às eleições de 27 de outubro,
com a restauração do bem, se for o caso.

DEZEMBRO DE 2002
5 de dezembro - quinta-feira

1. Último dia do prazo para o eleitor que deixou de votar nas eleições de 6 de outubro
apresentar justificativa ao juiz eleitoral (Lei n° 6.091/74, art. 7°).

11 de dezembro - quarta-feira
1. Último dia do prazo para a publicação, em sessão, da decisão que julgar as contas

dos candidatos, eleitos ou não (Lei n° 9.504/97, art. 30, § 1°).
19 de dezembro - quinta-feira

1. Último dia do prazo para a diplomação dos eleitos.
2. Último dia do período de atuação dos juizes auxiliares.
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26 de dezembro - quinta-feira
1. Último dia do prazo para o eleitor que deixou de votar nas eleições de 27 de outu-

bro apresentar justificativa ao juiz eleitoral (Lei n° 6.091/74, art. 7°).
JUNHO DE 2003

17 de junho - terça feira
1. Data até a qual os candidatos ou partidos deverão conservar a documentação

concernente às suas contas, desde que não estejam pendentes de julgamento, hi-
pótese na qual deverão conservá-la até a decisão final (Lei n° 9.504/97, art. 32,
caput e parágrafo único).

Sala de Sessões do Tribunal Superior Eleitoral.
Brasília, 9 de outubro de 2001.	 -

Ministro NELSON JOBIM, presidente
Ministro FERNANDO NEVES, relator

Ministro SEPÚLVEDA PERTENCE
Ministra ELLEN GRACIE
Ministro GARCIA VIEIRA

Ministro SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA
Ministro LUIZ CARLOS MADEIRA

(*) Texto consolidado com as alterações da Resolução n° 21.007, de 5 de março de 2002.

Fonte: "site" do Tribunal Superior Eleitoral.



LESOLUÇÃO TSE N° 20.951
(1311212001)

INSTRUÇÃO N°66- CLASSE 12 - DISTRITO FEDERAL (Brasília)
Relator: Ministro Fernando Neves

Dispõe sobre as reclamações e representações de que
cuida o art. 96 da Lei n° 9.504/97 e sobre os pedidos de
direito de resposta de que cuida o art. 58 da mesma lei.

O Tribunal Superior Eleitoral, usando das atribuições que lhe conferem o
art. 105 da Lei n° 9.504, de 30 de setembro de 1997, e o art. 23, IX, do Código
Eleitoral, resolve expedir as seguintes instruções:

Art. 1° - O processamento das reclamações ou das representações relativas
ao descumprimento da Lei n° 9.504, de 1997, e das correspondentes instruções
do Tribunal Superior Eleitoral, bem como dos pedidos de resposta, referentes às
eleições de 2002, salvo disposição específica em contrário, deverá obedecer ao
disposto nestas instruções.

Art. 2° - Os tribunais eleitorais designarão, entre os dias l e 20 de março de
2002, entre os seus ministros e juízes substitutos, três juízes auxiliares para a
apreciação das reclamações, das representações e dos pedidos de resposta que
lhes forem dirigidos.

§ 1°-A atuação dos juizes auxiliares encerra-se com a diplomação dos eleitos.
§ 2° - Os juizes auxiliares farão jus ao recebimento de gratificação pelo exer-

cício de suas funções, na forma disciplinada pelo Tribunal Superior Eleitoral.
DO PROCESSAMENTO DAS RECLAMAÇÕES OU REPRESENTAÇÕES
Art. 30 - As reclamações ou as representações podem ser feitas por qualquer

partido político, coligação, candidato ou pelo Ministério Público Eleitoral e devem
dirigir-se:

1- aos tribunais regionais eleitorais, nas eleições federais, estaduais e distritais;
II- ao Tribunal Superior Eleitoral, na eleição presidencial.
Parágrafo único. As reclamações ou representações deverão relatar fatos,

apresentando provas, indícios e circunstãncias.
Art. 40 - As petições ou recursos relativos às reclamações ou representações

serão admitidos via fax ou correio eletrônico, quando possível, dispensado o enca-
minhamento do original.

§ 1° - A Secretaria Judiciária deverá providenciar cópia do documento rece-
bido, que permanecerá nos autos.

§ 20 - A não-obtenção de linha ou defeitos de transmissão ou recepção não
escusará o cumprimento dos prazos legais.
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§ 30 - Os tribunais eleitorais divulgarão os números de fax e os endereços
eletrônicos que poderão ser utilizados para o fim previsto no caput deste artigo.

Art. 50 - As reclamações ou representações serão distribuídas igualitaria-
mente a cada um dos juízes auxiliares, observada a ordem de protocolo no respec-
tivo Tribunal Eleitoral.

§ 10_ Recebida a reclamação ou representação, a Secretaria notificará imedi-
atamente o reclamado ou representado, preferencialmente por fax ou correio ele-
trônico, para, querendo, apresentar defesa em quarenta e oito horas.

§ 2° - Quando o reclamado ou representado for candidato, partido político ou
coligação, as notificações serão feitas preferencialmente por fax ou correio eletrô-
nico, no endereço informado por ocasião do pedido de registro.

§ 30 - Os advogados que se cadastrarem na Secretaria dos tribunais como
patronos de candidatos, de partidos políticos ou de coligações serão notificados
para o feito, com a antecedência mínima de vinte e quatro horas do vencimento do
prazo previsto no § 1° deste artigo, ainda que por fax ou correio eletrônico, confor-
me por eles indicado.

§ 40 - o arquivamento de procuração na Secretaria dos tribunais eleitorais
torna dispensável ajuntada do mandato em cada processo relativo às eleições de
2002, devendo a Secretaria certificar o fato nos autos.

Art. 6° - O relator poderá encaminhar o feito ao Ministério Público para pare-
cer, a ser proferido no prazo máximo de vinte e quatro horas; vencido esse prazo,
com ou sem parecer, os autos deverão ser imediatamente devolvidos ao relator.

Art. 70 - Transcorridos os prazos previstos nos artigos anteriores, o relator
proferirá decisão em vinte e quatro horas.

§ 1" - As decisões monocráticas serão publicadas mediante afixação na Se-
cretaria, entre 10 e 19h de cada dia, devendo o fato ser certificado nos autos.

§ 2° - Havendo encaminhamento de decisão às partes, dela deverão constar
o dia e a hora em que foi publicada.

§ 3°- Nos casos em que o Ministério Público for parte, sua intimação dar-se-
á mediante encaminhamento de cópia da decisão.

-Art. 8° - Contra a decisão dos juizes auxiliares caberá agravo, no prazo de
vinte e quatro horas da publicação da decisão na Secretaria, assegurado ao recor-
rido o oferecimento de contra-razões, em igual prazo, a contar da sua notificação.

§ 1° O agravo será levado à sessão pelo próprio juiz auxiliar, que substituirá
membro da mesma representação, observada a ordem de antigüidade, e julgado
pelo Plenário do Tribunal, no prazo de quarenta e oito horas, a contar da conclu-
são dos autos, independentemente de pauta.

§ 2° - Caso o Tribunal não se reúna no prazo previsto no § 10 deste artigo, o
agravo deverá ser julgado na primeira sessão subseqüente.

§ 30 - Na hipótese de o agravo não ser julgado nos prazos indicados nos
parágrafos anteriores, será ele incluído em pauta, cuja publicidade se dará medi-
ante afixação na Secretaria, com o prazo mínimo de vinte e quatro horas.

§ 40 - Ao advogado de cada parte é assegurado o uso da tribuna pelo prazo
máximo de dez minutos, para sustentação de suas razões.
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§ 50 - Após o voto do relator, confirmando ou não a decisão agravada, serão
colhidos os votos dos demais membros da Corte.

§ 60 - Os acórdãos serão publicados na sessão em que os recursos forem
julgados.

§ 7° - Só poderão ser apreciados em cada sessão os recursos relacionados
até o seu início.

Art. 90 - Da decisão de Tribunal Regional Eleitoral caberá recurso especial
para o Tribunal Superior Eleitoral, no prazo de três dias, a contar da publicação.

§ 10_ Interposto recurso especial, os autos serão conclusos ao presidente do
Tribunal que, no prazo de vinte e quatro horas, proferirá decisão fundamentada,
admitindo ou não o recurso.

§ 20 - Admitido o recurso especial, será assegurado ao recorrido o ofereci-
mento de contra-razões, no prazo de três dias, contados da intimação, por publi-
cação na Secretaria.

§ 30 - Oferecidas as contra-razões ou decorrido o seu prazo, serão os autos
imediatamente remetidos ao Tribunal Superior Eleitoral, inclusive por portador,
caso necessário.

§ 40 - Não admitido o recurso especial, caberá agravo de instrumento para o
Tribunal Superior Eleitoral, no prazo de três dias, contados da publicação do des-
pacho na Secretaria.

§ 5° - Formado o instrumento com as peças indicadas no § 1° do art. 544 do
CPC e com a certidão da publicação do acórdão recorrido, será intimado o agrava-
do para oferecer resposta ao agravo e ao recurso especial, no prazo de três dias,
contados da publicação na Secretaria.

§ 6° - No Tribunal Superior Eleitoral, provido o agravo, julgar-se-á de imedi-
ato o recurso especial.

DO DIREITO DE RESPOSTA
Art. 10 - A partir da escolha de candidatos em convenção, é assegurado o

exercício do direito de resposta ao candidato, ao partido ou à coligação atingidos,
ainda que de forma indireta, por conceito, imagem ou afirmação caluniosa,
difamatória, injuriosa ou sabidamente inverídica, difundidos por qualquer veículo
de comunicação social (Lei n° 9.504/97, art. 58, caput).

Art. 11 - Os pedidos de resposta devem dirigir-se:
1- aos tribunais regionais eleitorais, nas eleições federais, estaduais e distritais;
II- ao Tribunal Superior Eleitoral, na eleição presidencial.
§ 1 1 - Os pedidos serão distribuídos igualitariamente a cada um dos juízes

auxiliares, observada a ordem de protocolo no respectivo Tribunal Eleitoral.
§ 2° - Recebido o pedido, a Secretaria notificará imediatamente o representa-

do, preferencialmente por fax ou correio eletrônico, 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.

§ 30 - As petições ou recursos relativos ao pedido de resposta serão admiti-
dos via fax ou correio eletrônico, quando possível, dispensado o encaminhamento
do original.

§ 40 - Recebida a petição, a Secretaria Judiciária providenciará cópia, que
permanecerá nos autos.

4j
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§ 5° - A não-obtenção de linha ou defeitos de transmissão ou recepção não
escusarão cumprimento dos prazos legais.

§ 6° - Os tribunais eleitorais divulgarão os números de fax e os endereços
eletrônicos que poderão ser utilizados para o fim previsto no § 3° deste artigo.

§ 7° - As decisões monocráticas serão publicadas mediante afixação na Se-
cretaria,entre 10 e 19h de cada dia, devendo o fato ser certificado nos autos.

§ 8° - Havendo encaminhamento de decisão às partes, dela deverão constar
o dia e a hora em que foi publicada.

Art. 12 - Observar-se-ão, ainda, as seguintes regras no caso de pedido de
resposta relativo à ofensa veiculada:

1 - em órgão da imprensa escrita:
a) o pedido deverá ser feito no prazo de setenta e duas horas, a contar das

dezenove horas da data constante da edição em que veiculada a ofensa, salvo
prova documental de que a circulação, no domicílio do ofendido, se deu após esse
horário;

b) o pedido deverá ser instruído com um exemplar da publicação e o texto
para resposta;

c) deferido o pedido, a divulgação da resposta dar-se-á no mesmo veículo,
espaço, local, página, tamanho, caracteres e outros elementos de realce usados na
ofensa, em até quarenta e oito horas após a decisão ou, tratando-se de veículo
com periodicidade de circulação maior que quarenta e oito horas, na primeira
edição.

d) 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;

e) se a ofensa for produzida em dia e hora que inviabilizem sua reparação
dentro dos prazos estabelecidos nas alíneas anteriores, a Justiça Eleitoral deter-
minará a imediata divulgação da resposta;

1) o ofensor deverá comprovar nos autos o cumprimento da decisão, median-
te dados sobre a regular distribuição dos exemplares, a quantidade impressa e o
raio de abrangência na distribuição.

II - em programação normal das emissoras de rádio e de televisão:
a) o pedido deverá ser feito no prazo de quarenta e oito horas, contado a

partir da veiculação da ofensa;
b) a Justiça Eleitoral, à vista do pedido, deverá notificar imediatamente o

responsável pela emissora que realizou o programa para que confirme data e horá-
rio da veiculação e entregue em vinte e quatro horas, sob as penas do art. 347 da
Lei n° 4.737, de 15 de julho de 1965, cópia da fita da transmissão, que será devol-
vida após a decisão;

e) o responsável pela emissora, ao ser notificado pelo órgão competente da
Justiça Eleitoral ou informado pelo reclamante ou representante, por cópia
protocolada do pedido de resposta, preservará a gravação até a decisão final do
processo;

d) deferido o pedido, a resposta será dada em até quarenta e oito horas após
a decisão, em tempo igual ao da ofensa, nunca inferior a um minuto.

III No horário eleitoral gratuito:
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a) o pedido deverá ser feito no prazo de vinte e quatro horas, contado a partir
da veiculação da ofensa;

b) o ofendido usará, para a resposta, tempo igual ao da ofensa, nunca inferior
a um minuto;

c) a resposta será veiculada no horário destinado ao partido ou coligação
responsável pela ofensa, devendo necessariamente dirigir-se aos fatos nela veicu-
lados;

d) 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;

e) deferido o pedido para resposta, a emissora geradora e o partido ou coliga-
ção atingidos deverão ser notificados imediatamente da decisão, na qual deverão
estar indicados quais os períodos, diurno ou noturno, para a veiculação da res-
posta, que deverá ter lugar no início do programa do partido ou coligação;

1) 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;

g) se o ofendido for candidato, partido ou coligação que tenha usado o tempo
concedido sem responder aos fatos veiculados na ofensa, terá subtraído tempo
idêntico do respectivo programa eleitoral; tratando-se de terceiros, ficarão sujeitos
à suspensão de igual tempo em eventuais novos pedidos de resposta e à multa no
valor de R$ 2.128,20 (dois mil cento e vinte e oito reais e vinte centavos) a R$
5.320,50 (cinco mil trezentos e vinte reais e cinqüenta centavos).

Parágrafo único - Se a ofensa ocorrer em dia e hora que inviabilizem sua
reparação dentro dos prazos estabelecidos neste artigo, 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.

Art. 13 - Os pedidos de resposta formulados por terceiro, em relação ao que
veiculado no horário eleitoral gratuito, serão examinados pela Justiça Eleitoral.

Parágrafo único - Quando o terceiro se considerar atingido por ofensa ocorri-
da no curso de programação normal das emissoras de rádio e televisão ou veicula-
da por órgão da imprensa escrita, deverá observar os procedimentos previstos na
Lei n° 5.250/67.

Art. 14 - Contra a decisão dos juizes auxiliares caberá agravo no prazo de
vinte e quatro horas da publicação da decisão na Secretaria, assegurado ao recor-
rido o oferecimento de contra-razões, em igual prazo, a contar da sua notificação.

§ 1° - O agravo será levado à sessão pelo próprio juiz auxiliar, que substituirá
membro da mesma representação, observada a ordem de antigüidade, e julgado
pelo Plenário do Tribunal, no prazo de vinte e quatro horas, a contar da conclusão
dos autos, independentemente de pauta.

§ 2° - Caso o Tribunal não se reúna no prazo previsto no § 1° deste artigo, o
agravo deverá ser julgado na primeira sessão subseqüente.

§ 3° - Na hipótese de o agravo não ser julgado nos prazos indicados nos
parágrafos anteriores, será ele incluído em pauta, cuja publicidade se dará medi-
ante afixação na Secretaria, com o prazo mínimo de vinte e quatro horas.
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§ 40. - Ao advogado de cada parte é assegurado o uso da tribuna pelo prazo
máximo de dez minutos, para sustentação de suas razões.

§ 50 - Após o voto do relator, confirmando ou não a decisão agravada, serão
colhidos os votos dos demais membros da Corte.

§ 6° - Os acórdãos serão publicados na sessão em que os agravos forem
julgados.

§ 7° Só poderão ser apreciados em cada sessão os recursos relacionados até
o seu início.

Art. 15 - Da decisão de Tribunal Regional Eleitoral caberá recurso especial
para o Tribunal Superior Eleitoral, no prazo de vinte e quatro horas, a contar da
publicação.

§ 10 - Interposto o recurso especial, o recorrido será imediatamente notifica-
do para apresentar sua resposta, no prazo de vinte e quatro horas.

§ 2° - Oferecidas as contra-razões ou decorrido o seu prazo, serão os autos
imediatamente remetidos ao Tribunal Superior Eleitoral, inclusive por portador,
caso necessário, dispensado o juízo de admissibilidade.

§ 30 - Em caso do provimento do recurso, os tribunais eleitorais deverão
observar o disposto nas alíneas e efdo inciso III do art. 12 destas instruções, para
a restituição do tempo.

§ 40 - A inobservância injustificada dos prazos previstos para as decisões
sujeita a autoridade judiciária às penas previstas no art. 345 da Lei n° 4.737, de
15 de julho de 1965.

§ 50 - O não-cumprimento integral ou em parte da decisão que conceder a
reposta sujeitará o infrator 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 nove-
centos e sessenta e um reais e cinqüenta centavos), duplicada em caso de reitera-
ção de conduta, sem prejuízo do disposto no art. 347 da Lei n° 4.737, de 15 de
julho de 1965.

DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 16 - Não sendo as reclamações, as representações ou os pedidos de

resposta julgados nos prazos fixados nestas instruções, o pleito pode ser dirigido
diretamente ao órgão superior.

Parágrafo único - Recebida a reclamação ou representação, o relator solicita-
rá imediatamente informações ao Tribunal Regional Eleitoral, que deverá prestá-
las no prazo máximo de vinte e quatro horas.

Art. 17 - A competência dos juizes auxiliares não exclui o poder de polícia
sobre a propaganda, que será exercido pelos juizes eleitorais e pelos juizes desig-
nados pelos tribunais regionais eleitorais, nas capitais e municípios com mais de
uma zona eleitoral.

§ 1° - Na fiscalização da propaganda eleitoral, compete ao juiz eleitoral, no
exercício do poder de polícia, tomar as providências necessárias para coibir práti-
cas ilegais, mas não lhe é permitido instaurar procedimento de oficio para a apli-
cação de sanções.

§ 2° - O juiz deverá comunicar as práticas ilegais ao Ministério Público, a fim
de que, se entender cabível, ofereça a representação de que cuida o art. 96 da Lei
n° 9.504/97.
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Art. 18- As reclamações ou representações ajuizadas fora do período de atua-
ção dos juízes auxiliares serão distribuídos aos membros efetivos do Tribunal res-
pectivo e seu processamento seguirá os procedimentos previstos nestas instruções.

Art. 19- Os prazos relativos às reclamações ou representações e aos pedidos
de resposta são contínuos e peremptórios e não se suspendem aos sábados, do-
mingos e feriados entre 5 de julho de 2002 e a proclamação dos eleitos, inclusive
em segundo turno, se houver.

Art. 20 - As intimações e o recebimento de petições por correio eletrônico se
farão na forma disciplinada pelo Tribunal Superior Eleitoral.

Art. 21 -Da convenção partidária até a apuração final da eleição, não pode-
rão servir como juizes nos tribunais eleitorais ou como juiz eleitoral o cônjuge,
parente consangüíneo ou afim, até o segundo grau, de candidato a cargo eletivo
registrado na circunscrição (Código Eleitoral, art. 14, § 3°).

Art. 22 - A filiação a partido político impede o exercício de funções eleitorais
por membro do Ministério Público, até dois anos do seu cancelamento (Lei Com-
plementar n° 75, art. 80).

Art. 23 - Estas instruções entram em vigor na data de sua publicação.
Sala de Sessões do Tribunal Superior Eleitoral.

Brasília, 13 de dezembro de 2001.
Ministro NELSON JOBIM, presidente
Ministro FERNANDO NEVES, relator

Ministro SEPÚLVEDA PERTENCE
Ministra ELLEN GRACIE
Ministro GARCIA VIEIRA

Ministro SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA
Ministro CAPUTO BASTOS

Fonte: "site" do Tribunal Superior Eleitoral.



RESOLUÇÃO TSE N° 20.98
(21/2/2002)

INSTRUÇÃO N°53- CLASSE 12 a - DISTRITO FEDERAL (Brasília)
Relator: Ministro Fernando Neves

Dispõe sobre o número de membros da Câmara dos
Deputados e da Câmara e Assembléias Legislativas para as
eleições de 2002.

O TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL, usando das atribuições que lhe confe-
re o parágrafo único do art. 10 da Lei Complementar n° 78, de 30 de dezembro de
1993, e tendo em vista o disposto nos arts. 27, caput, 32, § 30; e 45, caput, e § 10,
da Constituição Federal, e art. 40, § 2°, do Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias, RESOLVE:

Art. 1° - Para a legislatura que se iniciará em 2003, a representação dos
estados e do Distrito Federal na Câmara dos Deputados será a seguinte:

CÂMARA DOS DEPUTADOS
Estado	 Número de Deputados(as)
SãoPaulo .......................................................................70
MinasGerais ..................................................................53
Riode Janeiro ................................................................46
Bahia.............................................................................39
Rio Grande do Sul ..........................................................31
Paraná............................................................................30
Pernambuco...................................................................25
Ceará.............................................................................22
Pará................................................................................17
Maranhão.......................................................................18
SantaCatarina ...............................................................16
Goiás..............................................................................17
Paraíba...........................................................................12
EspíritoSanto ................................................................10
Piauí...............................................................................10
Alagoas.............................................................................9
Rio Grande do Norte .........................................................8
Amazonas.........................................................................8
MatoGrosso .....................................................................8
Mato Grosso do Sul ..........................................................8
Distrito Federal ................................................................8
Sergipe.............................................................................8
Rondônia..........................................................................8
Tocantins.........................................................................8
Acre..................................................................................8
Amapá..............................................................................8
Roraima...........................................................................8
Total ........................................................................ 513
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Art. 2° Em relação à Câmara e Assembléias Legislativas, a legislatura a ser
iniciada em 2003 terá o seguinte número de deputados/as:

CÂMARA E ASSEMBLÉIAS LEGISLATIVAS
Estado	 Número de deputados(a)
SãoPaulo ....................................................................94
MinasGerais ...............................................................77
Rio de Janeiro .............................................................70
Bahia..........................................................................63
Rio Grande do Sul .......................................................55
Paraná.........................................................................54
Pernambuco................................................................49
Ceará..........................................................................46
Pará.............................................................................41
Maranhão....................................................................42
Santa Catarina ............................................................40
Goiás...........................................................................41
Paraíba........................................................................36
Espírito Santo .............................................................30
Piauí............................................................................30
Alagoas........................................................................27
Rio Grande do Norte ....................................................24
Amazonas....................................................................24
MatoGrosso ................................................................24
Mato Grosso do Sul .....................................................24
Distrito Federal ...........................................................24
Sergipe........................................................................24
Rondônia..................................................................... 24
Tocantins....................................................................24
Acre.............................................................................24
Amapá.........................................................................24
Roraima.......................................................................24
Total .................................................................. 1059

Art. 3° - Esta instrução entra em vigor na data de sua publicação.
Sala de Sessões do Tribunal Superior Eleitoral.

Brasília, 21 de fevereiro de 2002.
Ministro NELSON JOBIM, presidente
Ministro FERNANDO NEVES, relator

Ministro SEPÚLVEDA PERTENCE
Ministra ELLEN GRACIE
Ministro GARCIA VIEIRA

Ministro SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA
Ministro LUIZ CARLOS MADEIRA

Fonte: "site" do Tribunal Superior Eleitoral.
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RESOLUÇÃO TSE N° 20.98
(21/2/2002)

INSTRUÇÃO N°56- CLASSE 12 - DISTRITO FEDERAL (Brasília)
Relator: Ministro Fernando Neves

Dispõe sobre a arrecadação e a aplicação de recursos
nas campanhas eleitorais e sobre prestação de contas nas
eleições de 2002.

O TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL, usando das atribuições que lhe confe-
rem o art. 105 da Lei n° 9.504, de 30 de setembro de 1997, e o art. 23, IX, do
Código Eleitoral, resolve expedir a seguinte Instrução:

CAPÍTULO 1
DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 1°- A arrecadação e a aplicação de recursos por candidatos e por comi-
tês financeiros nas campanhas eleitorais e a prestação de contas à Justiça Eleito-
ral obedecerão ao disposto nesta Instrução.

Art. 20 - A arrecadação de recursos e a realização de gastos por candidatos e
por comitês financeiros só poderão ocorrer a partir do momento em que forem
solicitados os respectivos registros e após a obtenção dos recibos eleitorais e a
abertura de conta bancária específica para o registro de toda a movimentação
financeira de campanha.

Parágrafo único - Para os fins desta Instrução, são considerados como recur-
sos: dinheiro em espécie, cheque ou qualquer outro título de crédito, bens e servi-
ços estimáveis em dinheiro, ainda que fornecidos pelo próprio candidato/a.

CAPÍTULO II
DA ARRECADAÇÃO E DA APLICAÇÃO DE RECURSOS

SEÇÃO 1
DAS PROVIDÊNCIAS PRELIMINARES

Art. 3° - Juntamente com o pedido de registro de seus candidatos, os parti-
dos políticos comunicarão à Justiça Eleitoral os valores máximos de gastos fixa-
dos por candidato/a (Lei n° 9.504/97, art. 18, caput).

§ 1° - Tratando-se de coligação, cada partido político que a integra fixará
para seus candidatos o valor máximo de gastos de que trata este artigo (Lei n°
9.504/97, art. 18, § 1°).

§ 2° - Os valores máximos de gastos relativos à candidatura de vice ou de
suplente serão incluídos naqueles pertinentes à candidatura do/da titular e serão
informados pelo partido político a que forem filiados os candidatos a presidente da
República, governador/a e senador/a.
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§ 30_ Após comunicado à Justiça Eleitoral, o limite de gastos dos candidatos
só poderá ser alterado com a devida autorização do tribunal eleitoral, mediante
solicitação justificada.

§ 4°- Gastar recursos além do limite fixado pelo partido sujeitará o/a candi-
dato/a ao pagamento de multa no valor de cinco a dez vezes a quantia em excesso,
a ser recolhida no prazo de cinco dias úteis a contar da intimação do/da candida-
to/a (Lei n° 9.504/97, art. 18, § 2°).

Art. 4°- A direção nacional do partido político providenciará a confecção dos
recibos eleitorais, conforme Anexo X desta Instrução, encaminhando-os às dire-
ções regionais, bem como aos respectivos comitês financeiros nacionais.

§ 1° - As direções regionais dos partidos políticos redistribuirão os recibos
eleitorais aos comitês financeiros estaduais e/ou distritais e estes aos candidatos,
assim como os comitês financeiros nacionais redistribuirão os recibos eleitorais
aos candidatos à eleição presidencial.

§ 20 - Até o prazo final para o registro das candidaturas, a direção nacional
do partido informará ao Tribunal Superior Eleitoral o nome, o endereço e o telefo-
ne da empresa responsável pela confecção dos recibos eleitorais, bem como indi-
cará a numeração de série dos recibos emitidos e destinados a cada unidade da
federação e ao comitê financeiro nacional.

§ 30_ Compiladas as informações do parágrafo anterior, o Tribunal Superior
Eleitoral encaminhá-las-á aos tribunais regionais eleitorais.

§ 4° - Qualquer alteração na distribuição dos recibos eleitorais deverá ser
imediatamente comunicada à Justiça Eleitoral.

§ 5° - É vedada a utilização de recibo eleitoral cuja numeração não corresponda
à informada ao Tribunal Superior Eleitoral.

§ 61 - Caberá ao/à candidato/a retirar no comitê financeiro do partido políti-
co, antes do início da arrecadação, os recibos eleitorais.

§ 71 - É vedada a arrecadação de recursos, ainda que próprios, sem o correspon-
dente recibo eleitoral, não se eximindo dessa obrigação o/a candidato/a que, por
qualquer motivo, não houver retirado os respectivos recibos no comitê financeiro.

Art. 5°- Até dez dias úteis após a escolha de seus candidatos em convenção,
o partido político constituirá comitês financeiros para cada uma das eleições em
que apresente candidato/a próprio/a, podendo haver reunião, em um único comi-
tê, das atribuições relativas às eleições de uma mesma circunscrição (Lei n° 9.504/
97, art. 19).

§ 10 - O comitê financeiro tem por atribuição arrecadar e aplicar os recursos
de campanha, encaminhar aos candidatos os recibos eleitorais e fornecer-lhes
orientação sobre os procedimentos de arrecadação e de aplicação de recursos e
sobre as respectivas prestações de contas.

§ 20 - Os comitês financeiros deverão ser constituídos por tantos membros
quantos forem indicados pelo partido político, sendo obrigatória a designação de,
no mínimo, um/a presidente e um/a tesoureiro/a.

§ 30 - Na eleição presidencial é obrigatória a criação de comitê financeiro
nacional e facultativa a de comitês estaduais ou regionais.

Art. 6° - Os comitês financeiros serão registrados, até cinco dias após sua
constituição, nos órgãos da Justiça Eleitoral, aos quais compete efetuar o registro
dos candidatos (Lei n° 9.504/97, art. 19, § 30)•
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§ 1°- Não será admitido pedido de registro de comitê financeiro de coligação
partidária.

§ 2° - O pedido de registro do comitê financeiro será protocolizado, autuado em
classe própria e distribuído por dependência ao/à relator/a do pedido de registro
dos respectivos candidatos e deverá ser instruído com os seguintes documentos:

a) ata da reunião na qual foi deliberada a constituição do comitê, lavrada
pelo partido político, indicando a data de sua constituição e o cargo eletivo a que
se refere ou se é o caso de comitê único para tratar de todas as eleições da
circunscrição;

b) relação nominal de seus membros e funções, com os números de identifi-
cação no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF), acompanhada das respectivas con-
cordâncias;

c) número do banco, agência e conta bancária aberta especificamente para
o registro da movimentação financeira da campanha eleitoral administrada pelo
comitê;

d) relação dos recibos eleitorais destinados pelo comitê a cada candidato;
e) o número do fax ou o correio eletrônico por meio do qual receberão

intimações e comunicados da Justiça Eleitoral.
§ 3° - Distribuídos os autos, a Secretaria Judiciária do tribunal eleitoral, de

oficio, remeterá o processo à unidade técnica responsável pela análise das contas,
para manifestação sobre a regularidade ou não da constituição do comitê finan-
ceiro, sugerindo, se for o caso, as diligências necessárias.

§ 4° - Em seguida, os autos serão conclusos ao/à relator/a que, se for o caso,
determinará, assinalando prazo, o cumprimento de diligências, sob pena de
indeferimento do pedido de registro do comitê.

§ 5° - Julgada, por despacho, regular a constituição do comitê financeiro,
será determinado o seu registro, sendo, em seguida, os autos remetidos à unidade
técnica, onde permanecerão até a prestação de contas.

§ 6° - Informações referentes à distribuição dos recibos eleitorais, inclusive
as retificadoras, serão juntadas de oficio aos autos que tratam do registro do res-
pectivo comitê financeiro.

§ 7° - Na hipótese de não ter sido apresentado o pedido de registro do comitê
financeiro, a Secretaria Judiciária informará o fato nos autos do(s) processo(s) de
registro de candidatura(s).

Art. 7° - O/A candidato/a a cargo eletivo fará, diretamente ou por intermédio
de pessoa por ele/ela designada, a administração financeira de sua campanha
(Lei n° 9.504/97, art. 20).

Art. 8° - É obrigatória ao/à candidato/a e ao comitê financeiro a abertura,
em seu nome, de conta bancária específica, para registrar todo o movimento fi-
nanceiro da campanha, inclusive recursos próprios e aqueles decorrentes da
comercialização de produtos e serviços, vedada a utilização de conta bancária já
existente (Lei n° 9.504/97, art. 22, caput).

Parágrafo único - Os candidatos a vice-presidente, a vice-governador/a e a
suplente de senador/a não serão obrigados a abrir conta bancária específica, mas,
se a abrirem, os documentos respectivos deverão compor a prestação de contas
dos/das titulares.

L
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Art. 9°- Os bancos ficarão obrigados a acatar o pedido de abertura de conta de
qualquer candidato/a ou comitê financeiro escolhido em convenção, destinada à
movimentação financeira da campanha, sendo-lhes vedado condicioná-la a depósi-
to mínimo (Lei n° 9.504/97, art. 22, § 1°).

SEÇÃO II
DA ARRECADAÇÃO

Art. 10 - São fontes de arrecadação, respeitados os limites previstos nesta
Instrução:

1 - recursos próprios;
II - doações de pessoas fisicas;
III - doações de pessoas jurídicas;
IV - doações de outros candidatos/as, comitês financeiros ou partidos;
V repasse de recursos provenientes do Fundo Partidário;
VI - receita decorrente da comercialização de bens ou serviços, substituída,

neste caso, a emissão de recibo eleitoral pelo demonstrativo de comercialização
previsto no Anexo VIII.

Art. 11 - É vedado ao/à candidato/a e ao comitê financeiro receber, direta ou
indiretamente, doação em dinheiro ou estimável em dinheiro, inclusive por meio
de publicidade de qualquer espécie, procedente de (Lei n° 9.504/97, art. 24):

1 - entidade ou governo estrangeiro;
II - órgão da administração pública direta e indireta ou fundação mantida

com recursos provenientes do poder público;
III - concessionário /a ou permissionário/a de serviço público;
IV - entidade de direito privado que receba, na condição de beneficiária, con-

tribuição 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 - instituto ou fundação de pesquisa e de doutrinação e educação política

criados e mantidos com recursos do Fundo Partidário.
Parágrafo Único - A utilização de recursos recebidos de fontes vedadas constitui

irregularidade insanável, ainda que idêntico valor seja posteriormente restituído.
Art. 12-A partir do registro dos candidatos e dos comitês financeiros, pesso-

as físicas e jurídicas poderão fazer doações em dinheiro ou estimáveis em dinheiro
para campanhas eleitorais (Lei n° 9.504/97, arts. 23 e 81, caput).

§ 1° - As doações de que trata este artigo ficam limitadas (Lei n° 9.504/97,
art. 23, § 1°, incisos 1 e II, e art. 81, § § 10 e 2°):

1 - no caso de pessoa fisica, a dez por cento dos rendimentos brutos auferidos
no ano anterior à eleição;

II - no caso de pessoa jurídica, a dois por cento do faturamento bruto do ano
anterior à eleição;

III - no caso em que o/a candidato/a utilize recursos próprios, ao valor má-
ximo de gastos estabelecido pelo seu partido e informado à Justiça Eleitoral.
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§ 20 - Toda doação a candidato ou a comitê financeiro, inclusive os recursos
próprios aplicados na campanha, deverá fazer-se mediante recibo eleitoral, em
formulário impresso, segundo modelo constante do Anexo X (Lei n° 9.504/97, art.
23, § 2°).

§ 3°-A doação de quantia acima dos limites fixados neste artigo sujeitará o/a
doador/a ao pagamento de multa no valor de cinco a dez vezes a quantia em exces-
so, sem prejuízo de responder por abuso do poder econômico, nos termos do art. 22
da Lei Complementar n° 64/90 (Lei n° 9.504/97, art. 23, § 30, e art. 81, § 20).

§ 4° A verificação da observância de tais limites, após consolidação pelo Tri-
bunal Superior Eleitoral dos valores doados, será realizada mediante o encaminha-
mento dessas informações à Secretaria da Receita Federal que, se apurar alguma
infração, fará a devida comunicação ao Ministério Público Eleitoral competente.

Art. 13 - As doações realizadas entre candidatos e comitês financeiros deve-
rão fazer-se mediante emissão de recibo eleitoral e não estarão sujeitas aos limites
fixados no § 1° do artigo anterior, à exceção daquelas oriundas de recursos própri-
os dos doadores.

Art. 14- Doações feitas diretamente em conta bancária de candidatos ou de
comitês financeiros deverão ser efetuadas por meio de cheques cruzados e nomi-
nais, com identificação do/da doador/a e de seu número de inscrição no Cadastro
de Pessoa Física (CPF) ou Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) (Lei n°
9.504/97, art. 23, § 4°).

§ 1° - Nas doações de que trata este artigo, cujo valor seja igual ou inferior a
R$10,00 (dez reais), será desnecessária a emissão de cheque cruzado e nominal,
sendo exigido, apenas, o preenchimento de guia de depósito contendo a identifica-
ção do doador.

§ 2° - O depósito de doações, em qualquer montante, realizado diretamente
em conta bancária, não exime o candidato ou o comitê financeiro da emissão do
correspondente recibo eleitoral.

Art. 15 - Para os efeitos desta Instrução, não será considerado doação o
resultado da venda de bens ou serviços.

Parágrafo único - O demonstrativo de resultados das operações previstas no
caput deste artigo deverá ser apresentado junto com a prestação de contas, na
forma do Anexo VIII.

Art. 16- A arrecadação de recursos deverá cessar no dia da eleição, à exce-
ção daqueles necessários para o pagamento das despesas referidas no parágrafo
único do art. 19 desta Instrução.

Art. 17- Qualquer recurso que não tenha identificação de origem, na forma
estabelecida nesta Instrução, não poderá ser utilizado pelo candidato ou pelo co-
mitê financeiro.

Parágrafo único - Os recursos de que trata este artigo comporão as sobras de
campanha e deverão ser transferidos para a direção partidária, comprovada a
transferência na prestação de contas do candidato ou do comitê financeiro.

SEÇÃO iii
DOS GASTOS ELEITORAIS

Art. 18 - São considerados gastos eleitorais, sujeitos a registro e aos limites
fixados na Lei n° 9.504/97 e nesta Instrução, entre outras, as despesas referentes
a (Lei n° 9.504/97, art. 26):
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1 - confecção de material impresso de qualquer natureza e tamanho;
II - propaganda e publicidade direta ou indireta, por qualquer meio de divul-

gação, destinada a conquistar votos;
III - aluguel de locais para a promoção de atos de campanha eleitoral;
IV - transporte ou deslocamento de pessoal a serviço das candidaturas;
V - correspondência e remessas postais;
VI - instalação, organização e funcionamento de comitês e serviços necessári-

os às eleições;
VII - remuneração ou gratificação de qualquer espécie, paga a quem preste

serviços às candidaturas ou aos comités eleitorais;
VIII - montagem e operação de carros de som, de propaganda e de asseme-

lhados;
IX - produção ou patrocínio de espetáculos ou eventos promocionais de can-

didatura;
X - produção de programas de rádio, televisão ou vídeo, inclusive os destina-

dos à propaganda gratuita;
XI - pagamento de cachê de artistas ou de animadores de eventos relaciona-

dos à campanha eleitoral;
XII - realização de pesquisas ou testes pré-eleitorais;
XIII - confecção, aquisição e distribuição de camisetas, chaveiros e outros

brindes de campanha;
XIV - aluguel de bens particulares para veiculação, por qualquer meio, de

propaganda eleitoral;
XV - criação e inclusão de sítios na Internet;
XVI - multas aplicadas, até as eleições, aos partidos ou aos candidatos por

infração do disposto na legislação eleitoral.
§ 1° Os gastos efetuados por candidato/a ou comitê financeiro em beneficio

de outro candidato ou de outro comitê serão considerados doações e computados
no limite de gastos do/a doador/a, quando este/a for candidato/a.

§ 2° - O/A beneficiário/a das doações referidas no parágrafo anterior deverá
registrá-las como receita, emitindo o correspondente recibo eleitoral, e como des-
pesa, na medida da sua utilização.

§ 30 - O pagamento das despesas contraídas pelos candidatos será de sua
responsabilidade, cabendo aos comitês financeiros responder apenas pelos gastos
que realizarem.

Art. 19 - As despesas só poderão ser contraídas até a data da eleição e deve-
rão estar integralmente pagas até a apresentação das contas à Justiça Eleitoral,
tendo como prazo limite a data fixada pela lei para a prestação de contas.

Parágrafo único - As despesas pagas após a eleição deverão ser relacionadas
no Anexo VI.

Art. 20 - Qualquer eleitor/a poderá realizar gastos estimáveis em dinheiro,
em apoio a candidato/a de sua preferência, até a quantia equivalente a R$ 1.064, 10
(um mil sessenta e quatro reais e dez centavos), não sujeitos a contabilização,
desde que não reembolsados (Lei n° 9.504/97, art. 27).
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Art. 21 - A documentação relacionada com os gastos eleitorais deverá ser emi-
tida em nome do/da candidato/a ou do comitê, conforme o caso, na espécie nota
fiscal ou recibo, este último apenas nas hipóteses permitidas pela legislação fiscal.

CAPÍTULO III
DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

Art. 22-A prestação de contas de candidatos e de comitês financeiros, ainda
que sem movimentação de recursos, financeiros ou não, será apresentada na for-
ma desta Instrução ao órgão da Justiça Eleitoral que deferiu o registro das candi-
daturas, até o trigésimo dia posterior à realização das eleições (Lei n° 9.504/97,
art. 29, III).

§ 1°- Havendo segundo turno, as prestações de contas dos candidatos que o
disputarem, referentes aos dois turnos, serão apresentadas até o trigésimo dia
posterior à sua realização (Lei 9.504/97, art. 29, IV).

§ 2° - A prestação de contas de comitê financeiro único de partido que pos-
suir candidato/a concorrendo ao segundo turno deverá ser apresentada, no que
se referir às eleições proporcionais e à de senador, no prazo fixado para a presta-
ção de contas destes candidatos.

§ 3° - Encerrado o segundo turno, o comitê financeiro referido no parágrafo
anterior deverá encaminhar, no prazo fixado para a prestação de contas de segun-
do turno, a prestação de contas complementar abrangendo a arrecadação e apli-
cação dos recursos desse período.

Art. 23 - Deverão prestar contas à Justiça Eleitoral:
1 - candidatos;
II - comitês financeiros de partidos políticos.
§ 1° - Também o/a candidato/a que renunciar à candidatura ou dela desis-

tir, bem como aquele que tiver seu registro indeferido pela Justiça Eleitoral, deverá
prestar contas referente ao período da campanha realizada.

§ 2° - Falecido/a o/a candidato/a, a obrigação de prestar contas recairá sobre
seu administrador/a financeiro/a ou, na sua ausência, no que for possível, sobre a
respectiva direção partidária.

Art. 24- As prestações de contas dos candidatos/as às eleições majoritárias
serão elaboradas pelo/a candidato/a e encaminhadas, por intermédio do comitê
financeiro, à Justiça Eleitoral (Lei n° 9.504/97, art. 28, § 10).

Art. 25- A prestação de contas dos candidatos a presidente e a governador/
a abrangerá as contas dos candidatos a vice, e a prestação de contas dos candida-
tos a senador/a abrangerá as contas dos suplentes.

Art. 26-A prestação de contas dos candidatos às eleições proporcionais será
elaborada pelos próprios candidatos, podendo ser encaminhadas, por intermédio
do comitê financeiro, à Justiça Eleitoral (Lei n° 9.504/97, art. 28, § 2°).

Art. 27- Se, ao final da campanha, ocorrer sobra de recursos financeiros ou
de bens estimáveis em dinheiro, em qualquer montante, esta deverá ser declarada
na prestação de contas e comprovada a sua transferência à respectiva direção
partidária ou à coligação, neste caso para divisão entre os partidos políticos que a
compõem (Lei n° 9.504/97, art. 31, caput).

Parágrafo único - As sobras de recursos financeiros de campanha, inclusive
a constituída por bens estimáveis em dinheiro, serão utilizadas pelos partidos
políticos, de forma integral e exclusiva, na criação e na manutenção de instituto
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ou fundação de pesquisa e de doutrinação e educação política, o que deverá ser
comprovado na subseqüente prestação de contas anual do partido político (Lei n°
9.504/97, art. 31, parágrafo único).

Art. 28-A prestação de contas deverá conter as seguintes peças, ainda quando
não haja movimentação de recursos, financeiros ou não:

1 - Ficha de Qualificação do/da Candidato/a (Anexo 1) ou Comitê Financeiro
(Anexo II), conforme o caso;

II - Demonstração dos Recibos Eleitorais Recebidos (Anexo III);
III - Demonstração dos Recibos Eleitorais Distribuídos (Anexo IV), no caso de

prestação de contas de comitê financeiro;
IV - Demonstração dos Recursos Arrecadados (Anexo V);
V - Demonstração das Despesas Pagas Após a Eleição (Anexo VI);
VI - Demonstração das Origens e Aplicações dos Recursos (Anexo VII);
VII - Demonstração do Resultado da Comercialização dos Bens ou Serviços

(Anexo VIII);
VIII - Conciliação Bancária (Anexo IX);
IX - extratos da conta bancária aberta em nome do/da candidato/a ou do

comitê financeiro, conforme o caso, demonstrando a movimentação ou a não-mo-
vimentação financeira ocorrida em todo o período de campanha;

X - guia de depósito comprovando o recolhimento das sobras financeiras de
campanha, quando houver, à respectiva direção partidária;

XI - declaração da direção partidária comprovando o recebimento das sobras
de campanha constituídas por bens estimáveis em dinheiro, quando houver.

§ 1° - A Demonstração dos Recursos Arrecadados (Anexo V) evidenciará, por
meio de notas explicativas, quando for o caso, descrição, quantidade, valor unitá-
rio e avaliação das doações estimáveis em dinheiro, pelos preços praticados no
mercado, com indicação da origem da avaliação e do respectivo recibo eleitoral.

§ 2° - A Demonstração das Origens e Aplicações dos Recursos (Anexo VII)
especificará:

a) os recursos descritos no art. 10 desta Instrução, devidamente destacados
aqueles recebidos posteriormente ao dia da eleição para o custeio das despesas
referidas no Anexo VI;

b) os gastos realizados, discriminando na rubrica 'Diversas a especificar"
(2.27) aqueles não contemplados nas demais rubricas;

c) as eventuais sobras de campanha.
§ 30 - A Demonstração de Resultado da Comercialização dos Bens ou Servi-

ços (Anexo VIII) evidenciará o período da comercialização ou realização do evento;
seu valor total; o valor da aquisição dos bens e serviços, ou de seus insumos,
ainda quando recebidos em doação; as especificações necessárias à identificação
da operação e o resultado líquido da comercialização.

§ 4° - A Conciliação Bancária (Anexo IX) deverá conter os débitos e créditos
ainda não lançados pelo banco, de forma ajustificar a eventual diferença apurada
entre o saldo financeiro da Demonstração das Origens e Aplicações dos Recursos
(Anexo VII) e o saldo bancário registrado no extrato.

§ 50 - As peças integrantes da prestação de contas deverão ser assinadas pelo/
a candidato/a e por seu/sua administrador/a fmanceiro/a de campanha, quando
houver, e pelo/a presidente e pelo/a tesoureiro/a, no caso de comitê financeiro.

LLI Si
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Art. 29- Apresentadas as contas à Justiça Eleitoral, esta decidirá sobre sua
regularidade (Lei n° 9.504/97, art. 30, caput).

§ l - A Unidade de Contas Eleitorais e Partidárias do Tribunal Superior
Eleitoral e as coordenadorias de Controle Interno dos tribunais regionais eleitorais
responsáveis pelo exame técnico das prestações de contas, aplicando os procedi-
mentos de exame estabelecidos pelo Grupo de Estudos de Prestação de Contas de
Campanha Eleitoral - GESPCC 2002 - da Justiça Eleitoral, emitirão relatório,
manifestando-se:

1 - pela aprovação das contas, quando estiverem regulares;
II - pela aprovação das contas com ressalvas, quando constatadas falhas

que, examinadas em conjunto, não comprometam a regularidade das contas;
III - pela desaprovação das contas, quando constatadas falhas que, exami-

nadas em conjunto, comprometam a regularidade das contas.
§ 2° - Havendo indício de irregularidade na prestação de contas, a Justiça

Eleitoral poderá requisitar diretamente do/da candidato/a ou do comitê financei-
ro informações adicionais, bem como determinar diligências para a complementação
dos dados ou para o saneamento das falhas (Lei n° 9.504/97, art. 30, § 4°).

§ 3° - As receitas arrecadadas, quando questionadas pela Justiça Eleitoral,
deverão ser comprovadas pela apresentação dos canhotos dos recibos eleitorais
emitidos -e dos recibos eleitorais não utilizados;

§ 4° - As despesas questionadas pela Justiça Eleitoral deverão ser comprova-
das pelo original ou cópia autenticada da documentação fiscal.

§ 5° - A falta de registro do comitê financeiro implicará a rejeição das contas
dos candidatos a ele vinculados.

§ 6° - Erros formais e materiais corrigidos não autorizam a rejeição das con-
tas e a cominação de sanção a candidato ou partido (Lei n° 9.504/97, art. 30, § 2°).

Art. 30 - A decisão que julgar as contas de todos os candidatos, eleitos ou
não, será publicada em sessão, até oito dias antes da diplomação (Lei n° 9.504/
97, art. 30, § 1°).

Parágrafo único - Rejeitadas as contas, a Justiça Eleitoral remeterá cópia de
todo o processo ao Ministério Público Eleitoral, para os fins previstos no art. 14, §
§ 10 e 11, da Constituição Federal, e no art. 262, inciso IV, do Código Eleitoral.

Art. 31 - Para efetuar o exame de que trata este capítulo, os tribunais eleitorais
poderão requisitar técnicos do Tribunal de Contas da União, dos estados, do Distri-
to Federal ou dos municípios, pelo tempo que for necessário (Lei n° 9.504/97, art.
30, § 3°).

Art. 32- Os candidatos e os partidos políticos deverão manter à disposição da
Justiça Eleitoral, pelo prazo de cento e oitenta dias contados da decisão final que
julgou as contas, todos os documentos a elas concernentes, inclusive os relativos à
movimentação de recursos (Lei n° 9.504/97, art. 32, caput e parágrafo único).

Art. 33 - O Ministério Público Eleitoral e os partidos políticos participantes
das eleições poderão acompanhar o exame das prestações de contas, estes por
representante expressa e formalmente indicado, respeitado o limite de um por
partido, em cada circunscrição.

Art. 34 - A inobservância do prazo para encaminhamento das prestações de
contas impedirá a diplomação dos eleitos, enquanto perdurar a omissão (Lei n°
9.504/97, art. 29, § 2°).
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Art. 35 - Das decisões dos tribunais regionais eleitorais que versarem sobre
contas somente caberá recurso para o Tribunal Superior Eleitoral quando proferi-
das contra disposição expressa da Constituição Federal ou de lei, ou quando ocor-
rer divergência na interpretação de lei entre dois ou mais tribunais eleitorais.

Art. 36 - Os processos relativos às prestações de contas são públicos e po-
dem ser livremente consultados pelos interessados, que inclusive poderão obter
cópia de suas peças, respondendo pelos respectivos custos e pela utilização que
derem aos documentos recebidos.

Art. 37- A prestação de contas deverá ser elaborada utilizando-se o Sistema
de Prestação de Contas de Campanha Eleitoral 2002 - SPCE/2002, desenvolvido
pelo Tribunal Superior Eleitoral.

Parágrafo único - O sistema previsto no caput deste artigo permitirá a impres-
são das peças descritas no art. 28, incisos 1 a VIII, desta Instrução, as quais deverão
ser apresentadas à Justiça Eleitoral, devidamente assinadas, juntamente com o
disquete por ele gerado, os extratos bancários, a guia de depósito e a declaração a
que se referem os incisos IX, X e XI do mesmo artigo.

CAPÍTULO 1V
DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 38 - O partido político que, por intermédio do comitê financeiro, deixar
de cumprir as normas referentes à arrecadação e à aplicação de recursos fixadas
na Lei n° 9.504/97 e nesta Instrução e tiver as contas de campanha de seu comitê
desaprovadas perderá o direito ao recebimento da quota do Fundo Partidário do
ano seguinte ao do julgamento das contas, sem prejuízo de responderem os candi-
datos beneficiados por abuso do poder econômico (Lei n° 9.504/97, art. 25, caput).

Parágrafo único - A sanção a que se refere este artigo será aplicada exclusi-
vamente ao diretório partidário a que estiver vinculado o comitê financeiro.

Art. 39- As intimações, as notificações e as comunicações a partidos políti-
cos, a comitês financeiros e candidatos poderão ser feitas também por telegra-
ma, fax ou correio eletrônico.

Parágrafo único - As intimações e o recebimento de petições por correio ele-
trônico far-se-ão na forma disciplinada pelo Tribunal Superior Eleitoral.

Art. 40- Esta Instrução entrará em vigor na data de sua publicação.
Sala de Sessões do Tribunal Superior Eleitoral.

Brasília, 21 de fevereiro de 2002.
Ministro NELSON JOBIM, presidente
Ministro FERNANDO NEVES, relator

Ministro SEPÚLVEDA PERTENCE
Ministra ELLEN GRACIE
Ministro GARCIA VIEIRA

Ministro SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA
Ministro LUIZ CARLOS MADEIRA

Fonte: "site" do Tribunal Superior Eleitoral.
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ANEXO 1

UF: 	Candidatura:
Sigla do Partido: 	N° do Candidato:
Nome do candidato:

Eleições
2002

Qualificação do candidato:

N° do CPF:
Endereço:
IJF: 	Município:
Telefone:
Endereço eletrônico:
Limite de gastos em Real:_

CEP:
Telefone celular: () 	Fax:

• Concorre ao 2° turno?	 O sim O não
• Esta prestação de contas é retificadora?	O sim O não
Relação das contas bancárias abertas especificamente para a campanha eleitoral:
Banco	 Conta

Dados pessoais do responsável pela administração financeira da campanha eleitoral:
Nome:
Endereço:
UR 	Município: 	CEP:
Telefone: () 	Telefone celular: () 	Fax: ()
Endereço eletrônico:  

Período de Gestão:	 /	/	a

Local	 Data _____/

Assinatura do Candidato	 Assinatura do Administrador

INSTRUÇÕES PARA PREENCHIMENTO (Anexo 1)
Qualificação do candidato
Nome - Informe o nome completo, sem abreviaturas, na forma do registro perante a
Justiça Eleitoral;
N° do candidato - Informe o número do registro de candidatura perante a Justiça
Eleitoral;
Sigla do Partido - Informe a sigla do partido ao qual está filiado;
Limite de Gastos em Real - Informe o limite de gastos registrado perante a Justiça
Eleitoral pelo partido político para sua candidatura;
Endereço - Informe o endereço completo para o recebimento de notificações, intimações
e demais comunicações da Justiça Eleitoral;
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Esta prestação de contas é retificadora? Informe se esta prestação de contas é
retificadora ou não. Caso seja, os dados da primeira prestação de contas serão sobre-
postos pelos dados contidos nesta.

Relação das contas bancárias abertas especificamente para a campanha eleito-
ral: - Informe o número da conta, agência e banco registrados perante a Justiça
Eleitoral para o registro integral da movimentação financeira de campanha.

Dados pessoais do responsável pela administração financeira da campanha elei-
toral:
Caso haja mais de um administrador financeiro, preencher outra ficha de dados pes-
soais do responsável pela administração financeira.
Período de Gestão - Informar o período de gestão em que o administrador da campa-
nha esteve controlando as finanças da campanha (data inicial e final).
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ANEXO II

UR 	Candidatura: EleiçõesSigla do Partido:	 2002Comitê Financeiro do Partido: ___________________________________
-	Ficha de Quahficaçao do Comili.

Qualificação do comitê:

Endereço:
UF: 	Município: 	CEP: -
Telefone: () 	Telefone celular () 	Fax: ()
Endereço eletrônico:  

1. Concorre ao 2° turno?	 O sim O não
• Esta prestação de contas é retificadora?	 O sim O não
1. Esta prestação de contas é complementar?	O sim O não

Relação das contas bancárias abertas especificamente para a campanha eleitoral:
Banco	 1 Acência	 1 Conta

Membros:

Nome:
CPF:	 Função:
Endereço:
UR 	Município:	 Telefone: (____)
Período de Gestão:	Início

Fim

Nome:
CPF:	 Função:
Endereço:
UR 	Município:	 Telefone: (___)
Período de Gestão:	Início

Fim

Local:	 Data:

Assinatura do Presidente do Comitê
	 Assinatura do Tesoureiro

INSTRUÇÕES PARA PREENCHIMENTO (Anexo II)
Qualificação do comitê:
Endereço' - Informe o endereço completo para o recebimento de notificações, intimações
e demais comunicações da Justiça Eleitoral;
Concorre ao 2° turno? Informe se o candidato à eleição majoritária vinculado ao comi-
tê financeiro está concorrendo ao segundo turno das eleições. Neste caso, sendo o
comitê financeiro único, deverá apresentar prestação de contas complementar no
prazo fixado para a prestação de contas de segundo turno.
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Esta prestação de contas é retificadora? Informe se esta prestação de contas é
retificadora ou não. Caso sei a, os dados da primeira prestação de contas serão so-
brepostos pelos dados contidos nesta.

Esta prestação de contas é complementar? - No caso de comitê financeiro único,
informe se esta prestação de contas se refere à arrecadação e à aplicação dos recur-
sos referentes ao segundo turno da eleição majoritária. Caso seja, os dados da pri-
meira prestação de contas não serão sobrepostos, mas complementares aos dados já
informados.

Relação das contas bancárias abertas especificamente para a campanha eleitoral:
Informe o número da conta, agência e banco registrados perante a Justiça Eleitoral
para o registro integral da movimentação financeira de campanha.
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ANEXO III

UR 	Candidatura: -
Sigla do Partido:
Comitê Financeiro / Candidato:

Dernonstrt
Data

	

	 Numera
De

	N° do Candidato:•	 Eleições
2002

o dos Recibos Eleil

Até	Quantidade	 Recebidos de

Local:	 Data:

Assinatura do Presidente do Comitê ou Assinatura do Tesoureiro ou do Administrador
do Candidato

INSTRUÇÕES PARA PREENCHIMENTO (Anexo III)

Data - Informe a data de recebimento ou retirada dos recibos eleitorais, no formato
dia, mês e ano.
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Até

UR ______ Candidatura:.
Sigla do Partido:
Comitê Financeiro: 

Denions
Data	 Numera

De

ANEXO IV

Recibos Eleitorais Distribuí
Quantidade	Distribuído a

Eleições
2002

Número do
candidato

Local:	 Data _____/

Assinatura do Presidente do Comitê	 Assinatura do Tesoureiro

INSTRUÇÕES PARA PREENCHIMENTO (Anexo 1V)

Data - Informe a data de distribuição dos recibos eleitorais, no formato dia, mês e
ano.
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INSTRUÇÕES PARA PREENCHIMENTO (Anexo V)
Data - Informe a data em que a doação foi recebida, no formato dia, mês e ano;
Número dos recibos- Informe a numeração e a série dos recibos eleitorais entregues
aos doadores/ contribuintes;
Código do título da conta - Informe o código do título da conta de receita correspon-
dente, conforme Doar (Anexo VII);
Espécie do recurso - Informar o tipo de recurso recebido, se em moeda corrente
(dinheiro/cheque) ou estimável em dinheiro;
Doador - Informe o nome completo de todos os doadores, inclusive no caso de recur-
sos próprios do candidato, ou de outras doações recebidas de candidatos ou comitês.
Para comercialização de bens, mercadorias, serviços, rendas de aplicação financeira
e depósitos de origem não identificada, repetir o título da conta neste campo. Quando
se tratar de receitas não relacionadas na Doar, essas serão tratadas como "receitas
diversas", devendo ser especificadas (Ex.: RD - título da receita).



z

ELEIÇÕES/2002



ELEIÇÕES/2002

INSTRUÇÕES PARA PREENCHIMENTO (Anexo VI)

Código do título da conta - Informe o código do título da conta de acordo com as
despesas discriminadas no Anexo VII - Doar, cujo pagamento for posterior ao dia da
eleição;
Data de emissão - Informe a data de emissão do documento fiscal comprovante da
despesa;
Espécie do documento - Informe o tipo do documento comprobatório da despesa,
conforme a legislação fiscal;
Pagamento - Informe dia e mês de pagamento da despesa, que não poderá exceder a
data fixada para a entrega da prestação de contas.
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ANEXO VII (DOAR)

UR 	Candidatura: ___________________________________
Sigla do Partido: 	N° do Candidato: 

	 Eleições
Comitê Financeiro / Candidato:

Demonstração das Origens e Aplicações dos Rvutrsos (DOAR)
I. RECEITA	 Estimável em dinheiro	Em especie	Total R$ 1,00
1.1. Doações
1.1.1. Recursos próprios
1.1.2. Recursos de Pessoas Físicas
1.1.3. Recursos de Pessoas Jurídicas
1.2. Recursos do Fundo Partidário  	(D)
1.3. Outras Receitas
1.3.1. Comercialização de Bens ou Realização de
Eventos
1.3.2. Rendimentos de Aplicações Financeiras
1.3.3. Recursos de Origem não identificada
1.3.4. Receitas Diversas a Especificar

(F)	 (G)	 (A) (= F+G)
Total das Receitas

Baixas de	Pagamentos em espécie
2. DESPESA	 Recursos	Fundo	Outros	Total R$ 1.00Estinsaveis em Partidário	RecursosDinheiro
2.1. Pessoal
2.2. Encargos sociais
2.3. Impostos e taxas
2.4. Aluguéis de Bens Imóveis
15. Deslocamentos / Viagens
2.6. Honorários profissionais
2.7. Locações de Bens Móveis
2.8. Serviços de correio
2.9. Materiais de Expediente
2.10. Combustíveis e Lubrificantes
2.11. Propagandas e Publicidade
2.12. Serviços Prestados por Terceiros
2.13. Cachês de Artistas ou Animadores
114. Impressos
2.15. Lanches e Refeições
2.16. Água. Luz e Telefone
2.17. Manutenção e Reparo
2.18. Montagem de Palanques e Equipamentos
2.19. Pesquisas ou Testes Eleitorais
2.20. Eventos Prornocionais
2.21. Encargos Financeiros e Taxas Bancárias
2.22. Produções Audiovisuais
2.23. Multas eleitorais
2.24. Instalação, Organização e Funcionamento dos
Comitês
2.25. Aquisição. Confecção e Distribuição de
Camisetas. Bonés e Outros Brindes
2.26. Criação de Sítios na Internet
2.27. Diversas a Especificar
2.28. Bens e Materiais Permanentes
2.29. Doações em espécie, efetuadas a Outros
candidatos e/ou comitês financeiros

(1)	 (E)	(J)	(B) = 1 + E + J
2. Total da Despesa

3. Imobilizações	 (C)
3.1. Bens e materiais permanentes imobilizados
3.2. Doações de bens e materiais permanentes
efetuadas a Outros candidatos e/ou comitês
financeiros

(K) = (F) - (1) (L) = (D) - (M)= (G) -	(N) = (A) - (B) +
4. Saldo (Sobras de Campanha)	 (E)	(D) - (J)	(3.1)

Local:	 Data: _j__/.._......

Assinatura do Presidente do Comitê ou do Candidato	Assinatura do Tesoureiro ou Administrador
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INSTRUÇÕES PARA PREENCHIMENTO (Anexo VII)

1. RECEITA - automaticamente transportadas da Demonstração de Recursos Arreca-
dados.

2. DESPESA - Informe o valor das despesas efetuadas e pagas na campanha eleitoral,
inclusive aquelas cujo pagamento tenha ocorrido após o dia da eleição. Informe as
baixas referentes à utilização dos bens e serviços estimáveis em dinheiro, recebidos
durante a campanha eleitoral (ex: distribuição de camisetas que tenham sido recebi-
das em doação). No campo 2.28 informe o valor dos bens e materiais permanentes
adquiridos ou recebidos em doação a serem imobilizados, ainda que para posterior
comercialização.

3. IMOBILIZAÇÕES - Valor dos bens móveis de uso permanente (veículos, equipa-
mentos, mobiliário, utensílios) e imóveis adquiridos ou recebidos em doação que não
tenham sido comercializados ou doados a outros candidatos e/ou comitês financei-
ros, integrando a sobra não financeira de campanha.

LL3 2j
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ANEXO VIII

UR 	Candidatura: -
Sigla do Partido:	 N° do Candidato:
Comitê Financeiro / Candidato:

Período da	 ou da Realização do Evento

Valor total arrecadado, em espécie, com a comercialização de bens ou com a realização do
evento (transportar para o item 1.3.1 da Doar)	 (+)
Valor total arrecadado, em bens e serviços estimáveis em dinheiro, recebidos para
utilização na comercialização de bens ou na realização do evento (transportar para o item
1.3.1 da Doar)	 (+)
Valor pago pela aquisição de produtos e/ou pelos serviços contratados, utilizados na
comercialização de bens ou na realização do evento (as despesas aqui consideradas já
devem ter sido lançadas no respectivo cam po de despesa do Anexo VII - Doar)	(-)

Eleições
2002 -

irviços

R$

R$

Valor dos Bens e/ou Serviços estimáveis em dinheiro, recebidos em doação e utilizados na
Comercialização de Bens ou na Realização do Evento	 (-) R$

Resultado Líquido da Comercialização	 =) IR$
Descrição do Bem comercializado e/ou do Evento Realizado:

Descrição do produto comercializado:

O bem comercializado foi anteriormente lançado na conta 2.28 — Bens e materiais permanentes?
O sim (dar baixa do valor imobilizado — item 3.1 da DOAR)
O não

Quantidade Comercializada: 	Valor unitário:
Locais de Comercialização:

Descrição do evento realizado:_____________________________________________________________________

Local de Realização do Evento:
Quantidade de presentes pagantes:
Quantidade estimada de presentes não pagantes:

Local:	 Data:

Assinatura do Presidente do Comitê ou do	Assinatura do Tesoureiro ou do
Candidato	 Administrador
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INSTRUÇÕES PARA PREENCHIMENTO (Anexo VIII)

No caso de haver mais de uma comercialização, preencher quantos demonstrativos
forem necessários, lançando o somatório do valor total de venda do bem e/ou serviço
na Doar.

Período da Comercialização ou Realização do evento - Informe o período / data da
venda dos bens ou da realização do evento Valor Total Arrecadado, em espécie, com a
Comercialização de Bens ou com a Realização de Evento (transportar para a Doar) -
Informe o valor bruto arrecadado em espécie, decorrente da comercialização de bens
ou realização de eventos.

Valor total arrecadado, em bens e serviços estimáveis em dinheiro, recebidos para
utilização na comercialização de bens ou na realização do evento (as despesas aqui
consideradas já devem ter sido lançadas no respectivo campo de despesa do Anexo
VII - Doar) - Informe o valor das doações de bens e serviços estimáveis em dinheiro,
recebidas para a utilização na comercialização de bens ou na realização do evento:

Valor pago pela aquisição de produtos e/ou pelos serviços contratados, utilizados na
comercialização de bens ou na realização do evento - Informe o valor pago pela aqui-
sição de produtos ou pela contratação de serviços, previamente lançados no respecti-
vo campo de despesa do anexo VII - Doar).

Valor dos Bens e/ou Serviços estimáveis em dinheiro, recebidos em doação e utiliza-
dos na comercialização e /ou na realização do evento - Informe o valor dos bens e
serviços recebidos em doação, utilizados na comercialização de bens ou na realização
do evento.

Resultado líquido da comercialização - Informar o resultado decorrente do valor total
arrecadado para a comercialização de bens ou para a realização do evento, deduzidos
dos valores totais dos bens e serviços adquiridos e/ou recebidos em doação e utilizados
na comercialização dos bens ou na realização do evento.

Descrição do Bem comercializado ou do evento realizado - descrever de forma clara e
sucinta o produto ou evento, informando, no caso de produto, se o bem foi anterior-
mente lançado na conta 2.28 - Bens e Materiais Permanentes imobilizado e seu res-
pectivo valor para baixa do item 3.1 da DOAR - Bens e Materiais Permanentes Imobi-
lizados.
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ANEXO IX

UF: 	Candidatura: 
Sigla do Partido: 	do Candidato: 	Eleições

2002Comitê Financeiro / Candidato:
Conciliação Bancária

Banco n°	 n°	 I Conta 
nb

1. Extrato Bancário em -	 Saldo (a)R$
I)ebiidinda não etet

R$
R$

R$
os undi não t

R$

TOTAL (( 
4. Total do saldo bancário conciliado +(A) - (B) + ( 1

5. Transporte do Saldo financeiro total da Doar (L +
Observações

Local:

Assinatura do Presidente do Comitê ou do
Candidato

R$

Data: _____/

Assinatura do Tesoureiro ou do
Administrador

INSTRUÇÕES PARA PREENCHIMENTO (Anexo IX)

1. Extrato bancário em: - Informar a data do extrato bancário emitido;
Saldo (A) - Informar o saldo encontrado no extrato bancário;
2. Débitos ainda não efetuados pelo banco - Informar os números dos cheques ou

débitos que ainda não constam do extrato bancário e respectivos valores (ex.: che-
ques não compensados, outros débitos);

Total (B) - Total dos débitos não efetuados pelo banco;
3. Créditos ainda não efetuados pelo banco - Informar os créditos que ainda serão

efetuados na conta corrente e respectivos valores (ex.: depósitos a serem efetuados,
outros créditos);

Total (C) - Total dos créditos ainda não efetuados pelo banco;
4. Total do saldo bancário apurado - Informar o saldo apurado, somando o saldo (A),

diminuindo o saldo (B) e somando o saldo (C);
S. Transporte do saldo financeiro da Doar (L + M) - Retirar da doar a informação do

saldo total.
Os saldos financeiros da Doar e da conta bancária conciliada deverão ser idênticos.
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ANEXO X

I'IOM EDO PARTO POLICO

RECIBO ELEITORAL- Doação para Campanha Eleitoral Eleições 2002

D rNHaO	CL LOL E	VALOR V 
F

NOME CO OOAOOR

OPFCNUtoADOf	-;.. ......	. EM MEÇD.	 . .

NOMEE»RESPASSAWL	 .	 . .	 CELUOE$U.

SMM 0RA03 ESPONMVE

RECIBO ELEITORAL	
Eleições

El	1

NJ UEA S OEN OAL

1.:.	
[

iT

;cPF-UlRJOOAASfl	 =

-WFOOREWafs\'EL

AS	lUAS	ESP A EL b IE

Papel: Offset branco de 75 g/m2
Dimensões: 2IOmmx85mm

Cor impressão: preto

INSTRUÇÕES PARA PREENCHIMENTO (Anexo X)

Numeração seqüencial (pré-impressa pela gráfica) - deve conter a sigla do partido + número
de registro do partido + unidade da federação + numeração seriada (Ex.: PPPP5013F0000 1 A
PPPP50DF10000; PPPP50MG00001; e, no caso de eleição presidencial, PPPP5013R00001)

Espécie do recurso - se a doação é em dinheiro, cheque ou estimável em dinheiro.

Nome Responsável - pessoa autorizada a emitir o recibo eleitoral



RESOLUÇÃO TSE N° 20.98
(21/2/2002)

INSTRUÇÃO N°57- CLASSE 12 - DISTRITO FEDERAL (Brasilia)
Relator: Ministro Fernando Neves

Dispõe sobre a propaganda eleitoral e as condutas ve-
dadas aos agentes públicos em campanha eleitoral nas elei-
ções de 2002.

O TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL, usando das atribuições que lhe confe-
rem o art. 105 da Lei n° 9.504, de 30 de setembro de 1997, e o art. 23, IX, do
Código Eleitoral, resolve expedir a seguinte Instrução:

CAPÍTULO 1
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1° - A propaganda eleitoral nas eleições de 2002, ainda que realizada
pela Internet ou outros meios eletrônicos de comunicação, obedecerá ao disposto
nesta Instrução.

Art. 2° -A propaganda eleitoral somente será permitida a partir de 6 de julho
de 2002 (Lei n° 9.504/97, art. 36, caput).

§ 1° - Ao /Ã postulante a candidatura a cargo eletivo é permitida a realização,
na quinzena anterior à escolha pelo partido politico, de propaganda intrapartidária
com vista à indicação de seu nome, vedado o uso de rádio, televisão, Internet e
outdoor (Lei n° 9.504/97, art. 36, § 1°).

§ 2° - Não caracteriza propaganda extemporânea a colocação de faixas e
cartazes em local próximo da convenção, com mensagem aos convencionais, na
quinzena anterior à escolha pelo partido político.

§ 3° - A violação do disposto neste artigo sujeitará o/a responsável pela di-
vulgação da propaganda e, quando comprovado o seu prévio conhecimento, o/a
beneficiário/a 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 equi-
valente ao custo da propaganda, se este for maior (Lei n° 9.504/97, art. 36, § 3°).

Art. 3° - É vedada, desde quarenta e oito horas antes até vinte e quatro horas
depois da eleição, qualquer propaganda política mediante rádio, televisão, comícios
ou reuniões públicas, inclusive a realização de debates, ainda que pela Internet (Códi-
go Eleitoral, art. 240, parágrafo único).

Art. 4° - A partir de 1° de julho de 2002, não será veiculada a propaganda
partidária gratuita prevista na Lei n° 9.096, de 19 de setembro de 1995, nem
permitido nenhum tipo de propaganda política paga no rádio ou na televisão (Lei
n° 9.504/97, art. 36, § 20).
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CAPÍTULO II
DA PROPAGANDA EM GERAL

Art. 50 - A propaganda, qualquer que seja a sua forma ou modalidade, men-
cionará sempre a legenda partidária (Código Eleitoral, art. 242, caput).

§ 10 - Na propaganda para eleição majoritária, a coligação usará, obrigatoria-
mente e de modo legível, sob sua denominação, as legendas de todos os partidos
políticos que a integram; na propaganda para eleição proporcional, cada partido poli-
tico usará apenas sua legenda sob o nome da coligação (Lei n° 9.504/97, art. 6 0 , § 20).

§ 2° - Da propaganda dos candidatos a presidente da República, a governa-
dor/a de estado ou do Distrito Federal e a senadores, deverá constar, também, o
nome do candidato/a a vice-presidente, a vice-governador/a ou dos candidatos a
suplente de senador/a.

§ 30 - Ao/À candidato/a que, até 5 de julho de 2002, 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, bem como
ao/à candidato/a que, pela sua vida política, social ou profissional, seja identifi-
cado/a pelo nome que tenha indicado, será deferido seu uso no registro, ficando
outros candidatos impedidos de fazer propaganda com esse mesmo nome (Lei n°
9.504/97, art. 12, § 1°, II e III).

Art. 6° - A propaganda só poderá ser feita em língua nacional, não devendo
empregar meios publicitários destinados a criar, artificialmente, na opinião públi-
ca, estados mentais, emocionais ou passionais (Código Eleitoral, art. 242, caput).

Art. 70 - Não será tolerada propaganda (Código Eleitoral, art. 243, 1 a IX):
1 - de guerra, de processos violentos para subverter o regime, a ordem políti-

ca e social, ou de preconceitos de raça ou de classes;
II - que provoque animosidade entre as Forças Armadas ou contra elas, ou

delas contra as classes e as instituições civis;
III - de incitamento de atentado contra pessoa ou bens;
IV - de instigação à desobediência coletiva ao cumprimento de lei de ordem

pública;
V - que implique oferecimento, promessa ou solicitação de dinheiro, dádiva,

rifa, sorteio ou vantagem de qualquer natureza;
VI - que perturbe o sossego público, com algazarra ou abuso de instrumen-

tos sonoros ou sinais acústicos;
VII - por meio de impressos ou de objetos que pessoa, inexperiente ou rústi-

ca, possa confundir com moeda;
VIII - que prejudique a higiene e a estética urbana ou contravenha a postu-

ras municipais ou a outra qualquer restrição de direito:
IX - que caluniar, difamar ou injuriar quaisquer pessoas, bem como órgãos

ou entidades que exerçam autoridade pública;
X - que desrespeite os símbolos nacionais.
Art. 8° - Sem prejuízo do processo e das penas cominadas, a Justiça Eleitoral

adotará medidas para impedir ou cessar imediatamente a propaganda realizada
com infração do disposto nos arts. 6 0 e 70 desta Instrução (Código Eleitoral, art. 242,
parágrafo único; Res/TSE n° 18.698/92).
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Art. 9° - O/A ofendido/a 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/a ofensor/a e, solidariamente,
o partido político deste/desta, quando responsável por ação ou omissão, e quem
quer que, favorecido pelo crime, haja de qualquer modo contribuído para ele (Có-
digo Eleitoral, art. 243, § 1°).

Art. 10- A realização de qualquer ato de propaganda partidária ou eleitoral,
em recinto aberto ou fechado, não depende de licença da polícia (Lei n° 9.504/97,
art. 39, caput).

§ 10 - O/A candidato/a, o partido político ou a coligação promotora do ato
fará a devida comunicação à autoridade policial com, no mínimo, vinte e quatro
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 n°
9.504/97, art. 39, § 1°).

§ 2° - 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 n° 9.504/97, art. 39, § 2°).

§ 3° - Aos juizes eleitorais designados pelos tribunais regionais eleitorais,
nas capitais e nos municípios onde houver mais de uma zona eleitoral, e aos juizes
eleitorais, nas demais localidades, compete julgar as reclamações sobre a localiza-
ção dos comícios e tomar providências sobre a distribuição eqüitativa dos locais
aos partidos políticos e às coligações (Lei n° 9.504/97, art. 96, § 2°; Código Eleito-
ral, art. 245, § 3°).

Art. 11 - É assegurado aos partidos políticos e às coligações o direito de,
independentemente de licença da autoridade pública e do pagamento de qualquer
contribuição (Lei n° 9.504/97, arts. 36, caput, e 39, § 3° e 5°; Código Eleitoral,
art. 244, 1 e II):

1 - 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, normalmente, das oito às vinte e duas horas,
no período compreendido entre o início da propaganda eleitoral e a véspera da
eleição, alto-falantes ou amplificadores de voz, nos locais referidos, assim como
em veículos seus ou à sua disposição, em território nacional, com observância da
legislação comum.

§ 1° - São vedados a instalação e o uso dos alto-falantes ou amplificadores de
som em distância inferior a duzentos metros (Lei n° 9.504/97, art. 39, § 3°, 1 a III):

1 - das sedes dos Poderes Executivo e Legislativo da União, dos estados, do
Distrito Federal e dos municípios, das sedes dos tribunais judiciais, dos quartéis e
outros estabelecimentos militares:

II - dos hospitais e casas de saúde;
III - das escolas, bibliotecas públicas, igrejas e teatros, quando em funcionamento.
§ 2° - A realização de comícios é permitida no horário compreendido entre as

oito e as vinte e quatro horas (Lei n° 9.504/97, art. 39, § 4°).
Art. 12 - Nos bens cujo uso dependa de cessão ou permissão do poder públi-

co, ou que a ele pertençam, e nos de uso comum são vedadas a pichação, a inscri-
ção a tinta, a colagem ou fixação de cartazes e a veiculação de propaganda (Lei n°
9.504/97, art. 37, caput).



ELEIÇõES/2002

§ 1° - Nos viadutos, passarelas, pontes e postes públicos que não sejam
suportes de sinais de tráfego, é permitida a fixação de placas, estandartes, faixas
e assemelhados, desde que não lhes cause dano, dificulte ou impeça o seu uso ou
o bom andamento do tráfego.

§ 2° - Nas árvores e jardins localizados em áreas públicas, não é permitida a
colocação de propaganda eleitoral, mesmo que não lhes cause dano (Ac/TSE n°
15.808/99).

§ 30_ É permitida a colocação de bonecos e de cartazes não fixos ao longo das
vias públicas, desde que não dificulte o bom andamento do trânsito.

§ 4° - A vedação do caput deste artigo se aplica também aos tapumes de
obras ou prédios públicos.

§ 5° - Nas dependências do Poder Legislativo, a veiculação de propaganda
eleitoral fica a critério da Mesa Diretora (Lei n° 9.504/97, art. 37, § 3°).

§ 6° - A pichação, a inscrição a tinta ou a veiculação de propaganda em
desacordo com o disposto neste artigo sujeitam o/a responsável à restauração do
bem e à multa no valor de R$ 5.320,50 (cinco mil trezentos e vinte reais e cinqüen-
ta centavos) a R$ 15.961,50 (quinze mil novecentos e sessenta e um reais e cin-
qüenta centavos) (Lei n° 9.504/97, art. 37, § 1°).

Art. 13- 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, desde que não con-
trariem o disposto na legislação ou nesta Instrução (Lei n° 9.504/97, art. 37, § 2°).

Parágrafo único - Os excessos na propaganda eleitoral que resultem no uso
indevido, no desvio ou no abuso do poder económico ou do poder de autoridade,
ou na utilização indevida de veículos ou meios de comunicação social, serão apu-
rados nos termos do art. 22 da Lei Complementar n° 64/90.

Art. 14 - 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/a candidato/a (Lei n° 9.504/97, art. 38).

CAPÍTULO III
DA PROPAGANDA ELEITORAL MEDIANTE OUTDOORS

Art. 15- A propaganda por meio de outdoors somente será permitida após a
realização do sorteio de que trata este artigo (Lei n° 9.504/97, art. 42, caput).

§ 1° - Considera-se outdoor, para efeitos desta resolução, os engenhos publi-
citários explorados comercialmente.

§ 20 - As empresas de publicidade deverão relacionar os pontos disponíveis
para a veiculação de propaganda eleitoral em quantidade não inferior à metade do
total dos espaços existentes no território municipal (Lei n° 9.504/97, art. 42, § 1°).

§ 3° Os locais destinados à propaganda eleitoral deverão ser assim distribu-
ídos (Lei n° 9.504/97, art. 42, § 20 , 1 a III).

1 - trinta por cento entre os partidos políticos e as coligações que tenham
candidato/a a presidente da República;

II - trinta por cento entre os partidos políticos e as coligações que tenham
candidato/a a governador/a e a senador/a;

Lwd
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III - quarenta por cento entre os partidos políticos e as coligações que te-
nham candidatos a deputado/a federal, estadual ou distrital.

§ 40 - Os locais a que se refere o parágrafo anterior deverão dividir-se em
grupos eqüitativos de pontos com maior e menor impacto visual, tantos quantos
forem os partidos políticos e as coligações concorrentes, para serem sorteados e
utilizados durante a propaganda eleitoral (Lei n° 9.504/97, art. 42, § 3°).

§ 50 A relação dos locais com a indicação dos grupos deverá ser entregue
pelas empresas de publicidade ao/à juiz/juíza designado/a pelo Tribunal Regio-
nal Eleitoral, nas capitais e nos municípios onde houver mais de uma zona eleito-
ral, e aos juizes eleitorais, nas demais localidades, até o dia 25 de junho de 2002
(Lei n° 9.504/97, art. 42, § 4°).

§ 6° - Os tribunais eleitorais encaminharão à publicação, na imprensa ofici-
al, até o dia 8 de julho de 2002, a relação de partidos políticos e de coligações que
requereram registro de candidatos, devendo o sorteio a que se refere o cciput ser
realizado até o dia 10 de julho de 2002 (Lei n° 9.504/97, art. 42, § 5°).

§ 70 - Para efeito do sorteio, equipara-se a coligação a um partido político,
qualquer que seja o número de partidos políticos que a integrem (Lei n° 9.504/97,
art. 42, § 6°).

§ 8° - Após o sorteio, os partidos políticos e as coligações deverão comunicar
às empresas, por escrito, como usarão os outdoors de cada grupo dos menciona-
dos no § 3° deste artigo, com especificação de tempo e quantidade (Lei n° 9.504/
97, art. 42, § 7°).

§ 90 - Os outdoors não usados deverão ser redistribuídos entre os demais
concorrentes interessados, fazendo-se novo sorteio, se necessário, dele não parti-
cipando os partidos políticos e as coligações que dispensaram sua utilização (Lei
n° 9.504/97, art. 42, § 8°).

§ 10- Os partidos políticos e as coligações distribuirão entre seus candidatos
os espaços que lhes couberem (Lei n° 9.504/97, art. 42, § 9°).

§ 11 - O preço para a veiculação da propaganda eleitoral de que trata este
artigo não poderá ser superior ao cobrado normalmente para a publicidade co-
mercial (Lei n° 9.504/97, art. 42, § 10).

§ 12 - A violação do disposto neste artigo sujeita a empresa responsável, os
partidos políticos, as coligações ou os candidatos à imediata retirada da propa-
ganda irregular e ao pagamento de multa no valor de R$ 5.320,50 (cinco mil tre-
zentos e vinte reais e cinqüenta centavos) a R$ 15.961,50 (quinze mil novecentos
e sessenta e um reais e cinqüenta centavos) (Lei n° 9.504/97, art. 42, § 11).

§ 13 - A colocação de placas ou cartazes em bens particulares em tamanho,
características ou quantidade que possa configurar uso indevido, desvio ou abuso
do poder econômico, deverá ser apurado e punido nos termos do art. 22 da Lei
Complementar n° 64, de 1990.

Art. 16 - As regras constantes do artigo anterior se aplicam aos outdoors
eletrônicos, adotadas as seguintes providências:

1 - as empresas de publicidade deverão relacionar os horários disponíveis
para a veiculação de propaganda eleitoral, em quantidade não inferior à metade
do respectivo tempo de funcionamento diário;

II - os horários com maior e menor impacto deverão ser divididos eqüitativa-
mente, tantos quantos forem os partidos políticos e as coligações concorrentes,
para serem sorteados e utilizados durante a propaganda eleitoral.
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Art. 17 - Havendo segundo turno, não ocorrerá novo sorteio para distribui-
ção de outdoors, cabendo aos candidatos os que lhes foram destinados no primei-
ro turno (Res/TSE n° 20.377, de 6/10/98).

CAPÍTULO 1V
DA PROPAGANDA ELEITORAL NA IMPRENSA

Art. 18- É permitida, até o dia das eleições, inclusive, a divulgação paga, na
imprensa escrita, de propaganda eleitoral, no espaço máximo, por edição, para
cada candidato/a, partido político ou coligação, de um oitavo de página de jornal
padrão e de um quarto de página de revista ou tablóide (Lei n° 9.504/97, art. 43,
caput).

§ 1° - A inobservância dos limites estabelecidos neste artigo sujeita os res-
ponsáveis pelos veículos de divulgação e os partidos políticos, as coligações ou os
candidatos beneficiados à multa no valor de R$ 1.064, 10 (um mil sessenta e qua-
tro reais e dez centavos) a R$ 10.641,00 (dez mil seiscentos e quarenta e um reais)
ou equivalente ao custo da divulgação da propaganda paga, se este for maior (Lei
n° 9.504/97, art. 43, parágrafo único).

§ 20 -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 (Acórdão-TSE n° 15.897,
de 2/9/99).

§ 30 Não caracteriza propaganda eleitoral a divulgação de opinião favorável
a candidato/a, a partido político ou a coligação pela imprensa escrita, mas os
abusos e os excessos, assim como as demais formas de uso indevido do meio de
comunicação, serão apurados nos termos do art. 22 da Lei Complementar n° 64,
de 1990.

CAPÍTULO V
DA PROGRAMAÇÃO NORMAL E

NOTICIÁRIO NO RÁDIO E NA TELEVISÃO

Art. 19 - A partir de l de julho de 2002, é vedado às emissoras de rádio e
televisão, em sua programação normal e noticiário (Lei n° 9.504/97, art. 45, 1 a VI):

1 - 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/a entrevistado/a ou em que haja mani-
pulação de dados;

II - usar trucagem, montagem ou outro recurso de áudio ou vídeo que, de
qualquer forma, degradem ou ridicularizem candidato/a, partido político ou coli-
gação, ou produzir ou veicular programa com esse efeito;

III - veicular propaganda política ou difundir opinião favorável ou contrária a
candidato/a, partido político ou coligação e a seus órgãos ou representantes;

IV - dar tratamento privilegiado a candidato/a, partido político ou coligação;
V - veicular ou divulgar filmes, novelas, minisséries ou qualquer outro pro-

grama com alusão ou crítica a candidato/a ou partido político, mesmo que
dissimuladamente, exceto programas jornalísticos ou debates políticos;

VI - divulgar nome de programa que se refira a candidato/a escolhido/a em
convenção, ainda quando preexistente, inclusive se coincidente com o nome do/a
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candidato/a ou o nome por ele/ela indicado para uso na urna eletrônica. Sendo o
nome do programa o mesmo que o do/a candidato/a, fica proibida a sua divulga-
ção, sob pena de cancelamento do respectivo registro.

§ 1° - Entende-se por trucagem todo e qualquer efeito realizado em áudio ou
vídeo que possa degradar ou ridicularizar candidato/a, partido político ou coliga-
ção, ou que desvirtue a realidade e beneficie ou prejudique qualquer candidato/a,
partido político ou coligação;

§ 2° - Por montagem, entende-se toda e qualquer junção de registros de
áudio ou vídeo que possa degradar ou ridicularizar candidato/a, partido político
ou coligação, ou desvirtue a realidade e beneficie ou prejudique qualquer candida-
to/a, partido político ou coligação.

§ 3° -A inobservância do disposto neste artigo sujeita a emissora ao pagamen-
to 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 n° 9.504/97, art. 45, § 2°).

§ 40 - As disposições deste artigo aplicam-se aos sítios mantidos pelas em-
presas de comunicação social na Internet e demais redes destinadas à prestação
de serviços de telecomunicações de valor adicionado, inclusive provedores da Internet
(Lei n° 9.504/97, art. 45, § 3°).

Art. 20 - A partir de 1° de agosto de 2002, é vedado, ainda, às emissoras
transmitir programa apresentado ou comentado por candidato/a escolhido/a em
convenção (Lei n° 9.504/97, art. 45, § 1°).

§ 1° -A inobservância do disposto neste artigo sujeita a emissora ao pagamen-
to 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 n° 9.504/97, art. 45, § 2°).

§ 2° - As disposições deste artigo aplicam-se aos sítios mantidos pelas empre-
sas de comunicação social na Internet e demais redes destinadas à prestação de
serviços de telecomunicações de valor adicionado (Lei n° 9.504/97, art. 45, § 3°).

Art. 21 - Independentemente da veiculação de propaganda eleitoral gratuita
no horário definido nesta Instrução, 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 políticos com representação
na Câmara dos Deputados, e facultada a dos demais, observado o seguinte (Lei n°
9.504/97, art. 46, 1 a III):

1 - nas eleições majoritárias, a apresentação dos debates poderá ser feita:
a) em conjunto, estando presentes todos os candidatos;
b) em grupos, estando presentes, no mínimo, três candidatos.
II - nas eleições proporcionais, os debates deverão ser organizados de modo

que assegurem a presença de número equivalente de candidatos de todos os par-
tidos políticos e coligações a um mesmo cargo eletivo, podendo desdobrar-se em
mais de um dia;

III - os debates deverão ser parte de programação previamente estabelecida e
divulgada pela emissora, fazendo-se mediante sorteio a escolha do dia e da ordem
de fala de cada candidato/a, salvo se celebrado acordo em outro sentido entre os
partidos políticos e coligações interessados.

§ 1° - Será admitida a realização de debate sem a presença de candidato/a
de algum partido político ou de coligação, desde que o veículo de comunicação
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responsável comprove havê-lo/a convidado com a antecedência mínima de seten-
ta e duas horas da realização do debate (Lei n° 9.504/97, art. 46, § 1°).

§ 2'- É vedada a presença de um mesmo candidato/a a eleição proporcional
em mais de um debate da mesma emissora (Lei n° 9.504/97, art. 46, § 2°).

§ 3'- O descumprimento do disposto neste artigo sujeita a empresa infratora
à suspensão, por vinte e quatro horas, da programação normal e à transmissão a
cada quinze minutos da informação de que se encontra fora do ar por ter desobe-
decido à lei eleitoral. Em cada reiteração de conduta, o período de suspensão será
duplicado (Lei n° 9.504/97, art. 46, § 3 0 , c.c. o art. 56, § 1° e 20).

§ 4° - As disposições deste artigo aplicam-se, no que couber, à realização de
debates na Internet ou em qualquer outro meio eletrônico de comunicação.

CAPÍTULO VI
DA PROPAGANDA ELEITORAL GRATUITA

NO RÁDIO E NA TELEVISÃO

Art. 22 - A propaganda eleitoral no rádio e na televisão restringe-se ao horá-
rio gratuito disciplinado nesta Instrução, vedada a veiculação de propaganda paga
(Lei n° 9.504/97, art. 44).

Parágrafo único - Será punida, na forma da lei, por veiculação de propagan-
da eleitoral a emissora não autorizada a funcionar pelo poder competente (Lei n°
4.117/62, art. 70; Lei Complementar n° 64/90, art. 22).

Art. 23- Os partidos políticos ou as coligações deverão apresentar mapas de
mídia às emissoras, observados os seguintes requisitos (Res/TSE n° 20.329, de
25/8/98):

1 - 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 ou

pelas coligações para a entrega das fitas com os programas que serão veiculados.
§ 1° - Sem prejuízo do prazo para a entrega das fitas, os mapas de mídia

deverão ser apresentados até as 14h da véspera de sua veiculação.
§ 2° - Para as transmissões previstas para sábados, domingos e segundas-

feiras, os mapas deverão ser apresentados até as 14h da sexta-feira imediatamen-
te anterior.

§ 30_ As emissoras ficam eximidas de responsabilidade decorrente de trans-
missão de programa em desacordo com os mapas de mídia apresentados, quando
não observado o prazo estabelecido nos § 1 o e 20 deste artigo.

Art. 24- Os programas de propaganda eleitoral gratuita deverão ser grava-
dos em meio magnético.

§ 10 - As gravações deverão ser conservadas pelo prazo de vinte dias pelas
emissoras de até um quilowatt e pelo prazo de trinta dias, pelas demais (Lei n°
4.117/62, art. 71, § 3°, com alterações do DL 236/67).

§ 2° - As emissoras e os partidos políticos ou coligações acordarão, sob a
supervisão do/a juiz/juíza eleitoral, sobre a entrega das gravações, obedecida a
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antecedência mínima de três horas do horário previsto para o início da transmis-
são, dos programas divulgados em rede; e de doze horas das inserções, sempre no
local da geração, que deverá permanecer aberto com pessoa responsável para re-
cebimento das fitas.

§ 30 - Em cada fita a ser encaminhada à emissora, o partido político ou a
coligação deverá incluir a denominada claquete, na qual deverão constar as infor-
mações constantes dos incisos 1 a IV do caput do artigo anterior, que servirá para
controle interno da emissora, não devendo ser veiculada ou computada no tempo
reservado para o programa eleitoral.

§ 40 - A fita para a veiculação da propaganda eleitoral deverá ser entregue à
emissora geradora pelo/a representante legal do partido político ou da coligação,
ou por pessoa por ele/ela indicada, contra recibo.

§ 50 - Durante os períodos mencionados no § 10 deste artigo, as gravações
ficarão no arquivo da emissora, mas à disposição da autoridade eleitoral compe-
tente, para servir como prova dos abusos ou dos crimes porventura cometidos.

Art. 25 - As emissoras de rádio e de televisão e os canais de televisão por
assinatura, referidos no art. 67 desta Instrução, reservarão, no período de 20 de
agosto a 3 de outubro, horário destinado à divulgação, em rede, da propaganda
eleitoral gratuita, a ser feita da seguinte forma (Lei n° 9.504/97, art. 47, caput, §10,1 aV):

1 - na eleição para presidente da República, às terças e quintas-feiras e aos
sábados:

a) das 7h às 7h25 e das 12h às 12h25, no rádio;
b) das 13h às 13h25 e das 20h30 às 20h55, na televisão.
II - nas eleições para deputado/a federal, às terças e quintas-feiras e aos

sábados:
a) das 7h25 às 7h50 e das 12h25 às 12h50, no rádio;
b) das 13h25 às 13h50 e das 20h55 às 21h20, na televisão.
Ill - nas eleições para governador/a de estado e do Distrito Federal, às se-

gundas, quartas e sextas-feiras:
a) das 7h às 7h20 e das 12h às 12h20, no rádio;
b) das 13h às 13h20 e das 20h30 às 20h50, na televisão.
IV - nas eleições para deputado/a estadual e deputado/a distrital, às segun-

das, quartas e sextas-feiras:
a) das 7h20 às 7h40 e das 12h20 às 12h40, no rádio;
b) das 13h20 às 13h40 e das 20h50 às 21h10, na televisão.
V - na eleição para senador/a, às segundas, quartas e sextas-feiras:
a) das 7h40 às 7h50 e das 12h40 às 12h50, no rádio;
b) dás 13h40 às 13h50 e das 21h10 às 21h20, na televisão.
Parágrafo único. Na veiculação da propaganda eleitoral gratuita, será consi-

derado o horário de Brasília-DF.
Art. 26-O Tribunal Superior Eleitoral e os tribunais regionais eleitorais dis-

tribuirão os horários reservados à propaganda de cada eleição entre os partidos
políticos e as coligações que tenham candidato/a, observados os seguintes critérios
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(Constituição Federal, art. 17, § 30; Lei n° 9.504/97, art. 47, § 20, 1 e II; Ac/TSE O

8.427, de 30/10/86):
1 - um terço, igualitariamente;
II- dois terços, proporcionalmente ao número de representantes na Câmara

dos Deputados, considerado, no caso de coligação, o resultado da soma do núme-
ro de representantes de todos os partidos políticos que a integram.

§ 10 - Para efeito do disposto no inciso II deste artigo, a representação de
cada partido político na Câmara dos Deputados será a existente em 1° de fevereiro
de 1999 (Lei n° 9.504/97, art. 47, § 30; Res/TSE n° 20.627, de 18/5/00).

§ 2° - O número de representantes de partido político que tenha resultado de
fusão ou a que se tenha incorporado outro corresponderá à soma dos representan-
tes que os partidos políticos de origem possuíam na data mencionada no parágrafo
anterior (Lei n° 9.504/97, art. 47, § 4°).

§ 3' - Se o/a candidato/a a presidente, a governador/a ou a senador/a deixar
de concorrer, em qualquer etapa do pleito, e não havendo substituição, far-se-á
nova distribuição do tempo entre os candidatos remanescentes (Lei n° 9.504/97,
art. 47, § 5°).

§ 4° - Para fins de divisão do tempo reservado à propaganda, não serão con-
sideradas as frações de segundo; as sobras que resultarem desse procedimento
serão adicionadas ao tempo destinado ao último partido político ou à coligação a
se apresentar para determinada eleição, a cada dia.

§ 5° - As coligações sempre serão tratadas como um único partido político.
§ 6° - Aos partidos políticos e às coligações que, após a aplicação dos critéri-

os de distribuição referidos no caput, obtiverem direito a parcela do horário eleito-
ral inferior a trinta segundos, será assegurado o direito de acumulá-lo para uso
em tempo equivalente (Lei n° 9.504/97, art. 47, § 6°).

§ 70 - Na hipótese do parágrafo anterior, a Justiça Eleitoral, os representan-
tes das emissoras de rádio e televisão e os representantes dos partidos políticos,
por ocasião da elaboração do plano de mídia referido no artigo 30 desta Instrução,
compensarão sobras e excessos, respeitando-se o horário reservado para propa-
ganda eleitoral gratuita.

§ 8° - É vedado aos partidos políticos e coligações incluir, no horário destina-
do aos candidatos proporcionais, propaganda das candidaturas majoritárias, ou
vice-versa, ressalvada a utilização, durante a exibição do programa, de legendas,
camisetas e acessórios com referência a candidatos majoritários, ou, ao fundo,
cartazes ou fotografias desses candidatos.

§ 9° - O partido político ou a coligação que não observar a regra contida no
parágrafo anterior perderá, em seu horário de propaganda gratuita, tempo equiva-
lente no horário reservado à propaganda da eleição disputada pelo/a candidato/a
beneficiado/a.

Art. 27 - Se houver segundo turno, as emissoras de rádio e televisão reser-
varão, a partir de quarenta e oito horas da proclamação dos resultados do pri-
meiro turno pelo respectivo tribunal e até 25 de outubro de 2002, horário desti-
nado à divulgação da propaganda eleitoral gratuita, dividido em dois períodos
diários de vinte minutos para cada eleição, inclusive aos domingos, iniciando-se
às 7h e às 12h, no rádio, e às 13h e às 20h30, na televisão, horário de Brasília
(Lei n° 9.504/97, art. 49, caput).

46
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§ I  - Em circunscrições onde houver segundo turno para presidente e go-
vernador/a, o horário reservado à propaganda deste iniciar-se-á imediatamente
após o término do horário reservado ao primeiro (Lei n° 9.504/97, art. 49, § 1°).

§ 20 - O tempo de cada período diário será dividido igualitariamente entre os
candidatos (Lei n° 9.504/97, art. 49, § 2°).

§ 3° - Se não houver segundo turno para presidente, a propaganda para
governador/a, em dois períodos diários de vinte minutos, terá início às 7h e às
12h no rádio, e às 13h e às 20h30, na televisão, e o tempo será integralmente a ela
destinado (Res/TSE n° 20.334, de 27/8/98).

Art. 28-O Tribunal Superior Eleitoral e os tribunais regionais eleitorais efe-
tuarão, até 18 de agosto de 2002, 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 (Lei n°
9.504/97, art. 50).

Art. 29- Durante o período mencionado nos arts. 25 e 27 desta Instrução, as
emissoras de rádio e televisão e os canais por assinatura, referidos no art. 67
desta Instrução, reservarão, ainda, trinta minutos diários, inclusive aos domin-
gos, para a propaganda eleitoral gratuita, a serem usados em inserções de até
sessenta segundos, a critério do respectivo partido político ou coligação, assina-
das obrigatoriamente pelo partido político ou coligação, e distribuídas, ao longo da
programação veiculada entre as 8h e as 24h, nos termos, respectivamente, do art.
26 desta Instrução, obedecido o seguinte (Lei n° 9.504/97, art. 51, 1, III e IV; Res/
TSE n° 20.265, de 1°/7/98):

1 - o tempo será dividido em partes iguais - seis minutos para cada cargo -
para a utilização nas campanhas dos candidatos às eleições majoritárias e propor-
cionais, bem como de suas legendas partidárias ou das que componham a coliga-
ção, quando for o caso;

II - a distribuição levará em conta os blocos de audiência entre as 8h e as
12h, as 12h e as 18h, as 18h e as 21h, as 21h e as 24h, de modo que o número de
inserções seja dividido igualmente entre eles;

III - na veiculação das inserções, é vedada a utilização de gravações exter-
nas, montagens ou trucagens, computação gráfica, desenhos animados e efeitos
especiais, e a veiculação de mensagens que possam degradar ou ridicularizar can-
didato/a, partido político ou coligação.

§ 1° - As inserções no rádio e na televisão serão calculadas à base de trinta
segundos e poderão ser divididas em módulos de quinze segundos, ou agrupadas
em módulos de sessenta segundos, a critério de cada partido político ou coligação
(Res/TSE n° 20.698, de 15/8/00).

§ 2° - Se houver segundo turno, o tempo diário reservado às inserções será
de trinta minutos diários, sendo quinze minutos para campanha de presidente da
República e quinze minutos para campanha de governador/a, divididos igualitari-
amente entre os candidatos; se, após proclamados os resultados, não houver se-
gundo turno para presidente da República, o tempo será integralmente destinado
à eleição de governador/a, onde houver (Res/TSE n° 20.377, de 6/10/98).

Art. 30-A partir do dia 8 de julho de 2002, o Tribunal Superior Eleitoral e os
tribunais regionais eleitorais convocarão os partidos políticos e a representação
das emissoras de televisão para elaborarem o plano de mídia, nos termos do artigo
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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 (Lei n°
9.504/97, art. 52).

Art. 31 - O/A candidato/a cujo registro esteja sub judice poderá efetuar todos
os atos relativos à sua campanha eleitoral, inclusive, utilizar o horário eleitoral gra-
tuito para sua propaganda.

Art. 32 - Não serão admitidos cortes instantâneos ou qualquer tipo de cen-
sura prévia nos programas eleitorais gratuitos (Lei n° 9.504/97, art. 53, caput).

§ 1° - É vedada a veiculação de propaganda que possa degradar ou ridicu-
larizar candidatos, sujeitando-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 n° 9.504/97, art. 53, § 1°).

§ 2° - Sem prejuízo do disposto no parágrafo anterior, a requerimento de
partido político, coligação ou candidato/a, a Justiça Eleitoral impedirá a
reapresentação de propaganda ofensiva à honra de candidato/a, à moral e aos
bons costumes (Lei n° 9.504/97, art. 53, § 2°).

§ 3° - A reiteração de conduta que já tenha sido punida pela Justiça Eleitoral
poderá ensejar a suspensão temporária do programa.

Art. 33- Dos programas de rádio e televisão destinados à propaganda eleitoral
gratuita de cada partido político ou coligação poderá participar, em apoio aos candi-
datos, qualquer cidadão/ã não filiado/a a outra agremiação partidária ou a partido
político integrante de outra coligação, sendo vedada a participação de qualquer pes-
soa mediante remuneração (Lei n° 9.504/97, art. 54, ccipuÍ.

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 o apoio a outros candidatos (Lei n° 9.504/97, art. 54, parágrafo
único; Res/TSE n° 20.383, de 8/10/98).

Art. 34- Na propaganda eleitoral no horário gratuito, são aplicáveis ao parti-
do político, coligação ou candidato/a as seguintes vedações (Lei n° 9.504/97, art.
55, caput, c.c. o art. 45, 1 e II):

1 - 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/a entrevistado/a ou em que haja mani-
pulação de dados;

II - usar trucagem, montagem ou outro recurso de áudio ou vídeo que, de
qualquer forma, degradem ou ridicularizem candidato/a, partido político ou coli-
gação, 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 subseqüente, dobrada a cada reincidên-
cia, devendo, no mesmo período, exibir-se a informação de que a não-veiculação
do programa resulta de infração da lei eleitoral (Lei n° 9.504/97, art. 55, parágrafo
único).

Art. 35 - Compete aos partidos políticos e às coligações, por meio de comis-
são especialmente designada para esse fim, distribuir entre os candidatos
registrados os horários que lhes forem destinados pela Justiça Eleitoral.
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CAPÍTULO VII
DAS CONDUTAS VEDADAS AOS AGENTES PÚBLICOS

EM CAMPANHA ELEITORAL
Art. 36 - São proibidas aos agentes públicos, servidores ou não, as seguintes

condutas tendentes a afetar a igualdade de oportunidades entre candidatos nos
pleitos eleitorais (Lei n° 9.504/97, art. 73, caput, 1 a VIII):

1 - ceder ou usar, em beneficio de candidato/a, partido político ou coligação,
bens móveis ou imóveis pertencentes à administração direta ou indireta da União,
dos estados, do Distrito Federal, dos territórios e dos municípios, ressalvada a
realização de convenção partidária;

II- usar materiais ou serviços, custeados pelos governos ou casas legislativas,
que excedam as prerrogativas consignadas nos regimentos e normas dos órgãos
que integram;

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/a, partido político ou coligação, du-
rante o horário de expediente normal, salvo se o/a servidor/a ou o/a empregado/
a estiver licenciado/a;

IV - fazer ou permitir uso promocional em favor de candidato/a, partido po-
lítico ou coligação, de distribuição gratuita de bens e serviços de caráter social
custeados ou subvencionados pelo poder público;

V - nomear, contratar ou de qualquer forma admitir, demitir sem justa causa,
suprimir ou readaptar vantagens ou por outros meios dificultar ou impedir o exercí-
cio funcional e, ainda, ex officio, remover, transferir ou exonerar servidor público,
na circunscrição do pleito, nos três meses que o antecedem e até a posse dos eleitos,
sob pena de nulidade de pleno direito, ressalvadas:

a) a nomeação ou exoneração de cargos em comissão e designação ou dis-
pensa de funções de confiança;

b) a nomeação para cargos do Poder Judiciário, do Ministério Público, dos
Tribunais ou Conselhos de Contas e dos órgãos da Presidência da República;

c) a nomeação dos aprovados em concursos públicos homologados até o início
daquele prazo;

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

e) a transferência ou remoção ex officio de militares, policiais civis e de agen-
tes penitenciários:

VI - nos três meses que antecedem o pleito:
a) realizar transferência voluntária de recursos da União aos estados e muni-

cípios, e dos estados aos municípios, sob pena de nulidade de pleno direito, res-
salvados 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;

b) com exceção da propaganda de produtos e serviços que tenham concor-
rência no mercado, autorizar publicidade institucional dos atos, programas, obras,
serviços e campanhas dos órgãos públicos, ou das respectivas entidades da admi-
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nistração indireta, salvo em caso de grave e urgente necessidade pública, assim
reconhecida pela Justiça Eleitoral;

c) fazer pronunciamento em cadeia de rádio e televisão fora do horário eleito-
ral gratuito, salvo quando, a critério da Justiça Eleitoral, se tratar de matéria
urgente, relevante e característica das funções de governo.

VII - realizar, em ano de eleição, antes do prazo fixado no inciso anterior,
despesas com publicidade dos órgãos públicos, ou das respectivas entidades da
administração indireta, que excedam a média dos gastos nos três últimos anos
que antecedem o pleito ou do último ano imediatamente anterior à eleição, preva-
lecendo o que for menor;

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 9 de abril de 2002 e até a posse dos eleitos.

§ 1° - Reputa-se agente público, para os efeitos deste artigo, quem exerce,
ainda que transitoriamente ou sem remuneração, por eleição, nomeação, designa-
ção, contratação ou qualquer outra forma de investidura ou vínculo, mandato,
cargo, emprego ou função nos órgãos ou entidades da administração pública dire-
ta, indireta ou fundacional (Lei n° 9.504/97, art. 73, § 1°).

§ 2° - A vedação do inciso 1 do caput não se aplica ao uso, em campanha, de
transporte oficial pelo presidente da República, obedecido o disposto no art. 37
desta Instrução, nem ao uso, em campanha, pelos candidatos à reeleição de pre-
sidente e vice-presidente da República, de governador/a e vice-governador/a de
estado e do Distrito Federal, de suas residências oficiais, com os serviços inerentes
à sua utilização normal, para realização de contatos, encontros e reuniões perti-
nentes à própria campanha, desde que não tenham caráter de ato público (Lei n°
9.504/97, art. 73, § 2°).

§ 3° - Também não caracteriza a hipótese do inciso 1, do caput, a permanên-
cia de candidato/a a cargo eletivo em residência oficial, com o uso dos serviços
inerentes à sua utilização normal e eventual realização de contatos, encontros e
reuniões pertinentes à própria campanha, desde que não tenham caráter público.

§ 4° - O/A ocupante de residência oficial poderá, no seu interior, gravar
mensagens para propaganda eleitoral, desde que não se utilize de imagens exter-
nas do local ou que a ele se refira.

§ 5° - 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 (Lei n° 9.504/97, art. 73, § 3°).

§ 6° - As exceções referidas nas alíneas b e c do inciso VI deste artigo serão
examinadas e reconhecidas pelo presidente do Tribunal Superior Eleitoral, quan-
do se tratar de órgão ou entidade federal, ou pelo presidente do respectivo Tribu-
nal Regional Eleitoral quando se tratar de órgão ou entidade estadual; dessas
decisões caberá agravo para o Tribunal pleno.

§ 7° - O descumprimento do disposto neste artigo acarretará a suspensão
imediata da conduta vedada, quando for o caso, e sujeitará os agentes responsá-
veis 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 n° 9.504/97, art. 73, § 5°, c.c. o art. 78).
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§ 8° - No caso de descumpnmento dos incisos 1, II, III, 1V e VI do caput, sem
prejuízo do disposto no parágrafo anterior, o/a candidato/a beneficiado/a, agente pú-
blico ou não, ficará sujeito/a à cassação do registro ou do diploma (Lei n° 9.504/97, art.
73 § 50 c.c., o art. 78, com redação dada pela Lei n° 9.840/99, art. 2°).

§ 9°-As multas de que trata este artigo serão duplicadas a cada reincidência
(Lei n° 9.504/97, art. 73, § 6°).

§ 10 - As condutas enumeradas no caput caracterizam, ainda, atos de
improbidade administrativa, a que se refere o art. 11, 1, da Lei n° 8.429, de 2 de
junho de 1992, e sujeitam-se às disposições daquele diploma legal, em especial,
às cominações do art. 12, III (Lei n° 9.504/97, art. 73, § 7°).

§ 11 - Aplicam-se as sanções do § 70 deste artigo aos agentes públicos res-
ponsáveis pelas condutas vedadas e aos partidos políticos, às coligações e aos
candidatos que delas se beneficiarem (Lei n° 9.504/97, art. 73, § 8°).

Art. 37 - O ressarcimento das despesas com o uso de transporte oficial pelo
presidente da República e sua comitiva em campanha ou evento eleitoral será de
responsabilidade do partido político ou da coligação a que esteja vinculado (Lei n°
9.504/97, art. 76, caput).

§ 1° - O ressarcimento de que trata este artigo terá por base o tipo de trans-
porte usado e a respectiva tarifa de mercado cobrada no trecho correspondente,
ressalvado o uso do avião presidencial, cujo ressarcimento corresponderá ao alu-
guel de uma aeronave de propulsão ajato do tipo táxi aéreo (Lei n° 9.504/97, art.
76, § 1°).

§ 2° - Consideram-se como integrantes da comitiva de campanha eleitoral
todos os acompanhantes que não estejam em serviço oficial.

§ 30 - No transporte do presidente em campanha ou evento eleitoral, são
excluídas da obrigação de ressarcimento as despesas com o transporte dos servi-
dores indispensáveis à sua segurança e atendimento pessoal, que não podem de-
sempenhar atividades relacionadas com a campanha, bem como a utilização de
equipamentos, veículos e materiais necessários à execução daquelas atividades,
que não podem ser empregados em outras.

§ 40 - O vice-presidente da República, o/a governador/a ou o/a vice-gover-
nador/a de estado ou do Distrito Federal em campanha eleitoral não poderão uti-
lizar transporte oficial, que, entretanto, poderá ser usado exclusivamente pelos
servidores indispensáveis a sua segurança e atendimento pessoal, sendo-lhes ve-
dado desempenhar atividades relacionadas com a campanha.

§ 5° - No prazo de dez dias úteis após a 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 (Lei
n° 9.504/97, art. 76, § 2°).

§ 6° -- A falta do ressarcimento, no prazo estipulado, implicará a comunica-
ção do fato ao Ministério Público Eleitoral, pelo órgão de controle interno (Lei n°
9.504/97, art. 76, § 3°).

§ 7o_ Recebida a denúncia do Ministério Público, a Justiça Eleitoral aprecia-
rá o feito no prazo de trinta dias, aplicando aos infratores pena de multa corres-
pondente ao dobro das despesas, duplicada a cada reiteração de conduta (Lei n°
9.504/97, art. 76, § 4°).

Art. 38 - A publicidade dos atos, programas, obras, serviços e campanhas
dos órgãos públicos deverá ter caráter educativo, informativo ou de orientação
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social, dela não podendo constar nomes, símbolos ou imagens que caracterizem
promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos (Constituição Federal,
art. 37, § 1°).

Parágrafo único - Configura abuso de autoridade, para os fins do disposto no
art. 22 da Lei Complementar n° 64, de 1990, a infringência do disposto no caput,
ficando o/a responsável, se candidato/a, sujeito/a ao cancelamento do registro de
sua candidatura (Lei n° 9.504/97, art. 74).

Art. 39 - A partir de 6 de julho de 2002, é vedada a contratação de shows
artísticos pagos com recursos públicos na realização de inaugurações (Lei n°
9.504/97, art. 75).

Art. 40 - É proibido aos candidatos a cargos do Poder Executivo participar,
nos três meses que precedem o pleito, de inaugurações de obras públicas (Lei n°
9.504/97, art. 77, caput).

Parágrafo único - A inobservância do disposto neste artigo sujeita o/a infra-
tor/a à cassação do registro (Lei n° 9.504/97, art. 77, parágrafo único).

CAPÍTULO VIII
DISPOSIÇÕES PENAIS

Art. 41 - 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 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 n° 9.504/97, art. 39, § 50, 1 e II):

1 - o uso de alto-falantes e amplificadores de som ou a promoção de comício
ou carreata;

II - a distribuição de material de propaganda política, inclusive volantes e
outros impressos, ou a prática de aliciamento, coação ou manifestação tendentes
a influir na vontade do/a eleitor/a.

Art. 42- 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 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 n° 9.504/97,
art. 40).

Art. 43 - Constitui crime, punível com detenção de dois meses a um ano ou
pagamento de cento e vinte a cento e cinqüenta dias-multa, divulgar, na propa-
ganda, fatos que sabe inverídicos, em relação a partidos ou a candidatos, capazes
de exercerem influência perante o eleitorado (Código Eleitoral, art. 323).

Parágrafo único - A pena é agravada se o crime é cometido pela imprensa,
rádio ou televisão (Código Eleitoral, art. 323, parágrafo único).

Art. 44 - Constitui crime, punível com detenção de seis meses a dois anos e
pagamento de dez a quarenta dias-multa, caluniar alguém, na propaganda eleito-
ral ou visando a fins de propaganda, imputando-lhe falsamente fato definido como
crime (Código Eleitoral, art. 324).

§ 1 0 -Nas mesmas penas incorre quem, sabendo falsa a imputação, a propala
ou a divulga (Código Eleitoral, art. 324, § 1°).
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§ 2° - A prova da verdade do fato imputado exclui o crime, mas não é admitida:
1 - se, constituindo o fato imputado crime de ação privada, o/a ofendido/a

não foi condenado/a por sentença irrecorrível;
II - se o fato é imputado ao presidente da República ou chefe de governo

estrangeiro;
III - se do crime imputado, embora de ação pública, o/a ofendido/a foi absol-

vido por sentença irrecorrível (Código Eleitoral, art. 324, § 2°, 1 a III).
Art. 45 - Constitui crime, punível com detenção de três meses a um ano e

pagamento de cinco a trinta dias-multa, difamar alguém, na propaganda eleitoral
ou visando a fins de propaganda, imputando-lhe fato ofensivo a sua reputação
(Código Eleitoral, art. 325).

Parágrafo único - A exceção da verdade somente se admite se o/a ofendido/
a é funcionário público e a ofensa é relativa ao exercício de suas funções (Código
Eleitoral, art. 325, parágrafo único).

Art. 46- Constitui crime, punível com detenção até seis meses ou pagamen-
to de trinta a sessenta dias-multa, injuriar alguém, na propaganda eleitoral ou
visando a fins de propaganda, ofendendo-lhe a dignidade ou o decoro (Código
Eleitoral, art. 326).

§ 1° - O/A juiz/juíza pode deixar de aplicar a pena:
1 - se o ofendido, de forma reprovável, provocou diretamente a injúria;
II - no caso de retorsão imediata que consista em outra injúria (Código Elei-

toral, art. 326, § 1°, 1 e II).
§ 2° - Se a injúria consiste em violência ou vias de fato, que, por sua natureza

ou meio empregado, se considerem aviltantes, a pena será de detenção de três
meses a um ano e pagamento de cinco a vinte dias-multa, além das penas corres-
pondentes à violência, prevista no Código Penal (Código Eleitoral, art. 326, § 2°).

Art. 47 - As penas cominadas nos arts. 44, 45 e 46 aumentam-se de um
terço, se qualquer dos crimes é cometido:

1- contra o presidente da República ou chefe de governo estrangeiro;
II - contra funcionário público, em razão de suas funções;
III - na presença de várias pessoas, ou por meio que facilite a divulgação da

ofensa (Código Eleitoral, art. 327, 1 a III).
Art. 48 - Constitui crime, punível com detenção de até seis meses ou paga-

mento de noventa a cento e vinte dias-multa, inutilizar, alterar ou perturbar meio
de propaganda devidamente empregado (Código Eleitoral, art. 331).

Art. 49 - Constitui crime, punível com detenção de até seis meses e paga-
mento de trinta a sessenta dias-multa, impedir o exercício de propaganda (Código
Eleitoral, art. 332).

Art. 50 - Constitui crime, punível com detenção de seis meses a um ano e
cassação do registro se o/a responsável for candidato/a, utilizar organização co-
mercial de vendas, distribuição de mercadorias, prêmios e sorteios para propa-
ganda ou aliciamento de eleitores (Código Eleitoral, art. 334).

Art. 51 - Constitui crime, punível com detenção de três a seis meses e paga-
mento de trinta a sessenta 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 im-
porta a apreensão e a perda do material utilizado na propaganda (Código Eleitoral,
art. 335, parágrafo único).

Art. 52 - Na sentença que julgar ação penal pela infração de qualquer dos
arts. 43 a 46 e 48 a 51, deve o/a juiz/juíza verificar, de acordo com o seu livre
convencimento, se o diretório local do partido político, por qualquer dos seus mem-
bros, concorreu para a prática de delito, ou dela se beneficiou conscientemente
(Código Eleitoral, art. 336).

Parágrafo único - Nesse caso, imporá o/a juiz/juíza ao diretório responsável
pena de suspensão de sua atividade eleitoral pelo prazo de seis a doze meses, agra-
vada até o dobro nas reincidências (Código Eleitoral, art. 336, parágrafo único).

Art. 53 - Constitui crime, punível com detenção de até seis meses e paga-
mento de noventa a cento e vinte dias-multa, participar o/a estrangeiro/a ou bra-
sileiro/a que não estiver no gozo dos seus direitos políticos de atividades partidá-
rias, inclusive comícios e atos de propaganda em recintos fechados ou abertos
(Código Eleitoral, art. 337).

Parágrafo único - Na mesma pena incorrerá o/a responsável pelas emissoras
de rádio ou televisão que autorizar transmissões de que participem os menciona-
dos neste artigo, bem como o/a diretor/a de jornal que lhes divulgar os pronunci-
amentos (Código Eleitoral, art. 337, parágrafo único).

Art. 54- Constitui crime, punível com o pagamento de trinta a sessenta dias-
multa, não assegurar o/a funcionário/a postal a prioridade prevista no art. 239
do Código Eleitoral (Código Eleitoral, art. 338).

Art. 55 - Aplicam-se aos fatos incriminados na legislação eleitoral as regras
gerais do Código Penal (Código Eleitoral, art. 287; Lei n° 9.504/97, art. 90, caput).

Art. 56- As infrações penais previstas nesta Instrução são de ação pública,
e o processo seguirá o disposto nos arts. 357 e seguintes do Código Eleitoral (Có-
digo Eleitoral, art. 355; Lei n° 9.504/97, art. 90, caput).

Art. 57 - Todo cidadão/ã que tiver conhecimento de infração penal prevista
na legislação eleitoral deverá comunicá-la ao/à juiz/juíza da zona eleitoral onde
ela se verificou (Código Eleitoral, art. 356, caput).

§ 1° - Quando a comunicação for verbal, mandará a autoridade judicial re-
duzi-la a termo, assinado pelo/a apresentante e por duas testemunhas, e a reme-
terá ao órgão do Ministério Público local, que procederá na forma do Código Eleito-
ral (Código Eleitoral, art. 356, § 1°).

§ 20 - Se o Ministério Público julgar necessários maiores esclarecimentos e
documentos complementares ou outros elementos de convicção, deverá requisitá-
los diretamente de quaisquer autoridades ou funcionários que possam fornecê-los
(Código Eleitoral, art. 356, § 2°).

Art. 58 - Para os efeitos da Lei n° 9.504/97, respondem penalmente pelos
partidos políticos e pelas coligações os seus representantes legais (Lei n° 9.504/97,
art. 90, § 1°).

Art. 59 - Nos casos de reincidência, as penas pecuniárias previstas nesta
Instrução aplicam-se em dobro (Lei n° 9.504/97, art. 90, § 2°).

CAPÍTULO IX
DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 60- Ressalvado o disposto no art. 26 e seus incisos, da Lei n° 9.504/97,
constitui captação de sufrágio o/a candidato/a doar, oferecer, prometer, ou entre-
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gar, ao/à eleitor/a, com o fim de obter-lhe o voto, bem ou vantagem pessoal de
qualquer natureza, inclusive emprego ou função pública, desde o registro da can-
didatura até o dia da eleição, inclusive, sob pena de multa de R$ 1.064, 10 (um mil
sessenta e quatro reais e dez centavos) a R$ 53.205,00 (cinqüenta e três mil du-
zentos e cinco reais), e cassação do registro ou do diploma, observado o procedi-
mento previsto no art. 22 da Lei Complementar n° 64, de 1990 (Lei n° 9.504/97,
art. 41-A).

Art. 61 - Ninguém poderá impedir a propaganda eleitoral, nem inutilizar,
alterar ou perturbar os meios lícitos nela empregados, bem como realizar propa-
ganda eleitoral vedada por lei ou por esta Instrução (Código Eleitoral, art. 248).

Art. 62- O poder de polícia sobre a propaganda será exercido exclusivamen-
te pelos juizes eleitorais, nos municípios, e pelos juízes designados pelos tribunais
regionais eleitorais nas capitais e municípios com mais de uma zona eleitoral, sem
prejuízo do direito de representação a ser exercido pelo Ministério Público e pelos
demais legitimados.

§ 1° - Na fiscalização da propaganda eleitoral, compete ao/à juiz/juíza eleito-
ral, no exercício do poder de polícia, tomar as providências necessárias para coibir
práticas ilegais, comunicando-as ao Ministério Público, mas não lhe é permitido
instaurar procedimento de oficio para a aplicação de sanções.

§ 2° - 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
n° 9.504/97, art. 41).

Art. 63- Os tribunais regionais eleitorais poderão constituir Coordenação de
Fiscalização de Propaganda Eleitoral para organizar, no estado, e exercer, nas
capitais, o poder geral de polícia em relação à propaganda eleitoral, bem como
dispor sobre localização de comícios e distribuição de outdoors.

§ 1° - A Coordenação de Fiscalização de Propaganda Eleitoral de que trata o
caput deste artigo deverá adotar as providências necessárias para coibir práticas
ilegais, mas não poderá, de oficio, instaurar procedimento para punir irregularida-
des na propaganda, devendo encaminhar notícia ao Ministério Público.

§ 2° - Fica resguardada a competência dos juízes auxiliares designados pelos
tribunais eleitorais para apreciar e julgar as representações de que trata o art. 96
da Lei n° 9.504/97, bem como os pedidos de resposta.

Art. 64 - Para a procedência da representação e imposição de penalidade
pecuniária por realização de propaganda irregular, é necessário que a representa-
ção seja instruída com prova de sua autoria e do prévio conhecimento do/a
beneficiário/a, caso este/esta não seja por ela responsável.

Art. 65 - O prévio conhecimento do/a candidato/a estará demonstrado se
este/esta, intimado/a da existência da propaganda irregular, não providenciar,
no prazo de vinte e quatro horas, sua retirada ou regularização.

Art. 66- Não caracteriza o tipo previsto no art. 39, § 50, II, da Lei n° 9.504/97,
a manifestação individual e silenciosa da preferência do cidadão/à por partido poli-
tico, coligação ou candidato/a, incluída a que se contenha no próprio vestuário ou
que se expresse no porte de bandeira ou de flâmula ou pela utilização de adesivos
em veículos ou objetos de que tenha posse (Res/TSE n° 14.708, de 22/9/94).

§ 10_ 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 propa-
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ganda referidos no caput deste artigo, de modo a caracterizar manifestação coleti-
va, com ou sem utilização de veículos.

§ 2° - No recinto das seções eleitorais e juntas apuradoras, é proibido aos
servidores da Justiça Eleitoral, aos mesários e aos escrutinadores o uso de vestu-
ário ou objeto que contenha qualquer propaganda de partido político ou coligação
ou candidato.

§ 3° - Aos fiscais partidários, nos trabalhos de votação, só é permitido que,
nas vestes utilizadas, constem o nome e a sigla do partido político ou coligação a
que sirvam.

Art. 67- As disposições desta Instrução aplicam-se às emissoras de televisão
que operam em VHF e UHF e aos canais de televisão por assinatura sob a respon-
sabilidade do Senado Federal, da Câmara dos Deputados, das assembléias
legislativas e da Câmara Legislativa do Distrito Federal ou das câmaras munici-
pais (Lei n° 9.504/97, art. 57).

Parágrafo único - Aos canais de televisão por assinatura não compreendidos
no caput deste artigo aplicam-se os arts. 19 e 20 desta Instrução, sendo-lhes veda-
da, ainda, a veiculação de qualquer propaganda eleitoral, salvo a retransmissão
integral do horário eleitoral gratuito e a realização de debates, observadas as dis-
posições desta Instrução.

Art. 68- As emissoras de rádio e televisão terão direito á compensação fiscal
pela cedência do horário gratuito previsto nesta Instrução (Lei n° 9.504/97, art. 99).

Art. 69- A requerimento do Ministério Público, de partido político, de coliga-
ção ou de candidato/a, a Justiça Eleitoral poderá determinar a suspensão, por
vinte e quatro horas, da programação normal de emissora que deixar de cumprir
as disposições desta Instrução (Lei n° 9.504/97, art. 56, caput).

§ 1° - No período de suspensão, a emissora transmitirá a cada quinze minu-
tos a informação de que se encontra fora do ar por ter desobedecido à lei eleitoral
(Lei n° 9.504/97, art. 56, § 1°).

§ 2° - Em cada reiteração de conduta, o período de suspensão será duplicado
(Lei n° 9.504/97, art. 56, § 2°).

Art. 70 - Os candidatos poderão manter sítio na Internet com a terminação
can.br, como mecanismo de propaganda eleitoral.

§ 1° - O/A candidato/a interessado/a deverá providenciar o cadastro do res-
pectivo domínio no órgão gestor da Internet Brasil, responsável pela distribuição e
pelo registro de domínios (www.registro.br), observando a seguinte especfficação:
http://www.nomedocandidatonumerodocandidatouf.can.br , em que
nomedocandidato deverá corresponder ao nome indicado no campo 42 do formulá-
rio ARC - Autorização para Registro de Candidatura, numerodocandidato deverá
corresponder ao número indicado no campo 6 do mesmo formulário e uf deverá
corresponder à sigla da unidade da Federação em que o/a candidato/a estiver con-
correndo, sendo que os candidatos a presidente da República utilizarão a sigla br.

§ 2° - 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/a candidato/a as despesas com
criação, hospedagem e manutenção do sítio.

§ 3' - Os domínios com a terminação can.br  serão automaticamente cancela-
dos após a votação em primeiro turno, salvo os pertinentes a candidatos que este-
jam concorrendo em segundo turno, que serão cancelados após essa votação.
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Art. 71 - Em páginas de provedores de serviços de acesso à Internet não será
admitido nenhum tipo de propaganda eleitoral, em qualquer período.

Art. 72 Não caracterizam propaganda eleitoral o uso e a divulgação regulares
do nome comercial de empresa, ou grupo de empresas, no qual se inclui o nome
pessoal de seu/sua dono/a, ou presidente, desde que feitos habitualmente e não
apenas no período que antecede às eleições (Ac/TSE n° 8.324, de 10/10/86).

Art. 73 - Os feitos eleitorais, no período entre 5 de julho e 1° de novembro de
2002, terão prioridade para a participação do Ministério Público e dos juízes de
todas as Justiças e instâncias, ressalvados os processos de habeas-corpus e de
mandado de segurança (Lei n° 9.504/97, art. 94, caput).

§ 1° - É defeso às autoridades mencionadas neste artigo deixar de cumprir
qualquer prazo desta Instrução, em razão do exercício das funções regulares (Lei
n° 9.504/97, art. 94, § 10).

§ 2° - O descumprimento do disposto neste artigo constitui crime de respon-
sabilidade e será objeto de anotação funcional para efeito de promoção na carreira
(Lei n° 9.504/97, art. 94, § 20).

§ 30 - 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 n° 9.504/97, art. 94, § 3°).

Art. 74 - Ao/À juiz/juíza eleitoral que seja parte em ações judiciais que en-
volvam determinado/a candidato/a é defeso exercer suas funções em processo
eleitoral no qual o/a mesmo/a candidato/a seja interessado/a (Lei n° 9.504/97,
art. 95).

§ 10 - A existência de conflito judicial entre magistrado/a e candidato/a que
preceda à escolha em convenção deve ser entendida como impedimento absoluto
ao exercício dajudicatura eleitoral pelo juiz/juíza nele envolvido, como autor/a ou
réu/ré.

§ 2° - Se a iniciativa judicial superveniente à escolha em convenção é tomada
pelo/a magistrado/a, este/esta se torna, automaticamente, impedido/a de exer-
cer funções eleitorais.

§ 30 - Se, posteriormente à escolha em convenção, candidato/a ajuíza ação
contra juiz/juíza que exerce função eleitoral, o seu afastamento dessa função so-
mente pode decorrer da declaração espontânea de suspeição ou do acolhimento
de exceção oportunamente ajuizada, ficando obstada a possibilidade da exclusão
do/a magistrado/a decorrer apenas de ato unilateral do/a candidato/a.

Art. 75 - A filiação a partido político impede o exercício de funções eleitorais
por membro do Ministério Público, até dois anos do seu cancelamento (Lei Com-
plementar n° 75/93, art. 80).

Art. 76 - Da homologação da respectiva convenção partidária até a apuração
final da eleição, não poderão servir como juizes nos tribunais eleitorais ou como juiz/
juíza eleitoral o cõnjuge, o parente consangüíneo ou afim, até o segundo grau, de
candidato/a a cargo eletivo registrado na circunscrição (Código Eleitoral, art. 14, § 3°).

Art. 77 - Não poderá servir como escrivão/ã eleitoral ou chefe de cartório,
sob pena de demissão, o membro de órgão de direção partidária, nem o/a candi-
dato/a a cargo eletivo, seu cônjuge e seu parente consangüíneo ou afim até o
segundo grau (Código Eleitoral, art. 33, § 1°).
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Art. 78- Poderá candidato/a, partido político ou coligação representar ao Tri-
bunal Regional Eleitoral contra o juiz/juíza eleitoral que descumprir as disposições
desta Instrução ou que der causa ao seu descumprimento, inclusive quanto aos
prazos processuais; neste caso, ouvido o/a representado/a em vinte e quatro horas,
o Tribunal ordenará a observância do procedimento que explicitar, sob pena de
incorrer o/a juiz/juíza em desobediência (Lei n° 9.504/97, art. 97, ca.put).

Parágrafo único - No caso de descumprimento das disposições desta Instru-
ção por Tribunal Regional Eleitoral, a representação poderá ser feita ao Tribunal
Superior Eleitoral, observado o disposto neste artigo (Lei n° 9.504/97, art. 97,
parágrafo único).

Art. 79 - O Tribunal Superior Eleitoral poderá requisitar das emissoras de
rádio e televisão, no período compreendido entre 31 de julho de 2002 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 (Lei n° 9.504/97, art. 93).

Parágrafo único - O Tribunal Superior Eleitoral, a seu juízo exclusivo, poderá
ceder parte do tempo referido no caput deste artigo para utilização por Tribunal
Regional Eleitoral.

Art. 80 - As autoridades administrativas federais, estaduais e municipais
proporcionarão aos partidos políticos e às coligações, em igualdade de condições,
as facilidades permitidas para a respectiva propaganda (Código Eleitoral, art. 256).

Parágrafo único - Nos três meses que antecedem o pleito, independentemen-
te do critério de prioridade, os serviços telefônicos oficiais ou concedidos farão
instalar, nas sedes dos diretórios nacionais e regionais devidamente registrados,
telefones necessários, mediante requerimento do/a respectivo/a presidente e pa-
gamento das taxas devidas (Código Eleitoral, art. 256, § 1°).

Art. 81 - O serviço de qualquer repartição federal, estadual ou municipal,
autarquia, fundação estadual, sociedade de economia mista, entidade mantida ou
subvencionada pelo poder público, ou que realize contrato com este, inclusive o
respectivo prédio e suas dependências, não poderá ser utilizado para beneficiar
partido ou coligação (Código Eleitoral, art. 377, caput).

Parágrafo único - O disposto no caput deste artigo será tomado efetivo, a
qualquer tempo, pelo órgão competente da Justiça Eleitoral, conforme o âmbito
nacional, regional ou municipal do órgão infrator, mediante representação funda-
mentada de autoridade pública, de representante partidário ou de qualquer elei-
tor/a (Código Eleitoral, art. 377, parágrafo único).

Art. 82-Aos partidos políticos e às coligações é assegurada a prioridade postal
a partir 7 de agosto de 2002 para a remessa de material de propaganda de seus
candidatos (Lei n° 9.504/97, art. 36, caput, Código Eleitoral, art. 239).

Art. 83 - As reclamações, as representações e os recursos sobre a matéria
disciplinada nesta Instrução são considerados de natureza urgente, devendo seu
julgamento preferir aos demais.

Art. 84 - No prazo de até 30 dias após o pleito, os candidatos, os partidos
políticos e as coligações deverão remover a propaganda eleitoral, com a restaura-
ção do bem em que fixada, se for o caso.

Parágrafo único - O descumprimento do que determinado no caput sujeitará
os responsáveis às conseqüências previstas na legislação comum aplicável.
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Art. 85- Em caso de necessidade, os tribunais regionais eleitorais, sem pre-
juízo das providências de sua alçada, solicitarão ao Tribunal Superior Eleitoral a
força federal necessária para o cumprimento da lei e desta Instrução (Código Elei-
toral, arts. 30, XII, e 23, XIV).

Ari. 86- Esta Instrução entrará em vigor na data de sua publicação.
Sala de Sessões do Tribunal Superior Eleitoral.

Brasília, 21 de fevereiro de 2002.
Ministro NELSON JOBIM, presidente
Ministro FERNANDO NEVES, relator

Ministro SEPÚLVEDA PERTENCE
Ministra ELLEN GRACIE
Ministro GARCIA VIEIRA

Ministro SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA
Ministro LUIZ CARLOS MADEIRA

Fonte: "site" do Tribunal Superior Eleitoral.



LESOLUÇÃO TSE N° 20.993
(26/2/2002)

INSTRUÇÃO N°55- CLASSE 12 - DISTRITO FEDERAL (Brasilia).
Relator: Ministro Fernando Neves

Dispõe sobre a escolha e o registro dos candidatos nas
eleições de 2002.

O TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL, usando das atribuições que lhe confe-
rem o art. 105 da Lei n° 9.504, de 30 de setembro de 1997, e o art. 23, IX, do
Código Eleitoral, resolve expedir a seguinte Instrução:

CAPÍTULO 1
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1° - A escolha e o registro de candidatos às eleições de 2002 obedecerão
ao disposto nesta Instrução.

Art. 2° - As eleições para presidente e vice-presidente da República, governa-
dor/a e vice -governador/ a de estado e do Distrito Federal, senador/a e respectivos
suplentes, deputado/a federal, deputado/a estadual ou deputado/a distrital dar-
se-ão, em todo o País, no dia 6 de outubro de 2002 (Lei n° 9.504/97, art. 1°, caput).

Parágrafo único - Na eleição para senador/a, a representação de cada estado e
do Distrito Federal será renovada por dois terços (Constituição Federal, art. 46, § 2°).

CAPÍTULO II
DOS PARTIDOS POLÍTICOS E DAS COLIGAÇÕES

Art. 3° - Poderá participar das eleições o partido político que, até 6 de outu-
bro de 2001, tenha registrado seu estatuto no Tribunal Superior Eleitoral e tenha,
até a data da convenção, órgão de direção constituído na circunscrição, de acordo
com o respectivo estatuto (Lei n° 9.504/97, art. 4°).

Art. 40 - É facultado aos partidos políticos, dentro da mesma circunscrição,
celebrar coligações para eleição majoritária, para proporcional, ou para ambas,
podendo, neste último caso, formar-se mais de uma coligação para a eleição pro-
porcional entre os partidos políticos que integram a coligação para o pleito majori-
tário (Lei n° 9.504/97, art. 6°, caput).

§ 1° - Os partidos políticos que lançarem, isoladamente ou em coligação,
candidato à eleição de presidente da República não poderão formar coligações
para eleição de governador/a de Estado ou do Distrito Federal, senador/a, depu-
tado/a federal e deputado/a estadual ou distrital com partido político que tenha,
isoladamente ou em aliança diversa, lançado candidato/a à eleição presidencial
(Lei n° 9.504/97, art. 60 ; Consulta n° 715, de 26/2/02).
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§ 20 - Um mesmo partido político não poderá integrar coligações diversas para
a eleição de governador/a e a de senador/a; porém, a coligação poderá se limitar à
eleição de um dos cargos, podendo os partidos políticos que a compõem indicar,
isoladamente, candidato/a ao outro cargo (Res/TSE n°20.121, de 12/3/98).

§ 3° Quando partidos políticos ajustarem coligação para eleição majoritária e
para proporcional, poderão ser formadas coligações diferentes para a eleição pro-
porcional entre os partidos políticos que integram a coligação para o pleito majoritá-
rio (Res/TSE n°20.121, de 12/3/98).

§ 4' - Poderá o partido político integrante de coligação majoritária, compondo-
se com outro ou outros, dessa mesma aliança, para eleição proporcional, constituir
lista própria de candidatos à Cãmara dos Deputados, Assembléia ou Câmara
Legislativa (Res/TSE n°20.121, de 12/3/98).

§ 5° É vedada a inclusão de partido político estranho à coligação majoritá-
ria, para formar com integrante do referido bloco partidário aliança diversa, desti-
nada a disputar eleição proporcional (Res/TSE n° 20.121, de 12/3/98).

§ 60 - O órgão competente da Justiça Eleitoral decidirá sobre denominações
idênticas de coligações, observadas, no que couber, as regras constantes desta
Instrução relativas à homonímia de candidatos.

Art. 50 - A coligação terá denominação própria, que poderá ser a junção de
todas as siglas dos partidos políticos que a integram, sendo a ela atribuídas as
prerrogativas e as obrigações dos partidos políticos no que se refere ao processo
eleitoral, devendo funcionar como um só partido no relacionamento com a Justiça
Eleitoral e no trato dos interesses interpartidários (Lei n° 9.504/97, art. 6°, § 1°).

Parágrafo único - O partido político coligado possui legitimidade para agir
isoladamente somente na hipótese de dissidência interna, ou quando questionada
a validade da própria coligação (Ac/TSE n° 18.421, de 21/6/01).

Art. 6° - Na formação de coligações, devem ser observadas as seguintes nor-
mas (Lei n° 9.504/97, art. 6°, § 3 0 , 1, III e IV):

i - os partidos políticos integrantes da coligação devem designar um represen-
tante, 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;

II - a coligação será representada perante a Justiça Eleitoral pela pessoa
designada na forma do inciso anterior 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.
III - na chapa da coligação para as eleições, proporcionais, podem inscrever-

se candidatos filiados a qualquer partido político dela integrante, em número so-
bre o qual deliberem, assegurado o mínimo de um/a por partido.

CAPÍTULO III
DAS CONVENÇÕES

Art. 7° - As convenções destinadas a deliberar sobre escolha dos candidatos
e das coligações serão realizadas no período de 10 a 30 de junho de 2002, lavran-
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do-se a respectiva ata em livro aberto e rubricado pela Justiça Eleitoral, podendo
ser utilizados os já existentes, obedecidas as normas estabelecidas no estatuto
partidário (Lei n° 9.504/97, arts. 70 , caput, e 80).

§ 1° - Em caso de omissão do estatuto, caberá ao órgão de direção nacional
do partido político estabelecer as referidas normas, publicando-as no Diário Ofici-
al da União até 9 de abril de 2002 e encaminhando-as ao Tribunal Superior Elei-
toral antes da realização das convenções (Lei n° 9.504/97, art. 70, § 1°; Lei n°
9.096/95, art. 10).

§ 2° - 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 (Lei n° 9.504/97, art. 8°, § 2°).

§ 3°_ Para os efeitos do parágrafo anterior, os partidos políticos deverão comu-
nicar ao responsável pelo local, com antecedência mínima de setenta e duas horas,
a intenção de ali realizar o evento. Na hipótese de coincidência de datas, prevalecerá
a comunicação protocolada primeiro.

Art. 8°-Aos detentores de mandato de deputado /a federal, estadual ou distrital
e aos que tenham exercido esses cargos em qualquer período da legislatura que
estiver em curso é assegurado o pedido de registro da candidatura para o mesmo
cargo, pelo partido político a que estejam filiados (Lei n° 9.504/97, art. 8°, § 1°).

Parágrafo único - Os candidatos natos deverão comunicar ao partido, até o
início da convenção partidária, o interesse em disputar o pleito, devendo ser regis-
trado tal fato na ata da convenção.

Art. 90 - As convenções partidárias para a escolha de candidatos sortearão,
em cada Estado, os números que devam corresponder a cada candidato/a, con-
signando na ata o resultado do sorteio (Código Eleitoral, art. 100, § 2°).

Art. 10 - Se a convenção partidária de nível inferior se opuser, na deliberação
sobre coligações, às diretrizes legitimamente estabelecidas pela convenção nacio-
nal, os órgãos superiores do partido político poderão, nos termos do respectivo esta-
tuto, anular a deliberação e os atos dela decorrentes (Lei n° 9.504/97, art. 70, § 2°).

§ 1° -As anulações de deliberações dos atos decorrentes de convenção parti-
dária, na condição acima estabelecida, deverão ser comunicadas aos tribunais
eleitorais até o fim do prazo para impugnação do registro de candidatos.

§ 2° - Se da anulação decorrer a necessidade de escolha de novos candida-
tos, o pedido de registro deverá ser apresentado aos tribunais eleitorais até o dia 5
de julho de 2002; ou nos dez dias seguintes à deliberação, se esse prazo vencer
após aquela data.

CAPÍTULO IV
DOS CANDIDATOS

Art. 11 - Qualquer cidadão/ã pode pretender investidura em cargo eletivo,
respeitadas as condições constitucionais e legais de elegibilidade e as causas de
inelegibiidades (Código Eleitoral, art. 3 0 ; Lei Complementar n° 64/90, art. 10).

§ 1° - São condições de elegibilidade, na forma da lei (Constituição Federal, art.
14, § 3°, 1 a VI):

1- a nacionalidade brasileira;
II - o pleno exercício dos direitos políticos;
III - o alistamento eleitoral;
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1V - o domicílio eleitoral na circunscrição;
V - a filiação partidária;
VI- a idade mínima de: trinta e cinco anos para presidente e vice-presidente

da República e senador; trinta anos para governador e vice-governador de estado
e do Distrito Federal; e vinte e um anos para deputado federal, deputado estadual
ou distrital.

§ 2° - A idade mínima constitucionalmente estabelecida como condição de
elegibilidade é verificada tendo por referência a data da posse (Lei n° 9.504/97,
art. 11, § 2°).

Art. 12- Para concorrer às eleições, o/a candidato/a deverá possuir domicí-
lio eleitoral na respectiva circunscrição desde 6 de outubro de 2001 e estar com a
filiação deferida pelo partido na mesma data, desde que o estatuto partidário não
estabeleça prazo superior (Lei n° 9.504/97, art. 9°, caput).

§ 1° - Havendo fusão ou incorporação de partidos políticos após o prazo esti-
pulado no caput, será considerada, para efeito de filiação partidária, a data de filiação
do candidato/a ao partido de origem (Lei n° 9.504/97, art. 9°, parágrafo único).

§ 2° - Ao/À candidato/a militar da ativa basta o pedido de registro da candi-
datura, após prévia escolha em convenção partidária (Constituição Federal, art.
14, § 8°; Ac/TSE n° 11.314, de 30/8/90).

§ 3'- Os magistrados e os membros dos tribunais de contas estão dispensa-
dos de cumprir o prazo de filiação partidária previsto no caput deste artigo, deven-
do satisfazer tal condição de elegibilidade até seis meses antes das eleições, prazo
de desincompatibilização estabelecido pela Lei Complementar n° 64/90 (Res/TSE
n° 19.978, de 25/9/97).

§ 4'- Não é permitido registro de um/a mesmo/a candidato/a para mais de
um cargo (Código Eleitoral, art. 88, caput).

§ 5° Nos municípios criados até 31 de dezembro de 2001, o domicílio eleito-
ral será comprovado pela inscrição nas seções eleitorais que funcionem dentro
dos limites territoriais do novo município.

Art. 13- São inelegíveis os inalistáveis e os analfabetos (Constituição Federal,
art. 14, § 4°).

Art. 14- O/A presidente da República, os governadores de estado e do Dis-
trito Federal e quem os houver sucedido ou substituído no curso dos mandatos
poderão ser reeleitos para um único período subseqüente (Constituição Federal,
art. 14, § 5°).

§ I' - Para concorrerem a outros cargos, o/a presidente da República, os gover-
nadores de estado e do Distrito Federal e os prefeitos devem renunciar aos respectivos
mandatos até seis meses antes do pleito (Constituição Federal, art. 14, § 6°).

§ 2° - São inelegíveis, no território de jurisdição do titular, o cônjuge e os
parentes consangüíneos ou afins, até o segundo grau ou por adoção, do/a presi-
dente da República, de governador/a de estado ou do Distrito Federal, ou de quem
os haja substituído dentro dos seis meses anteriores ao pleito, salvo sejá titular de
mandato eletivo e candidato/a à reeleição (Constituição Federal, art. 14, § 7°).

§ 3° - Para se beneficiar da ressalva prevista no § 7° do art. 14 da Constitui-
ção Federal, o/a suplente precisa ter assumido definitivamente o mandato (Ac/
TSE n° 19.422, de 23/8/01).
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CAPÍTULO V
DO NÚMERO DAS LEGENDAS PARTIDÁRIAS E DOS CANDIDATOS

Art. 15-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 n° 9.504/97, art. 15, § 1°).

§ 10 - Aos candidatos de partidos políticos resultantes de fusão é permitido:
1 - 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 dois 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/a candidato/a não
tenha preferência sobre o número que vier a ser composto.

§ 2° - Aos candidatos natos é permitido requerer novo número ao órgão de
direção do seu partido político, independentemente do sorteio realizado em con-
venção (Lei n° 9.504/97, art. 15, § 2°).

§ 30 - Os candidatos de coligações, nas eleições majoritárias, serão registrados
com o número da legenda do respectivo partido político e, nas eleições proporcionais,
com o número da legenda do respectivo partido político, acrescido do número que
lhes couber, observado o disposto no artigo seguinte (Lei n° 9.504/97, art. 15, § 30)•

Art. 16-A identificação numérica dos candidatos se dará mediante a obser-
vação dos seguintes critérios (Lei n° 9.504/97, art. 15, 1 a III):

1- os candidatos aos cargos de presidente e governador/a concorrerão com o
número identificador do partido político ao qual estiverem filiados;

II - os candidatos ao cargo de senador/a concorrerão com o número
identificador do partido político ao qual estão filiados, seguido de um algarismo à
direita;

III - os candidatos ao cargo de deputado/a federal concorrerão com o núme-
ro do partido político ao qual estiverem filiados, acrescido de dois algarismos à
direita;

IV - os candidatos aos cargos de deputado/a estadual ou distrital concorre-
rão com o número do partido político ao qual estiverem filiados, acrescido de três
algarismos à direita.

Parágrafo único - Nos estados em que for possível que o número de candidatos
a deputado/a federal por um mesmo partido político exceda a centena, serão obser-
vados os seguintes critérios:

1 - ao número do partido político ao qual estiverem filiados serão acrescidos
três algarismos à direita;

II - aos candidatos que concorreram na eleição anterior ao mesmo cargo,
será facultado manter os mesmos dois números finais;

III - não poderá haver número idêntico para candidato/a a deputado/a fede-
ral e a deputado/a estadual ou distrital, tendo estes últimos preferência na utili-
zação dos números que lhes foram atribuídos na eleição anterior.

Art. 17 - Nos Estados em que houver a possibilidade de um partido lançar
mais de cem candidatos, será afastada a aplicação do parágrafo único do artigo
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anterior, desde que todos os partidos políticos participantes do pleito tenham apre-
sentado ao Tribunal Regional Eleitoral renúncia ao direito de indicação de mais de
cem candidatos.

CAPÍTULO VI
DO REGISTRO DOS CANDIDATOS

SEÇÃO 1
DO NÚMERO DE CANDIDATOS A SEREM REGISTRADOS

Art. 18- Cada partido político ou coligação poderá requerer registro de um/a
candidato/a a presidente da República, de um/a candidato/a a governador/a em
cada estado e no Distrito Federal, com seus respectivos vices, e de até dois candida-
tos para o Senado Federal em cada unidade da Federação, estes com dois suplentes
cada um/a (Constituição Federal, arts. 28, caput, 46, § 1 a 30, e 77, caput).

Art. 19 - Cada partido político poderá requerer o registro de candidatos para a
Câmara dos Deputados e para as Câmara e Assembléias Legislativas até cento e cin-
qüenta por cento do número de lugares a preencher (Lei n° 9.504/97, art. 10, caput).

§ l - No caso de coligação para as eleições proporcionais, independente-
mente do número de partidos políticos que a integrem, poderão ser registrados
candidatos até o dobro do número de lugares a preencher (Lei n° 9.504/97, art.
10, § 1°).

§ 2° - Nas unidades da Federação em que o número de lugares a preencher
para a Câmara dos Deputados não exceder vinte, cada partido político poderá
requerer o registro de candidatos a deputado/a federal e a deputado/a estadual
ou distrital até o dobro das respectivas vagas; havendo coligação, estes números
poderão ser acrescidos de até mais cinqüenta por cento (Lei n° 9.504/97, art. 10,
§ 2°; Res/TSE n° 20.046, de 9/12/97).

§ 3° - Do número de vagas resultante das regras previstas neste artigo, cada
partido político ou coligação deverá reservar o mínimo de trinta por cento e respeitar
o máximo de setenta por cento para candidaturas de cada sexo (Lei n° 9.504/97,
art. 10, § 30)

§ 4° - Nos cálculos da reserva de vagas prevista no § 3 0 deste artigo, qualquer
fração resultante será igualada a um e desprezada nos demais cálculos previstos
neste artigo (Lei n° 9.504/97, art. 10, § 4°).

§ 50 - No caso de as convenções para a escolha de candidatos não indicarem
o número máximo de candidatos previsto no caput e nos § 1 e 2° deste artigo, os
órgãos de direção dos partidos políticos respectivos poderão preencher as vagas
remanescentes até 7 de agosto de 2002, respeitadas as normas legais e estatutárias
cabíveis (Lei n° 9.504/97, art. 10, § 50, e Código Eleitoral, art. 101, § 5°).

§ 6° - Não é possível a substituição de candidatos fora dos percentuais esta-
belecidos para cada sexo, nem mesmo por ocasião do preenchimento das vagas
remanescentes (Ac/TSE n° 17.433, de 20/9/00).

SEÇÃO II
DO PEDIDO DE REGISTRO

Art. 20- Os partidos políticos e as coligações solicitarão à Justiça Eleitoral o
registro de seus candidatos até as dezenove horas do dia cinco de julho de 2002 (Lei
n°9.504/97, art. 11, cczput).
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Art. 21 - Os candidatos a presidente e vice-presidente da República serão
registrados no Tribunal Superior Eleitoral; os candidatos a governador/a e vice-
governador/a, senador/a e respectivos suplentes, e a deputado/a federal, estadu-
al ou distrital serão registrados nos tribunais regionais eleitorais (Código Eleitoral,
art. 89, 1 e II).

§ 1° - O registro de candidato/a a presidente e vice-presidente da República
e a governador/a e vice-governador/a de estado ou do Distrito Federal far-se-á
sempre em chapa única e indivisível, ainda que resulte a indicação de coligação
(Código Eleitoral, art. 91).

§ 20 - O registro de candidato/a a senador/a far-se-á com os dos respectivos
suplentes (Código Eleitoral, art. 91, § 10).

Art. 22 - O registro dos candidatos será requerido em formulário aprovado
pelo Tribunal Superior Eleitoral (Requerimento de Registro de Candidatura - RRC),
pelos presidentes dos diretórios nacionais ou regionais, ou das respectivas comis-
sões diretoras provisórias, ou por delegado/a autorizado/a em documento autên-
tico, inclusive telegrama, de quem responda pela direção partidária e com a assi-
natura reconhecida por tabelião (Código Eleitoral, art. 94).

§ 1° - Na hipótese de coligação, o pedido de registro dos candidatos deve ser
subscrito pelos presidentes dos partidos políticos coligados, por seus delegados,
pela maioria dos membros dos respectivos órgãos executivos de direção ou por
representante da coligação designado/a na forma do inciso 1 do art. 6° desta Ins-
trução (Lei n° 9.504/97, art. 6°, § 3°, II).

§ 2° - Com o requerimento de registro, o partido político ou a coligação deverá
indicar, expressamente, o nome da pessoa indicada para representá-la perante o
tribunal eleitoral, fornecendo o número de fax ou o endereço eletrônico no qual
poderão receber intimações e comunicados; a mesma providência deverá ser to-
mada com relação aos delegados indicados para representá-la perante os demais
órgãos da Justiça Eleitoral (Lei n° 9.504/97, art. 6°, IV, a, b e c).

Art. 23 - Na hipótese de o partido político ou a coligação não requerer o
registro de seus candidatos, estes poderão fazê-lo perante o tribunal eleitoral com-
petente até dezenove horas do dia 7 de julho de 2002, em formulário próprio (Re-
querimento de Registro de Candidatura Individual - RRCI), aprovado pelo Tribu-
nal Superior Eleitoral (Lei n° 9.504/97, art. 11, § 4°).

Art. 24-O pedido de registro deverá ser instruído com os seguintes documentos:
1 - cópia da ata da convenção a que se refere o art. 7° desta Instrução, devi-

damente autenticada pelas secretarias do Tribunal Superior Eleitoral ou de tribu-
nais regionais eleitorais, acompanhada de seu texto digitado ou datilografado (Lei
n°9.504/97, art. 11, § 10, 1; Código Eleitoral, art. 94, § 1°, J);

II - autorização do/a candidato/a, por escrito, conforme modelo aprovado
pela Justiça Eleitoral (Autorização para Registro de Candidatura - ARC), do qual
constará o número de fax ou o endereço eletrônico no qual receberá intimações,
notificações e comunicados da Justiça Eleitoral (Lei n° 9.504/97, art. 11, § 1°, II;
Código Eleitoral, art. 94, § 1°, II);

III - prova de filiação partidária, mediante certidão expedida pelo/a escrivão/ã
eleitoral, com base na última relação de eleitores filiados, conferida e arquivada no
cartório eleitoral, salvo quando se tratar de candidatos militares (Lei n° 9.504/97,
art. 11, § 1°, III; Res/TSE n° 19.584, de 30/5/96);
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lv - declaração de bens atualizada, assinada pelo/a candidato/a (Lei n° 9.504/97,
art. 11, § 1°, J\7)

V - cópia do título eleitoral ou da certidão, fornecida pelo cartório eleitoral, de
que o/a candidato/a é eleitor/a na circunscrição ou requereu sua inscrição ou sua
transferência de domicílio até 6 de outubro de 2001 (Lei n° 9.504/97, art. 11, § 1 0 , );

VI -certidão de quitação eleitoral (Lei n°9.504/97, art. 11, § 10, VI);
VII - certidões criminais fornecidas pela Justiça Eleitoral, Federal e Estadual

com jurisdição no domicílio eleitoral do/a candidato/a e pelos tribunais compe-
tentes quando os candidatos gozarem de foro especial (Lei n° 9.504/97, art. 11, §
1 , ' V11);

VIII - fotografia recente do/a candidato/a, em preto e branco, observado o
seguinte (Lei n°9.504/97, art. 11, § 1°, VIII):

a) dimensões: 5x7, sem moldura;
b) papel fotográfico: fosco ou brilhante;
c) cor de fundo: branca;
d) características: frontal (busto), trajes adequados para fotografia oficial e

sem adornos que tenham conotação de propaganda eleitoral, que induzam ou
dificultem o reconhecimento pelo eleitor;

IX - comprovante de escolaridade.
Parágrafo único - Juntamente com o pedido de registro de seus candidatos,

os partidos políticos e as coligações comunicarão à Justiça Eleitoral, no campo
próprio do formulário Autorização para Registro de Candidatura - ARC, os valores
máximos de gastos que farão por candidato/a em cada eleição em que concorre-
rem; tratando-se de coligação, cada partido político que a integra fixará para seus
candidatos o valor máximo de gastos (Lei n° 9.504/97, art. 18, caput e § 1°).

Art. 25- O pedido de registro deverá conter os nomes de todos os candidatos
constantes da ata, digitados ou datilografados.

Art. 26-O/A candidato/a à eleição majoritária será identificado/a pelo nome
indicado no pedido de registro, pela sigla e pelo número do partido político a que
pertencer (Lei n° 9.504/97, art. 83, § 20).

Parágrafo único - O/A candidato/a a senador/a será identificado pelo nú-
mero do partido político a que pertencer, acrescido de um dígito.

Art. 27 - O/A candidato/a às eleições proporcionais indicará, no pedido de
registro, além de seu número e seu nome completo, o nome que constará da urna
eletrônica, que poderá ser o prenome, sobrenome, cognome, nome abreviado, ape-
lido ou nome pelo qual é mais conhecido/a, desde que não se estabeleça dúvida
quanto à sua identidade, não atente contra o pudor e não seja ridículo ou irreverente
(Lei n° 9.504/97, art. 12, caput).

§ l - Verificada a ocorrência de homonímia, a Justiça Eleitoral procederá
atendendo ao seguinte (Lei n° 9.504/97, art. 12, § 1°, 1 a

1- havendo dúvida, poderá exigir do candidato/a prova de que é conhecido/a
pela opção de nome indicada no pedido de registro;

II- ao/à candidato/a que, até 5 de julho de 2002, esteja exercendo mandato
eletivo ou o tenha exercido nos últimos quatro anos, ou que nesse mesmo prazo se
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tenha candidatado com o nome que indicou, será deferido o seu uso, ficando ou-
tros candidatos impedidos de fazer propaganda com esse mesmo nome;

III - ao/à candidato/a que, pela sua vida política, social ou profissional, seja
identificado/a pelo nome que tenha indicado, será deferido o seu uso, ficando
outros candidatos impedidos de fazer propaganda com o mesmo nome;

lv - tratando-se de candidatos cuja homonímia não se resolva pelas regras
dos dois incisos anteriores, a Justiça Eleitoral deverá notificá-los para que, em
dois dias, cheguem a acordo sobre os respectivos nomes a serem usados;

V - não havendo acordo no caso do inciso anterior, a Justiça Eleitoral registra-
rá cada candidato/a com o nome e sobrenome constantes do pedido de registro.

§ 2° - A Justiça Eleitoral poderá exigir do/a candidato/a prova de que é conhe-
cido/a pelo nome por ele/ela indicado, quando seu uso puder confundir o/a elei-
tor/a (Lei n° 9.504/97, art. 12, § 2°).

§ 3°-A Justiça Eleitoral indeferirá todo pedido de nome coincidente com nome
de candidato/a à eleição majoritária, salvo para candidato/a 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 (Lei n° 9.504/97, art.
12, § 3°).

Ari. 28 - O nome que deverá constar na tela da urna eletrônica terá, no
máximo, trinta caracteres, incluindo-se o espaço entre nomes.

Art. 29 - Havendo qualquer falha ou omissão no pedido de registro, que
possa ser suprida pelo candidato/a, partido político ou coligação, o relator/a con-
verterá o julgamento em diligência para que o vício seja sanado, no prazo de seten-
ta e duas horas, contado da respectiva intimação, que poderá ser feita por telegra-
ma, fax ou correio eletrônico (Lei n° 9.504/97, art. 11, § 3°).

SEÇÃO III
DO PROCESSAMENTO DO PEDIDO DE REGISTRO

Art. 30- Protocolizado e autuado o requerimento de registro de candidatura,
o/a presidente do Tribunal, na mesma data, fará a distribuição a um/a relator/a.

Parágrafo único - Nas eleições estaduais, a distribuição do primeiro pedido de
registro que chegar ao Tribunal Regional Eleitoral tornará prevento o/a relator/a
para os demais pedidos do mesmo partido político ou coligação.

Art. 31 - Na autuação dos pedidos de registro de candidatura, serão adotados
os seguintes procedimentos:

1- o Requerimento de Registro de Candidatura - RRC apresentado por parti-
do político ou coligação, contendo os nomes dos candidatos cujos registros são
requeridos, será autuado em separado, acompanhado de cópia autenticada da ata
da convenção partidária, respectiva cópia datilografada ou digitada e demais do-
cumentos referentes à convenção e à comprovação da situação jurídica do partido
político na circunscrição e da legitimidade do/a subscritor/a, bem como do esta-
tuto partidário;

II- serão autuados isoladamente os documentos relativos ao registro de cada
candidato/a, iniciando-se cada processo com o respectivo formulário Autorização
para Registro de Candidatura - ARC;

III - a Secretaria Judiciária dos tribunais eleitorais certificará, nos processos
individuais dos candidatos, o cumprimento do disposto no inciso 1 do artigo 24



ELEIÇÕES/2002

desta Instrução e do inciso 1 deste artigo, bem como, no momento oportuno, o
resultado do julgamento daquele processo.

Parágrafo único - O Sistema de Acompanhamento de Documentos e Proces-
sos - SADP - vinculará numérica e automaticamente o processo individual do/a
candidato/a ao processo principal, referido no inciso 1 deste artigo.

Art. 32 - Os processos individuais dos candidatos serão distribuídos, por
prevenção, ao/à mesmo/a relator/a a quem couber o processo a que se refere o
inciso 1 do artigo anterior e a ele deverão ser apensados após solução final.

Art. 33- A Secretaria Judiciária do Tribunal, após a distribuição do processo,
providenciará:

1 - a inclusão dos dados constantes do pedido de registro no sistema
informatizado de que trata o artigo 63 desta Instrução;

II- em seguida, encaminhará à publicação, na imprensa oficial, edital sobre
o pedido de registro, para ciência dos interessados (Lei Complementar n° 64/90,
art. 30; Código Eleitoral, art. 97, § 1°).

Art. 34- As impugnações ao pedido de registro de candidatura e as questões
referentes a homonímias serão processadas e decididas nos próprios autos dos
processos individuais dos candidatos.

Art. 35 - Encerrado o prazo da impugnação ou, se for o caso, o da contesta-
ção, a Secretaria Judiciária imediatamente informará, nos autos, sobre a instru-
ção do processo, para apreciação do/a relator/a.

Parágrafo único - A informação deverá conter, entre outros, os seguintes
dados:

a) situação jurídica do órgão partidário requerente perante a Justiça Eleitoral;
b) legitimidade do/a subscritor/a do pedido para representar o partido político

ou a coligação;
e) formação da coligação, se for o caso;
d) representante e delegados indicados pela coligação;
e) análise do preenchimento do formulário "Autorização para Registro de

Candidatura";
f)relação da documentação apresentada, com análise de sua regularidade;
g)valor máximo de gastos por candidato em cada eleição.

SEÇÃO 1V
DAS IMPUGNAÇÕES

Art. 36- Caberá a qualquer candidato/a, a partido político, a coligação ou ao
Ministério Público, no prazo de cinco dias, contados da publicação do edital rela-
tivo ao pedido de registro, impugná-lo em petição fundamentada (Lei Complemen-
tar n° 64/90, art. 30, caput).

§ 1° - A impugnação por parte do/a candidato/a, do partido político ou da
coligação não impede a ação do Ministério Público no mesmo sentido (Lei Comple-
mentar n° 64/90, art. 30 , § 1°).

§ 2 0 - Não poderá impugnar o registro de candidato/a o/a representante do
Ministério Público que, nos dois anos anteriores, tenha disputado cargo eletivo,
integrado diretório de partido político ou exercido atividade político-partidária (Lei
Complementar n° 64/90, art. 30, § 2°; Lei Complementar n° 75/93, art. 80).
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§ 30 - O/A 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 seis (Lei Complementar n° 64/90, art. 30, § 30)

Art. 37 - Qualquer cidadão/ã no gozo de seus direitos políticos poderá, no
mesmo prazo previsto no artigo anterior, mediante petição fundamentada, dar
notícia de inelegibilidade sobre a qual, após a audiência do/a candidato/a, se
manifestará o Ministério Público Eleitoral, no prazo de dois dias (Ac/TSE n° 12.375,
DJU de 21/9/92).

Art. 38 - A partir da data em que terminar o prazo previsto no art. 36 desta
Instrução, passará a correr, após notificação via telegrama, fax ou correio eletrôni-
co, o prazo de sete dias para que o/a candidato/a, o partido político ou a coligação
possa contestar a impugnação ou se manifestar sobre a notícia de inelegibilidade,
juntar documentos, indicar rol de testemunhas e requerer a produção de outras
provas, inclusive documentais, que se encontrarem em poder de terceiros, de repar-
tições públicas, ou em procedimentos judiciais, ou administrativos, salvo os proces-
sos que tramitem em segredo de justiça (Lei Complementar n° 64/90, art. 4°).

Art. 39 - Decorrido o prazo do artigo anterior, se não se tratar apenas de
matéria de direito, e a prova protestada for relevante, o/a relator/a designará os
quatro dias seguintes para inquirição das testemunhas do/a impugnante e do/a
impugnado/a, as quais comparecerão por iniciativa das partes que as tiverem
arrolado, após notificação (Lei Complementar , n° 64/90, art. 5°, caput).

§ 10 -As testemunhas do/a impugnante e do/a impugnado/a serão ouvidas
em uma só assentada (Lei Complementar n° 64/90, art. 5°, § 1°).

§ 2° - Nos cinco dias subseqüentes, o/a relator/a procederá a todas as dili-
gências que determinar, de oficio ou a requerimento das partes (Lei Complementar
n° 64/90, art. 5°, § 2°).

§ 3° - No mesmo prazo, o/a relator/a poderá ouvir terceiros referidos pelas
partes ou testemunhas, como conhecedores dos fatos e das circunstâncias que
possam influir na decisão da causa (Lei Complementar n° 64/90, art. 5°, § 3°).

§ 4° - Quando qualquer documento necessário à formação da prova se achar
em poder de terceiro, o/a relator/a poderá, ainda, no mesmo prazo de cinco dias,
ordenar o respectivo depósito (Lei Complementar n° 64/90, art. 5°, § 40).

§ 50 - Se o terceiro, sem justa causa, não exibir o documento, ou não compa-
recer ajuízo, poderá o/a relator/a contra ele expedir mandado de prisão e instaurar
processo por crime de desobediência (Lei Complementar n° 64/90, art. 5°, § 5°).

Art. 40- Encerrado o prazo da dilação probatória, nos termos do artigo ante-
rior, as partes, inclusive o Ministério Público, poderão apresentar alegações no
prazo comum de cinco dias (Lei Complementar n° 64/90, art. 6°).

Art. 41 - Encerrado o prazo para alegações ou para manifestação do Ministé-
rio Público, quando se tratar de notícia de inelegibilidade, os autos serão conclusos
ao/à relator/a no dia imediato (Lei Complementar n° 64/90, art. 70, caput).

SEÇÃO V
DO JULGAMENTO DOS PEDIDOS DE REGISTRO

Art. 42-O registro de candidato/a inelegível será indeferido, ainda que não
tenha havido impugnação.

Art. 43 - O Tribunal formará sua convicção pela livre apreciação da prova,
atendendo aos fatos e às circunstâncias constantes dos autos, ainda que não
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alegados pelas partes, mencionando, na decisão, os que motivaram seu convenci-
mento (Lei Complementar n° 64/90, art. 7°, parágrafo único).

Art. 44 - O pedido de registro, com ou sem impugnação, será julgado no
prazo de três dias após a conclusão dos autos, independentemente de publicação
de pauta (Lei Complementar n° 64/90, art. 13, caput).

§ 10 - O julgamento do processo a que se refere o inciso 1 do artigo 31 desta
Instrução precederá ao dos processos individuais de registros de candidatos, de-
vendo o resultado daquele ser certificado nos autos destes, para conhecimento e
consideração do Colegiado.

§ 2° - A impugnação, o registro do/a candidato/a e as questões relativas a
homonímia serão julgados em uma só decisão.

Art. 45 - Na sessão de julgamento, feito o relatório, será facultada a palavra
às partes, pelo prazo de dez minutos, e ao Ministério Público, que falará em pri-
meiro lugar, se for o impugnante. A seguir, o/a relator/a proferirá o seu voto e
serão tomados os dos demais membros (Lei Complementar n° 64/90, art. 11, caput,
c/c art. 13, parágrafo único).

§ 1° - Havendo pedido de vista, o julgamento deverá ser retomado na sessão
seguinte, quando deverá ser concluído.

§ 2° - Proclamado o resultado, o Tribunal se reunirá para a lavratura do
acórdão, no qual serão indicados o direito, os fatos e as circunstâncias, com base
nos fundamentos do voto proferido pelo/a relator/a ou do voto vencedor (Lei Com-
plèmentar n° 64/90, art. 11, § 10).

§ 3° - Reaberta a sessão, far-se-ão a leitura e a publicação do acórdão, pas-
sando a correr dessa data o prazo de três dias para a interposição de recurso, em
petição fundamentada (Lei Complementar n° 64/90, art. 11, § 2°).

Art. 46 - Todos os pedidos de registro e de impugnações devem estar julga-
dos, e publicadas as respectivas decisões, até o dia 23 de agosto de 2002.

Parágrafo único - Após decidir sobre os pedidos de registro, a Justiça Eleito-
ral publicará no Diário Oficial os nomes deferidos aos/as candidatos/as (Lei n°
9.504/97, art. 12, § 4°).

Art. 47 - Havendo recurso para a instância superior, a partir da data em
que for protocolizada a petição, passará a correr o prazo de três dias para a
apresentação de contra-razões, notificado/a o/a recorrido/a por telegrama, fax
ou correio eletrônico (Lei Complementar n° 64/90, art. 12, caput).

§ 1° - Apresentadas as contra-razões ou transcorrido o respectivo prazo, os
autos serão remetidos à instância ad quem, no dia seguinte, pelo meio de trans-
porte mais rápido, inclusive mediante portador, correndo as despesas do trans-
porte, nesse último caso, por conta do recorrente (Lei Complementar n° 64/90,
art. 8°, § 2°, c/c art. 12, parágrafo único).

§ 2' - O recurso subirá imediatamente, dispensado o juízo de admissibilidade
(Lei Complementar n° 64/90, art. 12, parágrafo único).

§ 3° - A Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral comunicará, imediatamen-
te, à Secretaria do Tribunal Superior Eleitoral, por telex, fac-símile ou correio ele-
trônico, a remessa dos autos, indicando o meio e a data e, se houver, o número do
conhecimento.
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SEÇÃO VI
DO JULGAMENTO DOS RECURSOS NO TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Art. 48- Recebidos os autos na Secretaria do Tribunal Superior Eleitoral, es-
tes serão autuados e apresentados no mesmo dia ao presidente que, também na
mesma data, os distribuirá a um/a relator/a e mandará abrir vista ao Ministério
Público Eleitoral, pelo prazo de dois dias (Lei Complementar n° 64/90, art. 10, caput).

Parágrafo único - Findo o prazo, com ou sem parecer, os autos serão envia-
dos ao/à relator/a que os apresentará em Mesa para julgamento, em três dias,
independentemente de publicação de pauta (Lei Complementar n° 64/90, art. 10,
parágrafo único).

Art. 49 - Na sessão de julgamento, feito o relatório, será facultada a palavra
às partes, pelo prazo de dez minutos, e ao Ministério Público que, se for o recorren-
te, falará em primeiro lugar. A seguir, o/a relator/a proferirá o seu voto e serão
tomados os dos demais membros (Lei Complementar n° 64/90, art. 11, caput;
RITSE, art. 23, caput).

§ 1° - Havendo pedido de vista, o julgamento deverá ser retomado na sessão
seguinte, quando deverá ser concluído.

§ 2° - Proclamado o resultado, o Tribunal se reunirá para a lavratura do
acórdão, no qual serão indicados o direito, os fatos e as circunstâncias com base
nos fundamentos contidos no voto proferido pelo/a relator/a ou no voto vencedor
(Lei Complementar n°64/90, art. 11, § 1°).

§ 3° - Reaberta a sessão, far-se-ão a leitura e a publicação do acórdão, pas-
sando a correr dessa data o prazo de três dias para a interposição de recurso
extraordinário para o Supremo Tribunal Federal, em petição fundamentada (Cons-
tituição Federal, art. 121, § 30; Lei Complementar n° 64/90, art. 11, § 2°).

Art. 50 - Todos os recursos sobre pedido de registro de candidatos devem
estar julgados, e publicadas as respectivas decisões, até o dia 20 de setembro de
2002 (Lei Complementar n° 64/90, arts. 3° e seguintes).

Art. 51 - Havendo recurso, a partir da data em que for protocolizada a peti-
ção, passará a correr o prazo de três dias para a apresentação de contra-razões,
notificado/a o/a recorrido/a por telegrama, fax ou correio eletrônico (Lei Comple-
mentar n° 64/90, art. 12, caput).

CAPÍTULO VII
DA SUBSTITUIÇÃO DE CANDIDATOS

Art. 52 - O partido político pode requerer, até ,a data da eleição, o cancela-
mento do registro do/a candidato/a que for expulso/a do partido, em processo no
qual seja assegurada ampla defesa e sejam observadas as normas estatutárias
(Lei n° 9.504/97, art. 14).

Art. 53- É facultado a partido político ou/a coligação substituir candidato/a
que for considerado/a inelegível, renunciar ou falecer após o termo final do prazo
do registro ou, ainda, tiver seu registro cassado, indeferido ou cancelado (Lei n°
9.504/97, art. 13, caput; Lei Complementar n° 64/90, art. 17; Código Eleitoral,
art. 101, § 1°).

§ 1° - O ato de renúncia, datado e assinado, deverá ser expresso em docu-
mento com firma reconhecida por tabelião ou por duas testemunhas.

§ 2° - Nas eleições majoritárias, a substituição poderá ser requerida até vinte
e quatro horas antes do início da votação, fazendo-se a escolha do/a substituto/a
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na forma estabelecida no estatuto do partido político a que pertencer o/a substi-
tuído/a, desde que o registro seja requerido até dez dias contados do fato que deu
origem à substituição (Lei n° 9.504/97, art. 13, § 10).

§ 30 - Se o/a candidato/a for de coligação, a indicação do/da substituto/a
deverá fazer-se por decisão da maioria absoluta dos órgãos executivos de direção
dos partidos políticos coligados, podendo este/a ser filiado/a a qualquer partido
dela integrante, desde que o partido ao qual pertencia o/a substituído/a renuncie
ao direito de preferência (Lei n° 9.504/97, art. 13, § 20).

§ 4° - Nas eleições proporcionais, a substituição só se efetivará se o novo
pedido, com a observância de todas as formalidades exigidas para o registro, for
apresentado até dez dias contados do fato que deu origem à substituição, observa-
do o limite legal de sessenta dias antes do pleito e a regra do § 6° do art. 19 desta
Instrução (Lei n° 9.504/97, art. 13, § 3°; Código Eleitoral, art. 101, § 10).

§ 5° - Se ocorrer a substituição de candidatos ao cargo majoritário nos trinta
dias anteriores ao pleito, o/a substituto/a concorrerá com o nome, o número e, na
urna eletrônica, também com a fotografia do/da substituído/a, computando-se-
lhe os votos a este/a atribuídos.

Art. 54-Se, entre a realização do primeiro e do segundo turno, ocorrer mor-
te, desistência ou impedimento legal de candidato/a a presidente ou a governa-
dor/a, convocar-se-á, entre os remanescentes, o/a de maior votação; remanescendo
em segundo lugar mais de um candidato com a mesma votação, qualificar-se-á o
mais idoso (Constituição Federal, arts. 28, c/c art. 77, § 4° e 5°).

CAPÍTULO VIII
DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 55 - A declaração de inelegibilidade do/a candidato/a à presidência da
República ou a governador/a de estado ou do Distrito Federal, não atingirá o can-
didato/a a vice-presidente ou a vice-governador/a, assim como a destes não atingi-
rá aqueles (Lei Complementar n° 64/90, art. 18).

Art. 56- Os tribunais eleitorais deverão cancelar automaticamente o registro
de candidato/a que venha a renunciar ou falecer.

Parágrafo único - No caso de o/a candidato/a ser considerado/a inelegível
ou ter seu registro cassado, os tribunais regionais eleitorais cancelarão o registro
após o trânsito em julgado da decisão.

Art. 57- Constitui crime eleitoral a argüição de inelegibilidade ou a impugnação
de registro de candidato/a feita por interferência do poder econômico, desvio ou
abuso do poder de autoridade, deduzida de forma temerária ou de manifesta má-fé
(Lei Complementar n° 64/90, art. 25).

Art. 58 - Os prazos a que se referem esta Instrução são peremptórios e con-
tínuos (Lei Complementar n° 64/90, art. 16).

§ l - A partir de 5 de julho de 2002 até a proclamação dos eleitos, os prazos
correrão, inclusive, aos sábados, domingos e feriados (Lei Complementar n° 64/90,
art. 16).

§ 2° - Os tribunais eleitorais divulgarão o horário de seu funcionamento para o
período previsto no parágrafo anterior, respeitado o horário mínimo de 11h às 19h.

Art. 59 - Os feitos eleitorais, no período entre 5 de julho e 1° de novembro de
2002, terão prioridade para a participação do Ministério Público e dos juízes de
todas as Justiças e instâncias, ressalvados os processos de habea.s-corpus e de
mandado de segurança (Lei n° 9.504/97, art. 94, caput).
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§ 1° - É defeso às autoridades mencionadas neste artigo deixar de cumprir
qualquer prazo desta Instrução, em razão do exercício das funções regulares (Lei
n° 9.504/97, art. 94, § 1°).

§ 20 - O descumprimento do disposto neste artigo constitui crime de responsa-
bilidade e será objeto de anotação funcional para efeito de promoção na carreira (Lei
n° 9.504/97. art. 94, § 20).

§ 3° - Além das polícias judiciárias, os órgãos da receita federal, estadual e
municipal, os tribunais e órgãos de contas auxiliarão a Justiça Eleitoral na apura-
ção dos delitos eleitorais, com prioridade sobre suas atribuições regulares (Lei n°
9.504/97, art. 94, § 30).

Art. 60- Da convenção partidária até a apuração final da eleição, não pode-
rão servir como juízes nos tribunais eleitorais o cõnjuge, parente consangüíneo ou
afim, até o segundo grau, de candidato/a a cargo eletivo registrado na circunscri-
ção (Código Eleitoral, art. 14, § 3°).

Art. 61 - A filiação a partido político impede o exercício de funções eleitorais
por membro do Ministério Público, até dois anos do seu cancelamento (Lei Comple-
mentar n° 75/93, art. 80).

Art. 62 - O/A militar alistável é elegível, atendidas as seguintes condições
(Constituição Federal, art. 14, § 8°, 1 e II):

1 - se contar menos de dez anos de serviço, deverá afastar-se da atividade;
II - se contar mais de dez anos de serviço, será agregado/a pela autoridade

superior e, se eleito/a, passará automaticamente, no ato da diplomação, para a
inatividade.

Parágrafo único - Deferido o registro de militar candidato/a, o Tribunal co-
municará, imediatamente, a decisão à autoridade a que ele/ela estiver subordina-
do/a, cabendo igual obrigação ao partido político, quando o/a escolher candida-
to/a (Código Eleitoral, art. 98, parágrafo único).

Art. 63 - Os tribunais eleitorais utilizarão, obrigatoriamente, sistema
informatizado de registro de candidatura, desenvolvido pelo Tribunal Superior Elei-
toral, que também disciplinará os procedimentos para o gerenciamento dos dados
dos registros de candidaturas.

Art. 64- As intimações e o recebimento de petições por correio eletrõnico se
farão na forma disciplinada pelo Tribunal Superior Eleitoral.

Art. 65- Esta Instrução entrará em vigor na data de sua publicação.
Sala de Sessões do Tribunal Superior Eleitoral.

Brasília, 26 de fevereiro de 2002.
Ministro NELSON JOBIM, presidente
Ministro FERNANDO NEVES, relator

Ministro SEPÚLVEDA PERTENCE
Ministra ELLEN GRACIE
Ministro GARCIA VIEIRA

Ministro SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA
Ministro LUIZ CARLOS MADEIRA

Fonte: "site" do Tribunal Superior Eleitoral.
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PARTIDOS COM ESTATUTO REGISTRADO
Lei n° 5682/71 - adaptados à Lei n° 9.096195.

Histórico dos partidos
Bancada da Câmara e do Senado

SIGLA	NOME	 Data	N°
PMDB Partido do Movimento Democrático Brasileiro	 30/6/81 15
PTB	Partido Trabalhista Brasileiro	 3/11/81 14
PDT	Partido Democrático Trabalhista	 10/11/81 12
PT	Partido dos Trabalhadores	 11/2/82 13
PFL	Partido da Frente Liberal	 11/09/86 25
PI,	Partido Liberal	 25/2/88 22
PC do B Partido Comunista do Brasil	 23/6/88 65
PSB	Partido Socialista Brasileiro	 1°/07/88 40
PSDB	Partido da Social Democracia Brasileira	 24/8/89 45
PTC	Partido Trabalhista Cristão (antigo PRN)	 22/2/90 36
PSD	Partido Social Democrático	 16/3/90 41
PSC	Partido Social Cristão	 29/3/90 20
PMN	Partido Da Mobilização Nacional	 25/10/90 33
PRONA Partido de Reedificação da Ordem Nacional	 30/10/90 56
PRP	Partido Republicano Progressista	 29/10/91 44
PPS	Partido Popular Socialista (antigo PCB)	 19/3/92 23
PV	Partido Verde	 30/9/93 43
PT do B Partido Trabalhista do Brasil	 11/10/94 70
PPB	Partido Progressista Brasileiro (PPR+PP)	 16/11/95 11
PSTU	Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado (antigo PRT) 19/12/95 16
PCB	Partido Comunista Brasileiro	 9/5/96 21
PST	Partido Social Trabalhista	 28/8/96 18
PRTB	Partido Renovador Trabalhista Brasileiro	 18/2/97 28
PHS	Partido Humanista Da Solidariedade - (Antigo PSN)	20/3/97 31
PSDC	Partido Social Democrata Cristão (antigo PDC)	 5/8/97 27
PCO	Partido da Causa Operária	 30/9/97 29
PTN	Partido Trabalhista Nacional	 2/10/97 19
PAN	Partido dos Aposentados da Nação	 19/2/98 26
PSL	Partido Social Liberal	 2/6/98 17
PGT	Partido Geral dos Trabalhadores	 2/9/991 30

Atualizada em 619/2001

Fonte: "site" do TSE na Internet - Partidos Políticos
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Distribuição do Fundo Partidário - Fonte: CEOF/SA/TSE
Dotação Orçamentária /2002	 Dotação Orçamentária/2002

57.605.510,00	 7.458.285,00
Duodécimos (fonte 0100)	Multas do Código Eleitoral e Leis Conexas (fonte0150)

Ano 2002 	Ano 2002
PARTIDO	VALOR R$	% PARTIDO VALOR R$ DISTRIBUIÇÃO %

de 20 a 31/12/01
PSDB	2.858.428,25	19,85 PSDB	71.669,08	28.760,83	19,85
PFL	2.820.137,63	19,58 PFL	70.709,04	28.375,56	19,58
PMDB	2.473.259,73	17,17 PMDB	62.011,94	24.885,23	17,17
PT	2.072.936,24	14,94 PT	53.928,76	21.641,30	14,94
PPB	1.849.464,52	12,84 PPB	46.371,84	18.608,55	12,84
PDT	926.096,58	6,43 PDT	23.220,68	9.317,55	6,43
PTB	924.553,42	6,42 PTB	23.182,00	9.302,02	6,42
PSB	156.912,63	1,09 PSB	3.935,32	1.577,95	1,09
PI,	 114.511,92	0,79 PI,	2.872,23	1.151,31	0,79
PCdoB	62.315,22	0,43 PCdoB	1.563,52	626,10	0,43
PSD	 0,00	0,02 PSD	 0,00	0,00	0,02
PMN	 3.741,93	0.02 PMN	 94,95	36,74	0,02
PSC	 3.741,93	0,02 PSC	 94,95	36,74	0,02
PPS	 3.741,93	0,00 PPS	 94,95	36,74	0,00
PRP	 3.741,93	0,02 PRP	 94,95	36,74	0.02
PV	 3.741,93	0,02 PV	 94,95	36,74	0,02
PTdoB	3.741,93	0,00 PTdoB	94,95	36,74	0,00
PTC	 3.741,93	0.02 PTC	 94,95	36,74	0,02
PRONA	3.741,93	0,02 PRONA	94,95	36,74	0.02
PGT	 3.741.93	0,02 PGT	 94,95	36,74	0,02
PTN	 3.741,93	0,00 PTN	 94,95	36,74	0,00
PSTU	 3.741,93	0,03 PSTU	94,95	36,74	0,03
PST	 3.741,93	0,10 PST	 94,95	36,74	0,10
PSL	 3.741,93	0,02 PSL	 94,95	36,74	0,02
PCB	 0,00	0,02 PCB	 0,00	0,00	0,02
PRTB	 3.741,93	0,02 PRTB	94.95	36,74	0,02
PHS	 3.741,93	0,02 PHS	 94,95	36,74	0,02
PSDC	 3.741,93	0,02 PSDC	94,95	36,74	0,02
PCO	 3.741,93	0,02 PCO	 94,95	36,74	0,02
PAN	 1.217,25	0,00 PAN	 0,00	36,74	0,00
SubTotal:	14.323.446,20	100,00 Sub Total 361.078,56 144.907,72	100,00
Total:	14.323.446,20	- TOTAL	505.986,28	 -	-
Repasse à	77.931,36	* Saldo	6.952.298,72	 -	-
SOFJTSE (Vfl 	Dotação
Saldo	43.204.132,44	-
Dotação:

Nota: Distribuição ref. Janeiro e
Fevereiro de 2002	 Nota: Distribuição até 06/03/2002
* Valor repassado à SOF/TSE
relativo ao contrato TSE
n° 042/2001 (PT)
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TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL - JURISPRUDÊNCIA

1. SÚMULAS DESTACADAS

Súmula n° 6

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 n° 19.442,
de 21/08/2001, Resolução n°20.931, de 20/11/2001 e Acórdão n°3043. de
27/11/2001).

O TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL, usando das atribuições que lhe confere o art.
23, XV, do Código Eleitoral, resolve editar a seguinte súmula: É inelegível, para o
cargo de prefeito, o cônjuge e os parentes indicados no § 70 do art. 14 da Constitui-
ção, do titular do mandato, ainda que este haja renunciado ao cargo há mais de seis
meses do pleito.
Referências - CF, art. 14, § 70; Recursos Especiais n os 9.919, 9.992, 9.993 e
9.994. Ministro PAULO BROSSARD, presidente e relator - Ministro SEPÚLVEDA PER-
TENCE - Ministro CARLOS VELLOSO - Ministro AMÉRICO LUZ - Ministro JOSÉ
CÂNDIDO - Ministro TORQUATO JARDIM - Ministro EDUARDO ALCKMIN - Dr.
ARISTIDES JUNQUEIRA ALVARENGA, procurador-geral eleitoral. Publicada
no DJ de 28, 29 e 30110192.

Súmula n° 9
O TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL, usando das atribuições que lhe confere o art.
23, XV, do Código Eleitoral, resolve editar a seguinte súmula: A suspensão de direitos
políticos decorrente de condenação criminal transitada em julgado cessa com o cum-
primento ou a extinção da pena, independendo de reabilitação ou de prova de repara-
ção dos danos.
Referências - CF, art. 15, III; - Recurso n° 9.900/92 (Acórdão n° 12.731); - Recurso
no 9.760/92 (Acórdão n° 12.877);- Recurso n° 10.797, de 1°/10/92. Ministro PAULO
BROSSARD, presidente e relator - Ministro SEPÚLVEDA PERTENCE - Ministro CARLOS
VELLOSO - Ministro AMÉRICO LUZ - Ministro JOSÉ CÂNDIDO - Ministro TORQUATO
JARDIM - Ministro EDUARDO ALCKMIN - Dr. GERALDO BRINDEIRO, vice-procura-
dor-geral eleitoral. 	Publicada no DJ de 28, 29 e 30110/92.

Súmula n° 11
O TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL, usando das atribuições que lhe confere o art.
23, XV, do Código Eleitoral, resolve editar a seguinte súmula: No processo de registro
de candidatos, o partido que não o impugnou não tem legitimidade para recorrer da
sentença que o deferiu, salvo se se cuidar de matéria constitucional.
Referências - Rec. n° 9.678, de 1°/10/92.
Ministro PAULO BROSSARD, presidente e relator - Ministro SEPÚLVEDA PERTENCE
- Ministro CARLOS VELLOSO - Ministro AMÉRICO LUZ - Ministro JOSÉ CÂNDIDO -
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Ministro TORQUATO JARDIM - Ministro EDUARDO ALCKMIN - Dr. GERALDO
BRINDEIRO, vice-procurador-geral eleitoral.  Publicada no DJ
de 28, 29 e 30110/92.

Súmula n° 14
O TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL, usando das atribuições que lhe confere o art.
23, inciso XV, do Código Eleitoral, resolve editar o seguinte verbete de súmula: A
duplicidade de que cuida o parágrafo único do art. 22 da Lei no 9.096/95 somente
fica caracterizada caso a nova filiação houver ocorrido após a remessa das listas
previstas no parágrafo único do art. 58 da referida lei.
Referências - Acórdão n° 12.851, de 9/9/96; - Acórdão n° 12.855, de 9/9/96; -
Acórdão n° 12.852, de 9/9/96; - Acórdão n° 12.844, de 9/9/96.
Ministro MARCO AURÉLIO, presidente - Ministro EDUARDO ALCKMIN, relator - Mi-
nistro ILMAR GALVÃO - Ministro FRANCISCO REZEK - Ministro NILSON NAVES -
Ministro EDUARDO RIBEIRO - Ministro DINIZ DE ANDRADA - Dr. GERALDO
BRINDEIRO, procurador-geral eleitoral.

Súmula n° 15
O TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL, usando das atribuições que lhe confere o art. 23,
inciso XV, do Código Eleitoral, resolve editar o seguinte verbete de súmula: 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.
Referências - Acórdão n° 13.069, de 16/9/96; - Acórdão n° 13.048, de 18/9/96; -
Acórdão n° 13.216, de 23/9/96; - Acórdão n° 13.206, de 24/9/96.
Ministro MARCO AURÉLIO, presidente - Ministro EDUARDO ALCKMIN, relator - Mi-
nistro ILMAR GALVÃO - Ministro FRANCISCO REZEK - Ministro NILSON NAVES -
Ministro EDUARDO RIBEIRO - Ministro DINIZ DE ANDRADA - Dr. GERALDO
BRINDEIRO, procurador-geral eleitoral. 	Publicada no DJ de
28, 29 e 30/10196.

Súmula n° 16
O TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL, usando das atribuições que lhe confere o art.

23, inciso XV, do Código Eleitoral, resolve editar o seguinte verbete de súmula: 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 (art. 34 da Lei 9.096, de 19/9/95).
Referências - Acórdão n° 15.479, de 25/11/99, relator Ministro Maurício Corrêa; -
Acórdão n° 15.869, de 17/6/99, relator Ministro Eduardo Alckmin; - Acórdão n°
15.929, de 16/12/99, relator Ministro Maurício Corrêa; - Acórdão n° 15.952, de
16/12/99, relator Ministro Eduardo Ribeiro.
Ministro NÉRI DA SILVEIRA, presidente - Ministro COSTA PORTO, relator - Ministro
MAURICO CORRÊA - Ministro NELSON JOBIM - Ministro WALDEMAR ZVEITER -
Ministro GARCIA VIEIRA - Ministro FERNANDO NEVES - Dr. GERALDO
BRINDEIRO, procurador-geral eleitoral. Publicada no DJ de
21, 22 e 231812000. Lei n° 9.504/97, art. 22: abertura de conta bancária para
registro do movimento financeiro da campanha.
Súmula n° 19
O TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL, usando das atribuições que lhe confere o art. 23,
inciso XV, do Código Eleitoral, resolve editar o seguinte verbete de súmula: 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, XLV, da LC n° 64, de 18/5/90).
Referências -Acórdão n° 392, de 15/6/99, relator Ministro Eduardo Ribeiro; -Acórdão
n° 1.123C, de 31/8/98, relator Ministro Eduardo Alckmin; - Acórdão n° 12.686, de
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23/9/97, relator Ministro Costa Porto; - Acórdão n° 12.882, de 2/9/96, relator Minis-
tro Ilmar Galvão; - Acórdão n° 13.522, de 30/9/96, relator Ministro Eduardo Alckmin.
Ministro NÉRI DA SILVEIRA, presidente - Ministro COSTA PORTO, relator - Ministro
MAURÍCIO CORRÊA - Ministro NELSON JOBIM - Ministro WALDEMAR ZVEITER - Mi-
nistro GARCIA VIEIRA - Ministro FERNANDO NEVES - Dr. GERALDO BRINDEIRO, pro-
curador-geral eleitoral. 	Publicada no DJ de 21, 22 e 231812000.

2. JURISPRUDÊNCIAS DIVERSAS
2.1 - Elegibilidade/inelegibilidade
RESOLUÇÃO N° 20.928, de 13/11/2001 - T.S.E
Consulta n° 728 - Classe 5 - Distrito Federal (Brasília)
Relator: Ministro Fernando Neves.
Ementa:
Titular - Mandato no Executivo - Renúncia seis meses antes do pleito - Reelei-
ção por mais dois mandatos - Impossibilidade.

O titular de mandato executivo que renuncia, se eleito para o mesmo cargo,
vindo, assim, a exercê-lo no período imediatamente subseqüente, não poderá, entre-
tanto, ao término desse novo mandato, pleitear reeleição, porque, do contrário, seria
admitir-se, contra a letra do art. 14, § 50, da Constituição da República, o exercício do
cargo em três períodos consecutivos (Precedentes: Resolução n° 20.114, de 10/3/98,
e Resolução n° 20.889, de 9/10/01)

Vistos, etc.,
Resolvem os ministros do Tribunal Superior Eleitoral, por unanimidade, res-

ponder negativamente à consulta, nos termos do voto do relator, que fica fazendo
parte integrante desta decisão.

Presidência do Exm° Sr. Ministro Sepúlveda Pertence. Presentes os Srs. Minis-
tros Moreira Alves, Sálvio de Figueiredo Teixeira, Barros Monteiro, Fernando neves,
Luiz Carlos Madeira e o Dr. Geraldo Brindeiro, procurador-geral Eleitoral.

Sala de Sessões do Tribunal Superior Eleitoral
Brasília, 13 de novembro de 2001.

(Publicada no "Diário da Justiça" de 5/3/2002, p. 132)

RESOLUÇÃO N° 20.931, de 20/11/2001 - T.S.E
Consulta n° 709 - Classe 5a - Distrito Federal (Brasília)
Ementa:
Consulta Elegibilidade, Parentesco. Chefe do Poder Executivo. Art. 14 § 5° e 7°,
da Constituição Federal.

O parente do governador é elegível para o mesmo cargo do titular, apenas quan-
do este puder ser reeleito para o período subseqüente e tiver renunciado até seis
meses antes das eleições.

Reeleito o governador para o segundo mandato, seu parente não poderá
candidatar-se ao cargo de vice-governador, nem mesmo tendo ocorrido o afastamento
definitivo, em face da possibilidade de vir a substituir ou suceder o titular, violando a
intenção da norma constitucional, que tem como objetivo impedir a perpetuação de
uma família na chefia do Poder Executivo.

Vistos, etc.,
Resolvem os ministros do Tribunal Superior Eleitoral, por unanimidade, res-

ponder à consulta, nos termos do voto do relator, que fica fazendo parte integrante
desta decisão.
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Presidência do Exm° Sr. Ministro Nelson Jobim. Presentes os Srs. Ministros Sepúlveda
Pertence, Ellen Gracie, Garcia Vieira, Sálvio de Figueiredo Teixeira, Fernando Neves, Luiz
Carlos Madeira e o Dr. Paulo da Rocha Campos, vice-procurador-geral Eleitoral.

Sala de Sessões do Tribunal Superior Eleitoral.
Brasília, 20 de novembro de 2001.

(Publicada no "Diário da Justiça" de 8/3/2002, pág. 190)

RECURSO ESPECIAL ELEITORAL N° 19.541 - CLASSE 22 a - MINAS GERAIS 9148
ZONA - JANUÁRIA.
Relator: Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira.
Recorrente: Coligação Unidos por Januária (PMDB/PSDB/PTB/PSC/PPS).
Ementa:
Recurso especial. Litisconsórcio. Não-obrigatoriedade. Exceção. Inelegibilidade,
art. 18, CE. Representação. Art. 73, VI, b, da Lei n° 9.504/97. Cassação de
registro e diploma. Recurso provido.

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

II - Na hipótese de decisão judicial que declarar inelegibilidade, esta só poderá
atingir aquele que integrar a relação processual.

III - Institutos processuais muitas vezes ganham nova feição no âmbito do Direi-
to Eleitoral, em face dos princípios, normas e características peculiares deste ramos
da ciência jurídica.

Vistos, etc.,
Acordam os Ministros do Tribunal Superior Eleitoral, por unanimidade, em co-

nhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos das notas taquigráficas, que
ficam fazendo parte integrante desta decisão.

Presidência do Exm° Sr. Ministro Nelson Jobim. Presentes os Srs. Ministros
Sepúlveda Pertence, Elien Gracie, Garcia Vieira, Sálvio de Figueiredo Teixeira, Fernando
Neves, Caputo Bastos e o Dr. Geraldo Brindeiro, procurador-geral-eleitoral.

Sala de Sessões do Tribunal Superior Eleitoral.
Brasilia, 18 de dezembro de 2001).

(Publicada no "Diário da Justiça" de 8/3/2002, pág. 191)

RESOLUÇÃO N° 20.864, DE 111912001
CONSULTA N° 706/DF
RELATOR: MINISTRO SEPÚLVEDA PERTENCE
EMENTA 1- O senador por um estado pode, no curso do mandato, concorrer ao
Senado por outro estado, desde que satisfaça, no prazo legal, as condições de
elegibilidade nesse último.

II - É inelegível, para senador, no estado respectivo, o cidadão parente consan-
güíneo até o segundo grau do governador; não o livra da inelegibilidade, conforme a
parte final do art. 14, § 70 , da Constituição, o fato de ser senador por estado diverso,
pois a hipótese não seria de reeleição; essa inelegibilidade cessa, contudo, se o gover-
nador renuncia ao mandato até seis meses antes das eleições para o Senado Federal.

III - A circunstância de poder identificar-se, pelos dados da consulta, a situação
individual que, no momento, corresponda com exclusividade à hipótese formulada,
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não impede o seu conhecimento, salvo se a questão é objeto de litígio já manifestado
e posto à decisão da Justiça Eleitoral.

IV - Não é da Justiça Eleitoral - segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal
- decidir sobre a perda de mandato eletivo por fato superveniente à diplomação: não
cabe, assim, conhecer da consulta a respeito de ser ou não causa da perda do man-
dato de senador por um estado a transferência do domicílio eleitoral para outro. DJ
de 10/2/2002.1
Recurso especial. Recurso contra expedição de diploma. Prefeito. Improbidade
administrativa. Inelegibilidade. Art. l , inciso I. alínea h, da Lei Complementar
n'64190.

A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que, para configuração da
inelegibilidade prevista no art. 1, inciso 1, alínea h, da LC n° 64/90, é imprescindível
que o ato de improbidade possua fins eleitorais. Precedentes. A sanção de
inelegibilidade prevista na alínea h da LC n° 64/90 surte efeito pará as eleições que
se realizarem nos três anos seguintes do término do mandato ou do período de per-
manência no cargo, conforme expressa disposição legal. Nesse entendimento, o Tri-
bunal não conheceu do recurso. Unânime.

Recurso Especial Eleitoral n° 9.533/SP, rei. Mm. Fernando Neves, em 21/2/2002.2

Recurso ordinário. Inelegibilidade infraconstitucional. Filiação partidária.
Preclusão.

A argüição de inelegibilidade infraconstitucional por ausência de filiação parti-
dária regular deve ser feita no momento do registro de candidatura, sob pena de
preclusão. (Precedentes do TSE.) Nesse entendimento, o Tribunal apreciou o recurso
como especial e dele não conheceu. Unânime. Recurso Ordinário n.° 519/AL, rei.
Mm. Sepúlveda Pertence, em 21/2/2002.1

Titular. Poder Executivo. Reeleição. Mandato subseqüente. Candidatura. Vice.
O titular de cargo do Poder Executivo, que se reelegeu em um segundo mandato

subseqüente, não pode se candidatar a vice, mesmo tendo se desincompatibilizado,
por renúncia, nos seis meses anteriores à eleição à qual pretende concorrer, porque
isso poderia resultar no exercício de um terceiro mandato sucessivo, o que é expres-
samente vedado pela Constituição da República. Precedente: Consulta n° 689. Os
vices que substituíram os titulares, seja em um primeiro mandato ou já reeleitos,
poderão se candidatar à tituiaridade do cargo do Poder Executivo, desde que a subs-
tituição 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 dispõe a Resolução - TSE n° 20.114,
de 10/3/98, relator Ministro Néri da Silveira, o titular de mandato executivo que
renuncia, se eleito para o mesmo cargo, vindo, assim, a exercê-lo no período imedia-
tamente subseqüente, não poderá, entretanto, ao término desse novo mandato, plei-
tear reeleição, porque, do contrário, seria admitir-se, contra a letra do art. 14, § 5°, da
Constituição Federal, o exercício do cargo em três períodos consecutivos. Nesse en-
tendimento, o Tribunal respondeu à consulta. Unânime.

Consulta n° 710/DF, rei. Mm. Fernando Neves, em 12/3/2002.

Governador reeleito e cassado. Impossibilidade de sua esposa candidatar-se ao
cargo de governador no mesmo Estado.

Esposa de governador reeleito, mesmo cassado, não pode concorrer ao mesmo
cargo que exercia o marido, já que ele próprio não poderia candidatar-se àquele car-
go. Nesse entendimento, o Tribunal respondeu negativamente à consulta. Unânime.

Consulta n° 747/DF, rei. Mm. Sálvio de Figueiredo, em 19/3/2002.
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Consulta. Candidatura ao cargo de deputado federal. Irmão e esposa de governa-
dor cassado. Mesma circunscrição. Respondida positivamente.

Esposa e irmão de governador reeleito e cassado pelo Poder Judiciário podem
candidatar-se ao cargo de deputado federal na mesma circunscrição. Nesse entendimen-
to, o Tribunal respondeu afirmativamente à consulta. Unânime. Consulta n° 748/DF,
rei. Min. Sepúlveda Pertence, em 4/4/2002.

2.2 - Ação de Impugnação de Mandato Eletivo
AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 3009 - PIAUÍ
Relator: Ministro Fernando Neves.
Agravante: Cézar Ribeiro Meio
Advogado: Dr. Ênio Ferreira de Sã
Agravado: Raimundo Nonato Bona e Outra.
Advogado: Dr. Tarcísio Vieira de Carvalho Neto e outros.
Ementa:
Agravo de instrumento - Ação de impugnação de mandato eletivo - Art. 14, § 90,
da Constituição Federal - Rejeição de contas - Improbidade administrativa -
Art. 15, inciso V, da Carta Magna - Suspensão de direitos políticos - Art. 20 da
Lei n° 8.429/92 - Fraude.

1.A rejeição de contas não implica, por si só, improbidade administrativa, sen-
do necessária decisão judicial que assente responsabilidade por danos ao erário.

2. A suspensão dos direitos políticos só se efetiva com o trânsito em julgado da
sentença condenatória, nos termos do art. 20 da Lei n° 8.429/92.

3. A fraude que pode ensejar ação de impugnação de mandato é aquela que tem
reflexos na votação ou na apuração de votos.

4. Agravo a que se nega provimento.
Vistos, etc.,
Acordam os ministros do Tribunal Superior Eleitoral, por unanimidade, em ne-

gar provimento ao agravo, nos termos das notas taquigráficas, que ficam fazendo
parte integrante desta decisão.

Presidência do Exmo. Sr. Ministro Nelson Jobim. Presentes os Srs. Ministros
Sepúlveda Pertence, Ellen Gracie, Garcia Vieira, Sálvio de Figueiredo Teixeira, Fernando
Neves, Luiz Carlos Madeira e o Dr. Geraldo Brindeiro, procurador-geral eleitoral.

Sala de Sessões do Tribunal Superior Eleitoral.
Brasília, 9 de outubro de 2001.

Ação de impugnação de mandato eletivo. Recurso especial. Negativa de segui-
mento. Agravo de instrumento. Recebimento como agravo regimental. Prazo
para interposição de recurso contra sentença. Aplicação do art. 258 do Código
Eleitoral. Impossibilidade de adoção do prazo recursal estabelecido pelo Código
de Processo Civil.

O fato de a ação de impugnação de mandato eletivo, no vazio da lei eleitoral,
seguir o procedimento do Código de Processo Civil, dado que este se aplica,
subsidiariamente, no processo eleitoral, não quer dizer que a regra inscrita no Código
Eleitoral, art. 258, que se refere ao prazo para recurso, não deva ser observada. Nesse
entendimento, o Tribunal negou provimento ao agravo regimental. Unânime.

Agravo Regimental no Recurso Especial Eleitoral n° 19.584/SP, rei. Mm. Fernando
Neves, em 21/2/2002.2
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2.3 - Coligação
Consulta. Coligações.

Os partidos políticos que ajustarem coligação para eleição de presidente da Re-
pública não poderão formar coligações para eleição de governador de estado ou do
Distrito Federal, senador, deputado federal e deputado estadual ou distrital com ou-
tros partidos políticos que tenham, isoladamente ou em aliança diversa, lançado candi-
dato à eleição presidencial. Nesse entendimento, o Tribunal, por maioria, respon-
deu negativamente à consulta. Consulta n° 71 5/DF, rel. Min. Garcia Vieira, em
26/2/2002.2

RESOLUÇÃO N° 21.002, DE 26/2/2002 - CONSULTA N° 715/DF
RELATOR: MINISTRO GARCIA VIEIRA
Consulta. Coligações.

Os partidos políticos que ajustarem coligação para eleição de presidente da Re-
pública não poderão formar coligações para eleição de governador de estado ou do
Distrito Federal, senador, deputado federal e deputado estadual ou distrital com ou-
tros partidos políticos que tenham, isoladamente ou em aliança diversa, lançado can-
didato à eleição presidencial.

Consulta respondida negativamente.
Vistos, etc.,
Resolvem os ministros do Tribunal Superior Eleitoral, por maioria, vencidos os

Ministros Sepúlveda Pertence e Sálvio de Figueiredo Teixeira, responder negativa-
mente à consulta, nos termos do voto do relator, que fica fazendo parte integrante
desta decisão.

Sala de Sessões do Tribunal Superior Eleitoral.
Brasília, 26 de fevereiro de 2002.
Ministro NELSON JOBIM, presidente - Ministro GARCIA VIEIRA, relator - Mi-

nistro SEPÚLVEDA PERTENCE, vencido - Ministro SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA,
vencido .'

Consulta. Partido que não lançou candidato à eleição presidencial, isoladamen-
te ou em coligação. Coligações. Eleições majoritárias e proporcionais. Possibili-
dades.

É possível que partido político que não esteja disputando a eleição presidencial
celebre coligação para disputar eleição de governador com partidos que integrem
uma determinada coligação que esteja participando das eleições presidenciais. No
caso da coligação formada para disputar a eleição presidencial repartir-se para dis-
putar eleição de governador, qualquer dessas facções poderá receber, nessa nova
coligação, partido político que não esteja disputando a eleição presidencial. As mes-
mas regras acima se aplicam nos casos de eleições para o Senado Federal. A coliga-
ção formada para disputar a eleição presidencial pode repartir-se e os partidos que a
compõem disputar, nos estados, em grupos ou isoladamente, a eleição para governa-
dor. A coligação formada para disputar a eleição presidencial pode repartir-se e os
partidos que a compõem disputar, nos estados, em grupos ou isoladamente, a eleição
para senador. Partidos políticos que não estejam disputando a eleição presidencial
podem se unir a outros na mesma situação para disputar outras eleições. Os partidos
políticos que disputam, em coligação, eleições majoritárias não podem compor-se,
como bem lhes aprouver, para a eleição de deputados federais e/ou deputados esta-
duais ou distritais; mas, podem dividir-se para disputar, em grupos ou isoladamente,
as eleições proporcionais. Partido político que não tiver, isoladamente ou em coliga-
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ção, candidato a presidente da República pode, nos estados e no Distrito Federal,
celebrar coligação com outro ou outros que estejam na mesma situação. Partido que
não tiver candidato, isoladamente ou em coligação, à eleição presidencial não partici-
pará do rateio do tempo de propaganda eleitoral gratuita no rádio e na televisão
destinado a essa eleição. Nesse entendimento, o Tribunal, por maioria, respondeu a
consulta, vencido parcialmente o Ministro Sepúlveda Pertence.

Consulta n° 758/DF, rel. Mm. Fernando Neves, em 26/3/2002.6

Consulta. Partido que não lançou candidato à eleição presidencial, Isoladamen-
te ou em coligação. Coligações. Possibilidades.

Partidos políticos que não estejam disputando, isoladamente ou em coligação, a
eleição presidencial podem celebrar coligações para disputar eleições estaduais com
partidos políticos que estejam, isoladamente ou em coligação, participando da elei-
ção presidencial. Partidos políticos que não estejam disputando, isoladamente ou em
coligação, a eleição presidencial podem celebrar coligações para disputar eleições
estaduais com partidos políticos que estejam, isoladamente ou em coligação, dispu-
tando a eleição presidencial. Partido político que não estiver, isoladamente ou em
coligação, disputando a eleição presidencial não terá que disputar isoladamente as
eleições estaduais, nem terá que apenas se unir com outro ou outros partidos em
igual situação, pois pode celebrar coligação com partido político que, isoladamente
ou em coligação, esteja participando da eleição presidencial. Nesse entendimento, o
Tribunal, por maioria, respondeu à consulta, vencido parcialmente o Ministro
Sepúlveda Pertence.

Consulta n° 759/DF, rel. Min. Fernando Neves, em 26/3/2002.6

2.4 — Desincompatibilização
Consulta. Dirigente ou representante de associação sindical. Interesse na arre-
cadação e fiscalização de contribuições compulsórias arrecadadas e repassadas
pela Previdência Social. Desincompatibilização.

A teor do art. l , II, g, da LC no 64/90, é de quatro meses o prazo de
Desincompatibilização de dirigente ou representante sindical, ainda que, por força
desse cargo, sendo dirigente ou representante nato, possua interesse na arrecadação
e fiscalização de contribuições compulsórias arrecadadas e repassadas pela Previ-
dência Social. Prevalência dessa regra quando não se tratar de agente que, por força
de lei, tenha competência para fiscalização, lançamento e arrecadação de receitas.
Nesse entendimento, o Tribunal respondeu à consulta. Unânime. Consulta n° 745/
DF, rei. Mm. Barros Monteiro, em 21/3/2002.6

Consulta. Afastamento de dirigentes de fundações instituídas por partidos políti-
cos. Aplicação do art. l, II, a, item 9, da LC n° 64/90. Respondida negativamente.

O prazo de desincompatibilização de seis meses (LC n° 64/90, art. l , II, a, item
9) não é aplicável aos dirigentes de fundações mantidas exclusivamente por recursos
do Fundo Partidário (Lei n° 9.096/95, art. 44). Os dirigentes das fundações instituí-
das dos partidos políticos não têm, em razão do exercício de tal função, e quando tais
entidades encontram-se abastecidas por verbas provenientes das próprias agremiações
a que se vinculam, estreita relação com a administração pública capaz de, por si só,
viabilizar a propagação de atos prejudiciais à legitimidade das eleições. Ressalvada a
hipótese em que tais fundações forem sustentadas por subsídios públicos, conforme
expressamente mencionado na Lei Complementar n° 64/90 (art. 1°, II, a, item 9).
Precedentes da Corte: Res. -TSE n os 12.387/85 e 14.221/94. Nesse entendimento, o
Tribunal respondeu negativamente à consulta. Unânime.

Consulta n° 763/DF, rel. Min. Sepúlveda Pertence, em 4/4/2002.
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Consulta. Chefe do Poder Executivo. Desincompatibilização. Prazo do art. 14, §
60, da Constituição Federal. Licença. Conversão em renúncia após indicação em
convenção partidária. Impossibilidade.

Não atende ao disposto no art. 14, § 60 , da Constituição Federal, a circunstân-
cia de o chefe do Poder Executivo licenciar-se do seu cargo, seis meses antes do
pleito, querendo concorrer a outro cargo, para, após, se for indicado em convenção de
seu partido, converter essa licença em renúncia. Nesse entendimento, o Tribunal
respondeu negativamente a consulta. Unânime.

Consulta n° 771 /DF, rel. Min. Barros Monteiro, em 2/4/2002.

2.5 - Conduta vedada
ACÓRDÃO N° 19.404, DE 18/9/2001
RECURSO ESPECIAL ELEITORAL N° 19.404/RS
RELATOR: MINISTRO FERNANDO NEVES
EMENTA: Representação. Prefeito. Candidato à reeleição. Participação. Inaugu-
ração. Guarnição do Corpo de Bombeiros. Art. 77 da Lei n° 9.504/97. Conduta
vedada.

1. A proibição de participação de candidatos a cargos do Poder Executivo em
inaugurações de obras públicas tem por fim impedir que eventos patrocinados pelos
cofres públicos sejam desvirtuados e utilizados em prol das campanhas eleitorais.

2. É irrelevante, para a caracterização da conduta, se o candidato compareceu
como mero espectador ou se teve posição de destaque na solenidade.

Recurso conhecido e provido. DJ de 10/2/2002.

2.6 - Filiação partidária
RESOLUÇÃO N° 20.886, DE 4110/2001
CONSULTA N° 725/DF
RELATORA: MINISTRA ELLEN GRACIE

Membro do Ministério Público. Filiação partidária. Licença de suas funções
institucionais. Necessidade. Equiparação com o tratamento dado aos magistra-
dos e membros do TCU. Impossibilidade.

A filiação partidária de membro do Ministério Público da União somente pode
efetivar-se nas hipóteses de afastamento de suas funções institucionais, mediante
licença, nos termos da lei. Distinção entre a posição da Magistratura e do Ministério
Público. O magistrado, para dedicar-se à atividade político-partidária, há de
desvincular-se, definitivamente, do cargo de juiz.

Vistos, etc.,
Resolvem os ministros do Tribunal Superior Eleitoral, por unanimidade, res-

ponder à consulta, nos termos do voto da relatora, que fica fazendo parte integrante
desta decisão. Sala de Sessões do Tribunal Superior Eleitoral.

Brasília, 4 de outubro de 2001. Ministro NELSON JOBIM, presidente - Ministra
ELLEN GRAdE, relatora.8

ACÓRDÃO N° 19.368, DE 11/9/2001
RECURSO ESPECIAL ELEITORAL N° 19.368/BA
RELATOR: MINISTRO FERNANDO NEVES
EMENTA. Filiação partidária. Duplicidade. Art. 22 da Lei n° 9.096/95. Verifica-
ção pela escrivania eleitoral. Cancelamento imediato. Sentença afixada no car-
tório. Recurso considerado intempestivo.
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Procedimento não previsto em lei.
Contraditório e ampla defesa. Citação. Intimação da decisão: Necessidade.

1. No procedimento destinado a verificar a duplicidade de filiações, que terá
como conseqüência a nulidade de ambas, deve o interessado ser citado para apre-
sentar defesa e intimado da decisão, para poder oferecer recurso, caso queira. DJ
de 8/3/20O2.

2.7 - Propaganda eleitoral
AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 2.715 - CLASSE 2 - SÃO PAULO (la Zona - São
Paulo).
Relator: Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira.
Redator designado: Ministro Fernando Neves.
Agravante: Luiza Erundina de Souza
Advogado: Dr. José Eduardo Guerra Jardim e outros.
Agravada: Procuradoria Regional Eleitoral/SP.
Ementa:
Presença de candidato em "sala de bate-papo" mantida por provedor de acesso à
Internet, para responder perguntas de "internautas". Hipótese que não caracte-
riza propaganda eleitoral e, por isso, impede a aplicação da sanção prevista no
art. 36, § 30, da Lei n° 9.504, de 1997.

Vistos, etc.,
Acordam os Ministros do Tribunal Superior Eleitoral, por maioria, em dar provi-

mento ao agravo e, julgando o recurso especial, dele conhecer e dar-lhe provimento,
vencidos os Ministros Relator e Costa porto, nos termos das notas taquigráficas, que
ficam fazendo parte integrante desta decisão.

Presidência do Exm° Sr. Ministro Maurício Corrêa. Presente os Srs. Ministros
Nelson Jobim, limar Galvão, Garcia Vieira, Sálvio de Figueiredo Teixeira, Costa Porto,
Fernando Neves e o Dr. Geraldo Brindeiro, procurador-geral eleitoral.

Sala das Sessões do Tribunal Superior Eleitoral
Brasília, 26 de abril de 2001.

RECURSO ESPECIAL ELEITORAL N° 17.414- MATO GROSSO DO SUL. (ga Zona -
Três Lagoas)
Recorrente Inês Consuelo Gonçalves da Silva Martins
Recorrida Procuradoria Regional Eleitoral/MS
Relator Ministro Garcia Vieira
Protocolo 14939/00

O Exm° Sr. Ministro GARCIA VIEIRA, Relator, proferiu a seguinte decisão:
"Vistos, etc.
O acórdão recorrido manteve a condenação imposta à recorrente, ao pagamento

da multa no valor de 20.000 ufirs, em virtude de propaganda eleitoral extemporânea,
na forma de calendário que já vinha sendo distribuído em anos anteriores, contendo
seu nome, fotografia e menção a seu cargo na Câmara Municipal. A razão de decidir
está no seguinte trecho do acórdão (fis. 85/86):

A legislação eleitoral sobre propaganda, como salientou o julgador de primeira
instância, não faz diferença entre a propaganda direta ou indireta explícita ou implí-
cita, e não exige que o pretenso candidato utilize a expressão VOTE EM MIM, especi-
almente em ano de eleições. É o suficiente que veicule mensagem fazendo apologia
em torno de seu nome. Ou então, como manifestou a douta PROCURADORIA, é sufi-
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ciente a promoção pessoal, praticada em época próxima ao pleito eleitoral, objetivando,
de forma direta ou indireta, a captação de votos.'

No recurso especial de fis. 109/120, a recorrente alega que a distribuição de
calendários em anos eleitorais não configura propaganda irregular, tendo o acórdão
contrariado orientação de outros tribunais eleitorais.

São inteiramente pertinentes as razões da irresignação. Os calendários, cons-
tantes de fis. 4, 28, 29 e 30 dos autos, não trazem, em seu conteúdo, nada referente
a eleição e já vinham sendo distribuídos em anos anteriores.

É certo que constituem ato de promoção pessoal, conforme bem entendeu o
acórdão recorrido, pois exibem o nome, a fotografia e a função parlamentar da recor-
rente, já que era vereadora. Mas este Tribunal vem decidindo que o mero ato de
promoção pessoal não configura propaganda ilícita, sendo permitido ao pré-candida-
to distribuir calendários com tais características, mesmo em ano eleitoral. Destaco, a
respeito do tema, o . seguintes julgados:

• Recurso especial. Propaganda eleitoral anterior a 5 de julho. Art. 36, da Lei n°
9.504/97. Distribuição por parlamentar, que veio a disputar reeleição de calendário
com foto e seu nome e menção ao cargo por ele exercido. Distribuição semelhante
anterior. Não configuração de propaganda eleitoral irregular. Não excedidos os limi-
tes do permitido pela sua atuação parlamentar. Recurso não conhecido.(REspe. n°
5.031, Rel. Mm. Eduardo Alckmin, 23/3/99.)

• Propaganda eleitoral. Legitimidade ativa do Ministério Público Eleitoral. Distri-
buição de calendário com fotografia de candidato. Audiência de configuração de pro-
paganda eleitoral irregular. O Ministério Publico Eleitoral é parte legítima para pro-
por reclamações ou representação contra propaganda eleitoral ilícita. Alegação de
nulidade o processo por falta de citação do representado que se rejeita ante a ausên-
cia do pre-questionamento da matéria no acórdão recorrido - Súmulas n° 282 e 356
do STF, além de ter o representado atuado em todas as fases do processo por meio do
seu procurador, legalmente constituído. A distribuição de calendários contendo foto-
grafia de parlamentar e mensagem de felicitações pelo advento do ano novo - seme-
lhante aos que enviara, em anos anteriores, a destinatários de seu relacionamento
pessoal - não configura propaganda subliminar. Recurso conhecido e provido. (Respe.
n° 15.273, rel. Mm. Neri da Silveira, 17/11/98.)

• Recurso especial. Propaganda eleitoral contendo mensagem de boas festas.
Conduta que não se tipifica como ilícita. O mero ato de promoção pessoal não se
confunde com propaganda eleitoral. Entende-se como ato de propaganda eleitoral
aquele que leva ao conhecimento geral, ainda que de forma simulada, a candidatura
mesmo que apenas postulada, ação política que pretende desenvolver ou razões que
induzam a concluir que o beneficiário é o mais apto ao exercício de função pública.
Sem tais características, poderá haver mera promoção pessoal - apta, em determina-
das circunstâncias configurar abuso do poder econômico - mas não propaganda eleito-
ral. Recurso não conhecido. (Respe. n° 16.183, Rei. Min. Eduardo Alckmin, 17/2/00.)

Ante o exposto, com base no art. 36, § 70 do Regimento Interno, dou provimento
ao recurso para julgar improcedente a representação.

Brasília, 21 de março de 2001
Ministro Garcia Vieira, Relator.

Agravo de instrumento. Agravo regimental. Recurso. Intempestividade. Prazo.
Exigüidade. Propaganda eleitoral irregular. Placa. Outdoor. Caracterização.

Os prazos da Lei n° 9.504/97 são aplicáveis a todas as representações por
propaganda irregular, independentemente de o julgamento delas ocorrer antes, du-
rante ou depois do período eleitoral.
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O exíguo prazo de 24 horas, previsto no art. 96 da Lei n° 9.504/97, justifica-se
pela necessidade de se dar pronta solução às representações contra o descumprimento
dessa Lei Eleitoral.

O art. 42 da Lei n° 9.504/97 e o art. 13, § 1° , da ResoiuçãoTSE n° 20.562/2000
expressamente estabeleceram que, para a caracterização do outdoor, exige-se a sua
exploração comercial ou que, sem haver tal destinação, o engenho publicitário pos-
sua dimensão igual ou superior a 20 metros quadrados. O Tribunal negou provimen-
to ao agravo regimental. Unânime.

Agravo Regimental no Agravo de Instrumento n° 3.055/SP, Rei. Mm. Fernando
Neves, em 5/2/2002.

ACÓRDÃO N° 2.956, DE 2/10/2001
AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 2.956/BA
RELATOR: MINISTRO SEPÚLVEDA PERTENCE
EMENTA: Agravo de instrumento. Recurso especial.
Propaganda partidária política. Veiculação de imagens de pessoas estranhas ao
quadro da agremiação. Lei n° 9.096, art. 45, § 1 0 Violação do art. 347 do Código
Eleitoral. Inocorrência.

1. Para se caracterizar ofensa ao art. 45, § 1° , inciso i, não é suficiente a exibi-
ção de imagem de pessoa filiada a agremiação diversa da do responsável pelo progra-
ma, fazendo-se necessária a demonstração do beneficio, com repercussão eleitoral, a
outro partido político.

2. Não há violação do art. 347 do Código Eleitoral por reiteração da conduta
ilícita uma vez que a propaganda veiculada não desrespeita a legislação atinente à
matéria.

3. Recurso não conhecido. DJ de 10/2/2002.7

ACÓRDÃO N° 16.348, DE 11/10/2001
RECURSO ESPECIAL ELEITORAL N° 16.348/SP
RELATOR: MINISTRO SEPÚLVEDA PERTENCE
EMENTA: Recurso especial. Propaganda eleitoral irregular. Colagem de cartazes
em prédios públicos.

Responsabilidade presumida dos candidatos. Impossibilidade. Recurso conhe-
cido e provido.

DJ de 1°/2/2002.

Consulta. Multa. Propaganda partidária irregular. Inelegibilidade. Hipótese não
prevista na legislação.

Não acarreta inelegibilidade multa decorrente de propaganda eleitoral irregular,
com trânsito em julgado. Os casos de inelegibilidade estão previstos na Lei Comple-
mentar n° 64/90 e na Constituição Federal. Nesse entendimento, o Tribunal respondeu
negativamente à consulta. Unânime. Consulta n° 751 /DF, rei. Mm. Luiz Carlos Madei-
ra, em 14/2/2002.' (Ver errata constante do Informativo TSE n° 3, Ano IV, p. 4.)

RESOLUÇÃO N° 20.891, DE 911012001
CONSULTA N° 714/DF
RELATOR: MINISTRO LUIZ CARLOS MADEIRA
EMENTA Consulta formulada por deputado federal, em 5 itens, assim respondida:

a) Itens 1 a 3-sim, em termos. Vale dizer, contanto que a promoção pessoal não
resulte em propaganda eleitoral antecipada ou, sendo realizada no período eleitoral,

LIS 81
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observe as
'
restrições dos arts. 37 e seguintes da Lei n° 9.504/97, bem como não se

configure abuso do poder econômico ou conduta vedada aos agentes públicos;
b) Item 4 - todos os meios de publicidade são, em princípio, lícitos, observadas

as considerações dos questionamentos anteriores;
e) Item 5 - as normas da Portaria n° 5 da Câmara dos Deputados, como se

deduz da sua própria ementa, não têm - nem poderiam ter - conteúdo eleitoral, não
sendo cogitável examinar a compatibilidade entre normas de natureza e conteúdos
diversos. DJ de 8/2/2002.'

RESOLUÇÃO N° 20.287, DE 6/8/98
REPRESENTAÇÃO N° 45/DF
RELATOR: MINISTRO EDUARDO RIBEIRO
EMENTA Propaganda eleitoral realizada em época Imprópria.

A circunstância de que a propaganda houvesse cessado, após protocolizada a
representação, não bastaria, por si, para afastar a incidência da sanção prevista no art.
36 da Lei n° 9.504/97. Hipótese, entretanto, em que não demonstrado suficientemente
haja ocorrido a infração. Abuso de poder político. Inaplicabilidade da sanção prevista
no art. 22 da LC n° 64/90, em vista da mínima relevância do fato, absolutamente
carecedor de potencialidade de influir no resultado do pleito. DJ de 22/2/2002.2

Propaganda partidária. Representação.
Divulgação de críticas à administração estadual, com o propósito de expor a

posição do partido em relação a temas de relevo político e interesse comunitário.
Enquadramento no permissivo do art. 45, III, da Lei n° 9.096/95.

Necessidade de demonstração de beneficio, com repercussão eleitoral, a outro
partido político, para caracterização de ofensa à vedação contida no inciso 1 do § 10 do
mesmo dispositivo legal, não sendo suficiente a mera exibição de imagens de pessoas
não filiadas à agremiação responsável pelo programa. Não-ocorrência. Não evidenci-
ada utilização de trucagem, montagem ou qualquer outro meio ou recurso para
distorcer ou falsear a compreensão de fatos ou sua comunicação, tampouco propa-
ganda eleitoral antecipada. Nesse entendimento, o Tribunal julgou improcedente a
representação. Unânime.

Representação n° 336/PB, rei. Min. Garcia Vieira, em 28/2/2002.

ACÓRDÃO N° 344, DE 13/1212001
REPRESENTAÇÃO N° 344/PR
RELATOR: MINISTRO GARCIA VIEIRA
EMENTA: Representação. Propaganda partidária.

A exposição, no espaço destinado à propaganda partidária, do desempenho de
parlamentar ou governante, na exibição de ações concretas relacionadas à aplicação
dos princípios e do ideário político da agremiação a que são filiados, notadamente
quanto a temas de interesse político-comunitário, encontra amparo no art. 45 da Lei
n° 9.096/95.

Não admite a lei, todavia, a simples promoção pessoal de filiado. Parcial proce-
dência da representação. Aplicação do princípio da proporcionalidade para graduar a
penalidade imposta. Cassação de um quinto do tempo a que faria jus o representado.
DJ de 1°/3/2002.

Consulta. Propaganda eleitoral. Utilização de letreiro em frente a escritório po-
lítico e confecção de adesivos para veículos com o nome e o cargo exercido por
parlamentar.
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Letreiro de escritório político contendo apenas o nome e o cargo do particular
não caracteriza propaganda eleitoral. Não configura propaganda eleitoral antecipada,
mas sim mero ato de promoção pessoal, a utilização de adesivos em automóveis com
apenas o nome e o cargo do parlamentar, ainda que em carros de terceiros. Abusos e
excessos serão apurados e punidos na forma da Lei Complementar n° 64, de 1990.
Nesse entendimento, o Tribunal respondeu à consulta. Unânime.

Consulta n° 704/DF, rel. Mm. Fernando Neves, em 21/3/2002.

ACÓRDÃO N° 330, DE 14/2/2002
REPRESENTAÇÃO N° 330/ES
RELATOR: MINISTRO GARCIA VIEIRA
EMENTA: Propaganda partidária. Direito de resposta.

O pedido de direito de resposta por ofensa veiculada nos programas partidários
deve ser conhecido originariamente pelo TSE, competente para o julgamento, mesmo
em se tratando de fato divulgado nas transmissões em cadeia estadual.

Não configurada a ofensa, indefere-se o pedido de resposta. DJ de l /4/2002.

ACÓRDÃO N° 19.502, DE 1811212001
RECURSO ESPECIAL ELEITORAL N° 19.502/GO
RELATOR: MINISTRO SEPÚLVEDA PERTENCE

1 - Publicidade institucional abusiva (CF, art. 37, § 10 . c.c. Lei n° 9.504/97,
art. 74) e propaganda eleitoral extemporânea (Lei n° 9.504/97, art. 36, § 30 ),
substantivadas - segundo o acertamento de fatos pelas instâncias de mérito em ex-
cessos dos eventos comemorativos da celebração de convênios firmados com o gover-
no da União e o município, assim como de sua divulgação, com finalidade de promo-
ção de pré-candidato à Prefeitura: sanções de multa e inelegibilidade impostas, sem
violação das normas legais aplicáveis, ao prefeito da época - responsável pela organi-
zação e o dispêndio de recursos públicos nas festividades - e ao pré-candidato a
prefeito, beneficiário dos abusos administrativos e partícipe de sua perpetração e
divulgação eleitoreira (LC n° 64/90, art. 22, Xlv).

II - Irrelevância, nas circunstâncias, de serem os fatos abusivos anteriores à
escolha e registro da candidatura, que se afirmou beneficiada por eles, assim como
de a circunstância de julgamento da investigação judicial ter sido posterior ao pleito,
no qual sucumbiu.

III - Inadequação do recurso especial para rever as premissas de fato da decisão
recorrida, quando correta a qualificação jurídica delas.

1V - Alegação de cerceamento de defesa, por sonegação do direito à produção de
provas, coberta pela preclusão.

V - Indevida a aplicação das sanções de inelegibilidade ao ministro de Estado
que, em razão do cargo, haja comparecido às festividades e delas participado, sem
que se lhe atribuam a organização e o custeio das comemorações abusivas.

VI- Inexistência de propaganda eleitoral extemporânea do pré-candidato a pre-
feito no pronunciamento pelo ministro de Estado, fora do período de campanha, de
frase de mera simpatia ou solidariedade à sua eventual candidatura.

Vistos, etc.,
Acordam os ministros do Tribunal Superior Eleitoral, por unanimidade, em dar

provimento ao recurso interposto por Fernando Luiz Gonçalves Bezerra e não conhe-
cer dos recursos interpostos por José Gomes da Rocha e Cairo Ferreira Batista, nos
termos das notas taquigráficas, que ficam fazendo parte integrante desta decisão.
Sala de Sessões do Tribunal Superior Eleitoral. Brasília, 18 de dezembro de 2001.

Ministro NELSON JOBIM, presidente - Ministro SEPÚLVEDA PERTENCE, relator.5



ELEIÇÕES/2002

2.8 - Pesquisa eleitoral
ACÓRDÃO N° 19.265, DE 9/1012001
RECURSO ESPECIAL ELEITORAL N° 19.265/AC
RELATOR: MINISTRO SEPÚLVEDA PERTENCE
EMENTA: Recurso especial. Pesquisa de opinião não registrada perante Justi-
ça Eleitoral. Divulgação por empresa jornalística. Multa. Incidência (Lei n°
9.504197, art. 33, § 31).

1.A empresa jornalística que divulga pesquisa de opinião, supostamente reali-
zada por leitor, sem efetuar seu prévio registro na Justiça Eleitoral, está sujeita à
multa prevista no art. 33, § 3 0 , da Lei n° 9.504/97.

2. Recurso não conhecido. DJ de 1°/2/2002.

2.9 - Urna eletrônica/irregularidade
RESOLUÇÃO N° 20.937, DE 27/11/2001
PETIÇÃO N° 1.021/DF
RELATOR: MINISTRO SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA
EMENTA: Direito Eleitoral. Urna eletrônica. Irregularidades. Auditoria. Verifica-
ção de sistema de votação. Impossibilidade após ultrapassado o período pró-
prio. Requerimento indeferido.

1 - Não há como acolher-se denúncia de irregularidades no sistema de captação
eletrônica de votos quando desprovida de evidência concreta.

II- Intempestivo mostra-se o pedido de auditoria no sistema eletrônico de vota-
ção após o prazo para recurso contra o sistema de computador estabelecido no calen-
dário eleitoral. DJ de 1°/2/2002.

Notas:
1 Informativo TSE - Ano 1V - n° 2
2 Informativo TSE - Ano IV - N° 4

Informativo TSE -Ano 1V - n° 6
Informativo TSE - Ano 1V - n° 7
Informativo TSE - Ano 1V - n° 9

6 lnformativo TSE - ANO IV - n° 8
Informativo TSE - Ano 1V - N° 1

8 Informativo TSE - Ano IV - N° 3
Informativo TSE - Ano IV - N° 5
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