AS PRINCIPAIS REGRAS DAS ELEIÇÕES 2022

O que os candidatos podem e o que
não podem fazer nesta eleição.

PDT RS
Manual de Orientações

ELABORADO POR
LIEVERSON L. PERIN

Manual de Orientações
Eleições 2022
PDT - RS

Elaborado por
Lieverson Luiz Perin

Manual

Eleições 2022 | PDT RS

Sumário
Sistemas Eleitorais
Quociente Eleitoral (QE)
Quociente Partidário (QP)
Número de Vagas nas Casas Legislativas
Deputados Federais
Deputados Estaduais
As Eleições
Do número de candidatos
Desincompatibilização
A situação dos parentes e do cônjuge
Condições de Elegibilidade
A Nacionalidade Brasileira
O Pleno Exercício dos Direitos Políticos
O Alistamento Eleitoral
O Domicílio Eleitoral na Circunscrição
Domicílio Eleitoral para os Candidatos
Idade Mínima
Filiação Partidária
Fidelidade Partidária
A Inelegibilidade
Convenções Partidárias
Coligações e Federações de Partidos
Candidaturas Natas
Reserva de Candidatura por Gênero
Registro de Candidatura
Do Pedido de Registro da Candidatura
Nome para Urna Eletrônica
Candidaturas Coletivas
Dos Documentos Exigidos
Quitação Eleitoral
Homonímia
Substituição de Candidatos
Arrecadação e Aplicação de Recursos

7
9
9
13
13
14
15
17
17
22
26
27
29
31
31
33
33
34
35
40
46
49
51
52
60
61
67
68
69
72
74
75
78

3

Manual

Eleições 2022 | PDT RS

Da Arrecadação
Das Doações
Do Financiamento Coletivo
Do Fundo Especial de Financiamento
Bens estimáveis em dinheiro
Da Comercialização de Bens, Serviços e Eventos
Das Fontes Vedadas
Dos Recursos de Origem Não Identificada
Da Data-Limite para a Arrecadação e Despesas
Limite de Gastos
Da Aplicação dos Recursos
Gastos com a Preparação da Campanha
Dos Recibos Eleitorais
Da Conta Bancária
Dos Gastos Eleitorais
Gastos com Combustível
Da Prestação de Contas
Do Prazo da Prestação de Contas
Das Sobras de Campanha
Da Prestação de Contas Simplificada
Pesquisas e Testes Pré-Eleitorais
Das Impugnações das Pesquisas Eleitorais
Propaganda Eleitoral
Pré-Campanha
Do Poder de Polícia
Da Desinformação na Propaganda Eleitoral
Da Propaganda em Geral
Propaganda Vedada e Abuso de Poder
Derrame de Propaganda no Local de Votação
Da Propaganda Eleitoral em Outdoor
Da Propaganda Eleitoral na Internet
Da Requisição Judicial de Dados e Registros
Da Propaganda Eleitoral na Imprensa
Da Programação Normal na Rádio e na Televisão

4

80
82
83
86
88
90
90
91
92
93
95
96
99
101
105
108
109
111
114
115
116
118
120
121
123
123
124
131
133
134
134
140
141
142

Manual

Eleições 2022 | PDT RS

Dos Debates
A Propaganda Eleitoral Gratuita
Das Permissões e Vedações no dia da Eleição
Das Condutas Vedadas a Agentes Públicos
Disposições Penais relativas à Propaganda Eleitoral
Representações Eleitorias
Da Representação Fundada no Art. 96
Do Pedido de Direito de Resposta
Das Representações Especiais
Dos Recursos

144
146
151
152
156
158
160
162
168
169
170
178

5

Manual

Eleições 2022 | PDT RS

Apresentação
É com enorme satisfação que faço a apresentação deste
Manual, elaborado pelo companheiro, assessor jurídico do PDT,
Dr. Lieverson Perin.
As eleições deste ano de 2022 têm um significado especial para nós, trabalhistas. Trata-se do ano do centenário de
nascimento do nosso fundador, Leonel Brizola. Conquistar o Governo do Estado do Rio Grande do Sul, berço do trabalhismo, é
a maior homenagem que podemos fazer ao nosso grande líder.
Mas não é só. Temos, como cidadãs e cidadãos, o compromisso de recuperar o protagonismo do Rio Grande do Sul
como estado líder da Federação brasileira. Notadamente no
campo da educação, nossa principal bandeira, a situação é vergonhosa. Segundo o último censo escolar, o nosso estado registra
o dobro da média nacional de evasão escolar no ensino médio.
Nossos jovens estão abandonando a escola. Isso é inadmissível!
É chegada a hora de o PDT voltar a governar o Rio
Grande do Sul e de ocupar o número de cadeiras na Assembleia Legislativa e na Câmara Federal compatível com a nossa
história e representatividade. Para tanto, faz-se necessário que
as companheiras e companheiros que irão enfrentar as urnas estejam cientes das regras eleitorais. Por isso, a importância deste
Manual. Sua leitura atenta proporcionará aos nossos candidatos
o conhecimento necessário das “regras do jogo”, a fim de que
realizemos uma campanha aguerrida e limpa, como é da tradição
do nosso partido.
À luta e à vitória!
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Sistemas Eleitorais
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A

Constituição Federal determinou dois sistemas eleitorais simultâneos para as elei
ções: o majoritário e o proporcional.
O majoritário para as eleições ao cargo de Presidente, Senador, Governador e Prefeitos e o proporcional para as eleições aos legislativos federais, estaduais e municipais (Art. 84 do Código Eleitoral).
No sistema majoritário, é eleito o candidato que obtiver a
maioria de votos e esse sistema é dividido em duas espécies: majoritário simples ou puro e majoritário complexo ou em dois turnos.
No sistema majoritário simples considerado eleito o candidato que obtiver o maior número de votos, mesmo que não
atinja a maioria simples, ou seja, o candidato poderá ser eleito
com baixo número de votos desde que seus adversários tenham
atingido percentuais ainda menores. Esta modalidade vige no
Brasil nas eleições de prefeitos em municípios com até duzentos
mil eleitores.
O sistema majoritário de dois turnos estabelece que somente será eleito o candidato que obtiver a maioria absoluta dos
votos válidos, qual seja, o próximo número inteiro depois da metade. Caso não seja obtida a maioria absoluta, a decisão irá para
um segundo turno eleitoral, em que se enfrentarão apenas os
dois candidatos mais bem votados no primeiro turno, sendo vencedor o que conseguir maior percentual de votos válidos. (Art.
77 § 3º da CF).
O sistema proporcional é utilizado para a eleição às Casas Legislativas, conforme o disposto no Código Eleitoral.
Para entendermos o sistema proporcional precisamos
primeiramente ter conhecimento de dois conceitos básicos:

Quociente Eleitoral e o Quociente Partidário
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O quociente eleitoral (Art. 106 do CE) é determinado
pela divisão do número de votos válidos apurados pelo número
de vagas a preencher em cada circunscrição, desprezada a fração
se for igual ou inferior a meio, equivalente a 1 (um), se superior.

Quociente Eleitoral (QE)
Nº de votos válidos apurados
÷
Nº de vagas a preencher
O quociente partidário é o resultado do número de votos recebidos na eleição pelo partido ou coligação dividido pelo
quociente eleitoral.

Quociente Partidário (QP)
N° de votos válidos do partido ou coligação
÷
Quociente Eleitoral
A divisão das vagas se dará então na forma do Artigo
108 do Código Eleitoral, ou seja, “Estarão eleitos, entre os candidatos registrados por um partido que tenham obtido votos em
número igual ou superior a

10% (dez

por cento) do quociente

eleitoral, tantos quantos o respectivo quociente partidário indicar, na ordem da votação nominal que cada um tenha recebido.
(Redação dada pela Lei nº 14.211, de 2021)”.
Cada vez que o número de votos no partido ou coligação atingir o quociente eleitoral, o mesmo terá direito a uma
vaga, que será distribuída por ordem aos candidatos mais votados.
Não sendo possível o preenchimento das vagas pelo
quociente eleitoral, o restante das vagas será preenchida pelo
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sistema das maiores médias, segundo a nova redação da Lei, poderão concorrer à distribuição dos lugares todos os partidos que
participaram do pleito, desde que tenham obtido pelo menos
80% (oitenta por cento) do quociente eleitoral, e os candidatos que tenham obtido votos em número igual ou superior a
20% (vinte por cento) desse quociente. (Redação dada pela Lei
nº14.211, de 2021).
Para ilustrar melhor a forma de cálculo, passemos a um
exemplo prático: A divisão de 9 (nove) cadeiras em um município
com 2.500 (dois mil e quinhentos) eleitores.

1º passo:
Determinar o número de votos válidos, deduzindo do
comparecimento os votos nulos e os em branco (Art. 106, §
único do Código Eleitoral e Art. 5º da Lei nº 9504 de 30/09/97).

2º passo:
Determinar o quociente eleitoral, dividindo-se os votos
válidos pelos lugares a preencher (Art. 106 do Código Eleitoral).
Despreza-se a fração se igual ou inferior a 0,5, arredondando-a
para 1, se superior.
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3° passo:
Estabelecer, dentro da votação de cada partido quantas
cadeiras os mesmos obtiveram.

Partidos:

Das 09 cadeiras, somente foram distribuídas 06 pelo
quociente eleitoral, e as 03 restantes deverão ser distribuídas
pelo sistema de maior média.
Salienta-se que atualmente para participar desta distribuição o partido deverá no mínimo ter atingido 80% do quociente
eleitoral e um candidato deste partido, tenha conseguido para si
mais de 20% de votos do mesmo quociente, caso contrário o
partido ficará de fora da distribuição por média.
Vamos calcular a média de cada partido, pelo que determina o Código Eleitoral que determina em seu Artigo 109:

Art. 109. Os lugares não preenchidos com a aplicação dos quocientes partidários e em razão da exigência de votação nominal mínima a que se refere
o art. 108 serão distribuídos de acordo com as seguintes regras: (Redação dada pela Lei nº 13.165,
de 2015)
I - dividir-se-á o número de votos válidos atribuídos a cada partido pelo número de lugares por ele
11
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obtido mais 1 (um), cabendo ao partido que apresentar a maior média um dos lugares a preencher,
desde que tenha candidato que atenda à exigência
de votação nominal mínima; (Redação dada pela
Lei nº14.211, de 2021)”.

4º passo:
Atribuir à média de cada partido:

No exemplo que estamos analisando, é necessário verificar se o Partido E, poderá participar do cálculo das médias.
Como o quociente eleitoral foi de 255,555, para participar, o partido deveria atingir 80% do número de votos, que
neste caso seria de 204,444, assim o Partido E, participará da
divisão contanto que este tenha algum candidato que tenha obtido nominalmente 52 votos que se refere a 20% do quociente
eleitoral.
Desta forma, assim seriam distribuídas as vagas restantes:

12

Manual

Eleições 2022 | PDT RS

Os partidos C, A e E, obtiveram as maiores médias e,
portanto ganharam mais uma vaga cada um.
Embora seja um cálculo complexo, não há mistério no
cálculo do quociente eleitoral e partidário.
Esta informação se torna importante, para que os candidatos de certa forma analisem o número de votos necessários
para conseguir uma vaga nas eleições proporcionais.

Número de Vagas nas Casas Legislativas
Deputados Federais1

1 https://www12.senado.leg.br/noticias/imagens/numero-de-deputados-por-estado/view
13
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Deputados Estaduais
O caput do art. 27 da Constituição Federal da República
estabelece o método de cálculo para se chegar ao número de
deputados que podem ocupar cadeiras na assembleia legislativa
de seu respectivo Estado.Vejamos:

Art. 27. O número de Deputados à Assembleia Legislativa corresponderá ao triplo da representação
do Estado na Câmara dos Deputados e, atingido o
número de trinta e seis, será acrescido de tantos
quantos forem os Deputados Federais acima de
doze.
		
É necessário lembrar que há dois cálculos diferentes conforme a representação constante na Câmara dos Deputados. A
primeira parte do artigo diz respeito aos Estados que chegam à
quantia de 12 deputados federais, uma vez que o limite máximo
para esse primeiro cálculo é de 36 deputados estaduais; a parte
final diz respeito aos Estados que ultrapassam o número de 12
deputados federais.
Assim quando se tratar do limite de até 12 deputados
federais o cálculo será expresso da seguinte forma:

A segunda parte do referido artigo pode trazer algumas
interpretações, porém, levando em consideração a matemática é
possível compreendê-lo. Visto que o limite estipulado para multiplicação por três é o resultado de 36, o restante não será acres14
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cido de forma multiplicativa, mais aditiva. Assim, se um Estado
possui 13 deputados federais, atingido o número multiplicativo
de 36 será acrescido mais um deputado estadual, alcançando assim o número de 37 deputados estaduais.

Podemos usar como exemplo o Estado do Rio Grande do Sul, que possui 31 deputados federais::

Conforme acima demonstrado no exemplo a Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, tem 55 deputados.

As Eleições
As eleições no Brasil ocorrem sempre no primeiro domingo do mês de outubro e, em caso de segundo turno, no
último domingo do mês de outubro, por força do Artigo 1º da
Lei 9.504/97.
No primeiro turno ocorrerão as eleições para todos os
cargos em disputa, mas no segundo turno, apenas eleição para
os cargos majoritários ou em caso de eleições municipais, mu-
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nicípios com mais de duzentos mil eleitores e quando nenhum
dos candidatos obtiver a maioria absoluta dos votos, não sendo
computados para este efeito os votos brancos e os nulos.
No segundo turno concorrerão os dois candidatos mais
votados no primeiro turno, e considerar-se-á eleito o que obtiver a maioria dos votos válidos.
A eleição do Chefe do executivo (Presidente, Governador, Prefeito) implicará na eleição do vice-prefeito com ele registrado, visto que nosso ordenamento jurídico não prevê a eleição
em separado para vice-prefeito, vice-governador e vice-presidente, como já ocorreu na história do Direito Eleitoral.
A última eleição separada para presidente e vice-presidente ocorreu em 1961, em que se elegeu o candidato a Presidente da República Jânio Quadros, pelo Partido Democrata Cristão – PDC, e o candidato João Goulart, pelo Partido Trabalhista
Brasileiro – PTB.
Essa questão de indissolubilidade da chapa vem trazendo
inúmeras controvérsias nos Tribunais Eleitorais, especialmente
quando ocorre a perda do mandato do prefeito, remanescendo
o vice-prefeito.
Também tem causado indignação à população o fato de
quando o Chefe do Executivo que foi escolhido nas urnas renuncia, ficando no seu cargo o candidato a vice, que não foi submetido à escolha popular. Embora legalmente investido na condição
de prefeito, ele não possui a legitimidade das urnas.
Neste caso, embora haja embasamento legal, para que o
vice assuma o cargo, em nosso entendimento deveria haver uma
nova eleição, para legitimar o mandatário.
A legitimidade deveria se dar através das urnas, fortalecendo assim o processo democrático, mas enquanto não houver
uma ampla reforma política a regra continua sendo a mesma.

16
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Do número de candidatos
as Eleições Proporcionais em 2022
Nas eleições de 2022, os partidos poderão registrar
100% (cem por cento) do número de vagas em disputa, mais
1(um). Tomamos mais uma vez como exemplo o Rio Grande do
Sul:

Desincompatibilização
Os outros casos elencados pela Lei Complementar nº
64/90 dizem respeito ao prazo de desincompatibilização, para
que os pretensos candidatos se afastem dos cargos que exercem.
No presente trabalho, entendemos que não há motivos para
adentrarmos no mérito de cada prazo de desincompatibilização,
mas sim, demonstrarmos de maneira didática quais os limites
temporais a serem seguidos. Para tanto, apresentamos os casos
de desincompatibilização através da tabela a seguir.

17
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Cargo
Ocupado

Cargo Almejado
Presidente
ou vice

Prazo de
afastamento:
6 meses

Advogado-Geral da
União

Autarquia
(Presidente,
Diretor,
Superintendente e
Dirigente)

Chefe do
Executivo
Presidente

Senador

Governador

Prazo de
afastamento:
6 meses

Prazo de
afastamento:
6 meses

Deputado
Federal
Estadual
Prazo de
afastamento:
6 meses

Modalidade
Modalidade
Modalidade
Modalidade
de afastamen- de afastamen- de afastamen- de afastamento: Definitivo to: Definitivo to: Definitivo to: Definitivo
Legislação:
Legislação:
LC 64/90,
LC 64/90,
art. 1º, II, a, 5 art. 1º, II, a, 5
c/c LC 64/90,
art. 1º, V, a

Legislação:
LC 64/90,
art. 1º, II, a, 5
c/c LC 64/90,
art. 1º, III, a

Legislação:
LC 64/90,
art. 1º, II, a, 5
c/c LC 64/90,
art. 1º, VI

Prazo de
afastamento:
6 meses

Prazo de
Afastamento:
6 meses

Prazo de
Afastamento:
6 meses

Prazo de
afastamento:
6 meses

Legislação:
Legislação:
Legislação:
LC 64/90,
LC 64/90,
LC 64/90,
art. 1º, II, a, 9 art. 1º, II, a, 9 art. 1º, II, a, 9
c/c LC 64/90,
art. 1º, III, a
Precedente 1: Precedente 1:
Res. 14.435, Res. 14.435, Precedente 1:
de 1/7/1994 de 1/7/1994 Res. 14.182,
de 10/3/1994

Legislação:
LC 64/90,
art. 1º, II, a, 9
c/c LC 64/90,
art. 1º, VI

Prazo de
Afastamento:
Reeleição
Desnecessidade

Prazo de
afastamento:
6 meses

Prazo de
afastamento:
6 meses

Prazo de
afastamento:
6 meses

Legislação:
CF/88, art.
14, § 6 º c/c
LC 64/90,
art. 1º, § 1

Legislação:
CF/88, art.
14, § 6 º c/c
LC 64/90,
art. 1º, § 1º

Modalidade
de afastamento: Definitivo

Precedente 1:
Res. 21.053,
de 2/4/2002

18
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Legislação:
CF/88, art.
14, § 6 º c/c
LC 64/90,
art. 1º, § 1
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Cargo
Ocupado

Cargo Almejado
Presidente
ou vice

Prazo de
afastamento:
6 meses

Governador

Governador

Prazo de
afastamento:
6 meses

Prazo de
afastamento:
Reeleição
Desnecessidade

ou vice

Deputado
Federal
Estadual
Prazo de
afastamento:
6 meses

Modalidade
Modalidade
de afastamen- de afastamento: Definitivo to: Definitivo Modalidade
de afastaLegislação:
Legislação:
mento: Sem
CF/88, art.
CF/88, art.
anotação.
14, § 6 º c/c
14, § 6 º c/c
LC 64/90,
LC 64/90,
Legislação:
art. 1º, II,
art. 1º, § 1
CF/88, art.
a, 10c/c LC
14, § 5º
64/90, art.
Precedente 1:
1º, § 1
Ac. 19.178,
de 19/4/2001
Precedente 1:
Res. 22.119,
de 4/11/2005

Modalidade
de afastamento: Definitivo

Desnecessi-

Desnecessidade

Desnecessidade

Desnecessidade

Prazo de
Afastamento:
6 meses

Prazo de
afastamento:
6 meses

Prazo de
afastamento:
6 meses

Prazo de
afastamento:
6 meses

Modalidade
de Afastamento:
Definitivo

Modalidade
Modalidade
Modalidade
de afastamen- de afastamen- de afastamento: Definitivo to: Definitivo to: Definitivo

Parlamentar dade

Prefeito

Senador

Legislação:
CF/88, art.
14, § 6 º c/c
LC 64/90,
art. 1º, § 1

Conselheiro DesnecessiTutelar
dade

Legislação:
CF/88, art.
14, § 6 º c/c
LC 64/90,
art. 1º, § 1

Legislação:
CF/88, art.
14, § 6 º c/c
LC 64/90,
art. 1º, § 1º

Legislação:
CF/88, art.
14, § 6 º c/c
LC 64/90,
art. 1º, § 1

Legislação:
CF/88, art.
14, § 6 º c/c
LC 64/90,
art. 1º, § 1

Precedente 1:
Res. 21.695,
de 30/3/2004
Desnecessidade

Desnecessidade

Desnecessidade

19
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Cargo
Ocupado

Cargo Almejado
Presidente
ou vice

Empresa
Pública

(Presidente,
Diretor, Superintendente e
Dirigente)

Prazo de
afastamento:
6 meses

Senador

Governador

Prazo de
afastamento:
6 meses

Prazo de
afastamento:
6 meses

ou vice

Deputado
Federal
Estadual
Prazo de
afastamento:
6 meses

Modalidade
Modalidade
Modalidade
Modalidade
de afastamen- de afastamen- de afastamen- de afastamento: Definitivo to: Definitivo to: Definitivo to: Definitivo
Legislação:
Legislação:
LC 64/90,
LC 64/90,
art. 1º, II, a, 9 art. 1º, II, a, 9
c/c LC 64/90,
art. 1º, V, a

Legislação:
LC 64/90,
art. 1º, II, a, 9
c/c LC 64/90,
art. 1º, III, a

Legislação:
LC 64/90,
art. 1º, II, a, 9
c/c LC 64/90,
art. 1º, VI

Prazo de
afastamento:
6 meses

Prazo de
afastamento:
6 meses

Prazo de
afastamento:
6 meses

Prazo de
afastamento:
6 meses

Entidade
que mantenha contrato
com o Poder Público Prazo de
ou sob seu afastamento:
6 meses
controle,
salvo contrato com
cláusulas
uniformes

Prazo de
afastamento:
6 meses

Prazo de
afastamento:
6 meses

Prazo de
afastamento:
6 meses

Entidades
mantidas
pelo Poder
Público

(Dirigente,
Administrador
ou Representante)

20
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Cargo
Ocupado

Cargo Almejado
Presidente

Dirigente
Sindical
Fundação
de direito
privado
Secretários
Municipais ou
membros
de órgãos
congêneres
Servidores
Públicos,
Estatutários
ou não, dos
órgãos da
Administração Direta
ou Indireta

Deputado
Federal
Estadual

Senador

Governador

Prazo de
afastamento:
4 meses

Prazo de
afastamento:
4 meses

Prazo de
afastamento:
4 meses

Prazo de
afastamento:
4 meses

Legislação:
LC 64/90,
art. 1º, II, g

Legislação:
LC 64/90,
art. 1º, II, g

Legislação:
LC 64/90,
art. 1º, II, g

Legislação:
LC 64/90,
art. 1º, II, g

Desnecessidade

Desnecessidade

Desnecessidade

Desnecessidade

Prazo de
afastamento:
6 meses

Prazo de
afastamento:
6 meses

Prazo de
afastamento:
6 meses

Prazo de
afastamento:
6 meses

Legislação:
LC 64/90,
art. 1º, III,
b, 4 c/c LC
64/90, art.
1º, V, b

Legislação:
LC 64/90,
art. 1º, III,
b, 4

Legislação:
LC 64/90,
art. 1º, III,
b, 4 c/c LC
64/90, art.
1º, VI

Prazo de
afastamento:
3 meses

Prazo de
afastamento:
3 meses

Prazo de
afastamento:
3 meses

Prazo de
afastamento:
3 meses

Legislação:
LC 64/90,
art. 1º, II, l

Legislação:
LC 64/90,
art. 1º, II, l

Legislação:
LC 64/90,
art. 1º, II, l

Legislação:
LC 64/90,
art. 1º, II, l

ou vice

ou vice

O Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul respondeu à consulta formulada por partido político entendendo
que funcionário público que exerce suas funções em município
diverso do que vai concorrer não necessita se desincompatibilizar
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PROCESSO CTA 52008, PROCEDÊNCIA: PORTO ALEGRE INTERESSADO: PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO. Consulta. Eleições 2008.
Requisitos para vereador candidatar-se em outro
município. É possível a transferência de domicílio
eleitoral para outra localidade para nela concorrer
ao mesmo cargo, sem necessidade de desincompatibilização, desde que o município novo não seja
resultado de desmembramento do primeiro.
Também o Tribunal Superior Eleitoral respondeu à consulta no sentido que Reitor de Universidade deve se desincompatibilizar 4 meses antes da eleição se vai concorrer a prefeito,
ou vice-prefeito. O professor de carreira no exercício do cargo
de reitor de instituição federal, que pretender se candidatar ao
cargo de prefeito ou vice nas próximas eleições, deve se afastar
definitivamente do cargo quatro meses antes do pleito, além de
se licenciar das funções do magistério até três meses antes.
Esse foi o entendimento do Plenário do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) ao responder a Consulta (Cta 1585) formulada pelo deputado Osmar Serraglio (PMDB-PR). Os ministros
seguiram o voto do relator, ministro Ari Pargendler.

A situação dos parentes e do cônjuge
O Artigo 14, § 7° da Constituição Federal dispõe que
são inelegíveis, no território de jurisdição do titular, o cônjuge e
os parentes consanguíneos ou afins até o segundo grau ou por
adoção.
Para melhor entendimento e não adentrando no mérito,
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demonstramos quais os parentes que são inelegíveis através da
tabela a seguir.

Existe exceção à regra. Reiterada jurisprudência do TSE
nesse sentido de que se o prefeito renunciar até seis meses antes
da eleição, todos ficarão desimpedidos para concorrer a outros
cargos, menos para sucedê-lo (da Resolução n° 17.842/92). Poderão, entretanto, sucedê-lo se ele tiver direito à reeleição e
renunciar até seis meses antes da segunda eleição.
A situação do cônjuge é a mesma dos parentes, com a
ampliação dada pela edição do Novo Código Civil Brasileiro que
equiparou a situação da companheira, concubina e cônjuge.
Em face da atual Legislação Civil Brasileira, reconhecer
a união estável, direitos idênticos ao do casamento, o Tribunal
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Superior Eleitoral, assim se pronunciou sobre a possibilidade da
“namorada” do atual Prefeito concorrer nas eleições subsequentes ao mandato do mesmo:

Consulta. Vereadora. Namoro. Prefeito. Candidatura. Prefeita. Possibilidade.
1. A regra da inelegibilidade inserida no Artigo 14,
§ 7º, da Constituição Federal não alcança aqueles
que mantêm tão somente um relacionamento de
namoro, uma vez que esse não se enquadra no
conceito de união estável e, como as hipóteses de
inelegibilidade, estão todas taxativamente previstas
na Constituição Federal e na Lei Complementar nº
64/90, não existindo previsão para essa hipótese, a
vereadora, namorada de prefeito, pode se candidatar ao cargo de prefeita.
Consulta respondida afirmativamente. (Consulta
nº 1005-classe 5ª Relator Ministro Fernando Neves da Silva).
A Lei Complementar 135/10, acrescentou ainda uma
norma na questão das inelegibilidades que é a do Artigo 1º, I, n,
os que forem condenados, em decisão transitada em julgado ou
proferida por órgão judicial colegiado, em razão de terem desfeito ou simulado desfazer vínculo conjugal ou de união estável para
evitar caracterização de inelegibilidade, pelo prazo de 8 (oito)
anos após a decisão que reconhecer a fraude; (Incluído pela Lei
Complementar nº 135, de 2010).
Importante salientar que a tentativa de simular separação
já foi matéria apreciada pelos Tribunais Eleitorais, que negaram
registro de candidatura aos que tentaram tal manobra.
Com a edição da norma, além da negativa do registro,
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poderá ser decretada a inelegibilidade de todos os condenados
por mais 08 anos.
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Condições de Elegibilidade
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P

ara concorrer às eleições, o candidato deverá possuir domicílio eleitoral na respectiva circunscrição
pelo prazo de, pelo menos, seis meses antes do
pleito e estar com a filiação deferida pelo partido no mesmo prazo. A Constituição Federal em seu Artigo 14, § 3°, enumera as
condições de elegibilidade: nacionalidade brasileira, pleno exercício dos direitos políticos, alistamento eleitoral, idade mínima
de 21 anos para prefeito, vice-prefeito e 18 anos para vereador.
Antônio Carlos Mendes, em sua obra Introdução à Teoria das Inelegibilidades, define a elegibilidade como “O DIREITO
DE SER VOTADO” p. 102.
Uma vez que a legislação brasileira coloca uma série de
condições para que o cidadão pleiteie o direito a receber votos,
a elegibilidade vem a ser a capacidade jurídica de ser eleito.
Em uma analogia ao Código Civil Brasileiro, a elegibilidade poderia ser vista como a plena capacidade eleitoral, em que
a pessoa que preencher os requisitos mínimos poderá assumir
direitos e obrigações no âmbito do Direito Eleitoral.
Ao contrário do que pensam alguns, a elegibilidade é a
regra e a inelegibilidade a exceção.
Passamos a analisar caso a caso todos os requisitos legais
de elegibilidade.

A Nacionalidade Brasileira
O primeiro requisito elencado pela Constituição da República é o da nacionalidade brasileira. Entretanto, a mesma carta
traz as definições necessárias para o entendimento da questão.
A nacionalidade brasileira pode ser nata ou adquirida,
conforme veremos a seguir.
Os brasileiros natos são definidos pelo Artigo 12, I da CF.
Artigo 12. São brasileiros:
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I - natos:
a) os nascidos na República Federativa do Brasil,
ainda que de pais estrangeiros, desde que estes
não estejam a serviço de seu país;
b) os nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro ou
mãe brasileira, desde que qualquer deles esteja a
serviço da República Federativa do Brasil;
c) os nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro ou
mãe brasileira, desde que venham a residir na República Federativa do Brasil e optem, em qualquer
tempo, pela nacionalidade brasileira.”2
De outra parte, a nacionalidade pode ser adquirida,
esta que comumente também é chamada de naturalizada, conforme o Artigo 12, II da CF.
II - naturalizados:
a) os que, na forma da Lei, adquiram a nacionalidade brasileira, exigidas aos originários de países
de língua portuguesa apenas residência por um ano
ininterrupto e idoneidade moral;
b) os estrangeiros de qualquer nacionalidade, residentes na República Federativa do Brasil há mais de
quinze anos ininterruptos e sem condenação penal,
desde que requeiram a nacionalidade brasileira.
§ 1º Aos portugueses com residência permanente
no País, se houver reciprocidade em favor de brasileiros, serão atribuídos os direitos inerentes ao brasileiro, salvo os casos previstos nesta Constituição.
Embora a Lei não possa estabelecer distinção entre brasileiros natos e naturalizados, a Constituição Federal reservou o
direito de atribuir capacidade para o desempenho de alguns cargos somente a brasileiros natos (Art. 12, § 2° da CF).
A chamada reserva constitucional, declarou serem privativos a brasileiros natos os cargos de Presidente e Vice-Presidente
2 Redação dada pela Emenda Constitucional de Revisão nº 3, de 07/06/94.
28

Manual

Eleições 2022 | PDT RS

da República; Presidente da Câmara dos Deputados; Presidente do
Senado Federal; Ministro do Supremo Tribunal Federal; carreira
diplomática; oficial das Forças Armadas e de Ministro de Estado
da Defesa.
Ainda se encontram dentro da reserva Constitucional a
impossibilidade de brasileiros naturalizados terem a propriedade
de empresa jornalística e de radiodifusão sonora e de sons e
imagens e para seis assentos no Conselho da República somente
para brasileiros por nascimento, uma vez que este é o órgão de
consulta do presidente da República. Entretanto, não adentraremos no mérito por não tratarem de matéria ligada diretamente
ao Direito Eleitoral.

O Pleno Exercício dos Direitos Políticos
Na definição de Pimenta Bueno, direitos políticos “são as
prerrogativas, os atributos, faculdades ou poder de intervenção
dos cidadãos ativos no Governo de seu país, intervenção direta
ou só indireta, mais ou menos ampla, segundo a intensidade do
gozo desses direitos”.3
Em sentido restrito, José Afonso da Silva diz que os “direitos políticos consistem na disciplina dos meios necessários ao
exercício da soberania popular”, cujo núcleo fundamental “consubstancia-se no Direito Eleitoral de votar e ser votado”. 4
A face mais aparente do direito político é o direito de votar e ser votado, mas ainda dentro deste instituto estão presentes vários outros aspectos, entre eles o de provimento a alguns
cargos dentro da administração pública, independentemente de
mandado eletivo.
O Artigo 15 da Lei Maior prevê os casos de perda ou
3 BUENO, José Antônio Pimenta. Direito Público Brasileiro e Análise da Constituição do Império. Rio de
Janeiro, 1958, p. 458. apud PINTO FERREIRA. Comentários à Constituição Brasileira. São Paulo: Saraiva,
1989. v. 1, p. 288.
4 SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional Positivo. 6. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais,
1990. p. 300-1.
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suspensão dos direitos políticos:
I- cancelamento da naturalização por sentença transitada
em julgado;
II- incapacidade civil absoluta;
III- condenação criminal transitada em julgado, enquanto
durarem seus efeitos;
IV - recusa de cumprir obrigação a todos imposta ou
prestação alternativa, nos termos do Artigo 5º, VIII; e
V - improbidade administrativa, nos termos do Artigo 37,
§ 4º.
A Constituição Federal veda a cassação dos direitos políticos, contudo, mesmo não elencada no Artigo 15, e sim prevista no Artigo 12, § 4º, inc. II, existe de forma indireta tal figura
no direito brasileiro, consubstanciada na perda da naturalização
brasileira. Uma vez transitada em julgado a sentença que retira a
naturalização, o cidadão passa novamente a ser considerado estrangeiro, perdendo assim o direito político dentro do território
nacional, eis que a nacionalidade como já foi antes abordada, é
pré-requisito essencial.
A obtenção dos direitos políticos acontece naturalmente
no decorrer da vida do cidadão, ou seja, o pleno exercício destes
direitos é a regra; a sua suspensão é a exceção.
Em se tratando de eleições, a parte que mais interessa é
a exceção, que será tratada no capítulo das inelegibilidades, eis
que hoje talvez as maiores causas dos recursos contra registro da
candidatura e recursos contra a diplomação encontram-se fundamentados no pleno exercício dos direitos políticos.
É extremamente comum que se faça certa confusão com
Inelegibilidade e Suspensão dos Direitos Políticos.
Na suspensão dos Direitos Políticos em relação às eleições, a pessoa não pode votar e muito menos ser votada.
Já na Inelegibilidade, a pessoa pode votar, mas perde somente a capacidade de ser votada (o).
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O Alistamento Eleitoral
A terceira condição de elegibilidade elencado pela CF é
a prova do alistamento eleitoral. Na magistral definição de Joel
José Cândido5 “mais do que mero ato de integração do indivíduo
ao universo de eleitores, é a viabilização do exercício efetivo da
soberania popular através do voto e, portanto, a consagração da
cidadania”.
O ato formal de alistamento eleitoral traz consigo uma
série de pressupostos, como a idade mínima, eis que é obrigatório para os maiores de dezoito anos e facultativo para os analfabetos, os que contam com mais de setenta anos de idade e os
maiores de dezesseis e menores de dezoito anos.
Para proceder ao alistamento, o cidadão deve comparecer ao cartório eleitoral de sua circunscrição munido de documento de identidade e comprovante de residência. Para homens
ainda é necessário a apresentação do documento de regularização militar.
O alistamento eleitoral é o ato que dá início à participação política propriamente dita do cidadão na vida do seu país.

O Domicílio Eleitoral na Circunscrição
Talvez um dos conceitos mais discutidos atualmente seja
o de domicílio eleitoral. O Código Eleitoral, em seu Artigo 42,
parágrafo único, diz que “para o efeito da inscrição, é domicílio
eleitoral o lugar de residência ou moradia do requerente, e, verificado ter o alistando mais de uma, considerar-se-á domicílio
qualquer delas”.
O principal posicionamento da doutrina é de que o domicílio eleitoral é o mesmo domicílio civil, este hoje definido pelo
Artigo 70 do Código Civil Brasileiro, que diz: “O Domicílio da
5 Cândido, Joel José, Direito Eleitoral Brasileiro. Ed. Atlas, São Paulo, 1999, p. 77.
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pessoa natural é o lugar onde ela estabelece a sua residência com
o ânimo definitivo”.6
O posicionamento pretoriano ampliou esta definição
aduzindo que o domicílio civil não se confunde com o domicílio
eleitoral, uma vez que este se dá com a existência de vínculo. Tal
interpretação não seria tão discutida se não fosse a possibilidade
que o próprio código prevê, a de que havendo mais de uma residência, o alistado poderá optar por uma delas.
A jurisprudência tem se afirmado no sentido da existência de um domicílio afetivo, ou seja, aquele que por uma série
de situações econômicas, afetivas, comerciais ou sociais é o local
onde o indivíduo optou por exercer a plenitude de seus direitos
políticos.
O Tribunal Superior Eleitoral tem mantido o entendimento que, uma vez deferida a inscrição eleitoral, o domicílio,
que é de direito, só pode ser alterado mediante pedido de transferência, recadastramento ou mediante cancelamento, especialmente no caso de comprovação de irregularidade no ato de inscrição ou de transferência do eleitor.
Os conceitos de residência e de domicílio, segundo o
magistério de Pontes de Miranda7, estão centrados unicamente
no suporte fático. Em seu entendimento, “domicílio é fato jurídico”. Esta definição do direito civil pode ser aplicada somente em
parte no que tange o domicílio eleitoral, uma vez que o conceito
de domicílio eleitoral é mais abrangente para abrigar uma série
de vinculações sejam elas de natureza afetiva, econômica, política
ou comunitária, que de certa forma leva o eleitor a optar pela
fixação do domicílio, onde possua residência conforme o Código
Civil ou ainda no local onde possua alguma dessas vinculações.
Nosso entendimento é de que uma vez demonstrado o
interesse eleitoral, patrimonial e comunitário no ato de transferência ou de alistamento, o ato de escolha do domicílio eleitoral
é de livre opção do eleitor, desde que preenchidos os requisitos
formais.
6 Dispositivo correspondente ao Artigo 31 do Código Civil de 1916.
7 MIRANDA, Francisco. Cavalcanti. Pontes de. Tratado de direito privado. Rio de Janeiro: Borsoi, 1954.
v. 1, § 7º, p. 252.
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Salienta-se ainda que pela forma de organização da justiça eleitoral, toda alteração referente ao cadastro do eleitor, via
de regra, deve ser a ela comunicada, para que o mesmo, em
caso de necessidade, possa ser convocado para auxiliar a realização das eleições.

Domicílio Eleitoral para os Candidatos
A Lei 9.504/97, em seu Artigo 9º, determina que para concorrer as eleições o candidato deva possuir domicílio eleitoral na
respectiva circunscrição pelo prazo de pelo menos 06 meses antes
do pleito e estar com a filiação deferida pelo partido no mesmo prazo.
No caso de haver fusão ou incorporação de partidos políticos,
vale para todos os efeitos o ato de filiação ao partido de origem,
conforme parágrafo único do citado artigo.

Idade Mínima
Outros requisitos de elegibilidade impostos pela Constituição da República é a idade mínima de 35 anos para Presidente e Vice-Presidente da República e Senador; 30 anos para
Governador e Vice-Governador de Estado e do Distrito Federal;
21 anos para deputado federal, deputado estadual ou distrital,
prefeito, vice-prefeito e juiz de paz; e 18 anos para vereador.
O dispositivo da Lei 9.504/97 em seu Artigo 11, § 2° ao
regulamentar a idade mínima, ao nosso entendimento, é de discutível constitucionalidade, eis que determina que a idade mínima
tenha por base a data da posse, salvo quando fixada em dezoito
anos, hipótese em que será aferida na data-limite para o pedido
de registro.
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Entretanto, se a idade mínima é requisito de elegibilidade
entendemos que a data seria a da realização do pleito, a passo
que o legislador infraconstitucional transformou com o dispositivo legal uma condição de elegibilidade em mero requisito para
posse no cargo pleiteado e já eleito. Todavia, a data base para a
determinação segundo a Lei Eleitoral continua sendo a data da
posse. Salvo a quando fixada em 18 anos, quando é aferida na
data do registro.

Filiação Partidária
A filiação partidária é a quinta condição de elegibilidade
posta pela Constituição. Em se tratando de filiação partidária para
fins eleitorais a Lei dos Partidos Políticos8  exige que para a filiação partidária é necessário o pleno gozo dos direitos políticos.
A mesma Lei tem dispositivo análogo à Lei 9.504/97, exigindo a
filiação partidária há pelo menos seis meses antes da realização
das eleições.
A filiação mínima de seis meses no mesmo partido foi
óbice imposto pela Lei para evitar a migração partidária às vésperas das eleições. A Lei nº 13.488, de 2017 reduziu a exigência
que antes era de um ano.
Salienta-se que a filiação partidária conta-se a partir da
efetiva filiação perante a executiva de um partido político e comunicada ao juiz eleitoral duas vezes ao ano nas segundas quinzenas
dos meses de abril e outubro. No caso de omissões praticadas
pelas executivas, o eleitor filiado poderá requerer diretamente à
Justiça Eleitoral a inclusão de seu nome nas listagens já entregues.
Neste sentido, decisão do Egrégio Tribunal Eleitoral Regional do
Rio Grande do Sul, no processo nº 14005400, sendo relator Dr.
Isaac Alster.
8 Lei nº 9.096, de 19 de setembro de 1995, regulamentadora dos arts. 17 e 14, § 3º, inciso V, da Constituição Federal.
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Fidelidade Partidária
A resolução do TSE 22.610 trouxe para o ordenamento
jurídico eleitoral a determinação de que a infidelidade partidária é
motivo para perda do mandato eletivo.
Em que pese o entendimento já definido pelo TSE e pelo
STF, entendemos que não há previsão constitucional para a perda
de mandato, eis que a Constituição Federal enumerou os casos
de perda de mandato eletivo e, entre estas, não se encontra a
fidelidade partidária.
Pontos de vista à parte, hoje o instituto da fidelidade partidária é uma realidade e aquele que for detentor de mandato
eletivo e sair de seu partido político sem que haja uma das causas
enumeradas pelo Artigo 22-A da Lei 9.096/95, poderá perder o
mandato.
A possibilidade de saída sem qualquer tipo de punição
dá-se somente nos casos de:
I - mudança substancial ou desvio reiterado do programa
partidário;
II - grave discriminação política pessoal; e
III - mudança de partido efetuada durante o período de
trinta dias que antecede o prazo de filiação exigido em lei para
concorrer à eleição, majoritária ou proporcional, ao término do
mandato vigente.
No que tange a grave discriminação política pessoal, que
geraria uma justa causa, já foi interpretada pelo então presidente
do Tribunal Regional Eleitoral (TRE/SP), Dr. Walter de Almeida
Guilherme, que a denominou como cláusula aberta, melhor dizendo, conceito jurídico indeterminado: [...]
Não basta neste caso que haja discriminação, ela deve
conter ainda outros requisitos, que seja pessoal e grave. Discriminar significa o tratamento pior ou injusto a outrem em virtude
de características pessoais, materializado em intolerância e/ou
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preconceito ou ainda na exclusão e/ou restrição em razão de
raça, cor, sexo, idade, trabalho ou credo religioso.
Embora seja assegurada a autonomia ao partido político,
(art. 17, § 1º, da CF/88) para livremente se organizar, estabelecer normas de funcionamento e disposições de fidelidade partidária, não lhe é permitido desconsiderar direitos fundamentais
da pessoa, notadamente o princípio da isonomia e a segurança
jurídica.
Fatos que demonstram mera animosidade, divergência
de pensamento e antagonismo político, e não a existência de
um alijamento partidário, não podem ensejar a justa causa para a
desfiliação.
A grave discriminação não pode ser confundida com desavenças políticas, a perda de espaços políticos, ou a não convocação para reuniões, que têm sido argumentos muito utilizados,
não servem para salvar o mandato e quem trocou de partido.
A discriminação deve ser contra a pessoa, e não contra o
eventual mandato.
No tocante a mudança de partido efetuada durante o
período de trinta dias que antecede o prazo de filiação exigido
em lei para concorrer à eleição, majoritária ou proporcional, ao
término do mandato vigente, popularmente chamado de janela
partidária, é necessário que se atente que ela acontece no sétimo mês antes das eleições, uma vez que o prazo para filiação é
de 06 meses.
Outro aspecto importante é que ao falar em término do
mandato, a norma estabelece que esta mudança somente possa
ocorrer a cada quatro anos para Deputados Federais e Estaduais,
da mesma forma para vereadores, sempre ao final de seus próprios mandatos. Na prática. Nas eleições gerais abre-se a janela
para Deputados e nas eleições municipais abre-se a janela para
vereadores.
Assim tem se posicionado os Tribunais Eleitorais:
AÇÃO DE PERDA DE CARGO ELETIVO POR DESFI-
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LIAÇÃO PARTIDÁRIA SEM JUSTA CAUSA OU IMOTIVADA (= INFIDELIDADE PARTIDÁRIA). PRELIMINAR
DE DECADÊNCIA REJEITADA. VEREADOR ELEITO
NAS ELEIÇÕES DE 2008. NECESSIDADE DE PRAZO RAZOÁVEL ENTRE OS FATOS INVOCADOS E
A EFETIVA DESFILIAÇÃO OU AJUIZAMENTO DA
AÇÃO, NÃO CABENDO FALAR EM JUSTA CAUSA
QUANDO TRANSCORRIDO UM GRANDE LAPSO
DE TEMPO. A “GRAVE DISCRIMINAÇÃO PESSOAL”
EXIGE A INDIVIDUALIZAÇÃO DE ATOS QUE INDIQUEM A SEGREGAÇÃO OU PRETERIÇÃO DO
PARLAMENTAR POR MOTIVOS INJUSTOS, NÃO
RAZOÁVEIS OU PRECONCEITUOSOS QUE TORNEM INSUSTENTÁVEL A PERMANÊNCIA DO MANDATÁRIO NA AGREMIAÇÃO. A MUDANÇA SUBSTANCIAL DO PROGRAMA PARTIDÁRIO DEVE SER
DEMONSTRADA COM O CONFRONTO DO DISPOSITIVO ESTATUTÁRIO ANTERIOR COM AQUELE RESULTANTE DA ALTERAÇÃO. NO DESVIO
REITERADO, POR SUA VEZ, FAZ-SE NECESSÁRIO
O COTEJO DOS ATOS, AÇÕES E DECISÕES REITERADAMENTE PRATICADOS PELO PARTIDO COM
O DISPOSTO NO SEU ESTATUTO. A REJEIÇÃO
DE MATÉRIAS POR QUALQUER PARLAMENTAR,
AINDA QUE DE INTERESSE DA SOCIEDADE, BEM
COMO A DESFILIAÇÃO DE CORRELIGIONÁRIOS E
A INSATISFAÇÃO INTERNA DE ALGUNS FILIADOS
COM A DIREÇÃO DO PARTIDO NÃO IMPLICAM
NA MUDANÇA SUBSTANCIAL OU DESVIO REITERADO DO PROGRAMA PARTIDÁRIO. O MANDATÁRIO NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE
PROVAR A EXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA SUA
DESFILIAÇÃO (ART.8º DA RES. TSE Nº 22.610/07),
O QUE ENSEJA A PERDA DO MANDATO. PEDIDO
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JULGADO PROCEDENTE.

(AVULSO nº 5196, Acórdão de 06/09/2011, Relator(a) ALCEU PENTEADO NAVARRO, Publicação: DJESP - Diário da Justiça Eletrônico do TRE-SP, Data 15/09/2011 )
“Ação de perda de cargo eletivo por infidelidade
partidária. [...] Deputado federal. Ausência. Justa
causa. Prova apenas testemunhal. [...] Perda do
mandato [...] 2. Nos termos da jurisprudência desta
Corte Superior, é ônus do parlamentar que se desfiliou comprovar uma das hipóteses de justa causa
previstas na legislação de regência. 3. Constata-se
a manifesta fragilidade da prova, representada por
apenas três testemunhos, acerca do reiterado desvio do programa estatutário por suposta exclusão
do parlamentar da vida partidária [...] 5. Nenhuma
das testemunhas presenciou, pessoalmente, qualquer ato segregatório praticado contra o requerido; ao contrário, reportaram-se a fatos descritos
por terceiros, incluindo a imprensa.[...]”
(Ac. de 13.11.2018 na Pet nº 51689, rel. Min.
Luciana Lóssio, red. designado Min. Jorge Mussi;
no mesmo sentido o Ac. de 13.11.2018 na Pet nº
23247, rel. Min. Luciana Lóssio, red. designado
Min Jorge Mussi.)
Pedidos de decretação de perda de mandatos eletivos por desfiliações partidárias sem justa causa.  
Pleito do partido de recuperação do mandato pelo
qual se elegeu o vereador. Óbito do primeiro suplente na ordem de sucessão. Pedido de afasta-
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mento do segundo e terceiro aspirantes ao cargo
em função da desfiliação sem justa causa.
Preliminares afastadas segundo jurisprudência consolidada na Corte. Legitimidade do quarto suplente para pleitear, diante de seus antecessores e da
inércia de sua agremiação partidária, a ocupação do
cargo impugnado.
Não configuradas em ambos os feitos as hipóteses
de justa causa articuladas pelos requeridos. Circunstância que impõe as consequências previstas
na Resolução TSE n. 22.610/07.
Procedência.
(PETIÇÃO nº 642007, Acórdão de 10/06/2008,
Relator(a) DRA. KATIA ELENISE OLIVEIRA DA
SILVA, Publicação: DJ - Diário de justiça, Data
17/06/2008, Página 92 ).
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A Inelegibilidade
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N

ão basta somente preencher os requisitos de
elegibilidade para adquirir o direito de concorrer
às eleições, é necessário também que o candidato não esteja impedido por uma das causas da inelegibilidade
que é a restrição imposta pela lei, que impede temporária ou
definitivamente que a pessoa possa concorrer a cargos eletivos.
A inelegibilidade é a proibição legal imposta a determinados indivíduos de não ter o direito a postular cargo eletivo em
determinadas situações.
É proibição legal uma vez que a previsão é exaustiva,
podendo-se dizer que onde não há determinação legal não há
inelegibilidade.
A Constituição Federal elencou alguns casos de inelegibilidade nos § 4°, 5°, 6°, 7° e 8° do Artigo 14, e dispôs no § 9° que
Lei Complementar estabeleceria outros casos de inelegibilidade
e os prazos de sua cessação.
A Lei editada em obediência ao § 9º do Artigo 14 da
Constituição Federal é a Lei Complementar nº 64, de 18 de maio
de 1990, também conhecida como “Lei das Inelegibilidades”.
Abaixo um pequeno resumo dos casos de inelegibilidade
constantes da Lei Complementar 64/90:

A) o Governador e o Vice-Governador de Estado
e do Distrito Federal e o Prefeito e o Vice-Prefeito
que perderem seus cargos eletivos por infringência
a dispositivo da Constituição Estadual, da Lei Orgânica do Distrito Federal ou da Lei Orgânica do
Município, para as eleições que se realizarem durante o período remanescente e nos 8 (oito) anos
subsequentes ao término do mandato para o qual
tenham sido eleitos;
B) os que tenham contra sua pessoa representação
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julgada procedente pela Justiça Eleitoral, em decisão transitada em julgado ou proferida por órgão
colegiado, 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 8 (oito) anos
seguintes;
C) os que forem condenados, em decisão transitada em julgado ou proferida por órgão judicial
colegiado, desde a condenação até o transcurso
do prazo de 8 (oito) anos após o cumprimento da
pena, pelos crimes:
1. contra a economia popular, a fé pública, a administração pública e o patrimônio público;
2. contra o patrimônio privado, o sistema financeiro, o mercado de capitais e os previstos na lei que
regula a falência;
3. contra o meio ambiente e a saúde pública;
4. eleitorais, para os quais a lei comine pena privativa de liberdade;
5. de abuso de autoridade, nos casos em que houver condenação à perda do cargo ou à inabilitação
para o exercício de função pública;
6. de lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores;
7. de tráfico de entorpecentes e drogas afins, racismo, tortura, terrorismo e hediondos;
8. de redução à condição análoga à de escravo;
9. contra a vida e a dignidade sexual; e
10. praticados por organização criminosa, quadrilha ou bando
f) os que forem declarados indignos do oficialato,
ou com ele incompatíveis, pelo prazo de 8 (oito)
anos;
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D) os que tiverem suas contas relativas ao exercício de cargos ou funções públicas rejeitadas por
irregularidade insanável que configure ato doloso
de improbidade administrativa, e por decisão irrecorrível do órgão competente, salvo se esta houver sido suspensa ou anulada pelo Poder Judiciário,
para as eleições que se realizarem nos 8 (oito) anos
seguintes, contados a partir da data da decisão,
aplicando-se o disposto no inciso II do art. 71 da
Constituição Federal, a todos os ordenadores de
despesa, sem exclusão de mandatários que houverem agido nessa condição;
E) 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, que forem condenados em decisão
transitada em julgado ou proferida por órgão judicial colegiado, para a eleição na qual concorrem ou
tenham sido diplomados, bem como para as que
se realizarem nos 8 (oito) anos seguintes;
F) os que, em estabelecimentos de crédito, financiamento ou seguro, que tenham sido ou estejam
sendo objeto de processo de liquidação judicial ou
extrajudicial, hajam exercido, nos 12 (doze) meses
anteriores à respectiva decretação, cargo ou função de direção, administração ou representação,
enquanto não forem exonerados de qualquer responsabilidade;
G) os que forem condenados, em decisão transitada em julgado ou proferida por órgão colegiado
da Justiça Eleitoral, por corrupção eleitoral, por
captação ilícita de sufrágio, por doação, captação
ou gastos ilícitos de recursos de campanha ou por
conduta vedada aos agentes públicos em campa-
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nhas eleitorais que impliquem cassação do registro
ou do diploma, pelo prazo de 8 (oito) anos a contar da eleição;
H) o Presidente da República, o Governador de
Estado e do Distrito Federal, o Prefeito, os membros do Congresso Nacional, das Assembleias Legislativas, da Câmara Legislativa, das Câmaras Municipais, que renunciarem a seus mandatos desde o
oferecimento de representação ou petição capaz
de autorizar a abertura de processo por infringência a dispositivo da Constituição Federal, da Constituição Estadual, da Lei Orgânica do Distrito Federal
ou da Lei Orgânica do Município, para as eleições
que se realizarem durante o período remanescente do mandato para o qual foram eleitos e nos 8
(oito) anos subsequentes ao término da legislatura;
I) os que forem condenados à suspensão dos direitos políticos, em decisão transitada em julgado
ou proferida por órgão judicial colegiado, por ato
doloso de improbidade administrativa que importe
lesão ao patrimônio público e enriquecimento ilícito, desde a condenação ou o trânsito em julgado
até o transcurso do prazo de 8 anos após o cumprimento da pena;
J) os que forem excluídos do exercício da profissão, por decisão sancionatória do órgão profissional competente, em decorrência de infração ético-profissional, pelo prazo de 8 (oito) anos, salvo se
o ato houver sido anulado ou suspenso pelo Poder
Judiciário;
K) os que forem condenados, em decisão transitada em julgado ou proferida por órgão judicial colegiado, em razão de terem desfeito ou simulado
desfazer vínculo conjugal ou de união estável para
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evitar caracterização de inelegibilidade, pelo prazo
de 8 anos após a decisão que checar a fraude;
L) os que forem demitidos do serviço público em
decorrência de processo administrativo ou judicial,
pelo prazo de 8 (oito) anos, contado da decisão,
salvo se o ato houver sido suspenso ou anulado
pelo Poder Judiciário;
M) a pessoa física e os dirigentes de pessoas jurídicas responsáveis por doações eleitorais tidas por
ilegais por decisão transitada em julgado ou proferida por órgão colegiado da Justiça Eleitoral, pelo
prazo de 8 (oito) anos após a decisão, observando-se o procedimento previsto no art. 22;
N) os magistrados e os membros do Ministério
Público que forem aposentados compulsoriamente
por decisão sancionatória, que tenham perdido o
cargo por sentença ou que tenham pedido exoneração ou aposentadoria voluntária na pendência de
processo administrativo disciplinar, pelo prazo de 8
(oito) anos;
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Convenções Partidárias
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A

escolha de candidatos e a deliberação sobre coligações poderão ocorrer entre o dia 20 de julho
até o dia 05 de agosto, em livro próprio e rubricado pela Justiça Eleitoral, valendo os já existentes.
Para realização das convenções, os partidos políticos poderão usar gratuitamente prédios públicos adequado a tais eventos, devendo o partido comunicar por escrito ao responsável
pelo local, com antecedência mínima de setenta e duas horas.
As convenções terão que ser designadas de acordo com
o estatuto partidário, com publicação do edital de chamamento.
Terão direito a participar da convenção os membros do diretório
municipal; na sua ausência, os suplentes, vereadores e deputados com domicílio eleitoral no município. Em alguns estatutos
há previsão dos presidentes dos movimentos partidários devidamente organizados no município e dois representantes de cada
diretório distrital ou de bairro, eleitos em sessão especialmente
convocada para este fim e um representante por núcleo de base
organizado em funcionamento há pelo menos um ano.
No caso do partido não possuir diretório organizado, a
comissão provisória será a responsável pela realização da convenção e seus membros deliberarão sobre coligações e escolha
de candidatos.
Se a convenção partidária contrariar deliberação sobre
coligações fixadas em nível estadual ou nacional, a direção estadual poderá anular a deliberação e os atos dela decorrentes, que
comunicará ao Juiz Eleitoral.
Durante as convenções deverão ser escolhidos os números com que cada candidato concorrerá, assegurado ao candidato a permanência do número que concorreu nas últimas eleições.
A ata e a respectiva lista de presença deverão ser lavradas em livro aberto e rubricadas pela Justiça Eleitoral, que poderá
requer para conferência da veracidade das informações apresentadas.
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Nestas eleições a ata da convenção e a lista dos presentes devem ser digitadas no Módulo Externo do Sistema de
Candidaturas (CANDex), para que sejam publicadas no sítio do
Tribunal Superior Eleitoral, na página de Divulgação de Candidaturas e de Prestação de Contas Eleitorais (DivulgaCandContas) e
ainda para integrar os autos de registro de candidatura.
Os partidos políticos têm até o dia seguinte ao da realização da convenção, para transmitir o arquivo da ata gerado
pelo CANDex via internet ou, na impossibilidade, ser gravado
em mídia a ser entregue na Justiça Eleitoral.
O livro de atas deverá ser conservado até o término do
prazo decadencial para propositura das ações eleitorais, permanecendo a obrigação em caso de ajuizamento de ação que verse
sobre a validade do Demonstrativo de Regularidade de Atos partidários (DRAP) ou outros fatos havidos na convenção partidária.
A ata da convenção do partido político conterá os seguintes dados:
• local; data e hora;
• identificação e qualificação de quem presidiu;
• deliberação para quais cargos concorrerá; no caso de
coligação, o nome, se já definido, e o nome dos partidos que a
compõe;
• o representante da coligação, nos termos do art. 6º,
§ 3º, III e IV da Lei nº 9.504/1997, se já indicado, ainda que de
outro partido;
• relação dos candidatos escolhidos em convenção, com
a indicação do cargo para o qual concorrem, o número atribuído,
o nome completo, o nome para urna, a inscrição eleitoral, o CPF
e o gênero.
É de suma importância que os partidos políticos atentem para o conteúdo obrigatório nas suas atas de convenção,
bem como para os requisitos estabelecidos no seu estatuto, para
quórum mínimo de deliberação, caso contrário poderá haver a
anulação da referida convenção ou a impugnação dos candidatos.
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Coligações e Federações de Partidos
As coligações partidárias somente poderão ser celebradas para os cargos majoritários, estando proibida a coligação nas
eleições proporcionais.
A coligação terá uma denominação própria, mas fará
constar, obrigatoriamente, para todo o tipo de propaganda das
candidaturas majoritárias, as legendas que a compõe, sendo a ela
atribuídas as prerrogativas e obrigações dos partidos políticos,
devendo funcionar como um só partido político.
A coligação deve designar um representante que terá
atribuições equivalentes às de presidente de partido político e
por até três delegados, que lhe representará perante a Justiça
Eleitoral.
Para mitigar o efeito da cláusula de barreira e da proibição de celebração de coligações nas eleições proporcionais foi
editada a Lei 14.208/21 criando a possibilidade de criação de
federação partidária formada por dois ou mais partidos políticos
com afinidade programática que se unem para atuar como uma
só legenda por, no mínimo, quatro anos.
A união entre os partidos terá abrangência nacional, e
talvez essa seja a regra que dificulte a criação das Federações uma
vez que o partido em todos os seus níveis vai ter que seguir as
orientações da federação.
As federações foram instituídas pela Lei nº 14.208/21,
que alterou a Lei dos Partidos Políticos (Lei nº 9.096/95) e a Lei
das Eleições (Lei nº 9.504/97). A lei definiu os critérios para a
atuação conjunta das agremiações. Na esfera eleitoral, a figura
da federação partidária é regulamentada pela Resolução TSE nº
23.670, de 14 de dezembro de 2021.
Na prática, a federação opera como uma só legenda e,
por esse motivo, está submetida às mesmas regras aplicadas aos
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partidos políticos. Uma federação pode, por exemplo, formar
coligação para disputar cargos majoritários (Presidente, senador,
Governador e Prefeito), mas está proibida de se coligar a outros
partidos em eleições. Nas eleições proporcionais, tanto o partido
quanto a federação deverão observar o percentual mínimo legal
de 30% de candidaturas de um mesmo sexo.
Para apresentar o pedido de registro ao TSE, a federação
partidária já deverá ter constituído personalidade jurídica própria,
distinta dos partidos que a compõem, ou seja, haverá um comando próprio da Federação.
Após o deferimento do registro pelo TSE e anotação das
informações pertinentes no Sistema de Gestão de Informações
Partidárias (SGIP), a federação já passa a atuar de forma unificada
em todos os níveis.
Para fins do cumprimento da cláusula de desempenho
será considerada a soma da votação e representação dos partidos unidos na federação. Segundo a resolução, o efeito desse cálculo – que determina a quantidade de recursos do Fundo
Partidário e tempo de rádio e de televisão aos quais as legendas
terão direito – só incidirá a partir da legislatura seguinte ao deferimento do registro da federação.
Serão preservadas a identidade e a autonomia dos partidos que integrarem a federação. As legendas poderão conservar
nome, sigla e número próprios; quadro de filiados; e o direito de
receber diretamente os repasses dos Fundos Partidário e Eleitoral. Terão, ainda, o dever de prestar contas e a responsabilidade
pelos recolhimentos e sanções a elas imputados por decisão judicial.
No caso de desligamento de um ou mais partidos, a federação poderá ter continuidade, desde que nela permaneçam
ao menos duas agremiações. Contudo, a legenda que se desvincular antes do prazo mínimo de quatro anos poderá sofrer
sanções, como proibição de ingressar em nova federação ou celebrar coligação nas duas eleições seguintes e de utilizar recursos
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do Fundo Partidário até que seja completado o tempo remanescente.
O partido que se desligar da federação poderá participar
da eleição isoladamente se a ruptura ocorrer até seis meses antes
do pleito. Caso a extinção da federação seja motivada pela fusão ou incorporação entre os partidos, nenhuma das penalidades
será aplicada.
Outro ponto de suma importância é o fato de que se
aplicam as regras de fidelidade partidária para todos os eleitos
pela federação, eis que se o eleito sem justa causa deixar a federação poderá perder o mandato, na forma da Lei.
Segundo a resolução, o funcionamento da federação não
depende da criação de órgãos próprios nos Estados, no Distrito
Federal e nos Municípios. Basta que exista, na localidade, órgão
partidário de qualquer uma das legendas federadas. Tanto a manutenção quanto o funcionamento da federação serão custeados
pelos partidos, que poderão utilizar verbas do Fundo Partidário
para essa finalidade, desde que não integrem parcela cuja aplicação seja vinculada por lei.
A prestação de contas da federação corresponderá à
apresentada pelas agremiações em todos os níveis de direção
partidária. A regularidade dos gastos em favor da federação será
verificada na documentação entregue pelo partido político que
efetuou a despesa.

Candidaturas Natas
A candidatura nata era instituto jurídico consagrado pelo
ordenamento infraconstitucional pátrio, que garantia àqueles que
ocupam cargo eletivo o registro de candidatura para o mesmo
cargo que ocupavam, independentemente de deliberação da
convenção partidária.
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O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADIN n° 2.530,
entendeu ser inconstitucional a figura da candidatura nata. Assim,
qualquer filiado que quiser ser candidato terá que passar pelo
crivo da convenção de seu partido. A Ação Direta de Inconstitucionalidade fez com que o TSE revogasse o Artigo 8º e o § 2º
do Artigo 15 da Res. do TSE nº 20.993/2002, acatando assim a
decisão do Supremo Tribunal Federal e extinguindo a figura da
candidatura nata.
Desta forma os já detentores de mandato, necessitam
da aprovação de seus nomes em convenção partidária, não lhes
sendo mais garantida a vaga na nominata pelo simples fato de já
exercerem mandato eletivo.
A decisão em nosso entendimento foi acertada, de vez
que dá mais força à decisão da convenção partidária e aos partidos políticos, que poderão excluir em convenção aqueles que
estiverem desviando da doutrina e das bases ideológicas da agremiação. Sem as candidaturas natas todos concorrem a uma vaga
na convenção em condição de igualdade.

Reserva de Candidatura por Gênero
A participação feminina na política ganhou novos contornos a partir de edição de normas que ampliaram a obrigatoriedade aos partidos políticos e as federações de partidos de aumentar
sua participação.
A Emenda Constitucional 111/21 será aplicada pela
primeira vez nas eleições de 2 de outubro de 2022, criou um
incentivo financeiro aos partidos políticos para a promoção das
candidaturas femininas e de negros.
Segundo a regra, nos pleitos de 2022 a 2030, serão considerados em dobro os votos dados a candidatas mulheres ou
candidatos negros para fins de distribuição dos recursos do fundo
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partidário e do Fundo Especial de Financiamento de Campanha
(FEFC). Essa repartição é feita proporcionalmente à quantidade
de votos obtidos pelo partido político ou federação para a Câmara dos Deputados na última eleição. No caso da mulher negra
eleita, será contado apenas uma vez.
Salienta-se neste ponto que os votos serão contados em
dobro, somente para fins de distribuição de recursos do fundo
partidário e do FEFC.
Outra vitória obtida pelas mulheres foi em relação ao
tempo de propaganda eleitoral referente aos pleitos que sempre
foi destinado pela Justiça Eleitoral aos partidos políticos e federações, ficando estes responsáveis pela distribuição do tempo às
candidaturas, conforme os seus critérios internos.
No entanto, a Justiça Eleitoral estabeleceu, como um
dos parâmetros para as candidaturas proporcionais, que 30%,
no mínimo, devem ser empregados de forma equivalente para
as candidaturas de mulheres. Nos debates para as eleições de
deputado federal e estadual, o número de homens e mulheres
também deve ser equilibrado.
Em relação à propaganda partidária, o legislador também
previu que 30% desse tempo deve ser dedicado à “difusão da
participação política das mulheres”. Essa propaganda é realizada
no primeiro semestre e não se confunde com a eleitoral. Ela tem
como objetivo apresentar o partido à sociedade, esclarecendo
seus ideais, programas, incentivando filiações etc. Além disso,
deve promover a participação política das mulheres, dos jovens
e dos negros.
A Resolução atual do TSE que trata sobre a matéria,
substituiu o termo sexo por gênero na norma: “cada partido político ou federação preencherá o mínimo de 30% e o máximo
de 70% para candidaturas de cada gênero”.
A LEI Nº 14.192, de 4 de agosto de 2021, trouxe maior
segurança e criminalizou algumas condutas contra as candidatas
mulheres.

53

Manual

Eleições 2022 | PDT RS

A referida Lei estabeleceu normas para prevenir, reprimir e combater a violência política contra a mulher, nos espaços
e atividades relacionados ao exercício de seus direitos políticos
e de suas funções públicas, e para assegurar a participação de
mulheres em debates eleitorais e dispôs sobre os crimes de divulgação de fato ou vídeo com conteúdo inverídico no período
de campanha eleitoral.
Os principais avanços desta legislação foram as seguintes
alterações do Código Eleitoral:

- Art. 243. Não será tolerada propaganda:
...
...
X - que deprecie a condição de mulher ou estimule sua discriminação em razão do sexo feminino,
ou em relação à sua cor, raça ou etnia.
- Art. 323. Divulgar, na propaganda eleitoral ou
durante período de campanha eleitoral, fatos que
sabe inverídicos em relação a partidos ou a candidatos e capazes de exercer influência perante o
eleitorado: Pena - detenção de dois meses a um
ano, ou pagamento de 120 a 150 dias-multa. § 2º
Aumenta-se a pena de 1/3 (um terço) até metade
se o crime: II - envolve menosprezo ou discriminação à condição de mulher ou à sua cor, raça ou
etnia.
Art. 326-B. Assediar, constranger, humilhar, perseguir ou ameaçar, por qualquer meio, candidata
a cargo eletivo ou detentora de mandato eletivo,
utilizando-se de menosprezo ou discriminação à
condição de mulher ou à sua cor, raça ou etnia,
com a finalidade de impedir ou de dificultar a sua
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campanha eleitoral ou o desempenho de seu mandato eletivo.
Pena - reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos, e
multa.
Parágrafo único. Aumenta-se a pena em 1/3 (um
terço), se o crime é cometido contra mulher:
I – gestante;
II - maior de 60 (sessenta) anos;
III - com deficiência.

O partido ou a federação de partidos, deverá registrar o
mínimo de 30% (trinta por cento) e o máximo de 70% (setenta
por cento) para candidaturas de cada gênero.
Na reserva de vagas por gênero, qualquer fração resultante será igualada a um no cálculo do percentual mínimo estabelecido, visto que qualquer fração agora é favorável à candidatura
do gênero com menor percentual, mesmo que inferior a 0,5.
A cada dia é mais importante a participação das mulheres
tanto em órgãos de direção partidária como em mantados eletivos. Não se pode conceber que mesmo sendo 53% da população as mulheres tenham pouco mais de 15% de participação na
Câmara dos Deputados e somente 26% no Senado Federal.
Aos que criticam as normas estabelecidas, é bom esclarecer que não é fácil vencer quase 5 séculos de discriminação e a
edição de normas é um caminho seguro para que seja ampliada
a participação feminina na política.
Outra situação que deve ser levada em conta em relação
ao tema, são as reiteradas decisões do TSE, no sentido de que
se houver fraude nas cotas de gênero, poderá haver a perda dos
votos de toda a chapa, ou seja, se restar provado tal ato, todos os
candidatos às eleições proporcionais que se elegeram na chapa
perderão seus votos e haverá um recálculo no quociente eleitoral e partidário.
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Assim tem se posicionado o TSE:
ELEIÇÕES 2016. AGRAVO REGIMENTAL NO
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO DE MANDATO ELETIVO (AIME). FRAUDE
NA COTA DE GÊNERO. PROVAS ROBUSTAS.
COMPROVAÇÃO. DESPROVIMENTO.1. É firme a Jurisprudência desta CORTE SUPERIOR
ELEITORAL no sentido de admitir a propositura
de Ação de Impugnação de Mandato Eletivo para
apurar violação à cota de gênero.2. A fraude à cota
de gênero de candidaturas femininas representa
afronta aos princípios da igualdade, da cidadania e
do pluralismo político, na medida em que a ratio
do art. 10, § 3º, da Lei 9.504/1997 é ampliar a
participação das mulheres no processo político–
eleitoral.3. No caso, a moldura fática do acórdão
Regional, delineada a partir de conteúdo probatório contundente (documentos, oitiva de testemunhas e o depoimento pessoal das requeridas), é
incontroverso que: (i) 4 (quatro) das cinco candidatas não obtiveram nenhum voto (percentual que
corresponde a 80% das candidaturas femininas registradas); (ii) não realizaram nenhum ato de campanha; (iii) apresentaram prestações de contas zeradas; (iv) não tiveram os nomes mencionados nos
atos de propaganda eleitoral dos candidatos da coligação e (v) há parentesco entre uma delas e candidato da Coligação. Diante do quadro retratado,
está bastante claro que as candidatas foram cooptadas para compor a cota mínima legal.4. Caracterizada a fraude e, por conseguinte, comprometida
a disputa, a consequência jurídica é: (i) a cassação
dos candidatos vinculados ao DRAP, independentemente de prova da sua participação, ciência ou
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anuência; (ii) a inelegibilidade àqueles que efetivamente praticaram ou anuíram com a conduta; e (iii)
a nulidade dos votos obtidos pela Coligação, com
a recontagem do cálculo dos quocientes eleitoral
e partidários, nos termos do art. 222 do Código
Eleitoral.5. Agravo Regimental desprovido.
(RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 190, Acórdão, Relator(a) Min. Alexandre de Moraes, Publicação: DJE - Diário da justiça eletrônica, Tomo 15,
Data 04/02/2022)

Recentemente o Tribunal Superior Eleitoral, respondendo a uma consulta formulada pela senadora Fátima Bezerra (PT-RN) que elaborou cinco perguntas ao Tribunal:

1) Se a expressão “cada sexo” do artigo 10, parágrafo 3º, da Lei das Eleições se refere aos sexos
biológicos ou aos gêneros;
2) Se a determinação de que o candidato deve “indicar seu nome completo” se refere ao nome civil
ou ao nome social;
3) Se as urnas eletrônicas podem mostrar os nomes civis dos candidatos;
4) Se a expressão “não estabeleça dúvida quanto
à sua identidade” se aplica à identidade de gênero;
5) E se os nomes sociais, mesmo os equiparados
aos apelidos de que trata o artigo 12 da Lei das
Eleições, podem ser usados nas candidaturas majoritárias e proporcionais, ou se apenas às proporcionais.
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O Ministro Relator Tarcísio Vieira de Carvalho deu um
entendimento amplo a norma e às perguntas da seguinte forma:

1) “A expressão ‘cada sexo’ mencionada no artigo
10, parágrafo 3º, da Lei 9.504/97 refere-se ao gênero, e não ao sexo biológico, de forma que tanto
os homens como as mulheres transexuais e travestis podem ser contabilizados nas respectivas cotas
de candidaturas masculina ou feminina. Para tanto,
devem figurar como tal nos requerimentos de alistamento eleitoral, nos termos estabelecidos pelo
artigo 91, caput, da Lei das Eleições, haja vista que
a verificação do gênero para o efeito de registro de
candidatura deverá atender aos requisitos previstos
na Resolução TSE 21.538/2003 e demais normas
de regência”;
2) “A expressão contida no artigo 12, caput, da Lei
9.504/97, de que o candidato deve ‘indicar seu
nome completo’ no pedido de registro candidatura, refere-se ao nome civil, constante do cadastro
eleitoral, por ser imprescindível ao exame das negativas exigidas no pedido de registro de candidatura, o qual deverá ser restrito ao âmbito interno da
Justiça Eleitoral, enquanto o nome social deverá ser
utilizado nas divulgações públicas”;
3) “É possível o uso exclusivo do nome social nas
urnas eletrônicas, observados os parâmetros do artigo 12 da Lei 9.504/97, que permite o registro do
‘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’”;
4) “A expressão ‘não estabeleça dúvida quanto à
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sua identidade’, prevista no caput do artigo 12 da
Lei 9.504/97, refere-se à identificação do(a) candidato(a) conforme seja conhecido(a), inclusive
quanto à identidade de gênero”;
5) “O nome social poderá ser utilizado tanto nas
candidaturas proporcionais como nas majoritárias,
haja vista que o artigo 11 da Lei 9.504/97, ao estabelecer o rol de dados e documentos que devem
instruir o pedido de registro, não faz nenhuma distinção nesse sentido”.”;
Tal decisão estabelece que no ato de registro a candidata
ou candidato, vai escolher o gênero ao qual pertence e quer
concorrer, dando assim uma liberdade de identidade. Acima de
tudo a decisão foi um ato de respeito a cidadania.
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Registro de Candidatura
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C

umpridos os pressupostos constitucionais de
elegibilidade, existe ainda um óbice ao pretenso
candidato para poder angariar votos e praticar
atos de campanha: o registro da candidatura.
O registro da candidatura é o ato que formaliza a candidatura. Antes do registro, ainda não há que se falar em candidato,
mas sim em pré-candidato.
Embora alguns autores confundam os pressupostos de
elegibilidade com pressupostos ao registro de candidatura, nosso entendimento é o de que os pressupostos para registro de
candidatura não se confundem com a elegibilidade, de vez que a
elegibilidade é direito subjetivo atinente a todos os nacionais que
preencherem os requisitos legais, independentemente da vontade do cidadão em ser candidato. Ser elegível não quer dizer
obrigatoriamente que seja candidato.
O registro da candidatura, ao contrário, requer um ato
de vontade do cidadão que credenciou seu nome junto a um
partido político e foi selecionado pela convenção partidária para
ser candidato. A partir deste momento, ele estará apto a formalizar sua intenção de concorrer, podendo praticar atos de campanha e angariar votos para eleger-se.

Do Pedido de Registro da Candidatura
O prazo limite para o pedido de registro para os partidos políticos, as federações e as coligações solicitarem à Justiça
Eleitoral o registro de suas candidatas e de seus candidatos até as
19 (dezenove) horas do dia 15 de agosto do ano em que se realizarem as eleições (Lei nº 9.504/1997, art. 11, caput). (Redação
dada pela Resolução nº 23.675/2021).
O avanço da tecnologia e ainda, as condições impostas
pela pandemia, fizeram com que Justiça Eleitoral reinventasse

61

Manual

Eleições 2022 | PDT RS

alguns procedimentos. Um dos mais significativos foi a possibilidade de transmitir os pedidos de registro de candidatura via
internet, através do próprio sistema Candex.
A diferença é que para aqueles partidos, coligações ou
federações que optarem por transmitir pelo Sistema Candex o
prazo é no mesmo dia 15 de agosto, mas até as 8 (oito) horas da
manhã.
Os pedidos de registro serão compostos pelos seguintes
formulários gerados pelo sistema CANDex:
I - Demonstrativo de Regularidade de Atos Partidários (DRAP);
II - Requerimento de Registro de Candidatura (RRC);
III - Requerimento de Registro de Candidatura Individual (RRCI).

Os formulários assinados, de forma manual ou eletrônica, deverão ficar sob a guarda dos respectivos partidos políticos
ou federações, ou, sendo o caso, da(o) representante da coligação, até o término do prazo decadencial para propositura das
ações eleitorais, permanecendo a obrigação em caso de ajuizamento de ação que verse sobre a validade do DRAP, a veracidade
das candidaturas ou outros fatos havidos na convenção partidária,
até o respectivo trânsito em julgado. (Redação dada pela Resolução nº 23.675/2021)
A exigência de pedido assinado, como feito em eleições
anteriores foi dispensada, no protocolo, mas deverá ficar com o
partido, federação ou coligação para caso a Justiça Eleitoral, de
ofício ou se provocada, poderá requerer a exibição do documento, para conferência da veracidade das informações lançadas no
DRAP, no RRC e no RRCI.
Muito importante salientar que o formulário assinado é
documento imprescindível ao registro de candidatura, a diferença
é que ficara sob a guarda do Partido e não da Justiça Eleitoral.
O pedido de registro deverá ser subscrito:
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I - no caso de partido isolado, alternativamente: a)
pela(o) presidente do órgão de direção nacional,
estadual ou municipal; b) por delegada ou delegado registrada(o) no Sistema de Gerenciamento de
Informações Partidárias (SGIP);
II - na hipótese de coligação, alternativamente:
a) pelas(os) presidentes dos partidos políticos ou
das federações coligados(as); (Redação dada pela
Resolução nº 23.675/2021)
b) por suas delegadas ou seus delegados;
c) pela maioria de integrantes dos respectivos órgãos executivos de direção;
d) por representante da coligação designada(o) na
forma do inciso VI do art. 7º (Lei nº 9.504/1997,
art. 6º, § 3º, II).
III - no caso de federação, alternativamente: (Incluído pela Resolução nº 23.675/2021)
a) pela(o) presidente do órgão de direção nacional,
e, se houver, estadual ou municipal; (Incluído pela
Resolução nº 23.675/2021)
b) pelas(os) presidentes dos partidos políticos que
integram a federação; (Incluído pela Resolução nº
23.675/2021)
c) por suas delegadas ou seus delegados; (Incluído
pela Resolução nº 23.675/2021)
d) pela maioria de integrantes dos respectivos órgãos executivos de direção; (Incluído pela Resolução nº 23.675/2021)
e) por representante da federação designada(o) na
forma do inciso VI do art. 7º desta Resolução. (Incluído pela Resolução nº 23.675/2021)
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Cada formulário exigido pelo TSE possui a obrigatoriedade de várias informações conforme se descreve abaixo.
O formulário DRAP (Demonstrativo de Regularidade de
Atos Partidários), deve ser preenchido com as seguintes informações, para cada cargo que se pretenda concorrer:

I - cargo pleiteado;
II - nome e sigla do partido político;
III - quando se tratar de pedido de coligação majoritária ou de federação, seu nome, siglas dos partidos políticos que a compõem, nome, CPF e número do título eleitoral de sua(seu) representante
e de suas delegadas e/ou seus delegados (Lei nº
9.504/1997, art. 6º, § 3º, IV); (Redação dada pela
Resolução nº 23.675/2021)
IV - datas das convenções;
V - telefone móvel que disponha de aplicativo de
mensagens instantâneas para citações, intimações,
notificações e comunicações da Justiça Eleitoral;
VI - endereço eletrônico para recebimento de citações, intimações, notificações e comunicações da
Justiça Eleitoral;
VII - endereço completo para recebimento de citações, intimações, notificações e comunicações da
Justiça Eleitoral;
VIII - endereço do comitê central de campanha;
IX - telefone fixo;
X - lista do nome e número das candidatas ou dos
candidatos;
XI - declaração de ciência do partido, da federação
ou da coligação de que lhe incumbe acessar o mural eletrônico e os meios informados nos incisos V,
VI e VII deste artigo para verificar o recebimento de
citações, intimações, notificações e comunicações
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da Justiça Eleitoral, responsabilizando-se, ainda, por
manter atualizadas as informações relativas àqueles
meios;
XII - endereço eletrônico do sítio do partido político, da federação ou da coligação, ou de blogs, redes sociais, sítios de mensagens instantâneas e aplicações de internet assemelhadas, caso já existentes.
(Redação dada pela Resolução nº 23.675/2021)
O formulário RRC (Requerimento de Registro de Candidatura) deve ser preenchido com as seguintes informações:

I - dados pessoais: inscrição eleitoral, nome completo ou, se houver, nome social declarado no
Cadastro Eleitoral, data de nascimento, unidade
da Federação e município de nascimento, nacionalidade, gênero, cor ou raça, se pessoa com deficiência e qual o tipo, estado civil, ocupação, grau
de instrução, indicação de ocupação de cargo em
comissão ou função comissionada na administração
pública, número da carteira de identidade com o
órgão expedidor e a unidade da Federação, número de registro no Cadastro de Pessoa Física (CPF);
II - dados para contato: telefone móvel que disponha de aplicativo de mensagens instantâneas,
endereço eletrônico e endereço completo para
recebimento de citações, intimações, notificações
e comunicações da Justiça Eleitoral, telefone fixo,
endereço do comitê central de campanha e endereço fiscal para atribuição de CNPJ;
III - dados da pessoa candidata: partido político,
cargo pleiteado, número da candidatura, nome
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para constar da urna eletrônica, informação se é
candidata ou candidato à reeleição, qual cargo eletivo que ocupa e a quais eleições já concorreu;
IV - declaração de ciência da candidata ou do candidato de que deverá prestar contas à Justiça Eleitoral, ainda que haja renúncia, desistência, substituição, indeferimento, cassação ou cancelamento do
registro;
V - declaração de ciência de que os dados e os
documentos relativos a seu registro serão divulgados no sítio do Tribunal Superior Eleitoral e dos
tribunais regionais eleitorais, com observância às
regras da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais
(LGPD) (Lei nº 9.504/1997, art. 11, § 6º; Lei nº
13.709/2018); (Redação dada pela Resolução nº
23.675/2021)
VI - autorização da candidata ou do candidato ao
partido, à federação ou à coligação para concorrer;
(Redação dada pela Resolução nº 23.675/2021)
VII - declaração de ciência da candidata ou do candidato de que lhe incumbe acessar o mural eletrônico e os meios informados no inciso II para
verificar o recebimento de citações, intimações,
notificações e comunicações da Justiça Eleitoral,
responsabilizando-se, ainda, por manter atualizadas as informações relativas àqueles meios;
VIII - endereço eletrônico do sítio da candidata ou
do candidato, ou de blogs, redes sociais, sítios de
mensagens instantâneas e aplicações de internet
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assemelhadas, caso já existentes.
IX - declaração de ciência da candidata ou do candidato de que as informações prestadas quanto a
nome social, gênero, cor ou raça, deficiência, estado civil, ocupação e dados para contato serão utilizados para atualização dos seus dados no Cadastro
Eleitoral. (Incluído pela Resolução nº 23.675/2021)
Todas as informações exigidas, visam dar mais celeridade
ao processo eleitoral como um todo, mais especificamente no
julgamento dos pedidos de registro de candidaturas.
Na prática, importante que candidatos e candidatas atentem para a informação do endereço do comitê central, uma vez
que a propaganda eleitoral nestes locais é diferenciada e ainda a
informação de todos os sítios, blogs, redes sociais ou qualquer
outra aplicação da internet, uma vez que a propaganda eleitoral
deverá ser feita por estes meios.

Nome para Urna Eletrônica
O nome para constar da urna eletrônica terá no máximo
30 (trinta) caracteres, incluindo-se o espaço entre os nomes, poderá ser utilizado o nome pelo qual a candidata ou o candidato é
mais conhecida(o), desde que não se estabeleça dúvida quanto a
sua identidade, não atente contra o pudor e não seja ridículo ou
irreverente.
Não será permitido na composição do nome da urna
eletrônica, o uso de expressão ou de siglas pertencentes a qualquer órgão da administração pública federal, estadual, distrital ou
municipal, direta ou indireta.
Como por exemplo, João do Banco do Brasil, Maria da
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Corsan ou Pedro do Banrisul.
Embora algum candidato possa ser conhecido pelo órgão que trabalhou ou ao qual foi ligado, não haverá a possibilidade de utilização como nome de urna, em virtude da proibição.

Candidaturas Coletivas
Pela legislação eleitoral não é possível se candidatar em
grupo oficialmente. Apenas quem formalizar sua candidatura será
eleito também e poderá exercer a função para a qual foi eleito.
Ocorre que a candidatura coletiva acontece por meio
das campanhas eleitorais, em que integrantes de um mesmo partido ou grupo fazem um acordo e se mobilizam para conseguir
votos coletivamente. E caso o representante seja eleito, todo
o grupo terá participação, não oficial, nas discussões e debates
políticos que permeiam o mandato.
No caso de candidaturas promovidas coletivamente, a
candidata ou o candidato poderá, na composição de seu nome
para a urna, apor ao nome pelo qual se identifica individualmente
a designação do grupo ou coletivo social que apoia sua candidatura, respeitado o limite máximo de caracteres, sendo vedado
o registro de nome de urna contendo apenas a designação do
respectivo grupo ou coletivo social.
O nome de urna não poderá gerar dúvida quanto a identidade de quem efetivamente vai assumir o mandato, se eleito,
mas o simples fato de mencionar o projeto coletivo que faça parte, não me parecer constituir uma dúvida quanto a identidade.
Uma das premissas das alterações efetuadas e que exigem uma série de informações visam nada mais de que facilitar
a localização de partidos, federações coligações ou candidatos
sendo que estes devem durante todo o período eleitoral manter
atualizados os dados informados para o recebimento de comuni-
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cações da Justiça Eleitoral em todos os processos afetos a eleição

Dos Documentos Exigidos
PARA O REGISTRO DE CANDIDATURA

Além de todas as informações obrigatórias no preenchimento do Requerimento de Registro de Candidatura, todos os
pretendes ao registro deverão ainda apresentar os seguintes documentos, que serão anexados ao sistema CANDex:

I- relação atual de bens, preenchida no Sistema
CANDex de forma simplificada, contendo a indicação do bem e seu valor declarado à Receita Federal, dispensando-se a inclusão de endereços de
imóveis, placas de veículos ou qualquer outro dado
pormenorizado. (Redação dada pela Resolução nº
23.675/2021)
II - fotografia recente da candidata ou do candidato, inclusive vice e suplentes, observado o seguinte
(Lei nº 9.504/1997, art. 11, § 1º, VIII):
a) dimensões: 161 x 225 pixels (L x A), sem moldura;
b) profundidade de cor: 24bpp;
c) colorida, com cor de fundo uniforme; (Redação
dada pela Resolução nº 23.675/2021)
d) características: frontal (busto), com trajes adequados para fotografia oficial, assegurada a utilização de indumentária e pintura corporal étnicas ou
religiosas, bem como de acessórios necessários
à pessoa com deficiência; vedada a utilização de
elementos cênicos e de outros adornos, especial-
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mente os que tenham conotação de propaganda
eleitoral ou que induzam ou dificultem o reconhecimento do candidato pelo eleitorado;
III - certidões criminais para fins eleitorais fornecidas (Lei nº 9.504/1997, art. 11, § 1º, VII):
a) pela Justiça Federal de 1º e 2º graus da circunscrição na qual a candidata ou o candidato tenha o
seu domicílio eleitoral;
b) pela Justiça Estadual de 1º e 2º graus da circunscrição na qual a candidata ou o candidato tenha o
seu domicílio eleitoral;
c) pelos tribunais competentes, quando as candidatas ou os candidatos gozarem de foro por prerrogativa de função;
IV - prova de alfabetização;
V - prova de desincompatibilização, quando for o
caso;
VI - cópia de documento oficial de identificação;
VII - propostas defendidas pela candidata ou pelo
candidato aos cargos de presidente, governador e
prefeito.
Mais uma vez os documentos originais, da mesma forma
que com o DRAP, deverão ficar de posse dos representantes
dos partidos, das federações, das coligações ou da candidata ou
candidato até o término do prazo decadencial para propositura das ações eleitorais, permanecendo a obrigação, em caso de
ajuizamento de ação que discuta a licitude da arrecadação de
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recursos de campanha, a prática de abuso do poder econômico
ou a corrupção, até o respectivo trânsito em julgado.
A prova de alfabetização de pode ser suprida por declaração de próprio punho preenchida pela(o) interessada(o), em
ambiente individual e reservado, na presença de servidora ou
servidor de qualquer Cartório Eleitoral do território da circunscrição em que a candidata ou o candidato disputa o cargo, ainda
que se trate de eleições gerais.
Neste caso o Cartório Eleitoral digitalizará a declaração,
acompanhada de certidão da servidora ou do servidor de que foi
firmada na sua presença, e fará a juntada do documento ao processo do registro no PJe ou, se for o caso, o remeterá ao juízo
competente para que promova a juntada.
No que tange as certidões criminais, quando as mesmas
forem positivas, deverá ser acompanhada de uma certidão de
objeto e pé de cada um dos processos indicados, bem como das
certidões de execuções criminais, quando for o caso.
A Legislação deixou de exigir dados referentes à filiação
partidária, ao domicílio eleitoral, à quitação eleitoral e à inexistência de crimes eleitorais uma vez que estes são aferidos pelos dados da própria justiça eleitoral, não sendo exigida documentação
comprobatória.
Em relação a filiação partidária  da candidata ou do candidato cujo nome não constar dos dados oficiais extraídos do Sistema FILIA pode ser realizada por outros elementos de convicção,
salvo quando se tratar de documentos produzidos unilateralmente, destituídos de fé pública (Lei nº 9.096/1995, art. 19; Súmula
nº 20/TSE).
Os documentos de que trata a Lei, podem ser de qualquer espécie, desde que não sejam produzidos unilateralmente
pelo próprio partido.
Muito comum a utilização até mesmo de reportagens, fotografias, atas enfim tudo que de alguma forma possa
levar o Magistrado a entender que houve equívoco e que o
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candidato efetivamente é filiado aquela agremiação partidária.

Quitação Eleitoral
A quitação eleitoral abrange exclusivamente a plenitude
do gozo dos direitos políticos, o regular exercício do voto, o
atendimento a convocações da Justiça Eleitoral para auxiliar os
trabalhos relativos ao pleito, a inexistência de multas aplicadas, em
caráter definitivo, pela Justiça Eleitoral e não remitidas, e a apresentação de contas de campanha eleitoral (Lei nº 9.504/1997,
art. 11, § 7º).
Quando se fala em multas eleitorais importante lembrar
que o pagamento da multa pela candidata ou pelo candidato ou
a comprovação do cumprimento regular de seu parcelamento
após o pedido de registro, mas antes do julgamento respectivo,
afasta a ausência de quitação eleitoral (Súmula TSE nº 50).
Segundo a Resolução do TSE serão consideradas quites
com a Justiça Eleitoral as pessoas que:

I - condenadas ao pagamento de multa, tenham,
até a data da formalização do seu pedido de registro de candidatura, comprovado o pagamento ou
o parcelamento da dívida regularmente cumprido;
II - pagarem a multa que lhes couber individualmente, excluindo-se qualquer modalidade de responsabilidade solidária, mesmo quando imposta
concomitantemente com outras pessoas candidatas e em razão do mesmo fato;
III - o parcelamento das multas eleitorais é direito
de cidadãs e cidadãos e das pessoas jurídicas e pode
ser feito em até sessenta meses, salvo quando o
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valor da parcela ultrapassar 5% (cinco por cento)
da renda mensal, no caso de cidadã e cidadão, ou
2% (dois por cento) do faturamento, no caso de
pessoa jurídica, hipótese em que poderá estender-se por prazo superior, de modo que as parcelas
não ultrapassem os referidos limites;
IV - o parcelamento de multas eleitorais e de outras
multas e débitos de natureza não eleitoral imputados pelo poder público é garantido também aos
partidos políticos em até sessenta meses, salvo se
o valor da parcela ultrapassar o limite de 2% (dois
por cento) do repasse mensal do Fundo Partidário,
hipótese em que poderá estender-se por prazo superior, de modo que as parcelas não ultrapassem
o referido limite.
Após o recebimento dos pedidos de registro, a Justiça
Eleitoral validará os dados e os encaminhará à Receita Federal
para fornecimento, em até 3 (três) dias úteis, do número de
registro no CNPJ (Lei nº 9.504/1997, art. 22-A) e ainda para
divulgação no sítio da Justiça Eleitoral, na página do DivulgaCandContas.
Em virtude da edição da Lei 13.709/2018 LGPD, a divulgação de dados no DivulgaCandContas observará os princípios
do art. 6º da referida Lei.
Depois de verificados os dados dos processos, a Justiça Eleitoral providenciará a publicação do edital contendo os
pedidos de registro para ciência das(os) interessadas(os) no DJe
(Código Eleitoral, art. 97, § 1º).
A publicação do Edital abre os seguintes prazos:

I - o prazo de 2 (dois) dias para que a pessoa escolhida como candidata em convenção requeira
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individualmente o registro de sua candidatura, caso
o partido político, a federação ou a coligação não o
tenha requerido.
II - o prazo de 5 (cinco) dias para que as legitimadas e os legitimados, inclusive o Ministério Público
Eleitoral, impugnem os pedidos de registro de partidos, federações, coligações, candidatas e candidatos (LC nº 64/1990, art. 3º, e Súmula nº 49/TSE);
III - o prazo de 5 (cinco) dias para que qualquer
cidadã ou cidadão apresente notícia de inelegibilidade.
Constatada qualquer falha, omissão, indício de que se
trata de candidatura requerida sem autorização ou ausência de
documentos necessários à instrução do pedido, inclusive no que
se refere à inobservância dos percentuais previstos no § 2º do
art. 17 desta Resolução, o partido político, a federação, a coligação, a candidata ou o candidato será intimado(a) para sanar a
irregularidade no prazo de 3 (três) dias.

Homonímia
Nos casos em que mais de um candidato na circunscrição do pleito solicitar registro com o mesmo nome, estará caracterizada a homonímia, caso em que o Juiz procederá atendendo
o Artigo 12, §1º, I a V da Lei 9.504/97.
Com o advento da urna eletrônica, onde o número do
candidato tem mais destaque que o nome, os casos de homonímia vêm reduzindo a cada pleito.
Verificada a ocorrência de homonímia, que é o registro
de dois candidatos com a mesma variação de nomes, o Juiz Eleitoral poderá exigir do candidato prova de que é conhecido pela
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opção de nome indicada no pedido do registro.
Nesta relação, tem preferência ao uso do nome o candidato que esteja exercendo mandato eletivo, ou o tenha exercido
nos últimos 4 anos, ou que, nesse mesmo prazo, se tenha candidatado com o nome que indicou.
Também há casos em que terá preferência o candidato
que, por sua vida política, social ou profissional, seja identificado
pelo nome que tenha indicado, em ambos os casos os outros
candidatos serão impedidos de fazer propaganda com a mesma
variação de nome.
Não se resolvendo pelas hipóteses acima descritas, o
Juiz Eleitoral deverá notificar os candidatos, para que em dois dias
cheguem a acordo sobre os respectivos nomes a serem usados e
em não havendo acordo o Juiz Eleitoral registrará cada candidato
com o nome e sobrenome constantes do pedido de registro.

Substituição de Candidatos
RENÚNCIA, FALECIMENTO, CANCELAMENTO
E SUBSTITUIÇÃO

O ato de renúncia do candidato, datado e assinado, deverá ser expresso em documento com firma reconhecida por
tabelião ou por duas testemunhas.
O pedido de renúncia deve ser apresentado sempre ao
juízo originário e juntado aos autos do pedido de registro do
respectivo candidato, para homologação.
Caso o processo esteja em grau de recurso, o pedido
deve ser autuado na classe Petição (Pet) e, após homologação,
remetido à instância superior.
A renúncia ao registro de candidatura homologada por
decisão judicial impede que o candidato renunciante volte a con75
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correr ao mesmo cargo na mesma eleição (Acórdão no REsp nº
264-18).
Os Tribunais Eleitorais deverão imediatamente, de ofício, extinguir o registro de candidato que venha a falecer quando
tiverem conhecimento do fato, cuja veracidade deverá ser comprovada.
O partido político poderá requerer, até a data da eleição,
o cancelamento do registro do candidato que dele for expulso,
em processo no qual seja assegurada ampla defesa, com observância das normas estatutárias (Lei nº 9.504/1997, art. 14).
É facultado ao partido político ou à coligação substituir
candidato que tiver seu registro indeferido, cancelado ou cassado, ou, ainda, que renunciar ou falecer após o termo final do
prazo do registro (Lei nº 9.504/1997, art. 13, caput; Lei Complementar nº 64/1990, art. 17, e Código Eleitoral, art. 101, §
1º).
A escolha do substituto deve ser feita na forma estabelecida no estatuto do partido político a que pertencer o substituído,
devendo o pedido de registro ser requerido até 10 (dez) dias
contados do fato ou da notificação do partido da decisão judicial
que deu origem à substituição (Lei nº 9.504/1997, art. 13, § 1º,
e Código Eleitoral, art. 101, § 5º).
Tanto nas eleições majoritárias quanto nas proporcionais,
a substituição somente deve ser efetivada se o novo pedido for
apresentado até 20 (vinte) dias antes do pleito, exceto no caso
de falecimento de candidato, quando a substituição poderá ser
efetivada após esse prazo, observado em qualquer hipótese o
previsto no § 1º (Lei nº 9.504/1997, art. 13, § 3º).
O prazo de substituição para o candidato que renunciar
é contado a partir da homologação da renúncia.
Se ocorrer substituição após a geração das tabelas para
elaboração da lista de candidatos e preparação das urnas, o substituto concorrerá com o nome, o número e, na urna eletrônica,
com a fotografia do substituído.
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Na hipótese de substituição, cabe ao partido político ou
à coligação do substituto dar ampla divulgação ao fato, para esclarecimento do eleitorado, sem prejuízo da divulgação também
por outros candidatos, partidos políticos ou coligações e, ainda,
pela Justiça Eleitoral.
Não deve ser deferido o pedido de substituição de candidatos quando não forem respeitados os limites mínimos e máximos das candidaturas de cada sexo.
O pedido de registro de substituto deve obrigatoriamente ser elaborado no CANDex, devendo a mídia ser entregue no
Tribunal Eleitoral ou transmitida via internet.

77

Manual

Eleições 2022 | PDT RS

Arrecadação e Aplicação de Recursos
nas Campanhas Eleitorais
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A

arrecadação e os gastos de recursos por partidos políticos e candidatos, bem como as regras
para a prestação de contas nas Eleições Gerais de
2022 estão previstas na Resolução do Tribunal Superior Eleitoral
nº 23.607/2019, com as alterações instituídas pela Resolução nº
23.665/2021, aprovada em dezembro passado pelo Plenário do
TSE. A partir deste ano, as regras referentes às legendas se aplicam também ao instituto da federação partidária.
A arrecadação de recursos para campanha eleitoral de
qualquer natureza deverá observar os seguintes pré-requisitos:
I - para candidatas ou candidatos:
a) requerimento do registro de candidatura;
b) inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ);
c) abertura de conta bancária específica destinada a
registrar a movimentação financeira de campanha;
e
d) emissão de recibos eleitorais, observado o disposto no art. 7º da Resolução 23.607, na hipótese
de:
1. doações estimáveis em dinheiro; e
2. doações pela internet (Lei nº 9.504/1997, art.
23, 4º, III, “b”);
II - para partidos:
a) o registro ou a anotação conforme o caso, no
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respectivo órgão da Justiça Eleitoral;
b) inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ);
c) abertura de conta bancária específica destinada
a registrar a movimentação financeira de campanha; e
d) emissão de recibos de doação na forma regulamentada pelo Tribunal Superior Eleitoral nas
prestações de contas anuais.
A conta bancária a que se refere a alínea c, no caso dos
Partidos Políticos é aquela prevista na resolução que trata das
prestações de contas anuais dos partidos políticos e que se destina à movimentação de recursos referentes às “Doações para
Campanha”.

Da Arrecadação
Das Origens dos Recursos
Os recursos destinados às campanhas eleitorais, respeitados os limites previstos, somente são admitidos quando provenientes de:

I - recursos próprios das candidatas ou dos candidatos;
II - doações financeiras ou estimáveis em dinheiro
de pessoas físicas;
III - doações de outros partidos políticos e de ou-
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tras candidatas ou de outros candidatos;
IV - comercialização de bens e/ou serviços ou promoção de eventos de arrecadação realizados diretamente pela candidata ou pelo candidato ou pelo
partido político;
V - recursos próprios dos partidos políticos, desde
que identificada a sua origem e que sejam provenientes:
a) do Fundo Partidário;
b) do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC);
c) de doações de pessoas físicas efetuadas aos partidos políticos;
d) de contribuição das suas filiadas ou dos seus filiados;
e) da comercialização de bens, serviços ou promoção de eventos de arrecadação;
f) de rendimentos decorrentes da locação de bens
próprios dos partidos políticos;
VI - rendimentos gerados pela aplicação de suas
disponibilidades.

O partido político não poderá transferir para a candidata
ou o candidato ou utilizar, direta ou indiretamente, nas campa-
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nhas eleitorais, recursos que tenham sido doados por pessoas
jurídicas, ainda que em exercícios anteriores (STF, ADI nº 4.650).
A utilização de recursos próprios que tenham sido obtidos mediante empréstimo somente é admitida quando a contratação ocorrer em instituições financeiras ou equiparadas autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil e, no caso de
candidatas ou candidatos, quando cumpridos os seguintes requisitos:

I - devem estar caucionados por bem integrante do
seu patrimônio no momento do registro de candidatura;
II - não devem ultrapassar a capacidade de pagamento decorrente dos rendimentos de sua atividade econômica.
Ainda a candidata ou o candidato e o partido político
devem comprovar à Justiça Eleitoral até a entrega da prestação
de contas final a realização do empréstimo por meio de documentação legal e idônea; e a sua integral quitação em relação aos
recursos aplicados em campanha.

Das Doações
As doações de pessoas físicas e de recursos próprios somente poderão ser realizadas, inclusive pela internet, por meio
de:

I - transação bancária na qual o CPF da doadora ou
do doador seja obrigatoriamente identificado;
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II - doação ou cessão temporária de bens e/ou serviços estimáveis em dinheiro, com a demonstração
de que a doadora ou o doador é proprietária(o) do
bem ou é a(o) responsável direto pela prestação
de serviços;
III - instituições que promovam técnicas e serviços
de financiamento coletivo por meio de sítios da
internet, aplicativos eletrônicos e outros recursos
similares.
As doações financeiras de
R$1.064,10 (mil e sessenta e quatro

valor igual ou superior a
reais e dez centavos) só po-

derão ser realizadas mediante transferência eletrônica entre as
contas bancárias da doadora ou do doador e da beneficiária ou
do beneficiário da doação ou cheque cruzado e nominal.

O valor acima também se aplica à hipótese de doações
sucessivas realizadas por uma mesma doadora ou um mesmo
doador em um mesmo dia.
As doações financeiras recebidas em desacordo, não podem ser utilizadas e devem, na hipótese de identificação da doadora ou do doador, ser a ela ou a ele restituídas ou, se isso não
for possível, devem ser consideradas de origem não identificada
e recolhidas ao Tesouro Nacional.
É vedado o uso de moedas virtuais para o recebimento
de doações financeiras.

Do Financiamento Coletivo
O financiamento coletivo, se adotado, deverá atender
aos seguintes requisitos:
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I - cadastro prévio na Justiça Eleitoral pela instituição arrecadadora, observado o atendimento, nos
termos da lei e da regulamentação expedida pelo
Banco Central do Brasil, dos critérios para operar
arranjos de pagamento;
II - identificação obrigatória, com o nome completo
e o número de inscrição no cadastro de pessoas
físicas (CPF) de cada pessoa doadora, o valor das
quantias doadas individualmente, a forma de pagamento e as datas das respectivas doações;
III - disponibilização, em sítio eletrônico, de lista
com identificação das doadoras ou dos doadores
e das respectivas quantias doadas, a ser atualizada
instantaneamente a cada nova doação, cujo endereço eletrônico, bem como a identificação da
instituição arrecadadora, devem ser informados à
Justiça Eleitoral, na forma por ela fixada;
IV - emissão obrigatória de recibo de comprovação
para cada doação realizada, sob a responsabilidade
da entidade arrecadadora;
V - envio imediato para a Justiça Eleitoral, na forma
por ela estabelecida, e para a candidata ou o candidato de todas as informações relativas à doação;
VI - ampla ciência a candidatas ou candidatos e eleitoras ou eleitores acerca das taxas administrativas a
serem cobradas pela realização do serviço;
VII - não incidência em quaisquer das hipóteses de
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recebimento de recursos de fonte vedada;
VIII - observância do Calendário Eleitoral para arrecadação de recursos;
IX - movimentação dos recursos captados na conta bancária destinada ao recebimento de doações
para campanha;
X - observância dos dispositivos da legislação eleitoral relacionados à propaganda na internet.
A partir de 15 de maio do ano eleitoral, é facultada às
pré-candidatas ou aos pré-candidatos a arrecadação prévia de recursos nesta modalidade, mas a liberação de recursos por parte
das entidades arrecadadoras fica condicionada ao cumprimento,
pela candidata ou pelo candidato, dos requisitos para arrecadação de campanha.
No caso de não haver o registro da candidatura, as entidades arrecadadoras deverão devolver os valores arrecadados
às doadoras ou aos doadores na forma e nas condições estabelecidas entre a entidade arrecadadora e à pré-candidata ou ao
pré-candidato.
Todas as doações recebidas mediante financiamento coletivo deverão ser lançadas individualmente pelo valor bruto na
prestação de contas de campanha eleitoral de candidatas ou candidatos e partidos políticos.
As taxas cobradas pelas instituições arrecadadoras deverão ser consideradas despesas de campanha eleitoral e lançadas
na prestação de contas de candidatas ou candidatos e partidos
políticos, sendo pagas no prazo fixado entre as partes no contrato de prestação de serviços.
No momento do repasse à candidata ou ao candidato
ou ao partido político, que deverá ser feito obrigatoriamente por
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transação bancária identificada, a instituição arrecadadora deverá
identificar, individualmente, as doadoras ou os doadores relativas(os) ao crédito na conta bancária da destinatária ou do destinatário final.

Do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC)
O Fundo Especial de Financiamento de Campanha
(FEFC) será disponibilizado pelo Tesouro Nacional ao Tribunal
Superior Eleitoral e distribuído aos diretórios nacionais dos partidos políticos na forma disciplinada pelo Tribunal Superior Eleitoral
(Lei nº 9.504/1997, art. 16-C, § 2º).
Inexistindo candidatura própria ou em coligação na circunscrição, é vedado o repasse dos recursos do Fundo Especial
de Financiamento de Campanha (FEFC) para outros partidos políticos ou candidaturas desses mesmos partidos, sendo vedado o
repasse de recursos do FEFC, dentro ou fora da circunscrição,
por partidos políticos ou candidatas ou candidatos:

I - não pertencentes à mesma coligação; e/ou
II - não coligados.
Os recursos provenientes do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) que não forem utilizados nas
campanhas eleitorais deverão ser devolvidos ao Tesouro Nacional, integralmente, por meio de Guia de Recolhimento da União
(GRU), no momento da apresentação da respectiva prestação de
contas.
Para o financiamento de candidaturas femininas e de pessoas negras os partidos devem destinar os seguintes percentuais
do montante recebido do Fundo Especial de Financiamento de
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Campanha:

I - para as candidaturas femininas o percentual
corresponderá à proporção dessas candidaturas
em relação a soma das candidaturas masculinas e
femininas do partido, não podendo ser inferior a
30% (trinta por cento); (Incluído pela Resolução nº
23.665/2021)
II - para as candidaturas de pessoas negras o percentual corresponderá à proporção de:
a) mulheres negras e não negras do gênero feminino do partido;
b) homens negros e não negros do gênero masculino do partido; e
III - os percentuais de candidaturas femininas e de
pessoas negras será obtido pela razão dessas candidaturas em relação ao total de candidaturas do
partido em âmbito nacional.
A regularidade da aplicação mínima dos percentuais
mencionados será apurada na prestação de contas do diretório
nacional do partido político.
A verba do Fundo Especial de Financiamento das Campanhas (FEFC) destinada ao custeio das campanhas femininas e
de pessoas negras deve ser aplicada exclusivamente nestas campanhas, sendo ilícito o seu emprego no financiamento de outras
campanhas não contempladas nas cotas a que se destinam, mas
não impede o pagamento de despesas comuns com candidatos
do gênero masculino e de pessoas não negras; a transferência
ao órgão partidário de verbas destinadas ao custeio da sua cota-parte em despesas coletivas, desde que haja benefício para
campanhas femininas e de pessoas negras.
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Na hipótese de repasse de recursos do FEFC em desacordo com as regras, configura-se a aplicação irregular dos recursos, devendo o valor repassado irregularmente ser recolhido
ao Tesouro Nacional pelo órgão ou candidata ou candidato que
realizou o repasse tido por irregular, respondendo solidariamente pela devolução a pessoa recebedora, na medida dos recursos
que houver utilizado.

Bens estimáveis em dinheiro
Os bens e/ou serviços estimáveis em dinheiro doados
por pessoas físicas devem constituir produto de seu próprio serviço, de suas atividades econômicas e, no caso dos bens, devem
integrar seu patrimônio.
O pagamento efetuado por pessoas físicas de honorários
de serviços advocatícios e de contabilidade, relacionados à prestação de serviços em campanhas eleitorais e em favor destas,
bem como em processo judicial decorrente de defesa de interesses de candidata ou candidato ou partido político, não constitui
doação de bens e serviços estimáveis em dinheiro.
Os bens próprios da candidata ou do candidato somente
podem ser utilizados na campanha eleitoral quando demonstrado que já integravam seu patrimônio em período anterior ao
pedido de registro da respectiva candidatura.
Partidos políticos e candidatas ou candidatos podem
doar entre si bens próprios ou serviços estimáveis em dinheiro,
ou ceder seu uso, ainda que não constituam produto de seus
próprios serviços ou de suas atividades.
O disposto não se aplica à aquisição de bens ou serviços
que sejam destinados à manutenção da estrutura do partido político durante a campanha eleitoral, hipótese em que deverão ser
devidamente contratados pela agremiação e registrados na sua
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prestação de contas de campanha.
As doações realizadas por pessoas físicas são limitadas
a 10% (dez por cento) dos rendimentos brutos auferidos pela
doadora ou pelo doador no ano-calendário anterior à eleição.
A

grande diferença das eleições gerais de

2018

é que a

candidata ou o candidato poderá usar recursos próprios em sua
campanha até o total de

10% (dez

por cento) dos limites previs-

tos para gastos de campanha no cargo em que concorrer.

Na utilização de recursos próprios das candidatas ou dos
candidatos a vice ou suplente, os valores serão somados aos recursos próprios da pessoa titular para aferição do limite estabelecido.
Este limite não se aplica a doações estimáveis em dinheiro relativas à utilização de bens móveis ou imóveis de propriedade da doadora ou do doador ou à prestação de serviços próprios, desde que o valor estimado não ultrapasse R$40.000,00
(quarenta mil reais).
A doação acima dos limites fixados sujeita a infratora ou
o infrator ao pagamento de multa no valor de até 100% (cem
por cento) da quantia em excesso, sem prejuízo de a candidata
ou o candidato responder por abuso do poder econômico, nos
termos do art. 22 da Lei Complementar nº 64/1990.
Se, por ocasião da prestação de contas, ainda que parcial, surgirem fundadas suspeitas de que determinada(o) doadora
ou doador extrapolou o limite de doação, a juíza ou o juiz, de ofício ou a requerimento do Ministério Público, poderá determinar,
em decisão fundamentada, que a Secretaria da Receita Federal
do Brasil informe o valor dos rendimentos da(o) contribuinte no
ano anterior ao da eleição.
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Da Comercialização de Bens e/ou Serviços
e/ou da Promoção de Eventos
Para a comercialização de bens e/ou serviços e/ou a promoção de eventos que se destinem a arrecadar recursos para
campanha eleitoral, o partido político ou a candidata ou o candidato deve:

I - comunicar sua realização, formalmente e com
antecedência mínima de 5 (cinco) dias úteis, à Justiça Eleitoral, que poderá determinar sua fiscalização;
II - manter à disposição da Justiça Eleitoral a documentação necessária à comprovação de sua realização e de seus custos, despesas e receita obtida.
Os valores arrecadados constituem doação e devem observar todas as regras para o recebimento de doação.

Das Fontes Vedadas
É vedado a partido político e a candidata ou candidato
receber, direta ou indiretamente, doação em dinheiro ou estimável em dinheiro, inclusive por meio de publicidade de qualquer
espécie, procedente de:

I - pessoas jurídicas;
II - origem estrangeira;
III - pessoa física permissionária de serviço público.
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A configuração da fonte vedada a que se refere  a recursos de origem estrangeira, não depende da nacionalidade da doadora ou do doador, mas da procedência dos recursos doados.
A vedação prevista para pessoa física permissionária de
serviço público não alcança a aplicação de recursos próprios da
candidata ou do candidato em sua campanha.
O recurso recebido por candidata ou candidato ou partido oriundo de fontes vedadas deve ser imediatamente devolvido
à doadora ou ao doador, sendo vedada sua utilização ou aplicação financeira.
Na impossibilidade de devolução dos recursos à pessoa
doadora, a prestadora ou o prestador de contas deve providenciar imediatamente a transferência dos recursos recebidos ao Tesouro Nacional, por meio de Guia de Recolhimento da União
(GRU).

Dos Recursos de Origem Não Identificada
Os recursos de origem não identificada não podem ser
utilizados por partidos políticos e candidatas ou candidatos e devem ser transferidos ao Tesouro Nacional por meio de Guia de
Recolhimento da União (GRU).
São considerados recursos como de origem não identificada:

I - a falta ou a identificação incorreta da doadora ou
do doador;
II - a falta de identificação da doadora ou do doador originária(o) nas doações financeiras recebidas
de outras candidatas ou de outros candidatos ou
partidos políticos;
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III - a informação de número de inscrição inválida
no CPF da doadora ou do doador pessoa física ou
no CNPJ quando a doadora ou o doador for candidata ou candidato ou partido político;
IV - as doações recebidas em desacordo com o
disposto no art. 21, § 1º da Resolução 23.607 (
valor maior que R$1.064,10 (mil e sessenta e quatro reais e dez centavos) quando impossibilitada a
devolução à doadora ou ao doador;
V - as doações recebidas sem a identificação do
número de inscrição no CPF/CNPJ no extrato eletrônico ou em documento bancário;
VI - os recursos financeiros que não provenham
das contas específicas de abertura obrigatória  dos
partidos políticos;
VII - doações recebidas de pessoas físicas com situação cadastral na Secretaria da Receita Federal do
Brasil que impossibilitem a identificação da origem
real da doadora ou do doador; e/ou
VIII - recursos utilizados para quitação de empréstimos cuja origem não seja comprovada.

Da Data-Limite para a Arrecadação e Despesas
Partidos políticos e candidatas ou candidatos podem arrecadar recursos e contrair obrigações até o dia da eleição, após
este  prazo fixado no caput, é permitida a arrecadação de recur92
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sos exclusivamente para a quitação de despesas já contraídas e
não pagas até o dia da eleição, as quais deverão estar integralmente quitadas até o prazo de entrega da prestação de contas à
Justiça Eleitoral.
Caso restem débitos de campanha não quitados até a
data fixada para a apresentação da prestação de contas   estes,
podem ser assumidos pelo partido político.
A assunção da dívida de campanha somente é possível
por decisão do órgão nacional de direção partidária, com apresentação, no ato da prestação de contas final, de:

I - acordo expressamente formalizado, no qual deverão constar a origem e o valor da obrigação assumida, os dados e a anuência da pessoa credora;
II - cronograma de pagamento e quitação que não
ultrapasse o prazo fixado para a prestação de contas da eleição subsequente para o mesmo cargo;
III - indicação da fonte dos recursos que serão utilizados para a quitação do débito assumido.

Limite de Gastos
A Presidência do Tribunal Superior Eleitoral publicará
portaria até 20 de julho do ano das eleições divulgando os limites
de gastos da campanha. O limite de gastos fixado para o cargo
da eleição majoritária é único e inclui os gastos realizados pelo
candidato ao cargo de vice ou suplente.
Já os gastos advocatícios e de contabilidade referentes a
consultoria, assessoria e honorários, relacionados à prestação de
serviços em campanhas eleitorais e em favor destas, bem como
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em processo judicial decorrente de defesa de interesses de candidata ou de candidato ou partido político, não estão sujeitos a
limites de gastos ou a limites que possam impor dificuldade ao
exercício da ampla defesa. Assim a contratação de advogados
e contadores para as campanhas eleitorais não contam para o
cálculo do limite de gastos.
Os limites de gastos para cada eleição compreendem os
gastos realizados pela candidata ou pelo candidato e os efetuados
por partido político que possam ser individualizados, e incluirão:
I - o total dos gastos de campanha contratados
pelas candidatas ou pelos candidatos;
II - as transferências financeiras efetuadas para
outros partidos políticos ou outras candidatas ou
outros candidatos; e
III - as doações estimáveis em dinheiro recebidas.
Os valores transferidos pela candidata ou pelo candidato
para a conta bancária do seu partido político serão considerados,
para a aferição do limite de gastos, no que excederem as despesas realizadas pelo partido político em prol de sua candidatura,
excetuada a transferência das sobras de campanhas.

Gastar recursos além dos limites estabelecidos sujeita
as(os) responsáveis ao pagamento de multa no valor equivalente a 100% (cem por cento) da quantia que exceder o
limite estabelecido, a qual deverá ser recolhida no prazo de
cinco dias úteis contados da intimação da decisão judicial,
podendo as(os) responsáveis responderem, ainda, por abuso
do poder econômico, na forma do art. 22 da Lei Complementar nº 64/1990, sem prejuízo de outras sanções cabíveis.
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Da Aplicação dos Recursos
As doações realizadas por pessoas físicas ou as contribuições de filiadas ou filiados recebidas pelos partidos políticos em anos
anteriores ao da eleição para sua manutenção ordinária, creditadas
na conta bancária destinada à movimentação financeira de “Outros Recursos”, prevista na resolução que trata das prestações de
contas anuais dos partidos políticos, podem ser aplicadas nas campanhas eleitorais, desde que observados os seguintes requisitos:

I - identificação da sua origem e escrituração individualizada das doações e contribuições recebidas,
na prestação de contas anual, assim como seu registro financeiro na prestação de contas de campanha eleitoral do partido político;
II - observância das normas estatutárias e dos critérios definidos pelos respectivos órgãos de direção
nacional, os quais devem ser fixados objetivamente
e encaminhados ao Tribunal Superior Eleitoral até
15 de agosto do ano eleitoral;
III - transferência para a conta bancária “Doações
para Campanha”, antes de sua destinação ou utilização, respeitados os limites legais impostos a tais
doações, calculados com base nos rendimentos
auferidos no ano anterior ao da eleição em que
a doação for aplicada, ressalvados os recursos do
Fundo Partidário;
IV - identificação, na prestação de contas eleitoral
do partido político e nas respectivas contas anuais,
do nome ou razão social e do número do CPF da
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pessoa física ou do CNPJ da candidata ou do candidato ou partido doador, bem como a identificação
do número do recibo de doação original.
Os partidos políticos podem aplicar nas campanhas eleitorais os recursos do Fundo Partidário, inclusive aqueles recebidos em exercícios anteriores.
A aplicação dos recursos provenientes do Fundo Partidário nas campanhas eleitorais pode ser realizada mediante:

I - transferência bancária eletrônica para conta bancária da candidata ou do candidato, aberta nos termos do art. 9º desta Resolução;
II - pagamento dos custos e das despesas diretamente relacionados às campanhas eleitorais das
candidatas ou dos candidatos e dos partidos políticos, procedendo-se à sua individualização.
Para o financiamento de candidaturas femininas e de pessoas negras, a representação do partido político na circunscrição do pleito deve destinar os mesmos percentuais estabelecidos para a distribuição do FEFC.

Gastos com a Preparação da Campanha
Os gastos destinados à preparação da campanha e à instalação física ou de página de internet de comitês de campanha
de candidatas ou de candidatos e de partidos políticos poderão
ser contratados a partir da data efetiva da realização da respectiva
convenção partidária, desde que, cumulativamente:
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I - sejam devidamente formalizados; e
II - o desembolso financeiro ocorra apenas após
a obtenção do número de inscrição no CNPJ, a
abertura de conta bancária específica para a movimentação financeira de campanha e a emissão de
recibos eleitorais;
Os gastos eleitorais efetivam-se na data da sua contratação,
independentemente da realização do seu pagamento, e devem
ser registrados na prestação de contas no ato da sua contratação.
Os gastos eleitorais de natureza financeira, ressalvados
os de pequeno vulto previstos só podem ser efetuados por meio de:

I - cheque nominal cruzado;
II ou

transferência bancária que identifique o

CPF

CNPJ da beneficiária ou do beneficiário;

III -

débito em conta;

ção nº

(Redação

dada pela

Resolu-

23.665/2021)

IV - cartão de débito da conta bancária; ou (RedaResolução nº 23.665/2021)

ção dada pela

V - PIX, somente se a chave utilizada for o CPF ou o
CNPJ. (Incluído pela Resolução nº 23.665/2021)

É vedado o pagamento de gastos eleitorais com moedas
virtuais.
Para efetuar pagamento de gastos de pequeno vulto, o órgão partidário e a candidata ou o candidato podem
constituir reserva em dinheiro (Fundo de Caixa), desde que:
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I - observem o saldo máximo de 2% (dois por cento) dos gastos contratados, vedada a recomposição;
II - os recursos destinados à respectiva reserva
transitem previamente pela conta bancária específica de campanha;
III - o saque para constituição do Fundo de Caixa
seja realizado mediante cartão de débito ou emissão de cheque nominativo em favor da(o) própria(o) sacada(o).
A candidata ou o candidato a vice ou a sunão
pode
constituir
Fundo
de
Caixa.
Consideram-se gastos de pequeno vulto as despesas individuais que não ultrapassem o limite de meio
salário mínimo, vedado o fracionamento de despesa.
São os seguintes limites em relação ao total dos gastos
de campanha:
plente

I-

alimentação do pessoal que presta serviços às

candidaturas ou aos comitês de campanha:

10%

(dez por cento);
II -

aluguel de veículos automotores:

20% (vinte

por cento).

Com a finalidade de apoiar candidata ou candidato de sua preferência, qualquer eleitora ou eleitor
pode realizar pessoalmente gastos totais até o valor de
R$1.064,10 (mil e sessenta e quatro reais e dez centavos),
não sujeitos à contabilização, desde que não reembolsados.
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Dos Recibos Eleitorais
Deverá ser emitido recibo eleitoral de toda e qualquer
arrecadação de recursos:
I - estimáveis em dinheiro para a campanha eleitoral, inclusive próprios; e
II - por meio da internet (Lei nº 9.504/1997, art.
23, § 4º, III, “b”).
As doações financeiras devem ser comprovadas, obrigatoriamente, por meio de documento bancário que identifique o
CPF/CNPJ das doadoras ou dos doadores, sob pena de configurar o recebimento de recursos de origem não identificada.
As candidatas ou os candidatos deverão imprimir recibos
eleitorais diretamente do Sistema de Prestação de Contas Eleitorais (SPCE), já os partidos políticos deverão utilizar os recibos
emitidos pelo Sistema de Prestação de Contas Anual (SPCA), ainda que as doações sejam recebidas durante o período eleitoral.
Os recibos eleitorais deverão ser emitidos em ordem
cronológica ao recebimento da doação.
No caso das doações com cartão de crédito, o recibo
eleitoral deverá ser emitido no ato da doação, devendo ser cancelado na hipótese de estorno, desistência ou não confirmação
da despesa do cartão (Lei nº 9.504/1997, art. 23, § 4º, III, “b”).
É facultativa a emissão do recibo eleitoral previsto no
caput nas seguintes hipóteses:

I - cessão de bens móveis, limitada ao valor de
R$4.000,00 (quatro mil reais) por cedente;
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II - doações estimáveis em dinheiro entre candidatas ou candidatos e partidos políticos decorrentes
do uso comum tanto de sedes quanto de materiais
de propaganda eleitoral, cujo gasto deverá ser registrado na prestação de contas da(o) responsável
pelo pagamento da despesa; e
III - cessão de automóvel de propriedade da candidata ou do candidato, de cônjuge e de seus parentes até o terceiro grau para seu uso pessoal durante
a campanha.
Para os fins das doações estimáveis em dinheiro entre
candidatas ou candidatos e partidos políticos decorrentes do uso
comum tanto de sedes quanto de materiais de propaganda eleitoral, considera-se uso comum:

I - de sede: o compartilhamento de idêntico espaço
físico para atividades de campanha eleitoral, compreendidas a doação estimável referente à locação
e manutenção do espaço físico, excetuada a doação estimável referente às despesas com pessoal.
II - de materiais de propaganda eleitoral: a produção conjunta de materiais publicitários impressos,
observado o disposto no art. 38, § 2º, da Lei nº
9.504/1997.
Na hipótese de arrecadação de campanha realizada pela(o) vice ou pela(o) suplente, devem ser utilizados os recibos
eleitorais da(o) titular.
Os recibos eleitorais conterão referência aos limites de
doação, com a advertência de que a doação destinada às campa-
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nhas eleitorais acima de tais limites poderá gerar a aplicação de
multa de até 100% (cem por cento) do valor do excesso.
A dispensa de emissão de recibo eleitoral não afasta a
obrigatoriedade de serem registrados na prestação de contas das
doadoras ou dos doadores e na de suas beneficiárias ou de seus
beneficiários os valores das operações.

Da Conta Bancária
É obrigatória para os partidos políticos e para as candidatas ou os candidatos a abertura de conta bancária específica, na
Caixa Econômica Federal, no Banco do Brasil ou em outra instituição financeira com carteira comercial reconhecida pelo Banco
Central do Brasil.
A conta bancária deve ser aberta em agências bancárias,
postos de atendimento bancário ou por meios eletrônicos:

I - pela candidata ou pelo candidato, no prazo de
10 (dez) dias contados da concessão do CNPJ pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil;
II - os partidos que não abriram a conta bancária
“Doações para Campanha” até o dia 15 de agosto
de 2018, poderão fazê-lo até 15 de agosto do ano
eleitoral.
A obrigação de abertura de conta bancária deve ser cumprida pelos partidos políticos e pelas candidatas ou pelos candidatos, mesmo que não ocorra arrecadação e/ou movimentação de
recursos financeiros.
A obrigatoriedade de abertura de conta bancária eleitoral
prevista no caput não se aplica às candidaturas:
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I - em circunscrição onde não haja agência bancária
ou posto de atendimento bancário.
II - cuja candidata ou cujo candidato renunciou ao
registro, desistiu da candidatura, teve o registro indeferido ou foi substituída(o) antes do fim do prazo
de 10 (dez) dias a contar da emissão do CNPJ de
campanha, desde que não haja indícios de arrecadação de recursos e realização de gastos eleitorais.
A abertura de conta obriga as candidatas ou os candidatos a apresentarem os extratos bancários em sua integralidade.

	Para o repasse de recursos oriundos do Fundo de
Assistência Financeira aos Partidos Políticos (Fundo Partidário) e do Fundo Especial de Financiamento de Campanha
(FEFC), os partidos políticos e as candidatas ou os candidatos devem abrir contas bancárias distintas e específicas para o
registro da movimentação financeira desses recursos, sendo
vedada a transferência de recursos entre contas cujas fontes possuam naturezas distintas.

Desta forma não se pode transferir recursos advindos do
fundo partidário para uma conta aberta para movimentações do
FEFC, por exemplo.
Os documentos necessários para abertura de conta são
os seguintes:		

I - pelas candidatas ou pelos candidatos:
a) Requerimento de Abertura de Conta Bancária,
disponível na página dos tribunais eleitorais na internet;
b) comprovante de inscrição no CNPJ para as elei-
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ções, disponível na página da Secretaria da Receita
Federal do Brasil na internet (www.receita.fazenda.
gov.br); e
c) nome das(os) responsáveis pela movimentação
da conta bancária com endereço atualizado;

II - pelos partidos políticos:
a) Requerimento de Abertura de Conta Bancária,
disponível na página do Tribunal Superior Eleitoral
na internet;
b) comprovante da inscrição no CNPJ já existente,
disponível na página da Secretaria da Receita Federal do Brasil na internet (www.receita.fazenda.gov.
br);
c) certidão de composição partidária, disponível
na página do Tribunal Superior Eleitoral na internet
(www.tse.jus.br); e
d) nome das(os) responsáveis pela movimentação
da conta bancária com endereço atualizado.
As contas bancárias específicas de campanha eleitoral devem ser identificadas pelos partidos políticos e pelas candidatas
ou pelos candidatos de acordo com o nome constante do CNPJ
fornecido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil.
Importante lembrar que a informação do endereço da
candidata ou do candidato, para a abertura de conta bancária
deve ser compatível com o endereço informado no Requerimento de Abertura de Conta (RAC).
Os bancos são obrigados a (Lei nº 9.504/1997, art. 22,
§ 1º):

I - acatar, em até 3 (três) dias, o pedido de abertura
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de conta de qualquer candidata ou candidato escolhida(o) em convenção, sendo-lhes vedado condicionar a conta ao depósito mínimo e à cobrança de
taxas ou de outras despesas de manutenção;
II - identificar, nos extratos bancários da conta-corrente, o CPF ou o CNPJ da pessoa doadora e fornecedora de campanha;
III - encerrar as contas bancárias das candidatas
ou dos candidatos destinadas à movimentação de
recursos do Fundo Partidário e de doações para
campanha no fim do ano da eleição, transferindo a
totalidade do saldo existente para a conta bancária
do órgão de direção da circunscrição, e informar o
fato à Justiça Eleitoral;
IV - encerrar as contas bancárias da candidata ou do
candidato e do partido político destinadas à movimentação de recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) no fim do ano da
eleição, transferindo a totalidade do saldo existente
para o Tesouro Nacional e informar o fato à Justiça
Eleitoral.
A vedação quanto à cobrança de taxas e/ou outras despesas de manutenção não alcança as demais taxas e despesas
normalmente cobradas por serviços bancários avulsos, na forma
autorizada e disciplinada pelo Banco Central do Brasil.
A eventual recusa ou o embaraço à abertura de conta
pela instituição financeira, inclusive no prazo fixado em lei, sujeitará a(o) responsável ao disposto no art. 347 do Código Eleitoral.
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	A conta bancária “doações para campanha” dos Partidos Políticos possui caráter permanente e não deve ser encerrada no fim do período eleitoral.

Dos Gastos Eleitorais
São gastos eleitorais, sujeitos ao registro e aos limites
fixados pela Lei Eleitoral:

I - confecção de material impresso de qualquer natureza;
II - propaganda e publicidade direta ou indireta, por
qualquer meio de divulgação;
III - aluguel de locais para a promoção de atos de
campanha eleitoral;
IV - despesas com transporte ou deslocamento de
candidata ou de candidato e de pessoal a serviço
das candidaturas;
V - correspondências e despesas postais;
VI - despesas de instalação, organização e funcionamento de comitês de campanha e serviços necessários às eleições;
VII - remuneração ou gratificação de qualquer espécie paga a quem preste serviço a candidatas ou
candidatos e a partidos políticos;
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VIII - montagem e operação de carros de som, de
propaganda e de assemelhados;
IX - realização de comícios ou eventos destinados
à promoção de candidatura;
X - produção de programas de rádio, televisão ou
vídeo, inclusive os destinados à propaganda gratuita;
XI - realização de pesquisas ou testes pré-eleitorais;
XII - custos com a criação e a inclusão de páginas
na internet e com o impulsionamento de conteúdos contratados diretamente de provedor da aplicação de internet com sede e foro no país;
XIII - multas aplicadas, até as eleições, às candidatas
ou aos candidatos e partidos políticos por infração
do disposto na legislação eleitoral;
XIV - doações para outros partidos políticos ou outras candidatas ou outros candidatos;
XV - produção de jingles, vinhetas e slogans para
propaganda eleitoral.
Entre as formas de impulsionamento de conteúdo, de que trata também está a priorização paga de conteúdos resultantes de aplicações de busca na internet.
As despesas com consultoria, assessoria e pagamento
de honorários realizados em decorrência da prestação de serviços advocatícios e de contabilidade no curso das campanhas
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eleitorais serão consideradas gastos eleitorais, mas conforme já
explicamos, serão excluídas do limite de gastos de campanha.
Não são considerados gastos eleitorais, não
se sujeitam à prestação de contas e não podem ser pagas
com
recursos
da
campanha
as
seguintes
despesas de natureza pessoal da candidata ou do candidato:
a) combustível e manutenção de veículo automotor
usado pela candidata ou pelo candidato na campanha;
b) remuneração, alimentação e hospedagem da pessoa condutora do veículo usado pela candidata ou
pelo candidato na campanha;
c) alimentação e hospedagem própria;
d) uso de linhas telefônicas registradas em seu nome
como pessoa física, até o limite de três linhas.

Todo material de campanha eleitoral impresso deverá
conter o número de inscrição no CNPJ ou o número de inscrição no CPF da(o) responsável pela confecção e de quem a(o)
contratou, bem como a respectiva tiragem.
Os gastos efetuados por candidata ou candidato ou partido político em benefício de outra candidata ou outro candidato
ou outro partido político constituem doações estimáveis em dinheiro.
O pagamento efetuado por candidatas ou candidatos e
partidos políticos de honorários de serviços advocatícios e de
contabilidade, relacionados à prestação de serviços em campanhas eleitorais e em favor destas, bem como em processo judicial
decorrente de defesa de interesses de candidata ou candidato ou
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partido político não constitui doação de bens e serviços estimáveis em dinheiro.

Gastos com Combustível
Os gastos com combustível são considerados gastos eleitorais apenas na hipótese de apresentação de documento fiscal
da despesa do qual conste o CNPJ da campanha, para abastecimento de:

I - veículos em eventos de carreata, até o limite
de 10 (dez) litros por veículo, desde que feita, na
prestação de contas, a indicação da quantidade de
carros e de combustíveis utilizados por evento;
I
I - veículos utilizados a serviço da campanha, decorrentes da locação ou cessão temporária, desde
que:
a) os veículos sejam declarados originariamente na
prestação de contas; e
b) seja apresentado relatório do qual conste o volume e o valor dos combustíveis adquiridos semanalmente para este fim; e
III - geradores de energia, decorrentes da locação
ou cessão temporária devidamente comprovada
na prestação de contas, com a apresentação de
relatório final do qual conste o volume e valor dos
combustíveis adquiridos em na campanha para este
fim.
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Da Prestação de Contas
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D

evem prestar contas à Justiça Eleitoral:

I - a candidata ou o candidato;
II - os órgãos partidários, ainda que constituídos
sob forma provisória:
a) nacionais;
b) estaduais;
c) distritais; e
d) municipais.

A candidata ou o candidato fará, diretamente ou por
intermédio de pessoa por ela(ele) designada, a administração
financeira de sua campanha usando recursos repassados pelo
partido, inclusive os relativos à quota do Fundo Partidário ou do
Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), recursos
próprios ou doações de pessoas físicas (Lei nº 9.504/1997, art.
20).
A arrecadação de recursos e a realização de gastos eleitorais devem ser acompanhadas por profissional habilitada(o)
em contabilidade desde o início da campanha, a(o) qual realizará os registros contábeis pertinentes e auxiliará a candidata ou
o candidato e o partido na elaboração da prestação de contas,
observando as normas estabelecidas pelo Conselho Federal de
Contabilidade e as regras estabelecidas pela Lei Eleitoral.
É obrigatória a constituição de advogada ou de advogado
para a prestação de contas.
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A candidata ou o candidato que renunciar à candidatura,
dela desistir, for substituída(o) ou tiver o registro indeferido pela
Justiça Eleitoral deve prestar contas em relação ao período em
que participou do processo eleitoral, mesmo que não tenha realizado campanha.
A ausência de movimentação de recursos de campanha,
financeiros ou estimáveis em dinheiro, não isenta o partido político e a candidata ou o candidato do dever de prestar contas.
A prestação de contas deve ser encaminhada por intermédio do Sistema de Prestação de Contas de Campanha Eleitoral (SPCE), que fará automaticamente a autuação e a integração
no Processo Judicial Eletrônico (PJE).

Do Prazo da Prestação de Contas e da
Divulgação do Relatório Financeiro de Campanha
Os partidos políticos e as candidatas ou os candidatos
são obrigadas(os), durante as campanhas eleitorais, a enviar por
meio do SPCE à Justiça Eleitoral, para divulgação em página criada na internet para esse fim (Lei nº 9.504/1997, art. 28, § 4º):

I - os dados relativos aos recursos financeiros recebidos para financiamento de sua campanha eleitoral, em até 72 (setenta e duas) horas contadas do
recebimento;
II - relatório parcial discriminando as transferências
do Fundo Partidário e do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), os recursos financeiros e os estimáveis em dinheiro recebidos, bem
como os gastos realizados.
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A prestação de contas parcial discriminando das transferências do Fundo Partidário e do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), dos recursos financeiros e os estimáveis
em dinheiro recebidos deve ser feita em meio eletrônico, por
intermédio do SPCE, com a discriminação dos recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro para financiamento da campanha
eleitoral, contendo, cumulativamente:

I - a indicação dos nomes, do CPF das pessoas físicas doadoras ou do CNPJ dos partidos políticos
ou das candidatas ou dos candidatos doadoras ou
doadores;

II - a especificação dos respectivos valores doados;
III - a identificação dos gastos realizados, com detalhamento das fornecedoras ou dos fornecedores;
IV - a indicação da advogada ou do advogado.
Os relatórios de campanha de recursos financeiros recebidos deverão ser informados à Justiça Eleitoral, por meio do
SPCE, em até 72 (setenta e duas) horas contadas a partir da
data de recebimento da doação, considerando-se data de recebimento a de efetivo crédito nas contas bancárias de campanha,
sempre que a arrecadação for realizada por cartão de crédito ou
mecanismo de financiamento coletivo.
A prestação de contas parcial de campanha deve ser encaminhada por meio do SPCE, pela internet, entre os dias 9 a
13 de setembro do ano eleitoral, dela constando o registro da
movimentação financeira e/ou estimável em dinheiro ocorrida
desde o início da campanha até o dia 8 de setembro do mesmo
ano.
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No dia 15 de setembro do ano eleitoral, o Tribunal Superior Eleitoral divulgará, na sua página na internet, a prestação
de contas parcial de campanha de candidatas ou de candidatos e
partidos políticos com a indicação dos nomes, do CPF ou CNPJ
das doadoras ou dos doadores e dos respectivos valores doados.
A não apresentação tempestiva da prestação de contas
parcial ou a sua entrega de forma que não corresponda à efetiva
movimentação de recursos caracteriza infração grave, salvo justificativa acolhida pela justiça eleitoral, a ser apurada na oportunidade do julgamento da prestação de contas final.

As prestações de contas finais referentes ao primeiro turno de todas as candidatas ou de todos os candidatos e de partidos políticos em todas as esferas devem ser prestadas, via

SPCE, à
Justiça Eleitoral até o 30º dia posterior à realização das eleições.

Havendo segundo turno, devem prestar suas contas, via SPCE,
até o 20º dia posterior à sua realização, apresentando a movimentação financeira referente aos dois turnos:

I - a candidata ou o candidato que disputar o segundo turno;
II - os órgãos partidários vinculados à candidata ou
ao candidato que concorre ao segundo turno, ainda que coligados, em todas as suas esferas;
III - os órgãos partidários que, efetuem doações ou
gastos às candidaturas concorrentes no segundo
turno.
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Das Sobras de Campanha
Constituem sobras de campanha:

I - a diferença positiva entre os recursos financeiros
arrecadados e os gastos financeiros realizados em
campanha;
II - os bens e materiais permanentes adquiridos ou
recebidos durante a campanha até a data da entrega das prestações de contas de campanha;
III - os créditos contratados e não utilizados relativos a impulsionamento de conteúdos.
As sobras de campanhas eleitorais devem ser transferidas ao órgão partidário, na circunscrição do pleito, conforme
a origem dos recursos e a filiação partidária da candidata ou do
candidato, até a data prevista para a apresentação das contas à
Justiça Eleitoral.
As sobras financeiras de recursos oriundos do Fundo
Partidário devem ser transferidas para a conta bancária do partido
político destinada à movimentação de recursos dessa natureza.
Os valores do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) eventualmente não utilizados não constituem sobras de campanha e devem ser recolhidos ao Tesouro Nacional integralmente por meio de Guia de Recolhimento da União
(GRU) no momento da prestação de contas.
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Da Prestação de Contas Simplificada
A Justiça Eleitoral adotará sistema simplificado de prestação de contas para candidatas ou candidatos que apresentarem
movimentação financeira correspondente, no máximo, ao valor
de R$20.000,00 (vinte mil reais), atualizado monetariamente,
a cada eleição, pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor
(INPC) da Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
(IBGE) ou por índice que o substituir.
No período de 15 de agosto a 19 de dezembro, as intimações serão realizadas pelo mural eletrônico, fixando-se o termo inicial do prazo na data de publicação e devem ser feitas na
pessoa da advogada ou do advogado constituída(o) pelo partido
político ou pela candidata ou pelo candidato, abrangendo:

I - na hipótese de prestação de contas de candidata
ou de candidato à eleição majoritária a(o) titular e
a(o) vice ou suplente, conforme o caso, ainda que
substituídas(os), na pessoa de suas (seus) advogadas ou advogados;
II - na hipótese de prestação de contas relativa à
eleição proporcional, a candidata ou o candidato,
na pessoa de sua(seu) advogada ou advogado;
III - na hipótese de prestação de contas de órgão
partidário, o partido político, a(o) presidente e a
tesoureira ou o tesoureiro, bem como suas(seus)
substitutas(os), na pessoa de suas(seus) advogadas
ou advogados.
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Pesquisas e Testes Pré-Eleitorais
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A

partir de 1º de janeiro do ano da eleição, as entidades e as empresas que realizarem pesquisas
de opinião pública relativajaris às eleições ou às
candidatas e aos candidatos, para conhecimento público, são
obrigadas, para cada pesquisa, a registrar, no Sistema de Registro
de Pesquisas Eleitorais (PesqEle), até 5 (cinco) dias antes da divulgação, as seguintes informações:

I - contratante da pesquisa e seu número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou no
Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ);
II - valor e origem dos recursos despendidos na
pesquisa, ainda que realizada com recursos próprios;
III - metodologia e período de realização da pesquisa;
IV - plano amostral e ponderação quanto a gênero, idade, grau de instrução, nível econômico da
pessoa entrevistada e área física de realização do
trabalho a ser executado, bem como nível de confiança e margem de erro, com a indicação da fonte
pública dos dados utilizados;
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;
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VII - quem pagou pela realização do trabalho com
o respectivo número de inscrição no CPF ou no
CNPJ;
VIII - cópia da respectiva nota fiscal;
IX - nome da(o) profissional de Estatística responsável pela pesquisa, acompanhado de sua assinatura
com certificação digital e o número de seu registro
no Conselho Regional de Estatística competente;
X - indicação do estado ou Unidade da Federação, bem como dos cargos aos quais se refere a
pesquisa.
Na contagem do prazo de que cuida o caput, não devem
ser consideradas as datas do registro e a da divulgação, de modo
que entre estas transcorram integralmente 5 (cinco) dias.
A partir das publicações dos editais de registro de candidatas e candidatos, os nomes de todas as candidatas e de todos
os candidatos cujo registro tenha sido requerido deverão constar
da lista apresentada às pessoas entrevistadas durante a realização
das pesquisas.

Das Impugnações das Pesquisas Eleitorais
O Ministério Público, as candidatas e os candidatos, os
partidos políticos, as coligações e as federações de partidos são
partes legítimas para impugnar o registro ou a divulgação de pesquisas eleitorais perante o juízo ou Tribunal competente, quando
não atendidas as exigências contidas na nas normas eleitorais.
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O pedido de impugnação do registro de pesquisa deve
ser protocolizado por advogada ou advogado e autuado no Processo Judicial Eletrônico (PJe), na classe Representação (Rp), a
qual será processada na forma da resolução do Tribunal Superior
Eleitoral que dispõe sobre as representações, as reclamações e
os pedidos de direito de resposta.
Considerando a relevância do direito invocado e a possibilidade de prejuízo de difícil reparação, poderá ser determinada
a suspensão da divulgação dos resultados da pesquisa impugnada
ou a inclusão de esclarecimento na divulgação de seus resultados.
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Propaganda Eleitoral
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A propaganda eleitoral é permitida a partir de

16 de agosto

do ano da eleição.

Pré-Campanha
Não configuram propaganda eleitoral antecipada, desde
que não envolvam pedido explícito de voto, a menção à pretensa
candidatura, a exaltação das qualidades pessoais das pré-candidatas e dos pré-candidatos e os seguintes atos, que poderão ter cobertura dos meios de comunicação social, inclusive via internet:

I - a participação de pessoas filiadas a partidos políticos ou de pré-candidatas e pré-candidatos em
entrevistas, programas, encontros ou debates na
rádio, na televisão e na internet, inclusive com a
exposição de plataformas e projetos políticos, observado pelas emissoras de rádio e de televisão o
dever de conferir tratamento isonômico;
II - a realização de encontros, seminários ou congressos, em ambiente fechado e a expensas dos
partidos políticos, para tratar da organização dos
processos eleitorais, da discussão de políticas públicas, dos planos de governo ou das alianças partidárias visando às eleições, podendo tais atividades
serem divulgadas pelos instrumentos de comunicação intrapartidária;
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III - a realização de prévias partidárias e a respectiva
distribuição de material informativo, a divulgação
dos nomes das filiadas e dos filiados que participarão da disputa e a realização de debates entre as
pessoas pré-candidatas;
IV - a divulgação de atos de parlamentares e de
debates legislativos, desde que não se faça pedido
de votos;
V - a divulgação de posicionamento pessoal sobre
questões políticas, inclusive em redes sociais, blogs,
sítios eletrônicos pessoais e aplicativos (apps);
VI - a realização, a expensas de partido político, de
reuniões de iniciativa da sociedade civil, de veículo ou meio de comunicação ou do próprio partido político, em qualquer localidade, para divulgar
ideias, objetivos e propostas partidárias;
VII - campanha de arrecadação prévia de recursos
na modalidade financiamento coletivo.
É permitido o pedido de apoio político e a divulgação da
pré-candidatura, das ações políticas desenvolvidas e das que se
pretende desenvolver, desde que não haja pedido de votos
O impulsionamento de conteúdo político-eleitoral, nos
termos como permitido na campanha também será permitido
durante a pré-campanha, desde que não haja pedido explícito de
votos e que seja respeitada a moderação de gastos.
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Considera-se

propaganda antecipada passível de multa

aquela divulgada extemporaneamente cuja mensagem contenha
pedido explícito de voto, ou que veicule conteúdo eleitoral em
local vedado ou por meio, forma ou instrumento não permitido
no período de campanha.

Do Poder de Polícia
A propaganda exercida nos termos da legislação eleitoral
não poderá ser objeto de multa nem cerceada sob alegação do
exercício do poder de polícia ou de violação de postura municipal.
O poder de polícia se restringe às providências necessárias para inibir práticas ilegais, vedada a censura prévia sobre o
teor dos programas e das matérias jornalísticas a serem exibidos
na televisão, na rádio, na internet e na imprensa escrita.

Da Desinformação na Propaganda Eleitoral

A utilização, na propaganda eleitoral, de qualquer modalidade de conteúdo, inclusive veiculado por terceiras(os), pressupõe que a candidata, o candidato, o partido, a federação ou a coligação tenha verificado a presença de elementos que permitam
concluir, com razoável segurança, pela fidedignidade da informação, sujeitando-se as pessoas responsáveis ao disposto no art. 58
da Lei nº 9.504/1997, sem prejuízo de eventual responsabilidade
penal.
É vedada a divulgação ou compartilhamento de fatos sa123
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bidamente inverídicos ou gravemente descontextualizados que
atinjam a integridade do processo eleitoral, inclusive os processos de votação, apuração e totalização de votos, devendo o juízo eleitoral, a requerimento do Ministério Público, determinar a
cessação do ilícito, sem prejuízo da apuração de responsabilidade
penal, abuso de poder e uso indevido dos meios de comunicação.

Da Propaganda em Geral
A propaganda, qualquer que seja sua forma ou modalidade, mencionará sempre a legenda partidária e só poderá ser
feita em língua nacional, não devendo empregar meios publicitários destinados a criar, artificialmente, na opinião pública, estados
mentais, emocionais ou passionais.
Uma das novidades da propaganda eleitoral nestas eleições é o tratamento de dados pessoais por qualquer controlador
ou operador para fins de propaganda eleitoral deverá respeitar a
finalidade para a qual o dado foi coletado, observados os demais
princípios e normas previstas na Lei Geral de Proteção de Dados
(LGPD).
As candidatas, os candidatos, os partidos, as federações
ou as coligações deverão disponibilizar à(ao) titular, informações
sobre o tratamento de seus dados nos termos do art. 9º da Lei
nº 13.709/2018, bem como um canal de comunicação que permita à(ao) titular obter a confirmação da existência de tratamento
de seus dados e formular pedidos de eliminação de dados ou
descadastramento, além de exercer seus demais direitos, nos
termos do art. 18 da Lei nº 13.709/2018.
Na propaganda para eleição majoritária, a federação e
a coligação usarão, obrigatoriamente, sob a sua denominação,
as legendas de todos os partidos políticos que as integram, nos
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termos do art. 6º, § 2º, da Lei nº 9.504/1997.
No caso de coligação integrada por federação partidária,
deve constar da propaganda o nome da federação e de todos os
partidos políticos, inclusive daqueles reunidos em federação.
Deverão constar também propaganda das candidatas e
dos candidatos a cargo majoritário os nomes das pessoas candidatas a vice ou a suplentes de senador, de modo claro e legível,
em tamanho não inferior a 30% (trinta por cento) do nome da(o)
titular.
A aferição do disposto no caput deste artigo será feita de
acordo com a proporção entre os tamanhos das fontes (altura
e comprimento das letras) empregadas na grafia dos nomes das
candidatas e dos candidatos, sem prejuízo da aferição da legibilidade e da clareza.
A realização de qualquer ato de propaganda partidária ou
eleitoral, em recinto aberto ou fechado, não depende de licença
da polícia (Lei nº 9.504/1997, art. 39, caput).
A candidata, o candidato, o partido político, a federação
ou a coligação que promover o ato fará a devida comunicação
à Polícia Militar com, no mínimo, 24 (vinte e quatro) horas de
antecedência, a fim de que essa lhe garanta, segundo a prioridade do aviso, o direito contra quem pretenda usar o local no
mesmo dia e horário, caso em que 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.
É assegurado aos partidos políticos, às federações e às
coligações que estiverem devidamente registrados o direito de,
independentemente de licença da autoridade pública e do pagamento de qualquer contribuição, fazer inscrever, na fachada de
suas sedes e dependências, o nome que os designe, pela forma
que melhor lhes parecer.
As candidatas, os candidatos, os partidos políticos, as federações e as coligações poderão fazer inscrever, na sede do co-
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mitê central de campanha, a sua designação, o nome e o número
da candidata ou do candidato, em dimensões que não excedam a
4m² (quatro metros quadrados).
Salienta-se que o comitê central de campanha, deve ser
informado previamente à justiça eleitoral.
Já demais comitês de campanha, que não o central, a
divulgação dos dados da candidatura deverá observar o limite
de 0,5m2 (meio metro quadrado), sendo que a justaposição de
propaganda que exceda as dimensões estabelecidas caracteriza
publicidade irregular, em razão do efeito visual único, ainda que
se tenha respeitado, individualmente, os limites respectivos.
A propaganda eleitoral realizada no interior de comitês
não se submete aos limites máximos estabelecidos nos deste artigo, desde que não haja visualização externa.
O funcionamento de alto-falantes ou amplificadores de
som somente é permitido até a véspera da eleição, entre as 8
(oito) e as 22h (vinte e duas horas), sendo vedados a instalação
e o uso daqueles equipamentos em distância inferior a 200m
(duzentos metros):

I - das sedes dos Poderes Executivo e Legislativo
da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios, das sedes dos tribunais judiciais, dos
quartéis e de outros estabelecimentos militares;
II - dos hospitais e das casas de saúde;
III - das escolas, das bibliotecas públicas, das igrejas
e dos teatros, quando em funcionamento.
A realização de comícios e a utilização de aparelhagens
de sonorização fixas são permitidas no horário compreendido
entre as 8 (oito) e as 24h (vinte e quatro horas), com exceção do
comício de encerramento da campanha, que poderá ser prorro-
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gado por mais 2 (duas) horas.
É vedada a utilização de trios elétricos em campanhas
eleitorais, exceto para a sonorização de comícios.
	A

utilização de carro de som ou minitrio como meio de

propaganda eleitoral é permitida apenas em carreatas, caminhadas
e passeatas ou durante reuniões e comícios, e desde que observado

80dB (oitenta decibéis) de nível de pressão
medido a 7m (sete metros) de distância do veículo.
o limite de

sonora,

Para fins eleitorais, consideram-se:

I - carro de som: qualquer veículo, motorizado
ou não, ou ainda tracionado por animais, que use
equipamento de som com potência nominal de
amplificação de, no máximo, 10.000W (dez mil
watts) e que transite divulgando jingles ou mensagens de candidatas ou candidatos;
II - minitrio: veículo automotor que use equipamento de som com potência nominal de amplificação maior que 10.000W (dez mil watts) e até
20.000W (vinte mil watts);
III - trio elétrico: veículo automotor que use equipamento de som com potência nominal de amplificação maior que 20.000W (vinte mil watts).
Até às 22h (vinte e duas horas) do dia que antecede o da
eleição, serão permitidos distribuição de material gráfico, caminhada, carreata ou passeata, acompanhadas ou não por carro de
som ou minitrio.
É proibida a realização de showmício e de evento assemelhado, presencial ou transmitido pela internet, para promo-
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ção de candidatas e candidatos e a apresentação, remunerada
ou não, de artistas com a finalidade de animar comício e reunião
eleitoral, respondendo a pessoa infratora pelo emprego de processo de propaganda vedada e, se for o caso, pelo abuso de
poder (STF: ADI nº 5.970/DF, j. em 7.10.2021, e TSE: CTA nº
0601243-23/DF, DJe de 23.9.2020).
A proibição de apresentação de artistas não se estende:

I - às candidatas e aos candidatos que sejam profissionais da classe artística, cantoras, cantores, atrizes, atores, apresentadoras e apresentadores, que
poderão exercer as atividades normais de sua profissão durante o período eleitoral, exceto em programas de rádio e de televisão, na animação de comício
ou para divulgação, ainda que de forma dissimulada
de sua candidatura ou de campanha eleitoral;
II -

às apresentações artísticas ou shows musicais

em eventos de arrecadação de recursos para campanhas eleitorais previstos no art.

23, § 4º, V,
Lei nº 9.504/1997 (STF: ADI nº 5.970/DF, j.
7.10.2021).

da
em

	São vedadas na campanha eleitoral confecção, utilização, distribuição por comitê, candidata, candidato, ou com a
sua autorização, de camisetas, chaveiros, bonés, canetas, brindes,
cestas básicas ou quaisquer outros bens ou materiais que possam
proporcionar vantagem a eleitora ou eleitor, respondendo a infratora ou o infrator, conforme o caso, pela prática de captação
ilícita de sufrágio, emprego de processo de propaganda vedada e,
se for o caso, pelo abuso de poder (Lei nº 9.504/1997, art. 39,
§ 6º; Código Eleitoral, arts. 222 e 237; e Lei Complementar nº
64/1990, art. 22).
É permitido a qualquer tempo o uso de bandeiras, bro-
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ches, dísticos, adesivos, camisetas e outros adornos semelhantes
pela eleitora e pelo eleitor, como forma de manifestação de suas
preferências por partido político, federação, coligação, candidata
ou candidato.
	É

permitida a entrega de camisas a pessoas que exercem a

função de cabos eleitorais para utilização durante o trabalho
na campanha, desde que não contenham os elementos explícitos
de propaganda eleitoral, cingindo-se à logomarca do partido, da
federação ou da coligação, ou ainda ao nome da candidata ou
do candidato.

	Nos bens cujo uso dependa de cessão ou permissão do
poder público, ou que a ele pertençam, e nos bens de uso comum, inclusive postes de iluminação pública, sinalização de tráfego, viadutos, passarelas, pontes, paradas de ônibus e outros
equipamentos urbanos, é vedada a veiculação de propaganda de
qualquer natureza, inclusive pichação, inscrição a tinta e exposição de placas, estandartes, faixas, cavaletes, bonecos e assemelhados.
Quem veicular propaganda nestes locais em desacordo
com a Lei, será notificado para, no prazo de 48 (quarenta e oito)
horas, removê-la e restaurar o bem, sob pena de multa no valor
de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a R$ 8.000,00 (oito mil reais),
a ser fixada na representação de que trata o art. 96 da Lei nº
9.504/1997, após oportunidade de defesa.
Bens de uso comum, para fins eleitorais, são os assim
definidos pelo Código Civil e também aqueles a que a população
em geral tem acesso, tais como cinemas, clubes, lojas, centros
comerciais, templos, ginásios, estádios, ainda que de propriedade privada.
Nas árvores e nos jardins localizados em áreas públicas,
bem como em muros, cercas e tapumes divisórios, não é permitida a colocação de propaganda eleitoral de qualquer natureza,
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mesmo que não lhes cause dano.
É permitida a colocação de mesas para distribuição de
material de campanha e a utilização de bandeiras ao longo das
vias públicas, desde que móveis e que não dificultem o bom andamento do trânsito de pessoas e veículos.
A mobilidade estará caracterizada com a colocação dos
meios de propaganda às 6 (seis) horas e sua retirada às 22 (vinte
e duas) horas, ainda que nesse intervalo os aparatos estejam fixados em base ou suporte.
Nas dependências do Poder Legislativo, a veiculação de
propaganda eleitoral ficará a critério da Mesa Diretora.
	Não

é permitida a veiculação de material de propagan-

da eleitoral em bens públicos ou particulares, exceto de

(Lei nº

9.504/1997, art. 37, § 2º):

I - bandeiras ao longo de vias públicas, desde que
móveis e que não dificultem o bom andamento do
trânsito de pessoas, inclusive daquelas que utilizem
cadeiras de rodas ou pisos direcionais e de alerta
para se locomoverem, e veículos; (Redação dada
pela Resolução nº 23.671/2021)
II - adesivo plástico em automóveis, caminhões, bicicletas, motocicletas e janelas residenciais, desde
que não exceda a 0,5m2 (meio metro quadrado).

A justaposição de propaganda cuja dimensão exceda a
0,5m² (meio metro quadrado) caracteriza publicidade irregular,
em razão do efeito visual único, ainda que se tenha respeitado,
individualmente o limite.
A veiculação de propaganda eleitoral em bens particulares deve ser espontânea e gratuita, sendo vedado qualquer tipo
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de pagamento em troca de espaço para essa finalidade.
É proibido colar propaganda eleitoral em veículos, exceto adesivos micro perfurados até a extensão total do para-brisa traseiro e, em outras posições, adesivos que não excedam a
0,5m² (meio metro quadrado).
Não incide sanção pecuniária na hipótese de propaganda
irregular em bens particulares.

Propaganda Vedada e Abuso de Poder
Responde a pessoa infratora pelo emprego de processo
de propaganda vedada e, se for o caso, pelo abuso de poder.
Todo

material impresso de campanha eleitoral deverá

conter o número de inscrição no
ção no

CPF

CNPJ

ou o número de inscri-

da pessoa responsável pela confecção, bem como de

quem a contratou, e a respectiva tiragem.

	Não será tolerada propaganda:

I - que veicule preconceitos de origem, etnia, raça,
sexo, cor, idade, religiosidade, orientação sexual,
identidade de gênero e quaisquer outras formas de
discriminação, inclusive contra pessoa em razão de
sua deficiência (Constituição Federal, art. 3º, IV e
art. 5º, XLI e XLII; Lei nº 13.146/2015). (Redação
dada pela Resolução nº 23.671/2021)
II - de guerra, de processos violentos para subverter o regime, a ordem política e social;
III - que provoque animosidade entre as Forças Armadas ou contra elas, ou delas contra as classes e
as instituições civis;
131

Manual

Eleições 2022 | PDT RS

IV - de incitamento de atentado contra pessoa ou
bens;
V - de instigação à desobediência coletiva ao cumprimento da lei de ordem pública;
VI - que implique oferecimento, promessa ou solicitação de dinheiro, dádiva, rifa, sorteio ou vantagem de qualquer natureza;
VII - que perturbe o sossego público, com algazarra ou abuso de instrumentos sonoros ou sinais
acústicos, inclusive aqueles provocados por fogos de artifício; (Redação dada pela Resolução nº
23.671/2021)
VIII - por meio de impressos ou de objeto que pessoa inexperiente ou rústica possa confundir com
moeda;
IX - que prejudique a higiene e a estética urbana;
X - que caluniar, difamar ou injuriar qualquer pessoa, bem como atingir órgãos ou entidades que
exerçam autoridade pública;
XI - que desrespeite os símbolos nacionais.
XII - que deprecie a condição de mulher ou estimule sua discriminação em razão do sexo feminino, ou em relação à sua cor, raça ou etnia. (Incluído
pela Resolução nº 23.671/2021)
A pessoa ofendida por calúnia, difamação ou injúria, sem

132

Manual

Eleições 2022 | PDT RS

prejuízo e independentemente da ação penal competente, poderá demandar, no juízo cível, a reparação do dano moral, respondendo por este a pessoa que ofende e, solidariamente, o
partido político desta, quando responsável por ação ou omissão,
e quem quer que, favorecido pelo crime, haja de qualquer modo
contribuído para ele (Código Eleitoral, art. 243, § 1º).
A candidata ou o candidato cujo pedido de registro esteja
sub judice ou que, protocolado no prazo legal, ainda não tenha
sido apreciado pela Justiça Eleitoral poderá efetuar todos os atos
relativos à sua campanha eleitoral, inclusive utilizar o horário eleitoral gratuito, para sua propaganda, na rádio e na televisão (Lei nº
9.504/1997, arts. 16-A e 16-B).
A cessação da condição sub judice se dará na forma estipulada pela resolução que dispõe sobre a escolha e o registro de
candidatas e candidatos para as eleições.

Derrame de Propaganda no Local de Votação
O derrame ou a anuência com o derrame de material de
propaganda no local de votação ou nas vias próximas, ainda que
realizado na véspera da eleição, configura propaganda irregular,
sujeitando-se a infratora ou o infrator à multa, sem prejuízo da
apuração do crime previsto no inciso III do § 5º do art. 39 da Lei
nº 9.504/1997.
A caracterização da responsabilidade da candidata ou do
candidato não depende de prévia notificação, bastando a existência de circunstâncias que revelem a impossibilidade de a pessoa
beneficiária não ter tido conhecimento da propaganda.
Na hipótese de derrame de material de propaganda no
local de votação realizado na véspera ou no dia da eleição, a
representação por propaganda eleitoral irregular poderá ser ajuizada até 48 (quarenta e oito) horas após a data do pleito.
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§ 9º Para os fins do disposto no § 1º deste artigo, serão
utilizados os meios de notificação informados no Requerimento
de Registro de Candidatura (RRC) e no Demonstrativo de Regularidade dos Atos Partidários (DRAP).

Da Propaganda Eleitoral em Outdoor
É vedada a propaganda eleitoral por meio de outdoors,
inclusive eletrônicos, sujeitando-se a empresa responsável, os
partidos políticos, as federações, as coligações, as candidatas e
os candidatos à imediata retirada da propaganda irregular e ao
pagamento de multa no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) a
R$15.000,00 (quinze mil reais), nos termos do art. 39, § 8º, da
Lei nº 9.504/1997.
A utilização de engenhos ou de equipamentos publicitários ou ainda de conjunto de peças de propaganda, justapostas
ou não, que se assemelhem ou causem efeito visual de outdoor
sujeita a pessoa infratora ao pagamento de multa como se tal
propaganda fosse feita mediante outdoors.
A caracterização da responsabilidade da candidata ou do
candidato não depende de prévia notificação, bastando a existência de circunstâncias que demonstrem o seu prévio conhecimento.

Da Propaganda Eleitoral na Internet
É permitida a propaganda eleitoral na internet a partir do
dia 16 de agosto do ano da eleição.
A livre manifestação do pensamento de pessoa eleito134
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ra identificada ou identificável na internet somente é passível de
limitação quando ofender a honra ou a imagem de candidatas,
candidatos, partidos, federações ou coligações, ou divulgar fatos
sabidamente inverídicos.
As manifestações de apoio ou crítica a partido político
ou a candidata ou candidato ocorridas antes da data prevista no
caput deste artigo, próprias do debate democrático, são regidas
pela liberdade de manifestação.
A propaganda eleitoral na internet poderá ser realizada
nas seguintes formas:

I - em sítio da candidata ou do candidato, com endereço eletrônico comunicado à Justiça Eleitoral e
hospedado, direta ou indiretamente, em provedor
de aplicação de internet estabelecido no país;
II - em sítio do partido político, da federação ou
da coligação, com endereço eletrônico comunicado à Justiça Eleitoral e hospedado, direta ou indiretamente, em provedor de aplicação de internet
estabelecido no país;
III - por meio de mensagem eletrônica para endereços cadastrados gratuitamente pela candidata
ou pelo candidato, pelo partido político, pela federação ou pela coligação desde que presente uma
das hipóteses legais que autorizam o tratamento de
dados pessoais, nos termos dos arts. 7º e 11 da Lei
nº 13.709/2018;
IV - por meio de blogs, redes sociais, sítios de mensagens instantâneas e aplicações de internet assemelhadas, dentre as quais aplicativos de mensagens
instantâneas, cujo conteúdo seja gerado ou editado
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por:
a) candidatas, candidatos, partidos políticos, federações ou coligações, desde que não contratem
disparos em massa de conteúdo;
b) qualquer pessoa natural, vedada a contratação
de impulsionamento e de disparo em massa de
conteúdo.
Os endereços eletrônicos das páginas, sítios ou rede sociais, salvo aqueles de iniciativa de pessoa natural, deverão ser
comunicados à Justiça Eleitoral impreterivelmente no RRC ou no
DRAP podendo ser mantidos durante todo o pleito eleitoral os
mesmos endereços eletrônicos em uso antes do início da propaganda eleitoral.
Não é admitida a veiculação de conteúdos de cunho
eleitoral mediante cadastro de usuária ou usuário de aplicação de
internet com a intenção de falsear identidade (Lei nº 9.504/1997,
art. 57-B, § 2º).
É vedada a utilização de impulsionamento de conteúdos
e ferramentas digitais não disponibilizadas pelo provedor da aplicação de internet, ainda que gratuitas, para alterar o teor ou a
repercussão de propaganda eleitoral, tanto próprios quanto de
terceiros (Lei nº 9.504/1997, art. 57-B, § 3º).
O provedor de aplicação de internet que possibilite o
impulsionamento pago de conteúdos deverá contar com canal
de comunicação com suas usuárias e seus usuários e somente
poderá ser responsabilizado por danos decorrentes do conteúdo
impulsionado se, após ordem judicial específica, não tomar as
providências para, no âmbito e nos limites técnicos do seu serviço e dentro do prazo assinalado, tornar indisponível o conteúdo
apontado como infringente pela Justiça Eleitoral.
A violação destas regras sujeita a usuária ou o usuário
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responsável pelo conteúdo e, quando comprovado seu prévio
conhecimento, a pessoa beneficiária, à multa no valor de R$
5.000,00 (cinco mil reais) a R$ 30.000,00 (trinta mil reais) ou
em valor equivalente ao dobro da quantia despendida, se esse
cálculo superar o limite máximo da multa.
A manifestação espontânea na internet de pessoas naturais em matéria político-eleitoral, mesmo que sob a forma de
elogio ou crítica a candidata, candidato, partido político, federação ou coligação, não será considerada propaganda eleitoral.
	É

vedada a veiculação de qualquer tipo de propaganda

eleitoral paga na internet, excetuado o impulsionamento de conteúdos, desde que identificado de forma inequívoca como tal e
contratado exclusivamente por partidos políticos, federações,
coligações, candidatas, candidatos e representantes.

É vedada, ainda que gratuitamente, a veiculação de propaganda eleitoral na internet em sítios (Lei nº 9.504/1997, art.
57- C, § 1º, I e II):

I - de pessoas jurídicas, com ou sem fins lucrativos;
II - oficiais ou hospedados por órgãos ou por entidades da administração pública direta ou indireta
da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios.
A violação desta norma sujeita a(o) responsável pela divulgação da propaganda ou pelo impulsionamento de conteúdos
e, quando comprovado seu prévio conhecimento, a pessoa beneficiária, à multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R$
30.000,00 (trinta mil reais) ou em valor equivalente ao dobro da
quantia despendida, se esse cálculo superar o limite máximo da
multa.
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O impulsionamento deverá ser contratado diretamente
com provedor da aplicação de internet com sede e foro no país,
ou de sua filial, sucursal, escritório, estabelecimento ou representante legalmente estabelecida(o) no país e apenas com o fim
de promover ou beneficiar candidatas e candidatos ou suas agremiações, vedada a realização de propaganda negativa.
Todo impulsionamento deverá conter, de forma clara e
legível, o número de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa
Jurídica (CNPJ) ou o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) da pessoa responsável, além da expressão “Propaganda Eleitoral”.
Considera-se cumprido o preceito normativo quando
constante na propaganda impulsionada, hiperlink contendo o
CNPJ da candidata, do candidato, do partido, da federação ou da
coligação responsável pela respectiva postagem, entendendo-se
por hiperlink o ícone integrante da propaganda eleitoral que direcione a eleitora ou o eleitor para o CNPJ da pessoa responsável
pelo conteúdo digital visualizado.
A divulgação das informações exigidas é de responsabilidade exclusiva das candidatas, dos candidatos, dos partidos, das
federações ou das coligações, cabendo aos provedores de aplicação de internet que permitam impulsionamento de propaganda eleitoral assegurar que seja tecnicamente possível às pessoas
contratantes inserirem a informação, por meio de mecanismos
de transparência específicos ou livre inserção, desde que sejam
atendidas as disposições contratuais e requisitos de cada provedor.
Inclui-se entre os tipos de propaganda eleitoral paga, vedados pelo caput deste artigo, a contratação de pessoas físicas ou
jurídicas para que realizem publicações de cunho político eleitoral em seus perfis, páginas, canais, ou assimilados, em redes
sociais ou aplicações de internet assimiladas, bem como em seus
sítios eletrônicos.
É livre a manifestação do pensamento, vedado o anoni-
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mato durante a campanha eleitoral, por meio da internet, assegurado o direito de resposta, nos termos dos arts. 58, § 3º, IV,
alíneas a, b e c, e 58-A da Lei nº 9.504/1997, e por outros meios
de comunicação interpessoal mediante mensagem eletrônica e
mensagem instantânea.
É proibida às pessoas jurídicas e às pessoas naturais a
venda de cadastro de endereços eletrônicos.
Aplicam-se ao provedor de aplicação de internet em que
divulgada a propaganda eleitoral de candidato, de partido político
ou de coligação as penalidades previstas nesta Resolução se, no
prazo determinado pela Justiça Eleitoral, contado a partir da notificação de decisão judicial específica sobre a existência de propaganda irregular, não tomar providências para a cessação dessa
divulgação.
As mensagens eletrônicas e as mensagens instantâneas
enviadas por candidata, candidato, partido político, federação
ou coligação, por qualquer meio, deverão oferecer identificação
completa da pessoa remetente, bem como dispor de mecanismo
que permita à pessoa destinatária a solicitação de descadastramento e eliminação dos seus dados pessoais, obrigada a pessoa
remetente a providenciá-los no prazo de 48 (quarenta e oito)
horas.
Mensagens eletrônicas e mensagens instantâneas enviadas após o término do prazo previsto sujeitam as pessoas responsáveis ao pagamento de multa no valor de R$ 100,00 (cem
reais), por mensagem.
As mensagens eletrônicas e as mensagens instantâneas
enviadas consensualmente por pessoa natural, de forma privada
ou em grupos restritos de participantes, não se submetem às
normas sobre propaganda eleitoral.
É vedada a realização de propaganda:

I - via telemarketing em qualquer horário (STF, ADI
no 5.122/DF, Dje de 20.2.2020); (Incluído pela Re-
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solução nº 23.671/2021)
II - por meio de disparo em massa de mensagens
instantâneas sem consentimento da pessoa destinatária ou a partir da contratação expedientes, tecnologias ou serviços não fornecidos pelo provedor
de aplicação e em desacordo com seus termos de
uso.

Da Requisição Judicial de Dados e Registros Eletrônicos
O provedor responsável pela guarda somente será obrigado a disponibilizar os registros de conexão e de acesso a aplicações de internet, de forma autônoma ou associados a dados
cadastrais, a dados pessoais ou a outras informações disponíveis
que possam contribuir para a identificação da usuária ou do usuário, mediante ordem judicial.
A parte interessada poderá, com o propósito de formar
conjunto probatório em processo judicial, em caráter incidental
ou autônomo, requerer ao juízo eleitoral que ordene à(ao) responsável pela guarda o fornecimento dos dados.
Além dos requisitos legais, o requerimento deverá conter, sob pena de inadmissibilidade:

I - fundados indícios da ocorrência do ilícito de natureza eleitoral;
II - justificativa motivada da utilidade dos dados solicitados para fins de investigação ou instrução probatória;
III - período ao qual se referem os registros; e
IV - a identificação do endereço da postagem ou
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conta em questão (URL ou, caso inexistente, URI
ou URN).
A ausência de identificação imediata da usuária ou do
usuário responsável pela divulgação do conteúdo não constitui
circunstância suficiente para o deferimento liminar do pedido de
quebra de sigilo de dados.

Da Propaganda Eleitoral na Imprensa
São permitidas, até a antevéspera das eleições, a divulgação paga, na imprensa escrita, e a reprodução na internet do jornal impresso, de até 10 (dez) anúncios de propaganda eleitoral,
por veículo, em datas diversas, para cada candidata e candidato,
no espaço máximo, por edição, de 1/8 (um oitavo) de página de
jornal padrão e de 1/4 (um quarto) de página de revista ou tabloide.
Deverá constar do anúncio, de forma visível, o valor
pago pela inserção, sendo que a inobservância desta regra sujeita
as pessoas responsáveis pelos veículos de divulgação e os partidos políticos, as federações, as coligações ou as candidatas e os
candidatos beneficiadas(os) à multa no valor de R$1.000,00 (mil
reais) a R$10.000,00 (dez mil reais) ou equivalente ao da divulgação da propaganda paga, se este for maior.
Não caracterizará propaganda eleitoral a divulgação de
opinião favorável a candidata, candidato, partido político, federação ou coligação pela imprensa escrita, desde que não seja
matéria paga, mas os abusos e os excessos, assim como as demais formas de uso indevido do meio de comunicação, serão
apurados e punidos nos termos do art. 22 da Lei Complementar
no 64/1990.
É autorizada a reprodução virtual das páginas do jornal
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impresso na internet, desde que seja feita no sítio eletrônico do
próprio jornal, independentemente do seu conteúdo, devendo
ser respeitados integralmente o formato gráfico e o conteúdo
editorial da versão impressa, atendidas as regras que regem a
propaganda na imprensa.
O limite de anúncios será verificado de acordo com a
imagem ou o nome da(o) respectiva(o) candidata ou candidato,
independentemente de quem tenha contratado a divulgação da
propaganda.

Da Programação Normal e do Noticiário na Rádio
e na Televisão
A partir de 6 de agosto do ano da eleição, é vedado às
emissoras de rádio e de televisão, em sua programação normal e
noticiário:

I - transmitir, ainda que sob a forma de entrevista
jornalística, imagens de realização de pesquisa ou
qualquer outro tipo de consulta popular de natureza eleitoral em que seja possível identificar quem
for entrevistado ou em que haja manipulação de
dados;
II - veicular propaganda política;
III - dar tratamento privilegiado a candidata, candidato, partido político, federação ou coligação;
IV - veicular ou divulgar filmes, novelas, minisséries
ou qualquer outro programa com alusão ou crítica
a candidata, candidato, partido político, federação
ou coligação, mesmo que dissimuladamente, exceto programas jornalísticos ou debates políticos;
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V - divulgar nome de programa que se refira a candidata ou candidato escolhido em convenção, ainda
quando preexistente, inclusive se coincidente com
o nome da candidata ou do candidato ou o nome
por ela ou ele indicado para uso na urna eletrônica,
e, sendo coincidentes os nomes do programa e da
candidata ou do candidato, fica proibida a sua divulgação, sob pena de cancelamento do respectivo
registro.
O convite às candidatas ou aos candidatos mais bem colocadas(os) nas pesquisas eleitorais para participar de entrevistas
não configura, por si só, o tratamento privilegiado, desde que
não configurados abusos ou excessos, os quais poderão, inclusive, ser apurados na forma do art. 22 da Lei Complementar nº
64/1990.
	A partir de 30 de junho do ano da eleição, é vedado,
ainda, às emissoras transmitir programa apresentado ou comentado por pré-candidata ou pré-candidato, sob pena, no caso de
sua escolha na convenção partidária, de imposição da multa e de
cancelamento do registro da candidatura da beneficiária ou do
beneficiário.

A inobservância desta norma neste artigo sujeita a emissora ao pagamento de multa no valor de R$ 21.282,00 (vinte e
um mil, duzentos e oitenta e dois reais) a R$ 106.410,00 (cento
e seis mil, quatrocentos e dez reais), duplicada em caso de reincidência (Lei nº 9.504/1997, art. 45, § 2º).
É permitido às emissoras de radiodifusão realizar a transmissão de sessões plenárias de órgãos do Poder Legislativo ou
Judiciário, ainda que realizadas durante o período eleitoral, desde que não haja tratamento privilegiado a partido, candidata ou
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candidato, Federação de partidos ou coligação, sem prejuízo da
apuração de eventuais abusos na forma do art. 22 da Lei Complementar nº 64/1990.

Dos Debates
Os debates, transmitidos por emissora de rádio ou de
televisão, serão realizados segundo as regras estabelecidas em
acordo celebrado entre os partidos políticos e a pessoa jurídica
interessada na realização do evento, dando-se ciência à Justiça
Eleitoral.
Deve ser assegurada a participação de candidatas e candidatos de partidos, de federações ou de coligações com representação no Congresso Nacional de, no mínimo, cinco parlamentares, facultada a dos demais.
Os debates transmitidos na televisão deverão utilizar,
entre outros recursos, subtitulação por meio de legenda oculta,
janela com intérprete da Língua Brasileira de Sinais (Libras) que
ocupe, no mínimo, metade da altura e 1/4 (um quarto) da largura
da tela e audiodescrição, os quais devem ser mantidos em eventuais novas veiculações de trechos do debate.
Inexistindo acordo, os debates transmitidos por emissora de rádio ou de televisão deverão obedecer às seguintes regras
(Lei nº 9.504/1997, art. 46, I, alíneas a e b, II e III):

I - nas eleições majoritárias, a apresentação dos
debates poderá ser feita: a) em conjunto, estando
presentes todas as candidatas e todos os candidatos
a um mesmo cargo eletivo; b) em grupos, estando
presentes, no mínimo, três pessoas candidatas;
II - nas eleições proporcionais, os debates deverão
ser organizados de modo que assegurem a pre144
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sença de número equivalente de candidaturas de
todos os partidos políticos ou das federações a um
mesmo cargo eletivo e poderão desdobrar-se em
mais de um dia, respeitada a proporção de homens
e mulheres estabelecida no § 3º do art. 10 da Lei
nº 9.504/1997 (Lei nº 9.504/1997, art. 46, II);
(Redação dada pela Resolução nº 23.671/2021)
III - os debates deverão ser parte de programação
previamente estabelecida e divulgada pela emissora, fazendo-se a escolha do dia e da ordem de fala
de cada candidato mediante sorteio.
Em qualquer hipótese, deverá ser observado o seguinte:

I - é admitida a realização de debate sem a presença de candidata ou candidato de algum partido
político, federação ou coligação, desde que o veículo de comunicação responsável comprove haver
enviado convite com a antecedência mínima de 72
(setenta e duas) horas da realização do debate;
II - é vedada a presença de uma mesma pessoa
candidata à eleição proporcional em mais de um
debate da mesma emissora (Lei nº 9.504/1997,
art. 46, § 2º);
III - o horário designado para a realização de debate poderá ser destinado à entrevista de candidata
ou candidato, caso apenas esta(este) tenha comparecido ao evento (Ac.-TSE nº 19.433, de 25 de
junho de 2002);
IV - no primeiro turno, o debate poderá estender-
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-se até as 7h (sete horas) da sexta-feira imediatamente anterior ao dia da eleição e, no caso de segundo turno, não poderá ultrapassar o horário de
meia-noite da sexta-feira imediatamente anterior
ao dia do pleito.
O descumprimento do disposto sujeita a empresa infratora à suspensão, por 24 (vinte e quatro) horas, da sua programação, com a transmissão, intercalada, a cada 15 (quinze) minutos, de mensagem de orientação à eleitora e ao eleitor; em cada
reiteração de conduta, o período de suspensão será duplicado.

A Propaganda Eleitoral Gratuita na Rádio e na Televisão
A propaganda eleitoral no rádio e na televisão se restringirá ao horário gratuito definido nesta Resolução, vedada a
veiculação de propaganda paga, respondendo a candidata, o
candidato, o partido político, a federação e a coligação pelo seu
conteúdo.
A propaganda no horário eleitoral gratuito será veiculada
nas emissoras de rádio, inclusive nas comunitárias, e de televisão
que operam em VHF e UHF, bem como nos canais de TV por
assinatura sob a responsabilidade do Senado Federal, da Câmara dos Deputados, das Assembleias Legislativas, da Câmara Legislativa do Distrito Federal ou das Câmaras Municipais (Lei nº
9.504/1997, art. 57).
A propaganda eleitoral gratuita na televisão deverá utilizar, entre outros recursos, subtitulação por meio de legenda
aberta, janela com intérprete de Libras e audiodescrição, sob
responsabilidade dos partidos políticos, das federações e das coligações, observado o disposto na ABNT NBR 15290:2016, e,
para a janela de Libras, o tamanho mínimo de metade da altura e
1/4 (um quarto) da largura da tela (Lei nº 13.146/2015, arts. 67
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e 76, § 1º, III).
No horário reservado para a propaganda eleitoral, não
se permitirá utilização comercial ou propaganda realizada com a
intenção, ainda que disfarçada ou subliminar, de promover marca
ou produto.
Nos 35 (trinta e cinco) dias anteriores à antevéspera do
primeiro turno, as emissoras de rádio e de televisão devem veicular a propaganda eleitoral gratuita, em rede, da seguinte forma, observado o horário de Brasília (Lei nº 9.504/1997, art. 47,
caput e § 1º, I, II e VI):

I - na eleição para presidente da República, às terças e quintas-feiras e aos sábados:
a) das 7h (sete horas) às 7h12m30 (sete horas,
doze minutos e trinta segundos) e das 12h (doze
horas) às 12h12m30 (doze horas, doze minutos e
trinta segundos), na rádio;
b) das 13h (treze horas) às 13h12m30 (treze horas, doze minutos e trinta segundos) e das 20h30
(vinte horas e trinta minutos) às 20h42m30 (vinte
horas, quarenta e dois minutos e trinta segundos),
na televisão;
II - nas eleições para cargo de deputado federal, às
terças e quintas-feiras e aos sábados:
a) das 7h12m30 (sete horas, doze minutos e trinta
segundos) às 7h25 (sete horas e vinte e cinco minutos) e das 12h12m30 (doze horas, doze minutos e trinta segundos) às 12h25 (doze horas e vinte
e cinco minutos), na rádio;
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b) das 13h12m30 (treze horas, doze minutos e
trinta segundos) às 13h25 (treze horas e vinte e
cinco minutos) e das 20h42m30 (vinte horas, quarenta e dois minutos e trinta segundos) às 20h55
(vinte horas e cinquenta e cinco minutos), na televisão;
No mesmo período, quando a renovação do Senado se
der por 1/3 (um terço), a veiculação da propaganda eleitoral gratuita em rede ocorrerá da seguinte forma, observado o horário
de Brasília (Lei nº 9.504/1997, art. 47, caput e § 1º, III, IV e V):

I - nas eleições para cargo de senador, às segundas,
quartas e sextas-feiras:
a) das 7h (sete horas) às 7h05 (sete horas e cinco
minutos) e das 12h (doze horas) às 12h05 (doze
horas e cinco minutos), na rádio;
b) das 13h (treze horas) às 13h05 (treze horas e
cinco minutos) e das 20h30 (vinte horas e trinta
minutos) às 20h35 (vinte horas e trinta e cinco minutos), na televisão;
II - nas eleições para cargo de deputado estadual
e deputado distrital, às segundas, quartas e sextas-feiras:
a) das 7h05 (sete horas e cinco minutos) às 7h15
(sete horas e quinze minutos) e das 12h05 (doze
horas e cinco minutos) às 12h15 (doze horas e
quinze minutos), na rádio;
b) das 13h05 (treze horas e cinco minutos) às
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13h15 (treze horas e quinze minutos) e das
20h35 (vinte horas e trinta e sete minutos) às
20h45 (vinte horas e quarenta e cinco minutos),
na televisão;
III - na eleição para cargo de governador de estado
e do Distrito Federal, às segundas, quartas e sextas-feiras:
a) das 7h15 (sete horas e quinze minutos) às 7h25
(sete horas e vinte e cinco minutos) e das 12h15
(doze horas e quinze minutos) às 12h25 (doze horas e vinte e cinco minutos), na rádio;
b) das 13h15 (treze horas e quinze minutos) às
13h25 (treze horas e vinte e cinco minutos) e das
20h35 (vinte horas e trinta e cinco minutos) às
20h45 (vinte horas e quarenta e cinco minutos),
na televisão.
No mesmo período reservado à propaganda eleitoral
em rede, as emissoras de rádio e de televisão indicadas reservarão, ainda, de segunda-feira a domingo, 70 (setenta) minutos
diários para a propaganda eleitoral gratuita em inserções de 30
(trinta) e 60 (sessenta) segundos, a critério do respectivo partido
político, da federação ou da coligação, assinadas obrigatoriamente pelo partido político, pela federação ou pela coligação e distribuídas, ao longo da programação veiculada entre as 5h (cinco
horas) e as 24h (vinte e quatro horas), observados os critérios
de proporcionalidade, obedecido o seguinte (Lei nº 9.504/1997,
art. 51, caput):

I - nas eleições gerais e municipais, a distribuição
levará em conta os seguintes blocos de audiência
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(Lei nº 9.504/1997, art. 51, III):
a) entre as 5h (cinco horas) e as 11h (onze horas);
b) entre as 11h (onze horas) e as 18h (dezoito horas);
c) entre as 18h (dezoito horas) e as 24h (vinte e
quatro horas);
II - nas eleições gerais, o tempo será dividido em
partes iguais para a utilização nas campanhas das
candidatas e dos candidatos às eleições majoritárias
e proporcionais e de suas legendas partidárias ou
das que componham a federação ou a coligação,
quando for o caso.
É vedada a veiculação de inserções idênticas no mesmo
intervalo de programação, exceto se o número de inserções de
que dispuser o partido político ou a federação exceder os intervalos disponíveis ou se o material apresentado pelo partido
político ou pela federação impossibilitar a veiculação nos termos
estabelecidos neste parágrafo, sendo vedada, em qualquer caso,
a transmissão em sequência para o mesmo partido político ou
para a mesma federação.
É vedado aos partidos políticos, às federações e às coligações incluir, no horário destinado às candidatas e aos candidatos às eleições proporcionais, propaganda das candidaturas a
eleições majoritárias ou vice-versa, ressalvadas a utilização, durante a exibição do programa, de legendas com referência às
candidaturas majoritárias, ou, ao fundo, de cartazes ou fotografias
das candidatas e/ou dos candidatos, ficando autorizada a menção
ao nome e ao número de qualquer candidata e/ou candidato do
partido político, da federação ou da coligação.
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É facultada a inserção de depoimento de candidatas e
candidatos a eleições proporcionais no horário da propaganda das candidaturas majoritárias e vice-versa, registrados sob o
mesmo partido político, a mesma federação ou coligação, desde
que o depoimento consista exclusivamente em pedido de voto
à candidata e/ou ao candidato que cedeu o tempo e não exceda
25% (vinte e cinco por cento) do tempo de cada programa ou
inserção (Lei nº 9.504/1997, arts. 53-A, § 1º, e 54).

Das Permissões e Vedações no dia da Eleição
É permitida, no dia das eleições, a manifestação individual e silenciosa da preferência da eleitora ou do eleitor por partido
político, coligação, federação, candidata ou candidato, revelada
exclusivamente pelo uso de bandeiras, broches, dísticos, adesivos e camisetas.
É vedado, no dia da eleição, até o término do horário de
votação, com ou sem utilização de veículos:

I - aglomeração de pessoas portando vestuário padronizado ou os instrumentos de propaganda referidos no caput deste artigo;
II - caracterização de manifestação coletiva e/ou
ruidosa;
III - abordagem, aliciamento, utilização de métodos
de persuasão ou convencimento;
IV - distribuição de camisetas.
No recinto das seções eleitorais e juntas apuradoras, é
proibido às servidoras e aos servidores da Justiça Eleitoral, às
mesárias e aos mesários e às escrutinadoras e aos escrutinadores
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o uso de vestuário ou objeto que contenha qualquer propaganda
de partido político, coligação, federação, candidata ou candidato.
À fiscalização partidária, nos trabalhos de votação, só é
permitido que, de seus crachás, constem o nome e a sigla do
partido político, da federação ou da coligação a que sirvam, vedada a padronização do vestuário.

Das Condutas Vedadas a Agentes Públicos
em Campanha Eleitoral
São proibidas às agentes e aos agentes públicos, servidoras e servidores ou não, as seguintes condutas tendentes a
afetar a igualdade de oportunidades entre pessoas candidatas nos
pleitos eleitorais (Lei nº 9.504/1997, art. 73, I a VIII):

I - ceder ou usar, em benefício de candidata, candidato, partido político, federação 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; (Redação dada pela Resolução nº 23.671/2021)
II - usar materiais ou serviços, custeados pelos governos ou casas legislativas, que excedam as prerrogativas consignadas nos regimentos e nas normas
dos órgãos que integram;
III - ceder pessoa servidora pública ou empregada
da administração direta ou indireta federal, estadual ou municipal do Poder Executivo, ou usar de
seus serviços para comitês de campanha eleitoral
de candidata, candidato, partido político, federação ou coligação, durante o horário de expediente
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normal, salvo se a pessoa servidora ou empregada
estiver licenciada;
IV - fazer ou permitir uso promocional em favor de
candidata, candidato, partido político, federação ou
coligação, de distribuição gratuita de bens e serviços de caráter social custeados ou subvencionados
pelo Poder Público;
V - nomear, contratar ou de qualquer forma admitir, demitir sem justa causa, suprimir ou readaptar vantagens ou por outros meios dificultar ou
impedir o exercício funcional e, ainda, ex officio,
remover, transferir ou exonerar servidor público,
na circunscrição do pleito, nos 3 (três) meses que
antecedem a eleição 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 dispensa de funções de
confiança;
b) a nomeação para cargos do Poder Judiciário, do
Ministério Público, dos tribunais ou conselhos de
contas e dos órgãos da Presidência da República;
c) a nomeação das aprovadas e 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 da(o) Chefe do Poder Executivo;
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e) a transferência ou a remoção ex officio de militares, de policiais civis e de agentes penitenciárias
(os);
VI - nos 3 (três) meses que antecedem a eleição até
a sua realização:
a) realizar transferência voluntária de recursos da
União aos Estados e Municípios, e dos Estados aos
Municípios, sob pena de nulidade de pleno direito, ressalvados os recursos destinados a cumprir
obrigação formal preexistente para a execução de
obra ou serviço em andamento e com cronograma
prefixado, e os destinados a atender situações de
emergência e de calamidade pública;
b) com exceção da propaganda de produtos e serviços que tenham concorrência no mercado, autorizar publicidade institucional de atos, programas,
obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos
ou das respectivas entidades da administração indireta, salvo em caso de grave e urgente necessidade
pública, assim reconhecida pela Justiça Eleitoral;
c) fazer pronunciamento em cadeia de rádio e de
televisão fora do horário eleitoral gratuito, salvo
quando, a critério da Justiça Eleitoral, tratar-se de
matéria urgente, relevante e característica das funções de governo;
VII - realizar, no primeiro semestre do ano da eleição, despesas com publicidade dos órgãos públicos
ou das respectivas entidades da administração indireta que excedam a média dos gastos no primeiro
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semestre dos 3 (três) últimos anos que antecedem
o pleito;
VIII - fazer, na circunscrição do pleito, revisão geral da remuneração das servidoras públicas e dos
servidores públicos que exceda a recomposição da
perda de seu poder aquisitivo ao longo do ano da
eleição, nos 180 (cento e oitenta) dias que antecedem a eleição até a posse das pessoas eleitas.

No

ano em que se realizar eleição, fica proibida a distri-

buição gratuita de bens, valores ou benefícios por parte da administração pública, exceto nos casos de calamidade pública, de
estado de emergência ou de programas sociais autorizados em lei e
já em execução orçamentária no exercício anterior, casos em que
o

Ministério Público

poderá promover o acompanhamento de sua

execução financeira e administrativa

(Lei nº 9.504/1997,

art.

73,

§ 10).
Nos anos eleitorais, os programas sociais não poderão
ser executados por entidade nominalmente vinculada a candidata
ou candidato ou por essa(esse) mantida (Lei nº 9.504/1997, art.
73, § 11).
A publicidade dos atos, programas, obras, serviços e
campanhas dos órgãos públicos deverá ter caráter educativo, informativo ou de orientação social, dela não podendo constar nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal
de autoridades ou de servidoras públicas e servidores públicos
(Constituição Federal, art. 37, § 1º).
Nos 3 (três) meses que antecedem as eleições, na realização de inaugurações, é vedada a contratação de shows artísticos pagos com recursos públicos (Lei nº 9.504/1997, art. 75).
É proibido a qualquer candidata ou candidato compare-
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cer, nos 3 (três) meses que precedem a eleição, a inaugurações
de obras públicas a inobservância desta regra sujeita a infratora ou o infrator à cassação do registro ou do diploma (Lei nº
9.504/1997, art. 77, parágrafo único).

Disposições Penais relativas à Propaganda Eleitoral
Constituem crimes, no dia da eleição, puníveis com detenção de 6 (seis) meses a 1 (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
cinquenta centavos) a R$ 15.961,50 (quinze mil, novecentos e
sessenta e um reais e cinquenta centavos) (Lei nº 9.504/1997,
art. 39, § 5º, I a IV):

I - o uso de alto-falantes e amplificadores de som
ou a promoção de comício ou carreata;
II - a arregimentação de eleitora e eleitor ou a propaganda de boca de urna;
III - a divulgação de qualquer espécie de propaganda de partidos políticos ou de suas candidatas ou
seus candidatos não incluído a manutenção da propaganda que tenha sido divulgada na internet antes
do dia da eleição;
IV - a publicação de novos conteúdos ou o impulsionamento de conteúdos nas aplicações de internet de que trata o art. 57-B da Lei nº 9.504/1997,
podendo ser mantidos em funcionamento as aplicações e os conteúdos publicados anteriormente.
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A representação relativa à propaganda irregular deve ser
instruída na forma da resolução que disciplina o processamento
das representações, reclamações e pedidos de direito de resposta.
A responsabilidade da candidata ou do candidato estará
demonstrada se essa(esse), intimada (o) da existência da propaganda irregular, não providenciar, no prazo de 48 (quarenta e
oito) horas, sua retirada ou regularização e, ainda, se as circunstâncias e as peculiaridades do caso específico revelarem a impossibilidade de a pessoa beneficiária não ter tido conhecimento da
propaganda (Lei nº 9.504/1997, art. 40-B, parágrafo único).
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Representações Eleitorias
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A

s representações, as reclamações e os pedidos de direito de resposta poderão, observada a respectiva legitimidade, ser
feitos por qualquer partido político, federação de partidos, coligação, candidata e candidato e devem dirigir-se:

I - ao Tribunal Superior Eleitoral, na eleição presidencial;
II - aos tribunais regionais eleitorais, nas eleições federais, estaduais e distritais; III - aos juízos eleitorais,
na eleição municipal.
É incabível a cumulação de pedido de direito de
resposta com pedido de aplicação de multa por propaganda eleitoral irregular, ainda que diga respeito aos mesmos fatos, sob pena de indeferimento da petição inicial.
Os pedidos de direito de resposta e as representações
por propaganda eleitoral irregular em rádio, televisão e internet
tramitarão preferencialmente em relação aos demais processos em curso na Justiça Eleitoral (Lei nº 9.504/1997, art. 58-A).
A petição inicial das representações, reclamações e pedidos de direito de resposta, subscrita por advogada ou advogado ou por representante do Ministério Público Eleitoral, deverá:

I - qualificar as partes e informar os endereços por
meio dos quais será realizada a citação (CPC, art.
319, II);
II - relatar os fatos, indicando provas, indícios e circunstâncias (Lei nº 9.504/1997, art. 96, § 1º).
Caso não disponha das informações previstas, poderá
a autora ou o autor, na petição inicial, requerer à juíza ou ao
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juiz diligências necessárias à sua obtenção (CPC, art. 319, § 1º).
	Os

prazos

relativos

a

representações,

reclamações

e pedidos de direito de resposta são contínuos e peremptórios, correndo, conforme o caso, em cartório ou secretaria
ou no

PJe,

dos, entre

e não se suspendem aos sábados, domingos e feria-

15

de agosto do ano da eleição e as datas fixadas

no calendário eleitoral do ano em que se realizarem as eleições.

Da Representação Fundada no Art. 96
da Lei nº 9.504/1997
	A petição inicial da representação relativa à propaganda irregular será instruída, sob pena de não conhecimento:

I - com prova da autoria ou do prévio conhecimento da beneficiária ou do beneficiário, caso não seja
alegada a presunção indicada no parágrafo único do
art. 40-B da Lei nº 9.504/1997;
II - naquelas relativas à propaganda irregular no rádio e na televisão, com a informação de dia e horário em que foi exibida e com a respectiva transcrição da propaganda ou trecho impugnado; e
III - no caso de manifestação em ambiente de internet, com a identificação do endereço da postagem,
no âmbito e nos limites técnicos de cada serviço
(URL ou, caso inexistente esta, URI ou URN) e a
prova de que a pessoa indicada para figurar como
representada ou representado é a sua autora ou o
seu autor, sem prejuízo da juntada, aos autos, de
arquivo contendo o áudio, a imagem e/ou o vídeo
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da propaganda impugnada. (Redação dada pela Resolução nº 23.672/2021)
Desconhecida a autoria da propaganda, a petição inicial
poderá ser endereçada genericamente contra a(o) responsável,
desde que requerida liminarmente diligência para a identificação
desta ou deste e fornecidos os elementos indispensáveis para a
obtenção dos dados, sob pena de indeferimento da petição inicial.
Em caso de ser ordenada a remoção de conteúdo em
ambiente de internet, a ordem judicial deverá fixar prazo razoável para o cumprimento, não inferior a 24 (vinte e quatro) horas,
e deverá conter, sob pena de nulidade, a URL e, caso inexistente
esta, a URI ou a URN do conteúdo específico, observados, nos
termos do art. 19 da Lei nº 12.965/2014, o âmbito e os limites
técnicos de cada provedor de aplicação de internet, conforme
art. 38, § 4º, da Resolução-TSE nº 23.610/2019. (Incluído pela
Resolução nº 23.672/2021)
Recebida a petição inicial, a Justiça Eleitoral providenciará
a imediata citação da representada ou do representado ou da sua
advogada ou do seu advogado, se houver procuração com poderes específicos para receber citação, preferencialmente por meio
eletrônico, para apresentar defesa no prazo de 2 (dois) dias.
Não cabe agravo contra decisão proferida por juíza ou
juiz eleitoral ou juíza ou juiz auxiliar que conceda ou denegue
tutela provisória, devendo a representada ou o representado,
para assegurar o reexame por ocasião do julgamento, requerer a
reconsideração na contestação ou nas alegações finais.
Do instrumento de citação, deverá constar cópia da petição inicial, acompanhada da transcrição da mídia de áudio ou
vídeo, se houver, e indicação do acesso ao inteiro teor dos autos
digitais no endereço do sítio eletrônico do PJe no respectivo tribunal.
Apresentada a defesa ou decorrido o prazo respectivo,
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o Ministério Público Eleitoral, quando estiver atuando exclusivamente como fiscal da ordem jurídica, será intimado para emissão
de parecer no prazo de 1 (um) dia, findo o qual, com ou sem
parecer, o processo será imediatamente concluso à juíza ou ao
juiz eleitoral ou à juíza ou ao juiz auxiliar.
Transcorrido o prazo, a juíza ou o juiz eleitoral ou a juíza
ou o juiz auxiliar decidirá e fará publicar a decisão em 1 (um) dia,
contado do dia seguinte à conclusão do processo (art. 96, § 7º,
da Lei nº 9.504/1997).
As decisões das juízas ou dos juízes eleitorais ou das juízas ou dos juízes auxiliares indicarão de modo preciso o que, na
propaganda impugnada, deverá ser excluído ou substituído pelos
partidos políticos, pelas federações de partidos e pelas coligações.

Do Pedido de Direito de Resposta
A partir da escolha de candidatas ou candidatos em convenção, é assegurado o exercício do direito de resposta à candidata, ao candidato, ao partido político, à federação de partidos
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, inclusive provedores de aplicativos de internet
e redes sociais.
Se o pedido versar sobre a utilização, na propaganda
eleitoral, de conteúdo reputado sabidamente inverídico, inclusive
veiculado originariamente por pessoa terceira, caberá à representada ou ao representado demonstrar que procedeu à verificação prévia de elementos que permitam concluir, com razoável
segurança, pela fidedignidade da informação.
Serão observadas as seguintes regras no caso de
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pedido de direito de resposta relativo à ofensa veiculada:

I - em órgão da imprensa escrita:
a) o pedido deverá ser feito no prazo de 3 (três)
dias, a contar da data constante da edição em que
foi veiculada a ofensa (Lei nº 9.504/1997, art. 58,
§ 1º, III);
b) o pedido deverá ser instruído com uma cópia
eletrônica da publicação e o texto da resposta (Lei
nº 9.504/1997, art. 58, § 3º, I, a);
c) deferido o pedido, a resposta será divulgada no
mesmo veículo, espaço, local, página, tamanho,
caracteres e outros elementos de realce usados
na ofensa, em até 2 (dois) dias após a decisão, ou,
tratando-se de veículo com periodicidade de circulação maior que 2 (dois) dias, na primeira oportunidade em que circular (Lei nº 9.504/1997, art.
58, § 3º, I, b);
d) por solicitação da ofendida ou do ofendido, a
divulgação da resposta será feita no mesmo dia da
semana em que a ofensa for divulgada, ainda que
fora do prazo de 2 (dois) dias (Lei nº 9.504/1997,
art. 58, § 3º, I, c);
e) se a ofensa for produzida em dia e hora que
inviabilizem sua reparação dentro dos prazos estabelecidos nas alíneas anteriores, a Justiça Eleitoral
determinará a imediata divulgação da resposta (Lei
nº 9.504/1997, art. 58, § 3º, I, d);
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f) a ofensora ou o ofensor deverá comprovar nos
autos o cumprimento da decisão, mediante dados sobre a regular distribuição dos exemplares,
a quantidade impressa e o raio de abrangência na
distribuição (Lei nº 9.504/1997, art. 58, § 3º, I, e);
II - em programação normal das emissoras de rádio
e televisão:
a) o pedido, com a transcrição do trecho considerado ofensivo ou inverídico, deverá ser feito no
prazo de 2 (dois) dias, contados a partir da veiculação da ofensa (Lei nº 9.504/1997, art. 58, § 1º, II);
b) a Justiça Eleitoral, à vista do pedido, deverá notificar imediatamente a(o) responsável pela emissora que realizou o programa para que confirme
data e horário da veiculação e proceda à juntada
aos autos ou forneça, em 1 (um) dia, sob as penas
do art. 347 do Código Eleitoral, cópia da mídia da
transmissão, que, caso tenha sido entregue, será
devolvida após a decisão (Lei nº 9.504/1997, art.
58, § 3º, II, a);
c) a(o) responsável pela emissora, ao ser notificada(o) pela Justiça Eleitoral ou informada(o) pela(o)
representante, por cópia protocolizada do pedido
de direito de resposta, preservará a gravação até a
decisão final do processo (Lei nº 9.504/1997, art.
58, § 3º, II, b);
d) deferido o pedido, a resposta será dada em até
2 (dois) dias após a decisão, em tempo igual ao
da ofensa, nunca inferior a 1 (um) minuto (Lei nº
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9.504/1997, art. 58, § 3º, II, c);
III - no horário eleitoral gratuito:
a) o pedido deverá ser feito no prazo de 1 (um)
dia, contado a partir da veiculação do programa
(Lei nº 9.504/1997, art. 58, § 1º, I);
b) o pedido deverá especificar o trecho considerado ofensivo ou inverídico e ser instruído com a
mídia da gravação do programa, acompanhada da
respectiva transcrição do conteúdo;
c) deferido o pedido, a ofendida ou o ofendido
usará, para a resposta, tempo igual ao da ofensa, porém nunca inferior a 1 (um) minuto (Lei nº
9.504/1997, art. 58, § 3º, III, a);
d) a resposta será veiculada no horário destinado
ao partido político, à federação de partidos ou à coligação responsável pela ofensa, devendo dirigir-se
aos fatos nela veiculados (Lei nº 9.504/1997, arts.
6º-A e 58, § 3º, III, b; e Lei nº 9.096/1995, art.
11-A, caput e § 8º); (Redação dada pela Resolução
nº 23.672/2021)
e) se o tempo reservado ao partido político, à federação de partidos ou à coligação responsável pela
ofensa for inferior a 1 (um) minuto, a resposta será
levada ao ar tantas vezes quantas forem necessárias
para a sua complementação (Lei nº 9.504/1997,
arts. 6º-A e 58, § 3º, III, c; e Lei nº 9.096/1995,
art. 11-A, caput e § 8º); (Redação dada pela Resolução nº 23.672/2021)
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f) deferido o pedido para resposta, a emissora geradora e o partido político, a federação de partidos
ou a coligação atingidos deverão ser intimados imediatamente da decisão, na qual deverão estar indicados os períodos, diurno ou noturno, para a veiculação da resposta, sempre no início do programa
do partido político, da federação de partidos ou da
coligação, e, ainda, o bloco de audiência, caso se
trate de inserção;
g) o meio de armazenamento com a resposta
deverá ser entregue à emissora geradora, até 36
(trinta e seis) horas após a ciência da decisão, para
veiculação no programa subsequente do partido
político, da federação de partidos ou da coligação
em cujo horário se praticou a ofensa;
h) se o ofendido for candidata, candidato, partido
político, federação de partidos 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 terceira pessoa, ficará sujeita à suspensão de igual tempo em eventuais novos pedidos
de direito 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 cinquenta centavos);
IV - em propaganda eleitoral pela internet:
a) o pedido poderá ser feito enquanto a ofensa estiver sendo veiculada, ou no prazo de 3 (três) dias,
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contados da sua retirada (Lei nº 9.504/1997, art.
58, § 1º, IV);
b) a petição inicial deverá ser instruída com cópia
eletrônica da página em que foi divulgada a ofensa e com a perfeita identificação de seu endereço
na internet (URL ou, caso inexistente esta, URI ou
URN), facultando-se a juntada de ata notarial ou
outro meio de prova que demonstre, ainda que
posteriormente suprimida a postagem, a efetiva
disponibilização do conteúdo no momento em
que acessada a página da internet;
c) caso o conteúdo tenha sido removido e não
tenha sido produzida a prova referida na segunda
parte da alínea b deste inciso, o órgão judicial competente intimará a atora ou o autor para se manifestar antes de decidir pela extinção do feito;
d) deferido o pedido, a usuária ofensora ou o usuário ofensor deverá divulgar a resposta da ofendida
ou do ofendido em até 2 (dois) dias após sua entrega em mídia física e empregar nessa divulgação
o mesmo impulsionamento de conteúdo eventualmente contratado nos termos referidos no art.
57-C da Lei nº 9.504/1997 e o mesmo veículo,
espaço, local, horário, página eletrônica, tamanho,
caracteres e outros elementos de realce usados na
ofensa, podendo a juíza ou o juiz usar dos meios
adequados e necessários para garantir visibilidade à
resposta de forma equivalente à ofensa, observando-se, quanto à responsabilidade pela divulgação,
o disposto no art. 30, § 3º, da Resolução-TSE nº
23.610/2019). (Redação dada pela Resolução nº
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23.672/2021)
e) a decisão que deferir o pedido indicará o tempo,
não inferior ao dobro em que esteve disponível a
mensagem considerada ofensiva, durante o qual
a resposta deverá ficar disponível para acesso por
usuárias e usuários do serviço de internet (Lei nº
9.504/1997, art. 58, § 3º, IV, b);
f) na fixação do tempo de divulgação da resposta,
o órgão judiciário competente considerará a gravidade da ofensa, o alcance da publicação e demais
circunstâncias que se mostrem relevantes;
g) os custos de veiculação da resposta correrão por
conta da(do) responsável pela propaganda original
(Lei nº 9.504/1997, art. 58, § 3º, IV, c).
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 nos 2 (dois) dias anteriores ao pleito, em termos e forma previamente aprovados, de modo
a não ensejar tréplica (Lei nº 9.504/1997, art. 58, § 4º).
Quando se tratar de inserções, apenas as decisões
comunicadas à emissora geradora até 1 (uma) hora antes da
geração ou do início do bloco poderão interferir no conteúdo a ser transmitido neste; após esse prazo, as decisões somente poderão ter efeito na geração ou nos blocos seguintes.

Das Representações Especiais
As representações que tenham por causa de pedir as
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hipóteses previstas nos arts. 23, 30-A, 41-A, 45, VI, 73, 74, 75 e
77 da Lei n° 9.504/1997 observarão o procedimento do art. 22
da Lei Complementar n° 64/1990 e, supletiva e subsidiariamente, o Código de Processo Civil.

Dos Recursos
Os recursos contra sentenças, decisões e acórdãos que
julgarem as representações deverão ser interpostos no prazo de
3 (três) dias, contados da publicação no DJe, observando-se o
mesmo prazo para os recursos subsequentes, inclusive recurso
especial eleitoral e agravo, bem como as respectivas contrarrazões e respostas.
Contra o acórdão do tribunal regional eleitoral proferido no exercício de sua competência originária, caberá recurso
ordinário, quando se pretenda a anulação, reforma, manutenção
ou cassação da decisão que tenha ou possa ter reflexo sobre o
registro ou o diploma.
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Principais Datas do
Calendário Eleitoral 2022
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3 DE MARÇO

	Início da janela de migração partidária, dentro da qual,
até 1º de abril de 2022, considera-se justa causa a mudança de
partido pelas detentoras ou detentores de cargo de deputado
federal, estadual e distrital para concorrer a eleição majoritária ou
proporcional.

2 DE ABRIL

Último dia para os partidos obterem o registro dos seus
estatutos no TSE. Último dia, também, para candidatos providenciarem o domicílio eleitoral na circunscrição na qual desejam concorrer e estarem com a filiação deferida pelo partido.
Data limite para que o Presidente da República, Governadores e
Prefeitos renunciem aos respectivos mandatos, caso pretendam
concorrer a outros cargos.

5 DE ABRIL

Último dia para o órgão de direção nacional dos partidos
políticos publicar, no DOU, as normas para a escolha e substituição de candidatas e candidatos e para a formação de coligações,
na hipótese de omissão do estatuto, encaminhando-as ao TSE.

4 DE MAIO

Último dia para a eleitora ou o eleitor realizem operações de transferência do local de votação e revisão de qualquer
informação constante do Cadastro Eleitoral.

15 DE MAIO

Data a partir da qual é permitido arrecadação prévia de
recursos na modalidade de financiamento coletivo.

31 DE MAIO

Data limite para que todas as federações, as quais pre171
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tendam participar das eleições 2022, tenham obtido registro de
seus estatutos no TSE.

3 DE JUNHO

Último dia para o órgão de direção nacional das federações que pretendam participar das eleições de 2022, publicar,
no Diário Oficial da União, as normas para escolha e substituição
de candidatas e candidatos, na hipótese de omissão do estatuto,
encaminhando-as ao Tribunal Superior Eleitoral.

30 DE JUNHO

Data a partir da qual é vedado às emissoras de rádio e
de televisão transmitir programa apresentado ou comentado por
pré-candidata ou pré-candidato.

2 DE JULHO (três meses antes das eleições)

Data a partir da qual é vedada a qualquer candidato comparecer a inaugurações de obras públicas.
Data a partir da qual é vedado aos(às) agentes públicos(as) das esferas administrativas cujos cargos estejam em disputa na eleição com exceção da propaganda de produtos e serviços que tenham concorrência no mercado, autorizar publicidade
institucional dos atos, programas, obras, serviços e campanhas
dos órgãos públicos federais, estaduais ou municipais, ou das
respectivas entidades da administração indireta, salvo em caso
de grave e urgente necessidade pública, assim reconhecida pela
Justiça Eleitoral.

20 DE JULHO

Data a partir da qual, até 5 de agosto de 2022, é permitida a realização de convenções destinadas a deliberar sobre
coligações e a escolher candidatas e candidatos a presidente e
vice-presidente da República, governador e vice-governador, senador e respectivos suplentes, deputado federal, deputado esta-
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dual e distrital.
Data a partir da qual, considerada a data efetiva da realização da respectiva convenção partidária, é permitida a formalização de contratos que gerem despesas e gastos com a instalação física e virtual de comitês de candidatas e candidatos e
de partidos políticos desde que só haja o efetivo desembolso
financeiro após a obtenção do número de registro de CNPJ da
candidata ou do candidato e a abertura de conta bancária específica para a movimentação financeira de campanha e emissão de
recibos eleitorais (Res.-TSE nº 23.607/2019, art. 36, § 2º).

15 DE AGOSTO

Último dia para os partidos políticos, as federações e as
coligações requererem o registro de candidatas e candidatos a
presidente e a vice-presidente da República (Lei nº 9.504/1997,
art. 11, caput e Res.-TSE nº 23.609/2019, arts. 18, I e 19, § 2º):

I - até as 8 horas, por transmissão via internet; ou
II - até as 19 horas, em mídia entregue no Tribunal
Superior Eleitoral.
Último dia para os partidos políticos, as federações e as coligações requererem o registro de candidatas e candidatos a governador e vice-governador, senador e respectivos suplentes, deputado federal e deputado estadual ou distrital:

I - até as 8 horas, por transmissão via internet; ou
II - até as 19 horas, em mídia entregue no tribunal
regional eleitoral respectivo.

16 DE AGOSTO

Data a partir da qual será permitida a propaganda eleito-

173

Manual

Eleições 2022 | PDT RS

ral, inclusive na internet;
Data a partir da qual, até 1º de outubro de 2022, as candidatas, os candidatos, os partidos, as federações e as coligações
podem fazer funcionar, entre as 8h (oito horas) e as 22h (vinte e
duas horas), alto-falantes ou amplificadores de som.

24 de agosto

Último dia para os partidos, as federações e as coligações indicarem ao grupo de emissoras, ou à emissora responsável pela geração do sinal para veiculação da propaganda eleitoral
gratuita, as pessoas autorizadas a entregar os mapas e as mídias,
comunicando eventual substituição com, no mínimo, 24 (vinte
e quatro) horas de antecedência, dispensado o credenciamento
para os(as) presidentes das legendas e os(as) vice-presidentes e
delegados(as) credenciados(as), mediante certidão obtida no sítio
eletrônico do TSE.

26 DE AGOSTO

Início da propaganda eleitoral gratuita no rádio e na televisão relativa ao primeiro turno.

9 DE SETEMBRO

Data a partir da qual, até 13 de setembro de 2022, os
partidos políticos, as candidatas, os candidatos deverão enviar à
Justiça Eleitoral, por meio do Sistema de Prestação de Contas
Eleitorais (SPCE), a prestação de contas parcial, dela constando o
registro da movimentação financeira e/ou estimável em dinheiro
ocorrida desde o início da campanha até 8 de setembro.

12 de setembro

Último dia para o pedido de substituição de candidatas
ou de candidatos para os cargos majoritários e proporcionais, exceto em caso de falecimento, caso em que poderá ser efetivado
após esta data, observado, em qualquer situação, o prazo de até
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10 (dez) dias contados do fato, inclusive anulação de convenção,
ou da decisão judicial que deu origem à substituição

17 de setembro (15 dias antes)

Data a partir da qual nenhuma candidata ou candidato
poderá ser detido(a) ou preso(a), salvo em flagrante delito

29 DE SETEMBRO (quinta-feira)

Último dia para a divulgação da propaganda eleitoral gratuita no rádio e na televisão relativa ao primeiro turno.
Último dia para propaganda política mediante reuniões
públicas ou promoção de comícios e utilização de aparelhagem
de sonorização fixa, entre as 8h (oito horas) e as 24h (vinte e
quatro horas), com exceção do comício de encerramento da
campanha, que poderá ser prorrogado por mais 2 (duas) horas.
Último dia para a realização de debate no rádio e na televisão,
admitida sua extensão até as 7h (sete horas) do dia 30 de setembro de 2022.

30 DE SETEMBRO (sexta-feira)

Último dia para a propaganda paga na imprensa escrita.

1º DE OUTUBRO (sábado - 1 dia antes)

Último dia para a propaganda eleitoral mediante alto-falantes ou amplificadores de som, entre as 8h (oito horas) e as
22h (vinte e duas horas).
Último dia, até as 22h (vinte e duas horas), para a distribuição de material gráfico, caminhada, carreata ou passeata,
acompanhados ou não por carro de som ou minitrio.

2 DE OUTUBRO (domingo)

1º TURNO DAS ELEIÇÕES 2022.
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3 DE OUTUBRO, APÓS AS 17H (Segunda-Feira)

Início da propaganda para o segundo turno.
Data a partir da qual podem funcionar alto-falantes e
amplificadores de som, podem ser realizados comícios e aparelhagem de sonorização fixa, bem como distribuição de material
gráfico e serão permitidas a divulgação paga, na imprensa escrita,
e a reprodução na internet do jornal impresso, de anúncios de
propaganda eleitoral.

7 DE OUTUBRO

Início da propaganda eleitoral gratuita no rádio e na televisão relativa ao segundo turno.

27 DE OUTUBRO

Último dia para propaganda política mediante reuniões
públicas ou promoção de comícios e utilização de sonorização
fixa.

28 DE OUTUBRO

Último dia da propaganda eleitoral gratuita, para a divulgação paga de anúncios de propaganda eleitoral na imprensa
escrita e para a realização de debate no rádio e na televisão.

29 DE OUTUBRO

Último dia para propaganda eleitoral mediante alto-falantes e distribuição de material gráfico, caminhada, carreata ou
passeata.

30 DE OUTUBRO (domingo)

2º TURNO DAS ELEIÇÕES 2022.

1 DE NOVEMBRO

Último dia para todas as candidatas e candidatos e todos
os partidos políticos, em todas as esferas, encaminharem à Justiça
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Eleitoral via SPCE, as prestações de contas referentes ao primeiro turno.
Último dia para as candidatas, os candidatos, os partidos
políticos, as federações e as coligações removerem as propagandas relativas ao primeiro turno das eleições e promoverem a
restauração do bem em que afixada, se for o caso.

19 DE NOVEMBRO

Último dia para as candidatas e os candidatos que concorreram no segundo turno das eleições, inclusive a vice, os partidos políticos e as federações encaminharem à Justiça Eleitoral,
por meio do Sistema de Prestação de Contas Eleitorais (SPCE),
as prestações de contas referentes aos dois turnos, incluindo todos os órgãos partidários que efetuaram doações ou gastos às
candidaturas do segundo turno, ainda que não concorrentes.
Último dia para as candidatas e os candidatos, inclusive a
vice, que disputaram o segundo turno, transferirem as sobras da
campanha ao órgão partidário, na circunscrição do pleito, conforme a origem dos recursos e a sua filiação partidária.

15 DE DEZEMBRO

Último dia, observado o prazo de até 3 (três) dias antes
da data da diplomação, para a publicação da decisão eleitoral que
julgar as contas das candidatas e dos candidatos eleitos.

19 DE DEZEMBRO

Último dia para a diplomação dos eleitos.
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Endereços Eletrônicos
Certidões

para registro de candidatura:

1º e 2º Graus Estadual
https://www.tjrs.jus.br/novo/processos-e-servicos/servicos-processuais/emissao-de-antecedentes-e-certidoes
1º e 2º Graus Federal
https://www2.trf4.jus.br/trf4/processos/certidao/index.php

Sites de interesse:
Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul
https://www.tre-rs.jus.br
Tribunal Superior Eleitoral
https://www.tse.jus.br
PDT do Rio Grande do Sul
http://www.pdtrs.org.br/rs
PDT Nacional
http://www.pdtrs.org.br

178

Manual

Eleições 2022 | PDT RS

Lieverson Luiz Perin,
Advogado Eleitoralista, Assessor Jurídico do PDT-RS, Diretor
Jurídico da Associação Gaúcha Municipalista – AGM, Especialista
em Direito Eleitoral pela Fundação Escola Superior do Ministério Público, com três obras publicadas sobre a matéria em
2004, 2008 e 2012.

180

PDT RS
Não há como participar de qualquer disputa,
seja em qual for a área da vida, sem entender e
conhecer as regras do jogo. Assim, o presente
manual busca esclarecer de forma descomplicada
o que é possível fazer na campanha eleitoral 2022.
Em eleições cada vez mais judicializadas e
disputadas, o cumprimento da legislação, pode
fazer total diferença no resultado, pois em vez de
pagar multas eleitorais, os recursos poderão,
efetivamente, ser aplicados na divulgação das
propostas.
Este manual não é dirigido somente a
candidatos, mas a todos que, de certa forma
participam do processo eleitoral, pois se algum
apoiador cometer qualquer irregularidade, quem
responde pelo ato, na maioria das vezes, é o
candidato.
Que esta leitura contribua para que todos
tenham uma ótima eleição.

LIEVERSON L. PERIN

