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As próximas eleições (2016) serão marcadas por profundas alterações na legislação elei-
toral e partidária, bem como de toda sistemática do processo eleitoral até então conhe-
cido e experimentado. 

De início temos o fim da doação de empresas (pessoas jurídicas) às campanhas eleitorais 
e o estabelecimento de um rigoroso limite de gastos para os candidatos. 

Outro impacto importante será a diminuição do tempo de campanha eleitoral e a quase 
completa proibição de propaganda eleitoral, limitando a legislação eleitoral a poucas 
formas de comunicação ao eleitor.

Esta matemática de subtração de (i) pouco dinheiro, (ii) pouco tempo e (iii) poucas 
formas de propaganda eleitoral fará surgir uma nova forma de se fazer uma campanha 
eleitoral, onde a astúcia do candidato, somada a uma boa estratégia de marketing e um 
bom planejamento jurídico serão o resultado positivo do sucesso.

Assim sendo, seguindo nossa tradição nos processos eleitorais anteriores, este material 
(que não se esgota em si) busca trazer uma clareza sobre as regras do Direito Eleitoral, 
apresentando uma forma simples e direta sobre conceitos e temas distantes dos eleitores 
e dos candidatos.

Obviamente que matérias complexas inerentes ao Direito Eleitoral, que comportam di-
versas interpretações e divergências entre os Tribunais e na Doutrina, não podem ser 
exauridas e dissecadas em um material singelo como este. Assim, buscamos apresentar 
apenas os principais pontos do intrincado processo eleitoral, bem como o posicionamen-
to que entendemos mais corretos e, se possível, com maior aceitação jurisprudencial.

Esta é a nossa forma de contribuir para o aprimoramento do Processo Democrático 
Brasileiro.

Boa leitura, bons estudos e boa eleição!

i n t r o d u ç ã o
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Abril

2 sábado

6 meses antes

 ŵ Estar com a filiação deferida no âmbito partidário, des-
de que o estatuto partidário não estabeleça prazo superior;

 ŵ Limite para Desincompatibilização – 6 meses que ante-
cedem o pleito.

5 terça-feira

180 dias antes

CONDUTA VEDADA: vedado aos agentes públicos fazer, 
na circunscrição do pleito, revisão geral da remuneração dos 
servidores públicos que exceda a recomposição da perda de 
seu poder aquisitivo ao longo do ano da eleição.

Maio

4 quarta-feira
151 dias antes

Último dia para o eleitor requerer inscrição eleitoral ou 
transferência de domicílio.

Capítulo I

Calendário eleitoral



8 Capítulo I • Calendário Eleitoral

www.fb.com/pmdb.minasgerais @pmdbmg

Julho

2 sábado
3 meses antes

CONDUTA VEDADA: Data a partir da qual é vedado aos 
agentes públicos a prática de conduta vedada.  

5 terça-feira Início da propaganda intrapartidária com vistas à indicação 
de nome em convenção. (15 dias antes da convenção).

20 quarta-feira

 ŵ Início das convenções destinadas a deliberar sobre coli-
gações e escolher candidatos; 

 ŵ Proibida a realização de enquetes relacionadas ao proces-
so eleitoral.

Agosto

5 sexta-feira Último dia para a realização de convenções.

15 terça-feira Último dia para registro de candidatos (até 19 horas).

16 quarta-feira Início da propaganda eleitoral.

26 sexta-feira Início da propaganda eleitoral em rádio e televisão.

Junho

30 quarta-feira
151 dias antes

É vedado às emissoras de rádio e de televisão transmitir pro-
grama apresentado ou comentado por pré-candidato.
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outubro

1 sábado
1 dia antes

Último dia para realização de propaganda eleitoral.

2 domingo ELEIÇÃO

3 segunda-feira Início da propaganda eleitoral para o Segundo Turno.

15 sábado Data limite para início da propaganda eleitoral em rádio e 
televisão.

27 quinta-feira

 ŵ Último dia para realização de Comício e reuniões 
públicas; 

 ŵ Último dia para indicar aos Juízos Eleitorais as pessoas 
autorizadas a expedir credenciais aos fiscais

Setembro

2 sexta-feira Último dia para preenchimento das vagas remanescentes.

9 sexta-feira Início do prazo de envio da prestação de contas parcial.

12 segunda-feira Último dia para se realizar a substituição de candidato.

13 terça-feira Fim do prazo de envio da Prestação de Contas Parcial.

29 quinta-feira

 ŵ Último dia para a propaganda eleitoral em rádio e televisão;

 ŵ Último dia para realização de Comício e reuniões públicas; 

 ŵ Último dia para realização de debate no radio e na televisão;

 ŵ Último dia para indicar aos Juízos Eleitorais as pessoas au-

torizadas a expedir credenciais aos fiscais.

30 sexta-feira  ŵ Último dia para propaganda na imprensa escrita.
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novembro

1 segunda-feira

 ŵ Último dia para encaminhamento da Prestação de Con-
tas Final (eleição em 1° turno);

 ŵ Prazo para remover a propaganda eleitoral (eleição em 
1° turno).

19 sábado Último dia para encaminhamento da Prestação de Contas 
Final (eleição em 2 turnos).

29 terça-feira Prazo para remover a propaganda eleitoral (eleição em 2 
turnos).

outubro

28 sexta-feira

 ŵ Último dia para a propaganda eleitoral em rádio e 
televisão;

 ŵ Último dia para propaganda na imprensa escrita;
 ŵ Último dia para realização de debate no rádio e na 

televisão.

29 sábado Último dia para realização de propaganda eleitoral.

30 domingo ELEIÇÃO DE SEGUNDO TURNO



 Principais Prazos para os Candidatos • Capítulo II 11
www.pmdbmg.org.br

Capítulo II

PrinCiPais Prazos  
Para os Candidatos

24 horas

 ŵ  Comunicar à autoridade policial a realização de evento de 
campanha para garantia do direito de prioridade;

 ŵ Publicar, em qualquer meio, ata da convenção partidária 
destinada a escolha de candidatos.

48 horas

 ŵ Apresentar requerimento de Registro de candidatura indivi-
dual (RRCI), contados a partir da publicação das candidaturas;

 ŵ Adequar ou retirar propaganda considerada irregular;
 ŵ Descadastrar destinatário de mensagem eletrônica de pro-

paganda eleitoral, quando esse assim se manifestar.

72 horas
 ŵ Cumprir diligência no registro de candidatura;
 ŵ Lançamento no SPCE das doações em dinheiro recebidas.

3 dias

 ŵ É o prazo para o banco acatar pedido de abertura de conta 
bancária de candidato; 

 ŵ Prazo, a partir do pedido de registro de candidatura, para 
a Justiça Eleitoral fornecer o número do CNPJ do candidato.

5 dias

 ŵ Prazo que a pesquisa eleitoral deverá ser registrada em car-
tório eleitoral antes de sua publicação; 

 ŵ É o prazo para informar ao Juiz Eleitoral a realização de 
evento destinado a arrecadar recursos para campanha, seja 
mediante comercialização de bens e/ou serviços, ou por meio 
de eventos de arrecadação através de doação. 
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10 dias

 ŵ É o prazo de substituição de candidato, contados do fato ou 
da notificação do partido da decisão judicial que deu origem 
à substituição;

 ŵ É o prazo, contado da concessão do CNPJ, para candidato 
solicitar a abertura de sua conta bancária.

15 dias
 ŵ Antes da convenção partidária para realizar a propaganda 

intrapartidária; 

30 dias
 ŵ Antes do prazo de filiação exigido em lei para concorrer 

(6 meses antes do pleito), como justa causa para desfiliação 
partidária.
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Capítulo III

orientações Para o  
Período Pré-eleitoral

1. Ficha Limpa

Um importante exemplo de cidadania foi a iniciativa popular de apresentação no Con-
gresso Nacional do Projeto de Lei denominado “Ficha Limpa”. Desta forma, a Lei Com-
plementar 135/2011, que modificou a Lei Complementar 64/90 (Lei das Inelegibilidades), 
trouxe efetividade ao dispositivo constitucional para “proteger a probidade administrati-
va, a moralidade para o exercício do mandato, considerada a vida pregressa do candidato”.

Em verdade, a Ficha Limpa garantiu que condenados em segunda instância, seja por im-
probidade administrativa, condenação criminal, cassação do mandato ou abuso de poder 
em processos eleitorais, não possam ser candidatos. Em outras palavras, só pode ser can-
didato aquele que tenha uma Ficha Limpa. 

É importante que os candidatos fiquem atentos não só à sua condição de elegibilidade, 
mas também, nas condições de elegibilidade dos adversários políticos. Essa atenção não 
apenas retira do jogo político um adversário político, como, principalmente, afasta os 
péssimos candidatos da administração. Portanto, é dever cívico do candidato impugnar 
os adversários enquadrados na Lei da Ficha Limpa.

Abaixo segue quadro com as principais inelegibilidades somadas pela Ficha Limpa e o 
tempo de duração:

Causas de inelegibilidade tempo de inelegibilidade

Cassados pelas Casas Legislativas. 8 anos, contados do término do 
mandato

Cassados pela Justiça Eleitoral, em decisão tran-
sitada em julgado ou proferida pelo Tribunal, em 
processo de apuração de abuso do poder econô-
mico ou político.

Desde a condenação até o transcur-
so de 8 anos após o cumprimento 
da pena.
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Causas de inelegibilidade tempo de inelegibilidade
Contas rejeitadas por irregularidade insanável 
que configure ato doloso de improbidade admi-
nistrativa e por decisão irrecorrível do Tribunal 
de Contas.

8 anos, contados da decisão.

Condenados por abuso do poder econômico ou 
político, em decisão transitada em julgado ou 
proferida pelo Tribunal.

8 anos, contados da eleição.

Cassados, em decisão transitada em julgado ou 
proferida por Tribunal por corrupção eleitoral, 
por captação ilícita de sufrágio, por doação, cap-
tação ou gastos ilícitos de recursos de campanha 
ou por conduta vedada aos agentes públicos em 
campanhas eleitorais.

8 anos, contados da eleição.

Renunciar ao mandato para fugir de processo de 
cassação pelas Casas Legislativas.

8 anos, contados do término do 
mandato.

Excluídos do exercício da profissão por decisão 
do órgão profissional. 8 anos.

Condenados criminalmente, em decisão transi-
tada em julgado ou proferida pelo Tribunal, des-
de a condenação até o transcurso do prazo de 8 
(oito) anos após o cumprimento da pena, pelos 
crimes1

Desde a condenação até o transcur-
so de 8 anos após o cumprimento 
da pena.

Condenados à suspensão dos direitos políticos 
em decisão transitada em julgado ou proferida 
pelo Tribunal 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 pra-
zo de 8 anos após o cumprimento 
da pena.

1 Contra a economia popular, a fé pública, a administração pública e o patrimônio público; contra o 
patrimônio privado, o sistema financeiro, o mercado de capitais e os previstos na lei que regula a falência; 
contra o meio ambiente e a saúde pública; contra o meio ambiente e a saúde pública; de abuso de autori-
dade, nos casos em que houver condenação à perda do cargo ou à inabilitação para o exercício de função 
pública; de lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores; de tráfico de entorpecentes e drogas afins, 
racismo, tortura, terrorismo e hediondos; de redução à condição análoga à de escravo; contra a vida e a 
dignidade sexual; praticados por organização criminosa, quadrilha ou bando.
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Causas de inelegibilidade tempo de inelegibilidade

Condenados, em decisão transitada em julgado 
ou proferida pelo Tribunal, em razão de terem 
desfeito ou simulado desfazer vínculo conjugal 
ou de união estável para evitar caracterização de 
inelegibilidade.

8 anos.

Os que forem demitidos do serviço público 
em decorrência de processo administrativo ou 
judicial.

8 anos, contados da decisão.

Condenados por doações eleitorais ilegais por 
decisão transitada em julgado ou proferida pelo 
Tribunal.

8 anos, contados da decisão.

2. Quem pode se reeleger

NãO ExistE limitE Para rEElEiçãO dE vErEadOrEs.
No caso de Prefeito, são admitidos dois mandatos consecutivos. A soma dos mandatos 
leva em conta a família. Assim sendo, caso um prefeito cumpra um mandato, sua esposa 
poderá cumprir o seguinte, mas ninguém de sua família – salvo os parentes mais distan-
tes, como tios e primos – pode exercer um terceiro mandato consecutivo.

Quadro de parentes do Prefeito eleito e reeleito que podem exercer um terceiro mandato 
consecutivo da família:

Parentes Possibilidade de se candidatar
Esposa/Marido Não 

Filhos Não

Netos Não

Bisnetos Sim

Pais Não

Avós Não

Sogra/Sogro Não
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Muita Atenção: quem substituir o prefeito nos seis meses que anteceder 
à eleição ficará juntamente com sua família inelegível ao cargo de prefeito 
e de vereador.

Parentes Possibilidade de se candidatar
Cunhado Não

Bisavós Sim

Irmãos Não

Tios Sim 

Primos Sim

Para que alguém da família substitua o prefeito em um segundo mandato, é necessário 
que o Prefeito renuncie ao cargo seis meses antes do pleito. Mas se o próprio prefeito for 
o candidato à reeleição, não será necessário se afastar. 

O prefeito eleito e reeleito em um município pode se eleger consecuti-
vamente ao cargo de prefeito em outro município? 
O entendimento do TSE e do STF é que não pode haver 3 mandatos de 
Prefeito seguidos, ou seja, não se admite o chamado “Prefeito Itinerante”.

Uma pessoa que foi Vice-Prefeito por duas vezes consecutivas pode se 
candidatar a prefeito?
Desde que o Vice-Prefeito não tenha assumido definitivamente o cargo 
de prefeito, ele pode se candidatar e, se for eleito, poderá ser reeleito.  Em 
outras palavras, a pessoa pode ser duas vezes vice-prefeito e depois duas 
vezes prefeito.

E o contrário? A pessoa que foi eleita e reeleita prefeito pode se candi-
datar a Vice-Prefeito?
Não, pois nesse caso há a possibilidade do Vice-Prefeito assumir o cargo 
de prefeito e isto seria uma burla à Constituição.
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Atenção: A Justiça Eleitoral pode aplicar uma prova para os candidatos 
que não juntaram comprovante de escolaridade desde que ela seja aplica-
da individualmente. Poderá também ser solicitado que o candidato faça a 
declaração na presença do funcionário do cartório Eleitoral.

4. Certidão de Quitação Eleitoral

Para alguém pleitear uma candidatura é necessário que tenha a chamada “Condição de 
Elegibilidade” (alguns chamam de “Condição de Registrabilidade”), ou seja, o conjunto 
de condições necessárias à habilitação do cidadão para pleitear determinados mandatos 
políticos, mediante eleição popular.

Só pode ser candidato quem tenha Condição de Elegibilidade. São exemplos de condi-
ção de elegibilidade: ser brasileiro, estar no pleno gozo dos Direitos Políticos, ser eleitor, 
estar filiado a um partido político há, no mínimo, 6 (seis) meses2, ter inscrição eleitoral 
no município em que pretenda concorrer ao cargo eletivo por no mínimo 1 (um) ano, 
atendimento da idade mínima para o preenchimento do cargo – para vereador, 18 anos, 
e, para Prefeito, 21 anos – entre outros.

Dentre as condições de elegibilidade, o eleitor deve estar quite com a Justiça Eleitoral – 
ter a sua Certidão de Quitação Eleitoral.

Nos termos do §7o, do artigo 11, da Lei 9.504/97, “a certidão de quitação eleitoral abran-
gerá exclusivamente a plenitude do gozo dos direitos políticos, o regular exercício do 

3. A inelegibilidade do Analfabeto

O aNalfabEtO POdE vOtar, mas NãO POdE sEr CaNdidatO.
Para a Justiça Eleitoral é analfabeto aquele que não sabe ler e escrever.

Para ser candidato, deve-se juntar ao registro de candidatura um comprovante de escola-
ridade e, se não tiver, uma declaração de próprio punho afirmando que sabe ler e escrever.

2 alguns Estatutos partidários exigem a filiação mínima de 1 (um) ano. Neste caso, deve-se ficar atento ao 
prazo estatutário.
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Se alguém pretende se candidatar nas eleições de 2016 e é réu em algum processo de 
contravenção penal, é aconselhável procurar seu advogado e tentar agilizar a tramitação 
deste processo, evitando-se que um possível cumprimento da pena – com a consequente 
suspensão dos direitos políticos – ocorra exatamente durante o registro de candidatura.

Aqueles que deixaram de votar, não justificaram a ausência e não pagaram a multa elei-
toral, também não possuem quitação eleitoral. Da mesma forma, aqueles que forem con-
vocados como mesários e não comparecerem, nem apresentarem uma justificativa no 
prazo de 30 dias ao Juiz Eleitoral, além de pagar uma multa, poderão ser processados por 
“recusar ou abandonar o serviço eleitoral sem justa causa” – Art. 344 do Código Eleitoral 
– e ficarão sem a quitação eleitoral.

A não apresentação da prestação de contas de uma campanha eleitoral impede a quitação 
eleitoral pelo prazo de duração do mandato que concorreu até que tenha apresentado 
suas contas.

Atualmente, o Tribunal Superior Eleitoral tem entendido que a reprovação de contas de 
campanha não impede a quitação eleitoral. Somente a não apresentação das contas é que 
impede a quitação. Contudo, esse entendimento não está sedimentado, sempre retornan-
do o debate durante o período eleitoral, ainda que o texto legislativo seja claro. Assim, 
aconselhamos ao candidato a sempre primar pela correta prestação de contas, evitando 
reprovação e o risco de impedimento na quitação eleitoral.

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”.

Não terá a quitação eleitoral aqueles que estiverem cumprindo pena por condenação cri-
minal, pois esses não estarão em gozo com seus direitos políticos. Toda vez que alguém é 
condenado é enviado um comunicado ao Juiz Eleitoral que, por sua vez, faz a inscrição da 
pena no Sistema da Justiça Eleitoral e, com isso, impede a quitação eleitoral.

Atenção: mesmo as contravenções penais, ou seja, as infrações penais de 
menor potencial ofensivo, como urinar na rua, queimar lixo no quintal 
de forma a incomodar o vizinho com a fumaça, colocar música em volu-
me alto para provocar o vizinho, briga de galo com apostas, não querer 
aceitar troco em moedas e até mesmo vestir-se com farda, sem ser militar, 
apenas para impressionar as garotas, entre outros, podem impedir que 
um bom candidato deixe de se candidatar, simplesmente, porque foi con-
denado por alguma contravenção.  
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Atenção: É muito comum o candidato fazer o parcelamento diretamente 
com a Receita Federal. Ocorre que não existe uma comunicação entre a 
Receita e a Justiça Eleitoral de forma eficaz e muitas vezes o candidato é 
surpreendido, após o registro de candidatura, com a informação de que 
não consta qualquer parcelamento, estando sem a quitação eleitoral. Nes-
te caso, aconselhamos que seja feita uma comunicação à Justiça Eleitoral 
sempre que se realizar um parcelamento ou quitação da multa diretamen-
te com a Receita Federal. 

Todo aquele que tiver alguma multa pendente com a Justiça Eleitoral não terá a quitação 
eleitoral. Não é necessário que o futuro candidato pague toda a multa. Ele poderá pagá-la 
antes do registro de candidatura, através de um parcelamento e, assim, quitar a multa em 
suaves prestações.

Aqueles que desejam se candidatar, devem ficar muito atentos à quitação eleitoral. A Cer-
tidão de Quitação Eleitoral poderá ser solicitada na internet, no site http://www.tse.jus.
br/eleitor/servicos/certidoes/certidao-de-quitacao-eleitoral. Caso não se consiga visualizar 
a certidão, deverá procurar seu Cartório Eleitoral o mais rápido possível e verificar o 
porquê do impedimento para obtê-la.

Aproveitando a oportunidade, o futuro candidato – ou eleitor – poderá verificar se está 
tudo correto com sua Certidão de Crimes Eleitorais (http://www.tse.jus.br/eleitor/ser-
vicos/certidoes/certidao-de-crimes-eleitorais) e a Certidão de Filiação Partidária (http://
www.tse.jus.br/eleitor/servicos/certidoes/certidao-de-filiacao-partidaria).

5.  Filiação Partidária

Uma importante condição de elegibilidade, e novidade para estas eleições, é a filiação 
partidária há, no mínimo, 6 (seis) meses da eleição em Partido Político. Este prazo de 
filiação era de 1 (um) ano, mas foi diminuído com a Lei 13.165/2015. Ocorre que alguns 
Partidos não alteraram seus estatutos e mantêm a obrigação de filiação partidária de 1 
(um) ano. Esta exigência de filiação por prazo superior ao mínimo estabelecido em lei é 
legal, uma vez que a própria legislação atribui competência aos Partidos para estabelecer 
prazos superiores em seus estatutos.
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A filiação partidária é um procedimento interno do Partido. O eleitor preenche uma ficha 
de inscrição e a leva ao Partido. Este, por sua vez, faz o lançamento da filiação no sistema 
“FiliaWeb”, pela internet. Nos meses de abril e outubro é enviada a lista de todos os seus 
filiados.

Ocorre que, neste procedimento, podem ocorrer algumas irregularidades que prejudicam 
muito o candidato, como a data da filiação partidária.

Para ser candidato o eleitor deve estar filiado a um partido político há pelo menos 6 me-
ses. Todavia, não raramente, o responsável pelo envio da lista de filiados à Justiça Eleitoral 
deixa de informar todas as filiações ocorridas, ou então comete erros no preenchimento 
da data de filiação.

Até antes das eleições de 2010 a Justiça Eleitoral admitia a utilização de outros documen-
tos – não oficiais – para comprovar a filiação partidária. Porém, a partir de 2010, houve 
um endurecimento no entendimento jurisprudencial, admitindo-se, agora, somente do-
cumentos oficiais, de produção não unilateral, para comprovar a filiação partidária.

Portanto, o simples fato de apresentar a ficha de registro protocolada no partido, ou até 
mesmo a ata de deferimento do registro, não mais são meios para se comprovar a filiação 
partidária.

Desta forma, aconselha-se que o eleitor fique sempre vigilante, independentemente do 
tempo de filiado, sobre sua situação de filiação partidária perante a Justiça Eleitoral, tendo 
em vista que a lista de filiados enviada pelos Partidos à Justiça Eleitoral contém o nome de 
todos os filiados, sendo antigos ou recentes.

Para o eleitor ter ciência sobre a situação de sua filiação, basta verificar a sua Certidão 
de Filiação Partidária, no site do TSE (http://www.tse.jus.br/eleitor/servicos/certidoes/
certidao-de-filiacao-partidaria) ou no próprio Cartório Eleitoral. Caso encontre alguma 
irregularidade procure um advogado e o respectivo órgão partidário. Não deixe para sa-
nar as irregularidades na última hora, pois as chances de êxito caem vertiginosamente.

Outro problema, ainda gerado por este procedimento de envio da lista de filiados à Jus-
tiça Eleitoral, é quando ocorre a dupla filiação partidária, ou seja, o eleitor estar filiado 
em dois ou mais partidos. Neste caso, após um procedimento administrativo, valerá a 
segunda filiação.

Essa dupla filiação ocorre, geralmente, por causa de dois grandes equívocos. O primeiro 
deles é quando o eleitor faz a comunicação de sua desfiliação somente ao Partido Político, 
deixando de fazê-la ao Juiz Eleitoral. O artigo 21 da Lei 9.096/95 determina expressamen-
te que “para desligar-se do partido, o filiado faz comunicação escrita ao órgão de direção 
municipal e ao Juiz Eleitoral da Zona em que for inscrito”. 

Portanto, para desfiliar-se de um partido o eleitor deve fazer a comunicação por meio de 
protocolo, tanto para o partido que objetiva desligar, quanto para o Juiz Eleitoral.
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Caso o eleitor se filie a um Partido Político antes mesmo de seu desligamento de outro 
Partido, é aconselhável que faça imediatamente a “comunicação ao partido e ao juiz de 
sua respectiva Zona Eleitoral, para cancelar sua filiação”. “Se não o fizer no dia imediato 
ao da nova filiação, fica configurada dupla filiação”.

Outro equívoco geralmente ocorrido – e que gera a dupla filiação partidária - acontece 
quando o nome do eleitor aparece em duas ou mais listas enviadas à Justiça Eleitoral. 
Algum desavisado pode, por equívoco – ou má-fé –, incluir o nome do eleitor na lista de 
filiados de um Partido Político que o eleitor não pediu sua filiação. Fatos como estes são 
muito comuns, principalmente quando alguém quer prejudicar um candidato.

Para evitar que isso ocorra, o eleitor deve ficar atento aos dados de filiação partidária 
contido na Justiça Eleitoral. Aconselha-se a conferência nas primeiras semanas de maio 
e de novembro, após o envio das listas.  Sempre que possível solicite uma certidão para o 
funcionário do Cartório Eleitoral.

Outro problema relativo à Filiação Partidária decorre do próprio Sistema do TSE. Caso 
o eleitor tenha anos de filiado em um Partido, o simples fato de mudar de domicílio elei-
toral – transferir seu título de eleitor – o faz perder, pelo menos para a Justiça Eleitoral, 
sua condição de filiado.

Assim sendo, ao realizar a transferência de domicilio eleitoral é importante que o eleitor 
tome providência para que a lista de filiados seja enviada pelo Diretório ou Comissão 
provisória de seu novo município.

Portanto, para evitar problemas relativos à filiação partidária, a diligência é o melhor 
remédio. Deixar para a última hora a solução de equívocos é colocar em risco uma cam-
panha eleitoral vitoriosa.

6.  Fidelidade Partidária – Causas de desfiliação 

É justa causa para desfiliação partidária, ou seja, sem que o detentor do cargo eletivo 
perca o mandato por infidelidade partidária:

֯֯ Mudança substancial ou desvio reiterado do programa partidário;
֯֯ Grave discriminação política pessoal;
֯֯ 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 (seis me-
ses antes do pleito eleitoral), ao término do mandato vigente. 

Lembramos que não mais subsistem as regras “legisladas” pelo Tribunal Superior Eleito-
ral por meio de Resolução para configuração da justa causa para desfiliação partidária. 



22 Capítulo III • Orientações para o período pré-eleitoral

www.fb.com/pmdb.minasgerais @pmdbmg

Ou seja, a criação de novo partido, fusão e incorporação de partido não são mais justa 
causa para desfiliação partidária. 

Por outro lado, a nova regra flexibilizou a mudança partidária ao abrir uma janela per-
manente para mudança de partido: 30 dias que antecede o prazo para o candidato estar 
filiado em um partido político. Para as eleições de 2016, a janela ocorrerá entre os dias 04 
de março de 2016 e o dia 02 de abril de 2016.

7. direitos Políticos

A Constituição da República, assim como o Código Eleitoral, especificam alguns Direitos 
Políticos do cidadão. São alguns deles:

֯֯ Direito ao Voto (art. 2º do Código Eleitoral Brasileiro) – Todo poder emana do 
povo e será exercido em seu nome, por mandatários escolhidos, direta e secretamente, 
dentre candidatos indicados por partidos políticos nacionais, ressalvada a eleição indire-
ta nos casos previstos na Constituição e em leis específicas. 

֯֯ Capacidade Política (art. 3º) – Qualquer cidadão pode pretender investidura 
em cargo eletivo, respeitadas as condições constitucionais e legais de elegibilidade e 
incompatibilidade. 

֯֯ Capacidade para o voto (art. 4º) – São eleitores os brasileiros maiores de dezoito 
anos que se alistarem na forma da lei. 

֯֯ (Artigo 14 da Constituição Federal) – A soberania popular será exercida pelo su-
frágio universal e pelo voto direto e secreto, com valor igual para todos, e, nos termos da 
lei, mediante: plebiscito; referendo; e iniciativa popular. 

֯֯ (Art. 14 § 1º) – O alistamento eleitoral e o voto são obrigatórios para os maiores de 
dezoito anos, e facultativos para: os analfabetos; os maiores de setenta anos; os maiores 
de dezesseis e menores de dezoito anos. 

֯֯ (Art. 14 § 2º) – Não podem alistar-se como eleitores os estrangeiros e, durante o 
período do serviço militar obrigatório, os conscritos.
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8. inelegibilidade e Condições de Elegibilidade

A Constituição da República, principal fonte do Direito Eleitoral, estabelece algumas 
condições de elegibilidade e inelegibilidade. São elas:

֯֯ (Art. 14 § 3º) – São condições de elegibilidade, na forma da lei: a nacionalidade 
brasileira; o pleno exercício dos direitos políticos; o alistamento eleitoral; o domicílio 
eleitoral na circunscrição; a filiação partidária; a idade mínima de: trinta e cinco anos 
para Presidente e Vice-Presidente da República e Senador; trinta anos para Governador 
e Vice-Governador de Estado e do Distrito Federal; vinte e um anos para Deputado 
Federal, Deputado Estadual ou Distrital, Prefeito, Vice-Prefeito e Juiz de Paz; e dezoito 
anos para Vereador. 

A idade mínima constitucionalmente estabelecida como condição de elegibilidade é 
verificada tendo por referencia a data da posse, salvo quando fixada em dezoito anos, 
hipótese em que será aferida no dia 15 de agosto de 2016.

Para concorrer às eleições, o candidato deverá possuir domicílio eleitoral no Município 
que pretenda concorrer, no mínimo, desde 2 de outubro de 2015 (um ano antes), e estar 
com filiação deferida pelo partido político desde 2 de abril de 2016 (seis meses antes), 
podendo o estatuto partidário estabelecer prazo superior.

֯֯ (Art. 14 § 4º) – São inelegíveis os inalistáveis e os analfabetos. 

֯֯ (Art. 14 § 5º) – O Presidente da República, os Governadores de Estado e do Distrito 
Federal, os Prefeitos e quem os houver sucedido, ou substituído no curso dos mandatos, 
poderão ser reeleitos para um único período subsequente. 

֯֯ (Art. 14 § 6º) – Para concorrerem a outros cargos, o Presidente da República, os 
Governadores de Estado e do Distrito Federal e os Prefeitos devem renunciar aos respec-
tivos mandatos até seis meses antes do pleito. 

֯֯ (Art. 14 § 7º) – São inelegíveis, no território de jurisdição do titular, o cônjuge e os 
parentes consanguíneos ou afins, até o segundo grau ou por adoção, do Presidente da 
República, de Governador de Estado ou Território, do Distrito Federal, de Prefeito ou de 
quem os haja substituído dentro dos seis meses anteriores ao pleito, salvo se já titular de 
mandato eletivo e candidato à reeleição. 

֯֯ (Art. 14 § 8º) – O militar alistável é elegível, atendidas as seguintes condições: se 
contar menos de dez anos de serviço, deverá afastar-se da atividade; se contar mais de 
dez anos de serviço, será agregado pela autoridade superior e, se eleito, passará automa-
ticamente, no ato da diplomação, para a inatividade. 
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9. desincompatibilização: quem e quando se deve afastar para ser 
candidato

A desincompatibilização é um conceito diretamente ligado à inelegibilidade. Através 
dela, o candidato dotado de capacidade eleitoral passiva (direito de ser votado), afasta-se 
da inelegibilidade e, também, da incompatibilidade para o exercício do mandato.

Conceitualmente, tem-se a desincompatibilização como o ato pelo qual o candidato é 
obrigado a se afastar de certas funções, cargos ou empregos, na administração pública, 
direta ou indireta, com vistas à disputa eleitoral.

Para ser candidato, o eleitor que ocupa determinados cargos, funções ou empregos, deve 
se afastar - em alguns casos, temporariamente e, em outros, definitivamente. É importan-
te ficar atento aos prazos de desincompatibilização.

A legislação eleitoral estabelece prazos que variam de 3 (três) meses a 6 (seis) meses an-
tes da eleição para o eleitor se desincompatibilizar. A maioria desses prazos estão con-
tidos na Lei Complementar 64/90 – a chamada “Lei das Inelegibilidades”. Contudo, 
essa lei é de difícil interpretação, sendo que a própria Justiça Eleitoral, em toda eleição, 
tenta criar um banco exemplificativo contendo o máximo de cargos e seu período de 
desincompatibilização.

A seguir, um resumo desses exemplos apresentados pela Justiça eleitoral e que podem 
orientar o eleitor acerca do momento de sua desincompatibilização:

Cargo Prefeito 
Vice-prefeito Vereador

Administrador de empresa de eco-
nomia mista destinada à exploração 
de transporte urbano, que tem como 
acionista majoritário o município.

4 meses 6 meses

Administrador de entidade represen-
tativa de classe. 4 meses 4 meses

Administrador de mercado público 
municipal (Contrato temporário p/ 
atender a necessidade excepcional)

3 meses 3 meses

Advogado-Geral da União e o Con-
sultor Geral da República.

4 meses 
(exoneração)

6 meses 
(exoneração)

Advogado – convênio OAB – assis-
tência judiciária Não há exigência Não há exigência
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Cargo Prefeito 
Vice-prefeito Vereador

Agente censitário IBGE 3 meses 3 meses

Agente comunitário de saúde. (ne-
cessidade temporária de excepcional 
interesse público)

3 meses 3 meses

Agente Fiscal de Renda – Secretaria 
de Estado de Negócios da Fazenda 4 meses 6 meses

Agente de Polícia 3 meses 3 meses

Agente penitenciário 3 meses 3 meses

Assessor de Bancada (não efetivo) 3 meses 3 meses

Assessor de Câmara de Vereador / 
Assembléia Legislativa 3 meses 3 3 meses 4

Assessor de Diretor de Sociedade de 
Economia Mista 3 meses 3 meses

Auditor Fiscal 4 meses 6 meses

Auxiliar de enfermagem. 3 meses 3 meses

Autoridade Policial 4 meses 6 meses

Autoridades Civis 4 meses 6 meses

Autoridades Militares 4 meses 6 meses

Autoridades Policiais 4 meses 6 meses

Cargo em Comissão 3 meses 3 meses

Cargos de direção, administração, ou 
representação e membros do Conse-
lho de Administração 

4 meses 6 meses

Chefe de Delegacia de Polícia Rodo-
viária Federal 4 meses 6 meses

Chefe de departamento e de divisões 
- Servidor municipal. 3 meses 3 meses

3 No acórdão n. 23697(07.06.00), do trE/Pr, entendeu-se que o prazo seria de 3 meses.
4 No acórdão n. 23697(07.06.00), do trE/Pr, entendeu-se que o prazo seria de 6 meses.
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Cargo Prefeito 
Vice-prefeito Vereador

Chefe de Divisão de Unidades 
Escolares 3 meses 3 meses

Chefe de Missão Diplomática 3 meses 3 meses

Chefe de Seção de Tributos 4 meses 6 meses

Chefe de Unidades Escolares da 
Prefeitura 3 meses 3 meses

Chefe do Executivo candidato a 
cargo diverso 6 meses 6 meses

Chefe dos órgãos de assessoramento 
direto, civil e militar, da Presidência 
da República.

4 meses 
(exoneração)

6 meses 
(exoneração)

Chefe do órgão de assessoramento 
de informações da Presidência da 
República.

4 meses 
(exoneração)

6 meses 
(exoneração)

Chefe do Estado-Maior das Forças 
Armadas.

4 meses 
(exoneração)

6 meses 
(exoneração)

Chefe Repartição Municipal do DE-
TRAN (arrecadador de IPVA) 4 meses 6 meses

Chefes do Estado-Maior da Marinha, 
do Exército e da Aeronáutica.

4 meses 
(exoneração)

6 meses 
(exoneração)

Chefes dos Gabinetes Civil e Militar 
do Governo do Estado ou do Distri-
to Federal (no mesmo Estado)

4 meses 
(exoneração)

6 meses 
(exoneração)

Comandante Polícia Militar 4 meses 6 meses

Comandantes do Distrito Naval, 
Região Militar e Zona Aérea. (no 
mesmo Estado)

4 meses  
(exoneração)

6 meses  
(exoneração)

Comandantes do Exército, Marinha 
e Aeronáutica. 4 meses 6 meses

Conselhos Municipais (Alimentação, 
assistência social, defesa civil, educa-
ção, saúde e segurança)

3 meses 3 meses

Conselheiro Tutelar 3 meses 3 meses
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Cargo Prefeito 
Vice-prefeito Vereador

Conselho Municipal dos Direitos da 
Criança de do Adolescente Não há exigência Não há exigência

Conselho Deliberativo de Fundo de 
Previdência Municipal 4 meses 6 meses

Consultor-Geral da República 4 meses 6 meses

Coordenador Regional da Fundação 
Nacional de Saúde nos Estados 3 meses 3 meses

Coordenador Regional do INAMPS 4 meses 6 meses

Defensor Público 4 meses 6 meses

Delegado de Polícia (incluindo o 
suplente) 4 meses 6 meses

Delegado de Polícia Rodoviária 
Federal 4 meses 6 meses

Delegados Ministeriais 4 meses 6 meses

Diretor Clínico de Hospital 
Municipal 4 meses 6 meses

Diretor da Fundação Hospitalar 
Municipal (cargo de livre nomeação 
e exoneração)

4 meses 6 meses

Diretor de associações municipais 
(mantidas total ou parcialmente pelo 
poder público)

4 meses 6 meses

Diretor de autarquias, empresas pú-
blicas, sociedades de economia mista 
e fundações públicas mantidas pelo 
poder público.

4 meses 6 meses

Diretor de Banco Estadual 4 meses 6 meses

Diretor de Divisão, Administração e 
Finanças 4 meses 6 meses

Diretor de empresa de natureza 
pública Internacional 4 meses 6 meses

Diretor de empresa prestadora de 
serviço ao poder público 4 meses 6 meses
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Cargo Prefeito 
Vice-prefeito Vereador

Diretor de empresa de rádio e 
televisão (Contrato com Prefeitura – 
cláusula uniforme)

Não há exigência Não há exigência

Diretor de Supermercado 
(fornecedor de bens para a 
Prefeitura-licitação)

4 meses 6 meses

Diretor de escola (incluindo o 
vice-diretor) 3 meses 3 meses

Diretor de Hospital (contrato cláusu-
las uniformes) Não há exigência Não há exigência

Diretor de Programa Estadual de 
Desestatização 3 meses 3 meses

Diretor de Serviço de Integração de 
Menores 4 meses 6 meses

Diretor do Departamento de Obras e 
Sérvios Urbanos. 3 meses 3 meses

Diretor-Geral do Departamento de 
Polícia Federal 4 meses 6 meses  

(exoneração)

Diretor Regional de Educação 4 meses 6 meses

Diretores de autarquias, empresas 
públicas, sociedade de economia 
mista, e fundações públicas e as 
mantidas pelo Poder Público.

4 meses 6 meses  
(exoneração)

Diretores de órgãos estaduais ou 
sociedades de assistência aos muni-
cípios. (no mesmo Estado)

4 meses  
(exoneração)

6 meses  
(exoneração)

Diretor-técnico de fundação hospita-
lar municipal 4 meses 6 meses

Dirigente de conselho comunitário 
sem interesse direto ou indireto na 
arrecadação de tributos

Não há exigência Não há exigência

Dirigente de Entidade de Assistência 
a municípios mantidos com verbas 
públicas.

4 meses 6 meses
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Cargo Prefeito 
Vice-prefeito Vereador

Dirigente de Entidade de Direito 
Privado (ausência de recebimento 
recurso poder público)

Não há exigência Não há exigência

Dirigente de entidade privada 
(APAE) – Não mantida pelo poder 
público

Não há exigência Não há exigência

Dirigente de entidade privada 
(APAE) – Mantida pelo poder 
público

4 meses 6 meses

Dirigente de Entidade Representati-
va de Município 4 meses 6 meses

Dirigente de Fundação instituída por 
partido político e mantida exclu-
sivamente com recurso do fundo 
partidário.

Não há exigência Não há exigência

Dirigente de fundação privada

Não há desincom-
patibilização, desde 
que a fundação não 
receba subvenção 

pública imprescin-
dível à sua existência 
ou necessário à con-
tinuidade de serviço 
prestado ao público

Não há desincom-
patibilização, desde 
que a fundação não 
receba subvenção 

pública imprescin-
dível à sua existência 
ou necessário à con-
tinuidade de serviço 
prestado ao público

Dirigente Sindical 4 meses 4 meses

Dirigente ou representante de asso-
ciação profissional não reconhecida 
legalmente entidade sindical e que 
não receba recursos públicos.

Não há exigência Não há exigência

Dirigente de Conselhos de Classe 
(OAB, CRECI, CRM, etc) 4 meses 6 meses

Eletricista – sociedade de economia 
mista 3 meses 3 meses

Empregado de empresa pública e 
sociedade de economia mista 3 meses 3 meses
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Cargo Prefeito 
Vice-prefeito Vereador

Escrevente Juramentado (Cartório) Não há exigência Não há exigência

Estagiário Não há exigência Não há exigência

Fiscal de Tributo 4 meses 6 meses

Fiscal do Instituto de Nacional de 
Seguridade Social - INSS 4 meses 6 meses

Funcionário da Superintendência de 
Portos e Hidrovias 3 meses 3 meses

Funcionário do Banco do Brasil 
(Sociedade de economia mista) 3 meses 3 meses

Funcionário de Autarquias, Empre-
sas Públicas, Sociedades de Econo-
mia Mista e Fundações Públicas e as 
mantidas pelo Poder Público. 

3 meses 3 meses

Funcionários do Fisco 4 meses 6 meses

Funcionário dos Correios 3 meses 3 meses

Gerente de Empresa que contrata 
com o Governo 4 meses 6 meses

Gerente do Banco do Brasil 3 meses 3 meses

Gerente Jurídico da Companhia 
Brasileira de Trens Urbanos 3 meses 3 meses

Gerente Regional da CDHU 4 meses 6 meses

Governadores de Estado e do Distri-
to Federal

4 meses  
(exoneração)

6 meses  
(exoneração)

Interventor da Santa Casa 5 4 meses 6 meses

Interventor estadual em município 6 meses 6 meses

Jornalista Não há exigência Não há exigência

5 Em Julgamento do trE/sP (acórdão . 148719, de 23.08.04), entendeu-se que não há exigência de afasta-
mento.
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Cargo Prefeito 
Vice-prefeito Vereador

Juiz de Paz Não há exigência Não há exigência

Liquidante de Empresa de economia 
mista (exploração de transporte 
urbano)

4 meses 6 meses

Locutor de Rádio 6 Não há exigência Não há exigência

Magistrado (afastamento definitivo) 6 meses 6 meses

Médico do INSS 3 meses 3 meses

Médico do SUS 3 meses 3 meses

Médico no exercício de função 
pública. 3 meses 3 meses

Membros conselhos diretor, fiscal ou 
consultivo de entidade representativa 
de municípios.

4 meses 6 meses

Membro de Conselho de Agência de 
Regulação 4 meses 6 meses

Membro de conselho fiscal que 
não exerce as funções de dirigente, 
administrador ou representante 
de entidade de classe mantida pelo 
Poder Público.

Não há exigência Não há exigência

Membro de conselho de adminis-
tração de empresa concessionária de 
serviço público

4 meses 6 meses

Membro de Conselho ou Fiscal 
de Sociedade de Economia Mista 
Municipal

3 meses 3 meses

Membro do Conselho Municipal da 
Criança e do Adolescente Não há exigência Não há exigência

6 Nos termos do § 1o, do art. 45, da lei 9.504/97, “a partir de 30 de junho do ano da eleição, é vedado, ainda, 
às emissoras transmitir programa apresentado ou comentado por pré-candidato, sob pena, no caso de sua 
escolha na convenção partidária, de imposição da multa… e de cancelamento do registro da candidatura 
do beneficiário”.
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Cargo Prefeito 
Vice-prefeito Vereador

Membro do Conselho Tutelar 3 meses 3 meses

Membros do Ministério Público 
(afastamento definitivo) 6 meses 6 meses

Membro de Tribunal de Contas 
(afastamento definitivo) 6 meses 6 meses

Ministro de Estado 4 meses 6 meses

Motorista de Sindicato Não há exigência Não há exigência

Oficial Substituto de Cartório 3 meses 3 meses

Oficial de Gabinete da Presidência 
da Câmara Municipal (não efetivo)

3 meses  
(exoneração)

3 meses  
(exoneração)

Policial civil 3 meses 3 meses

Policial militar 3 meses 3 meses

Policial Militar (Função de 
Comando) 4 meses 6 meses

Policial militar – Sargento (sem 
função de comando) 3 meses 3 meses

Policial Rodoviário Federal 3 meses 3 meses

Prefeitos Desnecessário 
Reeleição

6 meses  
(exoneração)

Prefeito reeleito Não é possível 6 meses (exoneração)

Prefeito reeleito ou não candidato 
em Município diverso

Não é possível se for 
reeleito 6 meses

Presidente CREA 4 meses 4 meses

Presidente da câmara de vereadores Não há exigência Não há exigência

Presidente da Comissão de Licitação 
Municipal 4 meses 6 meses

Presidente de Associações Munici-
pais (mantidas total ou parcialmente 
pelo poder público)

4 meses 6 meses

Presidente de associação de servi-
dores públicos municipais, entidade 
não sindical

Não há exigência Não há exigência
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Cargo Prefeito 
Vice-prefeito Vereador

Presidente de autarquias, empresas 
públicas, sociedade de economia 
mista, e fundações públicas e as 
mantidas pelo Poder Público.

4 meses  
(exoneração)

6 meses  
(exoneração)

Presidente de Conselho de Fun-
do Municipal de Previdência dos 
servidores

4 meses 6 meses

Presidente de Conselho Municipal 
da Criança Não há exigência Não há exigência

Presidente de Creche mantida pelo 
poder público 4 meses 6 meses

Presidente de festa popular (peão de 
boiadeiro, feira agropecuária etc) Sem previsão Sem previsão

Presidente de fundação pública 
estadual 4 meses 6 meses

Presidente de Instituição que man-
tém parcerias com o Poder Público 4 meses 6 meses

Presidente do Sindicato dos Traba-
lhadores Rurais 4 meses 4 meses

Presidente OAB 4 meses 4 meses

Presidente Órgão Municipal de 
Assistência 4 meses 6 meses

Presidente Partido Político Não há exigência Não há exigência

Professor – Regime CLT 7 3 meses 3 meses

Professor de escola pública 3 meses 3 meses

Profissional com atividades divulga-
das na mídia Não há exigência Não há exigência

Profissional liberal que presta 
serviço a Município, sem vínculo 
empregatício 

Não há exigência Não há exigência

7 Em julgamento do trE/sC(acórdão 16497, de 30.08.00) entendeu-se pela desnecessidade de desincom-
patibilização do processor de fundação de direito privado, ainda que instituída pelo poder publico, mas que 
não é mantida com recursos públicos .
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Cargo Prefeito 
Vice-prefeito Vereador

Proprietários de emissoras 
radiofônicas Não há exigência Não há exigência

Radialista 8 Não há exigência Não há exigência

Reitor de Universidade (subvencio-
nadas pelo Poder Público) 4 meses 6 meses

Representante de associações mu-
nicipais (mantidas total ou parcial-
mente pelo poder público)

4 meses 6 meses

Representante entidade patronal 
(interesse em arrecadação e fiscali-
zação de contribuições compulsórias 
arrecadadas e repassadas pela Previ-
dência Social)

4 meses 4 meses

Secretário de Administração 
Municipal 4 meses 6 meses

Secretário executivo da Coordena-
doria Municipal de Defesa Civil. 4 meses 6 meses

Secretários-Gerais, Secretários 
Executivos, Secretários Nacionais, 
Secretários Federais dos Ministérios 
e as pessoas que ocupem cargos 
equivalentes.

4 meses 
 (exoneração)

6 meses 
 (exoneração)

Secretários Municipais 4 meses 6 meses

Secretário de Estado 4 meses 6 meses

Secretário Parlamentar 3 meses 3 meses

Serventuário de Cartório - Celetista Não há exigência Não há exigência

Servidor Candidato município 
diverso Não há exigência Não há exigência

8 Nos termos do § 1o, do art. 45, da lei 9.504/97, “a partir de 30 de junho do ano da eleição, é vedado, ainda, 
às emissoras transmitir programa apresentado ou comentado por pré-candidato, sob pena, no caso de sua 
escolha na convenção partidária, de imposição da multa … e de cancelamento do registro da candidatura 
do beneficiário”.
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Cargo Prefeito 
Vice-prefeito Vereador

Servidor da Justiça Eleitoral Proibido de exercer 
atividade partidária

Proibido de exercer 
atividade partidária

Servidor do fisco 4 meses 6 meses

Servidor do INCRA 3 meses 3 meses

Servidor público (afastamento 
remunerado) 3 meses 3 meses

Servidor público 3 meses 3 meses

Servidor público (em estágio 
probatório) 3 meses 3 meses

Servidor público municipal candida-
to em município diverso Não é necessário Não é necessário

Servidor Público com cargo em 
comissão

3 meses  
(exoneração)

3 meses  
(exoneração)

Servidor público cargo em comis-
são em gabinete de parlamentar em 
Brasília

3 meses  
(exoneração)

3 meses 
 (exoneração)

Servidores públicos celetistas 3 meses 3 meses

Servidor Público da Fazenda 
Estadual 4 meses 6 meses

Servidor público federal da Câmara 
dos Deputados 3 meses 3 meses

Servidor público. Secretária 
parlamentar 3 meses 3 meses

Subdelegado de polícia 4 meses 6 meses

Superintendentes de autarquias, 
empresas públicas, sociedade de eco-
nomia mista, e fundações públicas e 
as mantidas pelo Poder Público.

4 meses 
 (exoneração)

6 meses 
 (exoneração)

Tabelião, ainda que na atividade de 
auxiliar ou substituto 3 meses 3 meses

Técnico da Receita Federal 4 meses 6 meses

Técnico de Apoio à Receita 
Tributária 4 meses 6 meses
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Cargo Prefeito 
Vice-prefeito Vereador

Técnico Fazendário de Administra-
ção e Finanças 4 meses 6 meses

Titular de serventia extrajudicial 3 meses 3 meses

Vereador Não é necessário Não é necessário

Vice-Prefeito que sucede o Prefeito 
para se candidatar A Vice-Prefeito 
novamente.

Não há exigência Não há exigência

Vice-Prefeito que sucede o Prefeito
Não há exigência  

(considera-se 
reeleição)

Não há exigência

Vice-Prefeito Não há exigência Não há exigência

Vice-presidente de associações mu-
nicipais (mantidas total ou parcial-
mente pelo poder público)

4 meses 6 meses

Vogal de junta comercial 3 meses 3 meses

Assim sendo, o eleitor que queira se candidatar deverá consultar um advogado sobre a 
necessidade de se desincompatibilizar e, inclusive, os prazos.

10. Propaganda Eleitoral Antecipada x Promoção Pessoal 

A propaganda eleitoral extemporânea ou antecipada é aquela realizada antes do perío-
do permitido em Lei e que o pretenso candidato expressamente pede voto aos eleitores. 
A introdução da Lei 13.165/2015, que alterou a lei eleitoral, somente o pedido expresso 
de voto configura propaganda eleitoral extemporânea, incidindo a penalidade pecuniária. 
Ou seja, o pedido implícito de voto ou mesmo levar ao conhecimento do eleitorado a 
candidatura, propostas de governo, bem como convites para reuniões políticas e de apoio, 
ou mesmo matérias de jornais falando da candidatura não configuram mais propaganda 
eleitoral extemporânea.

De fato, andou bem a mudança legislativa. Com poucos recursos para as campanhas eleito-
rais e com a diminuição dos prazos para realização da propaganda eleitoral, é aconselhável 
que se antecipe o debate eleitoral para garantir uma igualdade entre os candidatos, caso 
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contrário, aqueles que têm maior exposição na mídia e já ocupam um cargo eletivo saem 
com uma grande vantagem na corrida eleitoral. 

Assim, nos termos da Legislação Eleitoral, não configuram propaganda eleitoral anteci-
pada, desde que não tenha pedido explícito de voto, a menção a pretensa candidatura, a 
exaltação das qualidades pessoas dos pré-candidatos e os seguintes atos, que poderão ter 
cobertura dos meios de comunicação social, inclusive via Internet:

֯֯ A participação de filiados a partidos políticos ou de pré-candidatos em entrevistas, 
programas, encontros ou debates no rádio, na televisão e na Internet, inclusive com a ex-
posição de plataformas e projetos políticos, observado pelas emissoras de rádio e de tele-
visão o dever de conferir tratamento isonômico;

֯֯ A realização de encontros, seminários ou congressos, em ambiente fechado e à ex-
pensas dos partidos políticos, para tratar da organização dos processos eleitorais, da dis-
cussão de políticas públicas, dos planos de governo ou das alianças partidárias visando 
às eleições, podendo tais atividades ser divulgadas pelos instrumentos de comunicação 
intrapartidária;

֯֯ A realização de prévias partidárias e a respectiva distribuição de material informativo, 
a divulgação dos nomes dos filiados que participarão da disputa e a realização de debates 
entre os pré-candidatos;

֯֯ A divulgação de atos de parlamentares e de debates legislativos, desde que não se faça 
pedido de votos;

֯֯ A divulgação de posicionamento pessoal sobre questões políticas, inclusive nas redes 
sociais;

֯֯ A realização, às expensas de partido político, de reuniões de iniciativa da sociedade 
civil, de veículo ou meio de comunicação ou do próprio partido, em qualquer localidade, 
para divulgar ideias, objetivos e propostas partidárias.

Durante o período que antecede o pleito eleitoral, alguns, buscando fazer promoção pes-
soal acabam realizando uma propaganda eleitoral antecipada; outros buscando fazer uma 
propaganda antecipada – e obviamente infringir a lei – acabam fazendo uma propaganda 
pessoal. Outros, por sua vez, acabam desvirtuando a propaganda institucional, as propa-
gandas partidárias e a intrapartidária, ao realizar uma propaganda antecipada, sofrendo 
com isso as sanções aplicáveis.

Sobre estes temas, a jurisprudência é vacilante, pois a cada pleito eleitoral apresenta um 
entendimento diferente: ora mais branda, ora mais rigorosa.

Assim sendo, para estabelecermos um limite entre os tipos de propaganda – extemporânea, 
pessoal, partidária, intrapartidária e institucional – é importante conhecer seus conceitos.
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A propaganda partidária tem como objetivo a divulgação do ideário do partido po-
lítico, bem como de seu programa para a cooptação de novos filiados. Pode ainda dar 
publicidade à sua história, seus valores, suas metas, suas posições e aquilo que a isso se 
relacione. Seu regulamento encontra estribo na Lei Orgânica dos Partidos Políticos nos 
arts. 45 a 49.

A Propaganda intrapartidária consiste na divulgação de ideias com fito a captar os vo-
tos dos colegas de partido na convenção de escolha dos candidatos que disputarão cargos 
eletivos por esse partido. Tem período determinado, qual seja, 15 (quinze) dias antes da 
realização da convenção, podendo utilizar faixas e cartazes em local próximo à reunião, 
devendo providenciar sua retirada após a realização do evento. É vedada a utilização 
dessa propaganda partidária por meio de rádio, televisão e outdoor.

Propaganda institucional se presta a divulgar de forma transparente, proba, fiel à ver-
dade e objetiva os feitos e ações realizados ou patrocinados pela Administração, com 
finalidade informativa.

Propaganda eleitoral, por sua vez, é aquela que tem por fim a captação de votos dos elei-
tores para a investidura em cargo público eletivo em uma eleição concreta, procurando 
convencer o público de que determinado candidato é o mais indicado para ocupar dado 
cargo público. Sua veiculação só é possível após o dia 15 de agosto do ano eleitoral (art. 
36, caput, da Lei 9.504/97).

Promoção Pessoal é aquela em que se apresenta o nome de alguém, mas sem objetivo de 
captar votos em uma eleição geral. Este tipo de propaganda é permitido! Contudo, para 
não incorrer em transgressão à norma eleitoral, aconselha-se consultar seu advogado 
para analisar o caso concreto, uma vez que a multa eleitoral pode chegar à R$ 25.000,00.
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Capítulo IV

registro de Candidaturas

O pedido de registro deverá ser realizado até às 19 horas do dia 15 de agosto de 2016 e 
deverá ser gerado obrigatoriamente em meio digital e impresso pelo CANDex (Sistema 
obtido no site do TSE).

O Requerimento de Registro de Candidatura (RRC) será apresentado com os seguintes 
documentos:

֯֯ Declaração atual de bens preenchida no Sistema CANDex e assinada pelo candidato;

֯֯ Certidões criminais fornecidas:

֯֯ Pela Justiça Federal de 1 e 2 graus da circunscrição na qual o candidato tenha o seu 
domicílio eleitoral;

֯֯ Pela Justiça Estadual de 1o e 2o graus da circunscrição na qual o candidato tenha o 
seu domicílio eleitoral;

֯֯ Pelos Tribunais competentes, quando os candidatos gozarem de foro especial

Fotografia recente do candidato, inclusive dos vices, obrigatoriamente em formato digital 
e anexada ao CANDex, preferencialmente em preto e branco, e ainda:

֯֯  Dimensões: 161 X 225 pixels (L x A), sem moldura;
֯֯  Profundidade de cor: 8bpp em escala de cinza;
֯֯ Cor de fundo: uniforme, preferencialmente branca;
֯֯ Características: frontal (busto), trajes adequados para fotografia oficial e sem ador-

nos, especialmente aqueles que tenham conotação de propaganda eleitoral, que induzam 
ou dificultem o reconhecimento pelo eleitor;
֯֯  Comprovante de escolaridade
֯֯ Prova de desincompatibilização, quando for o caso;



40 Capítulo IV • Registro de candidaturas

www.fb.com/pmdb.minasgerais @pmdbmg

֯֯ Propostas defendidas pelos candidatos a prefeito;
֯֯ Cópia de documento oficial de identificação

Quando as certidões criminais forem positivas, o RRC também deverá ser instruído com 
as respectivas certidões de objeto e pé atualizadas de cada um dos processos indicados.

A ausência do comprovante de escolaridade poderá ser suprida por declaração de próprio 
punho, podendo a exigência de alfabetização do candidato ser comprovada por outros 
meios, desde que individual e reservadamente.

Não será permitido, na composição do nome a ser inserido na urna eletrônica, o uso de 
expressão ou de siglas pertencentes a qualquer órgão da administração pública direta, 
indireta federal, estadual, distrital e municipal.

1. Convenções Partidárias 

A escolha de candidatos pelos partidos políticos, a deliberação sobre coligações, bem 
como o sorteio do número de cada candidato, deverão ser feitas no período de 20 de julho 
a 5 de agosto de 2016, devendo serem obedecidos os seguintes requisitos:

֯֯ Obediência às normas estatutárias;
֯֯ Lavratura de ata;
֯֯ Lista de presença em livro aberto e rubricado pela Justiça Eleitoral;
֯֯ Ata da Convenção, digitada e assinada em duas vias, será encaminhada ao Juiz Elei-

toral, no prazo de 24 horas após a Convenção.

Os Partidos Políticos e os candidatos têm o direito assegurado de manter os números 
atribuídos na eleição anterior, para o mesmo cargo. O Vereador poderá requerer novo 
número independentemente de novo sorteio.

Prédios públicos poderão ser utilizados para a realização da convenção partidária, desde 
que a utilização seja comunicada ao responsável pelo prédio, no mínimo, com 72 horas 
de antecedência.

Se na deliberação sobre coligações a convenção partidária de nível inferior se opuser às 
diretrizes legitimamente estabelecidas pelo órgão de direção nacional, nos termos do res-
pectivo estatuto, poderá esse órgão anular a deliberação e os atos dela decorrentes.
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2. Coligações  

Coligação Partidária é o pacto entre dois ou mais partidos políticos com objetivo de se 
unir para vencer um pleito eleitoral. A Coligação pode ser para eleições majoritárias, 
proporcionais ou para ambas, funcionando, perante a Justiça Eleitoral e no trato das 
questões intrapartidárias, como um só partido A Legislação Eleitoral autoriza que Par-
tidos Políticos se coliguem, mas que mantenham certa coerência nesta união. Assim, é 
vedada aos partidos políticos adversários no pleito majoritário coligarem-se para o pleito 
proporcional.

A Coligação terá uma denominação que poderá ser a junção de todos os partidos políti-
cos que a compõe. Esta denominação não poderá coincidir, incluir ou fazer referência a 
nome ou a número de candidato, nem conter pedido de voto.

Uma vez coligado o Partido Político perde legitimidade para atuar perante a Justiça Elei-
toral. Somente possui legitimidade para atuar de forma isolada no processo eleitoral 
quando questionar a validade da própria coligação.

3. número de Candidatos 

Cada Partido político ou coligação poderá requerer registro de um candidato a prefeito, 
com seu respectivo vice. Para as eleições proporcionais, cada Partido ou Coligação pode-
rá requerer o registro de candidatos para a Câmara Municipal até cento e cinquenta por 
cento do número de lugares a preencher.

Nos Municípios de até 100 mil eleitores, cada coligação poderá registrar candidatos no 
total de até duzentos por cento do número de lugares a preencher.

Do número de vagas requeridas, cada partido ou coligação preencherá o mínimo de trin-
ta por cento e o máximo de setenta por cento para candidaturas de cada sexo. Não se trata 
aqui de reserva de vagas (como antes de 2009), mas sim de obrigatoriedade de lançamen-
to de candidaturas observado o mínimo legal para cada sexo, sob pena de indeferimento 
de toda a chapa de candidatos.

No caso de as convenções para a escolha de candidatos não indicarem o número máximo 
de candidatos, os órgãos de direção dos respectivos partidos políticos poderão preencher 
as vagas remanescentes, requerendo o registro até 2 de setembro de 2016.

Só existe vaga remanescente se a Convenção Partidária não indicar número máximo de 
candidatos. Caso seja apresentado número máximo em convenção, mas com candidato 
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sem o Pedido de Registro de Candidatura, não há que se falar em vaga remanescente. 

Se o Partido ou a Coligação não requerer o registro de algum candidato, este poderá fazê-
-lo no prazo máximo de 48 horas seguintes à publicação da lista dos candidatos (RRCI).

4. Substituição de Candidatos 

Até a data da eleição, o partido político poderá requerer o cancelamento do registro do 
candidato que dele for expulso, em processo no qual seja assegurada ampla defesa, com 
observância das normas estatutárias.

É facultado ao partido político ou à coligação substituir candidato que tiver seu registro 
indeferido, inclusive por inelegibilidade, cancelado ou cassado, ou ainda que renunciar 
ou falecer após o termo final do prazo do registro. A substituição deverá ser realizada no 
prazo de 10 dias contados do fato ou da notificação do partido da decisão judicial que deu 
origem à substituição. Mas, para substituição se tornar efetiva, o novo pedido de registro 
deve ser apresentado no prazo de 20 dias antes do pleito, exceto no caso de falecimento 
do candidato.

Nas eleições majoritárias, se o candidato for de coligação, a preferência pela substituição 
é do partido em que for filiado o substituído. Caso haja renúncia expressa do direito de 
preferência, a substituição deverá ser feita por decisão da maioria absoluta dos órgãos 
executivos de direção dos partidos políticos coligados.

O ato de renúncia deverá ser apresentado ao Juiz Eleitoral e só terá validade se vier acom-
panhado de firma reconhecida por tabelião ou por duas testemunhas. Uma vez apre-
sentada a renúncia, o candidato fica impedido de voltar a concorrer ao mesmo cargo na 
mesma eleição
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Capítulo V

ProPaganda eleitoral

Para as eleições de 2016, a propaganda eleitoral só será permitida a partir do dia 16 de 
Agosto de 2016. Nas eleições anteriores a propaganda eleitoral era permitida a partir 5 
de julho do ano eleitoral. Com isso serão 45 dias a menos para realização da propaganda 
eleitoral.

A propaganda eleitoral deverá respeitar o direito autoral, sendo vedado o plágio e a pro-
paganda que utilize de criação intelectual sem autorização do respectivo autor ou titular.

São requisitos de toda e qualquer propaganda eleitoral para o cargo majoritário (Prefeito):

A coligação usará, sob sua denominação, as legendas de todos os partidos que a integram;

Deverá constar o nome do candidato a vice, de modo claro e legível, em tamanho não 
inferior a trinta por cento do nome do titular.

São requisitos de toda e qualquer propaganda eleitoral para o cargo proporcional 
(Vereador):

Cada partido político usará apenas a sua legenda sob o nome da coligação;

O nome da Coligação não poderá coincidir, incluir ou fazer referência a nome ou a nú-
mero de candidato, nem conter pedido de voto.

A realização de ato de propaganda eleitoral não depende de licença da polícia, mas esta 
deverá ser comunicada, no prazo de vinte e quatro horas antes do evento, para garantir a 
prioridade da utilização do espaço, evitando-se que dois atos de campanha sejam marca-
dos para o mesmo local e horário.

1. Adesivos 

֯Ŧ Pode!
֯֯ Os adesivos são engenhos de publicidade que tem a característica de aderir a algo, 

por meio de uma espécie de cola, de forma não permanente, mesmo que em alguns casos 
a retirada da propaganda cause dano ao objeto fixado (o que é muito comum).
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֯֯ Essa forma de propaganda pode ser fixada ao corpo, imóveis particulares que não 
sejam de uso comum, veículos de transporte particular, vestuário, etc.

Atenção:

 ŵ Desde que não haja coação, inexiste impedimento que o funcionário 
público e trabalhador utilize adesivos do candidato de sua preferência. 
(ex. TRE/SP Representação n. 762255);

 ŵ Eleitor pode votar utilizando adesivo (Resolução TSE 23.191/2010, 
em seu art. 49 e a Lei 9.504/97, art. 39-A);

 ŵ Adesivos não podem ultrapassar o tamanho de meio metro quadrado;

 ŵ Em veículos é vedada a plotagem de carro. A nova legislação autoriza 
apenas a propaganda em veículo por meio de adesivos microperfurados 
(seethru) até a extensão total do para-brisa traseiro. Em outras posições, 
os adesivos poderão ter o tamanho de cinquenta centímetros por qua-
renta centímetros, vedada a justaposição.

2. Alto-falantes e sonorização fixa

֯Ŧ Pode!
֯֯ Utilização entre as 8 horas e as 22 horas.

֯֯ Não pode ser utilizado dentro da distância mínima de 200m das sedes dos Pode-
res Executivo e legislativo da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, 
das sedes dos órgãos judiciais, dos quartéis e de outros estabelecimentos militares, dos 
hospitais e casas de saúde e, por fim das escolas, bibliotecas públicas, igrejas e teatros, 
quando em funcionamento.

3.  árvores e Jardins em área particular

֯Ŧ Pode!
֯֯ A propaganda eleitoral em árvores e jardins situados em área particular é autorizada 

(ex. TRE/MG Decisão n. 460), desde que seja mediante fixação de adesivo ou papel que 
não ultrapasse o tamanho de meio metro quadrado.
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4. árvores e Jardins em área pública

֯ť não Pode!
֯֯ A legislação eleitoral expressamente proíbe a propaganda eleitoral em árvores e jar-

dins localizados em área pública.

5. Balões

֯˵ Pode?
֯֯ Uma das grandes novidades nas últimas campanhas eleitorais foi a utilização de ba-

lões para a realização de propaganda eleitoral, pois proporcionou um grande impacto 
visual no engenho publicitário.

֯֯ Nos bens particulares, nos termos da legislação, somente poderia ocorrer a propa-
ganda eleitoral por meio de adesivo ou papel, vetando-se, portanto, a utilização de balões 
. Haveria duas possibilidades para utilização de balões. A primeira seria na sede de Co-
mitê Central, uma vez que neste espaço é admitida a realização de propaganda eleitoral 
fora dos pesados limites estabelecidos. Outra possibilidade seria no enfeite das mesas de 
distribuição de material de campanha, ou mesmo por cabos eleitorais.

֯֯ O risco da exposição dos balões é a aplicação de uma interpretação muito restritiva 
da Justiça Eleitoral, onde se atribuiria ao balão a subjetividade do “efeito de outdoor”, ou 
mesmo uma interpretação desmedida do art. 37, da Lei 9.504/97, entendendo-se que o 
balão está na hipótese de vedação da “exposição de placas, estandartes, faixas, cavaletes, 
bonecos e assemelhados”.

6. Banca de revista

֯ť não Pode!
֯֯ A propaganda em banca de revista não é permitida, seja ela realizada dentro do es-

tabelecimento, como em sua área exterior, por ofender o art. 37 da Lei 9.504/97 e o art. 
11 da Resolução TSE 23.191/2010, por dois motivos: o primeiro porque é proibida a 
realização em bens de uso comum e em segundo, e, principalmente, porque a banca de 
revista, para funcionar, necessita da permissão do poder público.
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֯֯ Este entendimento foi sedimentado pelo RESP 25610, do Tribunal Superior Eleitoral.

7. Bandeiras

֯Ŧ Pode!
֯֯ Pode haver deslocamento a qualquer lugar, inclusive em bens de uso comum, 

tais como cinema, igrejas, teatros, etc, portando sua bandeira, desde que não haja 
aglomeração;

֯֯ O eleitor pode ir votar portando sua bandeira, conforme estabelece o art. 49 da Re-
solução TSE 23.191/2010 e o art. 39-A da Lei 9.504/97, desde que não se aglomere com 
outros eleitores. A manifestação deve ser silenciosa.

֯֯ Pode haver aglomeração nas vias públicas para agitar a bandeira, desde que não atra-
palhe o trânsito de pessoas e veículos.

֯֯ O “bandeiraço” de cabos eleitorais e apoiadores pode ser realizado até às 22 horas do 
dia que antecede a eleição. 

8. Barrancos – muro de contenção – Bem Particular

֯Ŧ Pode!
֯֯ Sendo propriedade particular é permitido, devendo observar o limite de meio metro 

quadrado da propaganda eleitoral e ser realizado por meio de adesivo ou afixação de 
papel.

9. Barrancos – muro de contenção – Bem Público

֯ť não Pode!
֯֯ Sendo bem público não é permitida a propaganda eleitoral.
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10. Bens Particulares 

֯Ŧ Pode!
֯֯ É permitida a fixação de Propaganda Eleitoral em bens particulares, desde que estes 

não sejam de uso comum, não excedam a meio metro quadrado, e sejam na forma de 
adesivo ou em papel.

֯֯ Não é permitido o pagamento em troca de espaço para veiculação de propaganda 
eleitoral em bens particulares (Lei 9504/97, art. 37, § 8º).

֯֯ A justaposição de adesivos ou de papel, cuja dimensão exceda a meio metro quadra-
do, caracteriza propaganda irregular em razão do efeito visual único, ainda que a publi-
cidade, individualmente, tenha respeitado o limite de meio metro quadrado.

11. Bens Públicos

֯ť não Pode!
֯֯ Não é permitida a fixação Propaganda Eleitoral em bens públicos ou de uso comum

12.  “Boca de urna” e Fiscalização?

֯ť não Pode!
֯֯ A boca de urna, assim como qualquer ato de propaganda eleitoral que não configure 

manifestação silenciosa da vontade do eleitor, é proibida no dia da eleição.

֯֯ A boca de urna é crime, punível com detenção, de seis meses a um ano, com a alter-
nativa de prestação de serviços à comunidade pelo mesmo período e multa no valor de 
cinco mil a quinze mil UFIR. 

Atenção!

 ŵ  É muito comum, tendo em vista a proibição de realização da “boca de 
urna”, os candidatos jogarem, na madrugada do dia da eleição, todo seu 
material de propaganda nas ruas, próximo às sessões eleitorais.
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 ŵ  Em que pese o ato acima descrito ser feito de forma escondida e mes-
mo vários julgados não terem considerado delituosa a prática de jogar 
material de propaganda eleitoral nas ruas, no dia da eleição (ex. Ac. TRE 
1275/2005), a atual Resolução do TSE vedou expressamente o “derra-
me ou anuência com o derrame de material de propaganda no local de 
votação ou nas vias próximas, ainda que realizado na véspera da elei-
ção”, configurando-se propaganda irregular e prática de crime de boca 
de urna.

 ŵ A Lei 9.504/97 autoriza que os partidos ou coligações nomeiem fiscais 
para trabalharem no dia da eleição, sendo que estes podem ficar dentro 
da sessão eleitoral ou até mesmo nas ruas, para exercer a fiscalização da 
eleição e aos outros candidatos.

 ŵ Estes fiscais, desde o advento da Lei 12.034, não podem usar vesti-
menta padronizada (Lei nº 9.504/97, art. 39-A, § 3º). Também deverão 
ter mais de 18 anos de idade e portar credenciais expedidas pelo partido 
ou coligação, sendo que o presidente do partido ou o representante da 
coligação deverá registrar na Justiça Eleitoral o nome das pessoas autori-

zadas a expedir as credenciais dos fiscais (art. 65 da Lei 9.504/97).

13. Blog

֯Ŧ Pode!
֯֯ Com a Lei 12.034/2009 permitiu-se a utilização de um dos principais recursos de 

comunicação entre candidato e eleitor: a internet e todos os seus recursos.

֯֯ Dentre os inúmeros recursos advindos da internet destacam-se os chamados blogs, 
um site cuja estrutura permite a atualização rápida a partir de acréscimos dos chamados 
artigos, ou “posts”. Estes são, em geral, organizados de forma cronológica inversa, tendo 
como foco a temática proposta do blog, podendo ser escritos por um número variável de 
pessoas, de acordo com a política do blog.

֯֯ Os blogs, diferentemente dos sites oficiais de candidatos e partidos, não precisam ser 
informados à justiça eleitoral e não necessitarão ser hospedados em provedor de serviço 
de internet estabelecido no País.
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14. Bonecos

֯ť não Pode!
֯֯ Os bonecos destinados à propaganda eleitoral, sejam eles fixos ou não, estão expres-

samente proibidos pela legislação eleitoral.

15. Brindes

֯ť não Pode!
֯֯ A legislação eleitoral considera brinde todo e qualquer bem ou material que possa 

proporcionar vantagem ao eleitor (Lei nº 9.504/97, art. 39, § 6º). 

֯֯ Neste sentido, para ser considerado brinde, não é levado em consideração o custo da 
propaganda eleitoral, mas sim qualquer bem ou material que traga vantagem ao eleitor, 
tais como, calendário, lixa de unha, caneta, camiseta, chaveiro, boné, cestas básicas, etc.

16. Broches

֯Ŧ Pode!
֯֯  Broche é um acessório decorativo projetado para ser preso ao vestuário, usados com 

fim de se exercer a publicidade e a propaganda eleitoral de um candidato.

֯֯  Por ser autorizado pela legislação eleitoral, não são considerados como brindes, po-
dendo, inclusive, ser utilizado pelo eleitor quando do exercício do voto (Resolução TSE 
23.191/2010, art. 49 e a Lei 9.504/97, art. 39-A)

17. Caminhadas

֯Ŧ Pode!
֯֯ A caminhada, como ato de propaganda eleitoral, pode ser realizada até às 22 horas do 

dia que antecede a eleição (Lei nº 9.504/97, art. 39, § 9º).
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֯֯ Nos termos do art. 39 e seu § 1º, da Lei 9594/97, para realização deste evento inde-
pende de licença da polícia, contudo esta deverá ser comunicada com, no mínimo, 24 
horas de antecedência, a fim de que esta lhe garanta, segundo a prioridade do aviso, o 
direito contra quem pretende usar o local no mesmo dia e horário.

18. Camisetas – doação por candidato a eleitor

֯˵ não Pode?
֯֯ As camisetas como material de propaganda eleitoral estão proibidas desde as eleições 

de 2006, não sendo permitido que o candidato, partido, coligação ou apoiadores façam a 
distribuição de camisetas de campanha por se configurar em brinde.

19. Camisetas – trabalhadores da campanha

֯Ŧ Pode!
֯֯ O que está proibido é a confecção, utilização e distribuição de camisetas a eleitores 

pelo candidato. Não há impedimento de que o eleitor confeccione e use sua própria ca-
miseta e, desta forma, manifeste sua intenção eleitoral, podendo, inclusive, votar trajan-
do sua própria camiseta (Resolução TSE 23.191/2010, art. 49 e a Lei 9.504/97, art. 39-A)

֯֯ Não há impedimento legal para que o candidato confeccione camisas e as distribua 
para os membros que estão trabalhando na campanha eleitoral (TRE/PA RE 4122), não 
podendo estas camisetas conter o nome, número ou cargo da disputa do candidato.

֯֯ É evidente que o não aconselhamento de se fazer a camiseta contendo o nome, nú-
mero ou cargo da disputa do candidato não impede que a esta camiseta seja fixado um 
adesivo.

֯֯ Por fim, insta salientar que desde a Lei 12.034/2009, está proibido que os fiscais no-
meados pelos partidos ou coligações para trabalharem no dia da eleição exercendo a 
fiscalização portem vestimenta padronizada. Permitido somente o crachá para identifi-
cação dos fiscais (Lei nº 9.504/97, art. 39-A, § 3º).
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20. Candidato cantor, artista fazer apresentação em comício

֯ť não Pode!
֯֯ O candidato que seja cantor ou artista pode candidatar normalmente a uma eleição, 

contudo não poderá, durante seus comícios, fazer qualquer apresentação artística.

֯֯ A jurisprudência tem admitido que “a simples participação de um artista em comí-
cio, em apoio a candidato de sua preferência, não transforma o evento em showmício, se 
ele não fizer nenhum tipo de apresentação artística” (TRE/PR – AC 35856).

21. Carreatas

֯Ŧ Pode!
A carreata, como ato de propaganda eleitoral, pode ser realizada até às 22 horas do dia 
que antecede a eleição (Lei nº 9.504/97, art. 39, § 9º).

֯֯ Nos termos do art. 39 e seu § 1º, da Lei 9594/97, para realização deste evento inde-
pende de licença da polícia, contudo esta deverá ser comunicada com, no mínimo, 24 
horas de antecedência, a fim de que esta lhe garanta, segundo a prioridade do aviso, o 
direito contra quem pretende usar o local no mesmo dia e horário.

Atenção:

 ŵ A participação em carreata deverá ser um ato de espontaneidade do 
eleitor, não sendo permitida a distribuição gratuita de combustível, 
sendo que esta conduta poderá configurar capitação ilícita de sufrágio 
(TRE/SC 999883216). 

 ŵ Da mesma forma, não poderá participar da carreata os veículos per-
tencentes ao poder público ou que prestem serviços públicos, muito me-
nos veículos que dependam de cessão ou permissão, tais como táxis (Lei 
nº 9.504/97, art. 37 e 73).

 ŵ Outra inovação trazida pela lei 12.034/2009 foi a proibição do trio elé-
trico participar de carreata, tendo em vista que, agora, estes só podem ser 
utilizados para sonorização de comícios (Lei nº 9.504/97, art. 39, § 10º).
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22. Carro de som

֯˵ Pode?
֯֯ É permitida a circulação de carro de som como meio de propaganda eleitoral, desde 

que observado o limite de oitenta decibéis de nível pressão sonora, medido a sete metros 
de distância do veículo.

֯֯ Nos termos da legislação eleitoral, carro de som é qualquer veículo, motorizado ou 
não, ou ainda tracionado por animais, que use equipamentos de som com potência no-
minal de amplificação de, no máximo, dez mil watts e que transite divulgando jingles ou 
mensagens de candidatos.

֯֯ Utilização entre as 8 horas e as 22 horas.

֯֯ Deve ser respeitada a distância mínima de 200m das sedes dos Poderes Executivo 
e Legislativo da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, das sedes 
dos órgãos judiciais, dos quartéis e de outros estabelecimentos militares, dos hospitais 
e casas de saúde e, por fim das escolas, bibliotecas públicas, igrejas e teatros, quando em 
funcionamento.

֯֯ É proibido o uso do trio elétrico como carro de som, tendo em vista que, agora, estes 
só podem ser utilizados para sonorização de comícios (Lei nº 9.504/97, art. 39, § 10º).

֯֯ Pode ser realizada até o dia que antecede a eleição. 

23. Cartazes e placas móveis em vias públicas

֯ť não Pode!
֯֯ A exposição de cartazes e placas móveis, destinados à propaganda eleitoral, sejam 

eles fixos ou não, estão expressamente proibidos pela legislação eleitoral.

24. Cartazes luminosos

֯ť não Pode!
֯֯ A utilização de engenhos ou de equipamentos publicitários ou ainda de conjunto de 

peças de propaganda que justapostas se assemelhem ou causem efeito visual de outdoor 
também é vedado.
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25. Cavaletes

֯ť não Pode!
֯֯ A exposição de cavaletes, destinados à propaganda eleitoral, sejam eles fixos ou não, 

estão expressamente proibidos pela legislação eleitoral.

26. Coluna em Jornal

֯Ŧ Pode!
֯֯ A Consulta n° 1053, respondida pelo Tribunal Superior Eleitoral, afirmou que o “Ci-

dadão, mesmo detentor de cargo eletivo, que assine coluna em jornal pode mantê-la no 
período eleitoral, ainda que seja candidato, uma vez que, diferentemente do tratamento 
dado às emissoras de rádio e TV, cujo funcionamento depende de concessão, permissão 
ou autorização do poder público, admite-se que os jornais e demais veículos da imprensa 
escrita possam assumir determinada posição em relação aos pleitos eleitorais”.

֯֯ É importante ressaltar que o candidato que assine coluna não poderá utilizar sua 
coluna para fazer propaganda eleitoral. 

27. Comícios

֯Ŧ Pode!
֯֯ É permitido nos comícios utilizar aparelhagem de sonorização fixa e trio elétrico. 

(Lei nº 9.504/97, art. 39, §§ 4º e 10).

֯֯ Os comícios podem ser realizados no horário compreendido entre as 8 horas e as 
24 horas. No comício de encerramento da campanha o limite será estendido para mais 
duas horas.

֯֯ Não é permitido a realização de showmício e de evento assemelhado para promoção 
de candidatos e a apresentação, remunerada ou não, de artistas com a finalidade de ani-
mar comício e reunião eleitoral (Lei nº 9.504/97, art. 39, § 7º). Contudo, a jurisprudência 
tem admitido que “a simples participação de um artista em comício, em apoio a candi-
dato de sua preferência, não transforma o evento em showmício, se ele não fizer nenhum 
tipo de apresentação artística (TRE/PR – AC 35856)”.
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֯֯ Cabe aos Juízes Eleitorais das Zonas Eleitorais julgar as reclamações sobre a localiza-
ção dos comícios (Código Eleitoral, art. 245, § 3º).

֯֯ Fazer comício no dia da eleição é crime punível com detenção de 6 meses a 1 ano, 
com a alternativa de prestação de serviços à comunidade pelo mesmo período e multa 
no valor de R$ 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 
9.504/97, art. 39, § 5º, I a III).

֯֯ Participar o estrangeiro ou brasileiro que não estiver no gozo dos seus direitos polí-
ticos de comícios é crime punível com detenção de até 6 meses e pagamento de 90 a 120 
dias-multa (Código Eleitoral, art. 337, caput).

֯֯ Desde as 48 horas antes até 24 horas depois da eleição é proibida a realização de 
comícios ou reuniões públicas (Código Eleitoral, art. 240, parágrafo único).

֯֯ Nos termos do art. 39 e seu § 1º, da Lei 9594/97, para realização deste evento inde-
pende de licença da polícia, contudo esta deverá ser comunicada com, no mínimo, 24 
horas de antecedência, a fim de que esta lhe garanta, segundo a prioridade do aviso, o 
direito contra quem pretende usar o local no mesmo dia e horário.

28. Comitê Central de Campanha

֯Ŧ Pode!
֯֯ Poderão ser inscritos em destaque o nome e o número do candidato, desde que o 

formato não assemelhe ou gere efeito de outdoor. 

֯֯ Nos outros comitês de campanha (que não o central) deverão ser aplicados todos os 
limites impostos para a divulgação dos dados da candidatura. 

֯֯ O candidato deverá informar ao Juiz Eleitoral o endereço de seu Comitê Central.

29. Convenção Partidária

֯Ŧ Pode!
֯֯ É permitida a realização, na quinzena anterior à escolha pelo partido político, de 

propaganda intrapartidária, inclusive mediante a fixação de faixas e cartazes em local 
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próximo da convenção, com mensagem aos convencionais, vedado o uso de rádio, tele-
visão e outdoor (Lei nº 9.504/97, art. 36, § 1º).

֯֯ As faixas e cartazes em local próximo da convenção deverão ser imediatamente 
retiradas após a respectiva convenção, sob pena de configurar propaganda eleitoral 
antecipada.

30. debates

֯Ŧ Pode!
֯֯ Os debates, transmitidos por emissora de rádio ou de televisão, serão realizados 

segundo regras estabelecidas em acordo celebrado entre os partidos políticos e a pessoa 
jurídica interessada na realização do evento, dando ciência à Justiça Eleitoral.

֯֯ Para o primeiro turno serão aprovadas as regras, inclusive as que definam o número 
de participantes, que obtiverem a concordância de dois terços dos candidatos aptos 
para o cargo de prefeito, e de pelo menos dois terços dos partidos ou coligações com 
candidatos aptos, no caso de cargo de vereador.

֯֯ São considerados aptos os candidatos filiados a partido político com representação 
superior a nove parlamentares na Câmara dos Deputados e que tenham requerido o 
registro de candidatura na Justiça Eleitoral.

֯֯ Na elaboração das regras não poderá ser excluído candidato considerado apto; caso 
o candidato apto aceite sua exclusão poderá sua participação no debate ser convertida 
em entrevista, sem que isso configure tratamento privilegiado.

֯֯ Ressalta-se que esta regra, introduzida pela Lei n° 13.165/2015, é de Constitucio-
nalidade duvidosa; contudo, a regra permanece em vigor até que o STF se pronuncie.

֯֯ Inexistindo acordo, segue-se a regra estabelecida na Legislação Eleitoral, assegura-
da a participação de candidato dos partidos políticos que possuam mais de nove repre-
sentantes na Câmara dos Deputados, facultada a dos demais. Em nosso entendimento, 
o número de Deputados refere-se à representação de cada partido (e não do total da 
Coligação) resultante da eleição, ressalvadas as mudanças de filiação partidária que 
não tenham sido contestadas ou cuja justa causa tenha sido reconhecida pela Justiça 
Eleitoral.
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31. divulgação de obras

֯Ŧ Pode!
֯֯ A divulgação de obras por candidato, realizada na propaganda eleitoral, não confi-

gura propaganda institucional vedada durante o período eleitoral, uma vez que não há 
pagamento desta pelo erário público.

֯֯ Desta forma, a jurisprudência eleitoral sedimentou o entendimento que a divulgação 
de obras na propaganda eleitoral, além de ser permitida, caracteriza informações ineren-
tes ao debate político (TRE/MS RE 1075).

32. divulgação de atuação parlamentar

֯Ŧ Pode!
֯֯ A divulgação de atuação parlamentar, da mesma forma que a divulgação de obras, é 

permitida pela legislação e pela jurisprudência.

֯֯ Ressalte-se que a divulgação de atos de parlamentares, desde que não se mencione a 
possível candidatura, ou se faça pedido de votos ou de apoio eleitoral, pode ser realizada 
até antes do dia 15 de agosto de 2016. (Lei nº 9.504/97, art. 36-A):

33. dVd ou Cd - distribuição

֯Ŧ Pode!
֯֯ A distribuição de CD e DVDs como material de propaganda eleitoral, com vídeos e 

jingles de candidatos, não configura brinde, sendo, portanto, permitida.

֯֯ Contudo, salienta-se que neste material não poderá conter qualquer vídeo, foto ou 
música de temas diferentes da propaganda eleitoral e que possa gerar alguma vantagem 
ao eleitor.
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34. E-mail

֯Ŧ Pode!
֯֯ A propaganda eleitoral na internet utilizando e-mail é permitida (Lei nº 9.504/97, 

art. 57-B), tendo em vista que é livre a manifestação do pensamento por meio da rede 
mundial de computadores, desde que os endereços de destinatários sejam cadastrados 
gratuitamente pelo candidato, partido ou coligação (§3º do art. 58 e do art. 58-A da Lei 
nº 9.504/97);

֯֯ Contudo, as mensagens eletrônicas deverão dispor de mecanismo que permita seu 
descadastramento pelo destinatário, obrigado o remetente a providenciá-lo no prazo de 
48 horas (Lei nº 9.504/97, art. 57-G, caput), sob pena de multa e R$ 100,00 (cem reais), 
por mensagem (Lei nº 9.504/97, art. 57-G, parágrafo único).

35. Faixas

֯ť não Pode!
֯֯ A exposição de faixas em vias públicas, seja ela fixa ou móvel, como ato de propagan-

da eleitoral, está expressamente proibida pela legislação eleitoral.

֯֯ Da mesma forma, a colocação de faixa em bens particulares também está proibida 
pois somente é permitida a fixação de papel ou adesivo em tamanho de até meio metro 
quadrado.

36. Filme

֯Ŧ Pode!
֯֯ É permitida a transmissão de vídeo com a história do candidato em eventos de cam-

panha, como, por exemplo, reuniões públicas e comícios (Consulta TSE 1261).

֯֯ Não é permitida a realização de propaganda eleitoral nos espaços que antecedem as 
sessões de cinema (Consulta TRE/SC n° 1975) 
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37. Horário Eleitoral Gratuito

֯Ŧ Pode!
֯֯ A propaganda no rádio e na televisão se restringirá ao horário gratuito, veiculado no 

período de 26 de agosto a 29 de setembro de 2016, vedada a veiculação de propaganda 
paga;

֯֯ A transmissão da propaganda no horário eleitoral gratuito será assegurada nos mu-
nicípios em que haja emissora de rádio e de televisão e naqueles em que pode ocor-
rer o segundo turno, bem como naqueles que seja operacionalmente viável realizar a 
retransmissão;

֯֯ O horário eleitoral em rede, nas eleições Municipais, será realizado somente para o 
cargo de prefeito, de segunda-feira a sábado, e terá duração de 20 minutos diários: no 
rádio, das 7 horas a 7 horas e 10 minutos e das 12 horas às 12 horas e 10 minutos; na 
televisão, da 13 horas às 13 horas e 10 minutos e das 20 horas e 30 minutos às 20 horas 
e 40 minutos;

֯֯ O horário eleitoral por meio de inserções nas eleições Municipais será realizado para 
o cargo de prefeito (60% do tempo) e vereador (40% do tempo), todos os dias da semana, 
com um total de 70 minutos diários ao longo da programação, entre 5 e 24 horas;

֯֯ A distribuição do tempo para o horário gratuito em rede e nas inserções será dividi-
do na proporção de 10% do tempo para todos os candidatos e 90% distribuídos propor-
cionalmente ao número de representantes na Câmara dos Deputados, considerados, no 
caso de coligação para eleições majoritárias, o resultado da soma do número de repre-
sentantes de todos seis maiores que a integrem e, nos casos de coligações proporcionais, 
o resultado da soma do número de representantes de todos os partidos que a integrem;

֯֯ É vedada a inclusão no horário destinado aos candidatos a vereador propaganda do 
candidato a prefeito ou vice-versa, ressalvada a utilização, durante a exibição do progra-
ma, de legendas com referência aos candidatos majoritários ou, ao fundo, de cartazes 
ou fotografias desses candidatos, ficando autorizada a menção ao nome e ao número de 
qualquer candidato do partido ou da coligação. Além disso, é facultada a inserção de 
depoimento de candidatos a vereador no horário destinado ao cargo de Prefeito e vice-
-versa, registrados sob o mesmo partido ou coligação, desde que o depoimento consista 
exclusivamente em pedido de voto ao candidato que cedeu o tempo;

֯֯ Nos programas e inserções só poderão aparecer, em gravações internas e externas, 
candidatos, caracteres com propostas, fotos, jingles, clipes com música ou vinhetas, in-
clusive de passagem, com indicação do número do candidato ou partido, bem como 
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seus apoiadores, sendo vedadas montagens, trucagens, computação gráfica, desenhos 
animados e efeitos especiais;

֯֯ Será permitida a veiculação de entrevistas com o candidato e de cenas externas nas 
quais ele, pessoalmente, exponha.

֯֯ Serão desconsideradas as mudanças de filiação partidária, ressalvada a hipótese de 
criação de nova legenda, quando prevalecerá a representatividade política conferida aos 
parlamentares que migraram diretamente dos partidos pelos quais foram eleitos para o 
novo partido político, no momento de sua criação;

38. igreja

֯ť não Pode!
֯֯ Não é permitida a realização de propaganda eleitoral em Igrejas, tendo em vista que 

estes locais são bens de uso comum (TRE/SP – RE 30481).

39. imóvel tombado

֯Ŧ Pode!
֯֯ Não existe vedação legislativa para realizar propaganda eleitoral em imóvel tombado. 

Contudo, a Lei 9.605/98 proíbe que se piche, grafite ou conspurque coisa tombada.

֯֯ Desta forma, a propaganda em imóvel tombado não poderá, de forma alguma, dani-
ficá-lo, sob pena de detenção de três meses a um ano, além de aplicação de multa.

40. internet

֯Ŧ Pode!
֯֯ A propaganda eleitoral na internet é permitida após o dia 16 de agosto do ano de 

2016 e poderá ser realizada nos sítios do candidato, em sítio do partido, por blogs e 
mensagens eletrônicas.
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֯֯ É vedada a veiculação de qualquer tipo de propaganda eleitoral paga na internet 
(Lei nº 9.504/97, art. 57-C, caput) e, ainda que gratuita, é vedada a veiculação em sítios 
de pessoas jurídicas e oficiais ou hospedados por órgão ou entidade da administração 
pública direta ou indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.

֯֯ É permitida a reprodução virtual das páginas do jornal impresso na internet, desde 
que seja feita no sítio do próprio jornal, independentemente do seu conteúdo, devendo 
ser respeitado integralmente o formato gráfico e o conteúdo editorial da versão impressa.

֯֯ Os sites dos candidatos, dos partidos e das coligações deverão ter os endereços co-
municados à Justiça Eleitoral e deverão estar hospedados em provedor estabelecido no 
Brasil.

֯֯ Os blogs, redes sociais, sítios de mensagens instantâneas e assemelhados, cujo con-
teúdo seja gerado por candidato, partido ou coligações não precisam ser informados à 
Justiça Eleitoral e não precisa estar hospedado em provedor estabelecido no Brasil.

֯֯ As mensagens eletrônicas podem ser enviadas para os endereços cadastrados gra-
tuitamente pelo candidato, pelo partido ou pela coligação, sendo vedada a compra de 
banco de dados. 

֯֯ Aqueles que são impedidos de fazer doação para a campanha eleitoral também são 
vedados de fazer a utilização, doação ou cessão de cadastro eletrônico de seus clientes, 
em favor de candidatos, de partidos ou de coligações;

֯֯ A divulgação de propaganda e de mensagens relativas ao processo eleitoral, inclusive 
quando proveniente de eleitor, não pode ser impulsionada por mecanismos ou serviços 
que, mediante remuneração paga aos provedores de serviço, potencializam o alcance e 
a divulgação da informação para atingir usuários que, normalmente, não teriam acesso 
ao seu conteúdo.

41. Jornal

֯Ŧ Pode!
֯֯ É permitida, até a antevéspera das eleições, a divulgação paga, na imprensa escrita, 

e a reprodução na internet do jornal impresso, de até 10 (dez) anúncios de propaganda 
eleitoral, por veículo, em datas diversas, para cada candidato, no espaço máximo, por 
edição, de 1/8 (um oitavo) de página de jornal padrão e de 1/4 (um quarto) de página de 
revista ou tabloide (Lei nº 9.504/97, art. 43, caput).
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֯֯ A melhor exegese estabelece que o limite de 10 anúncios aplica-se apenas ao primei-
ro turno das eleições.

֯֯ Deverá constar no anúncio, de forma visível, o valor pago pela inserção (Lei nº 
9.504/97, art. 43, § 1º).

֯֯ Não caracterizará propaganda eleitoral a divulgação de opinião favorável a candi-
dato, a partido político ou a coligação pela imprensa escrita, desde que não seja matéria 
paga. Abusos e uso indevido dos meios de comunicação podem ser punidos.

42. Mesa para distribuição de Material de Campanha

֯Ŧ Pode!
֯֯ A colocação de mesa de distribuição de material de campanha ao longo das vias 

públicas, como ato de propaganda eleitoral, pode ser realizada até as 22 horas do dia que 
antecede a eleição (Lei nº 9.504/97, art. 39, § 9º).

֯֯ Nos termos do art. 39 e seu § 1º, da Lei 9594/97, para realização deste evento inde-
pende de licença da polícia.

֯֯ Esta modalidade de propaganda eleitoral deve ser móvel e não dificultar o bom an-
damento de trânsito de pessoas e veículos.

֯֯ A mobilidade estará caracterizada com a colocação e retirada dos meios de propa-
ganda entre as 6 e as 22 horas.

43. Mini trio

֯Ŧ Pode!
֯֯ É permitida a circulação de mini trios como meio de propaganda eleitoral, desde que 

observado o limite de oitenta decibéis de nível de pressão sonora, medido a sete metros 
de distância do veículo.

֯֯ Nos termos da legislação eleitoral, mini trio é o veículo automotor que use equipa-
mento de som com potência nominal de amplificação maior que dez mil e até vinte mil 
watts.
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֯֯ Utilização entre as 8 horas e as 22 horas

֯֯ Deve ser respeitada a distância mínima de 200m das sedes dos Poderes Executivo e 
Legislativo da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, das sedes dos 
órgãos judiciais, dos quartéis e de outros estabelecimentos militares, dos hospitais e ca-
sas de saúde e, por fim das escolas, bibliotecas públicas, igrejas e teatros, quando em 
funcionamento.

֯֯ É proibido o uso do trio elétrico como carro de som, tendo em vista que, agora, estes 
só podem ser utilizados para sonorização de comícios (Lei nº 9.504/97, art. 39, § 10º).

44. Muros – vedação de pintura

֯Ŧ Pode!
֯֯ Não é permitida a inscrição ou pintura de propaganda eleitoral em muros particulares.

֯֯ É admitida apenas a fixação de papel ou de adesivo, com dimensão não superior a 
meio metro quadrado.

֯֯ Não é permitido o pagamento em troca de espaço para veiculação de propaganda 
eleitoral em bens particulares (Lei 9504/97, art. 37, § 8º).

֯֯ Nos muros localizados em áreas públicas não é permitida a colocação de qualquer 
propaganda eleitoral, mesmo que não lhes cause dano (Lei nº 9.504/97, art. 37, § 5º).

45. Ônibus – transporte público

֯ť não Pode!
֯֯ A propaganda eleitoral em ônibus que serve como transporte público não é permiti-

da, por ofender o art. 37 da Lei 9.504/97, por dois motivos: o primeiro porque é proibida 
a realização de propaganda eleitoral em bens de uso comum e em segundo, e principal-
mente, porque o serviço de transporte público é uma concessão do poder público. 

֯֯ No que tange ao chamado outbus, a Consulta TSE 1335 expressamente firmou o en-
tendimento que a propaganda eleitoral deste espaço constitui conduta vedada. 
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46. outdoor

֯ť não Pode!
֯֯ É proibida a propaganda eleitoral por meio de outdoors, inclusive eletrônico. (Lei nº 

9.504/97, art. 39, § 8º).

֯֯ A utilização de engenhos ou de equipamentos publicitários ou ainda de conjunto de 
peças de propaganda que justapostas se assemelhem ou causem efeito visual de outdoor, 
também é vedado.

47. Passarelas, Pontes e Viadutos 

֯ť não Pode!
֯֯  É proibida a realização de propaganda eleitoral em postes de iluminação pública 

e sinalização de tráfego, viadutos, passarelas, pontes, paradas de ônibus e outros equi-
pamentos urbanos, inclusive pichação, inscrição a tinta, fixação de placas, estandartes, 
faixas e assemelhados (Lei nº 9.504/97, art. 37, caput).

48. Passeata

֯Ŧ Pode!
֯֯ A passeata como ato de propaganda eleitoral e por não configurar reunião pública, 

pode ser realizada até às 22 horas do dia que antecede a eleição (Lei nº 9.504/97, art. 39, 
§ 9º).

֯֯ Nos termos do art. 39 e seu § 1º, da Lei 9594/97, para realização deste evento inde-
pende de licença da polícia, contudo esta deverá ser comunicada com, no mínimo, 24 
horas de antecedência, a fim de que esta lhe garanta, segundo a prioridade do aviso, o 
direito contra quem pretende usar o local no mesmo dia e horário.
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49. Pesquisas Eleitorais x Enquete

֯֯ As pesquisas de opinião pública relativas às eleições ou aos candidatos, para conhe-
cimento público, devem preencher vários requisitos, além de ser obrigado o registro 
no Tribunal Eleitoral, com no mínimo 5 dias de antecedência da divulgação (Lei nº 
9.504/97, art. 33):

֯֯ No que tange às enquetes ou sondagens, apesar de permitida nas eleições anteriores, 
para as eleições de 2016 esta modalidade de sondagem e pesquisa de opinião pública, 
sem o rigor das pesquisas, está proibida.

50. Plotagem em veículos

֯ť não Pode!
֯֯ A nova legislação autoriza apenas a propaganda em veículo por meio de adesivos 

microperfurados (seethur) até a extensão total do para-brisa traseiro. Em outras posi-
ções os adesivos poderão ter o tamanho de cinquenta centímetros por quarenta centí-
metros, vedada a justaposição.

51. rádio e televisão

֯Ŧ Pode!
֯֯ A propaganda eleitoral no rádio e na televisão só é permitida no horário eleitoral 

gratuito.

֯֯ Encerrado o prazo para a realização das convenções, é vedado às emissoras de rádio 
e televisão, em sua programação normal e em seu noticiário (Lei nº 9.504/97, art. 45, I a 
VI) a) transmitir, ainda que sob a forma de entrevista jornalística, imagens de realização 
de pesquisa ou qualquer outro tipo de consulta popular de natureza eleitoral em que 
seja possível identificar o entrevistado ou em que haja manipulação de dados; b) usar 
trucagem, montagem ou outro recurso de áudio ou vídeo que, de qualquer forma, degra-
dem ou ridicularizem candidato, partido político ou coligação, bem como produzir ou 
veicular programa com esse efeito; c) veicular propaganda política ou difundir opinião 
favorável ou contrária a candidato, partido político ou coligação, a seus órgãos ou re-
presentantes; d) dar tratamento privilegiado a candidato, partido político ou coligação; 
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e) veicular ou divulgar filmes, novelas, minisséries ou qualquer outro programa com 
alusão ou crítica a candidato ou partido político, mesmo que dissimuladamente, exceto 
programas jornalísticos ou debates políticos; f) divulgar nome de programa que se refira 
a candidato escolhido em convenção, ainda quando preexistente, inclusive se coinciden-
te com o nome do candidato ou o nome por ele indicado para uso na urna eletrônica, e, 
sendo o nome do programa o mesmo que o do candidato, fica proibida a sua divulgação, 
sob pena de cancelamento do respectivo registro.

֯֯ A partir de 30 de junho do ano da eleição, é vedado, ainda, às emissoras transmitir 
programa apresentado ou comentado por pré-candidato, sob pena, no caso de sua es-
colha na convenção partidária, de imposição de multa e de cancelamento do registro de 
candidatura do beneficiário (Lei nº 9.504/97, art. 45, § 1º).

52. revista

֯Ŧ Pode!
֯֯ É permitida, até a antevéspera das eleições, a divulgação paga, na imprensa escrita, 

e a reprodução na internet da revista impressa, de até 10 (dez) anúncios de propaganda 
eleitoral por veículo, em datas diversas, para cada candidato, no espaço máximo, por 
edição, de 1/4 (um quarto) de página da revista (Lei nº 9.504/97, art. 43, caput).

֯֯ A melhor exegese estabelece que o limite de 10 anúncios aplica-se apenas ao primei-
ro turno das eleições.

֯֯ Deverá constar do anúncio, de forma visível, o valor pago pela inserção (Lei nº 
9.504/97, art. 43, § 1º).

֯֯ Não caracterizará propaganda eleitoral a divulgação de opinião favorável a candi-
dato, a partido político ou a coligação pela imprensa escrita, desde que não seja matéria 
paga,

53. Santinhos

֯Ŧ Pode!
֯֯ Todo material impresso de campanha eleitoral deverá conter o número de inscrição 

no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) ou o número de inscrição no Cadastro 
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de Pessoas Físicas (CPF) do responsável pela confecção, bem como de quem a contratou, 
e a respectiva tiragem (Lei nº 9.504/97, art. 38, § 1º).

֯֯ Não depende da obtenção de licença municipal e de autorização da Justiça 
Eleitoral.

54.  Seethur (adesivos microperfurados)

֯Ŧ Pode!
֯֯ Em veículos é vedada a plotagem de carro. A nova legislação autoriza apenas a pro-

paganda em veículo por meio de adesivos microperfurados (seethur) até a extensão total 
do para-brisa traseiro. Em outras posições, os adesivos poderão ter o tamanho de cin-
quenta centímetros por quarenta centímetros, vedada a justaposição.

55. telemarketing

֯ť não Pode!
֯֯ Telemarketing é o termo que designa, nas campanhas eleitorais, a promoção e pro-

paganda de candidatos por telefone.

֯֯ Nos termos da Resolução do TSE, é vedada a realização de propaganda eleitoral via 
telemarketing, em qualquer horário.

56. trio elétrico

֯Ŧ Pode, somente na sonorização de ComíCios!
֯֯ Nos termos da legislação eleitoral, trio elétrico é o veículo automotor que use equi-

pamento de som com potência nominal de amplificação maior que vinte mil watts.
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Capítulo VI

Condutas vedadas  
aos agentes PúbliCos

Conduta vedada é toda conduta tendente a afetar a igualdade de oportunidades entre 
candidatos nos pleitos eleitorais, previstos nos artigos 73 a 78 da Lei no 9.504/97.

Numa eleição busca-se garantir que os concorrentes em um pleito eleitoral possam dis-
putar em uma razoável igualdade de condições. Para evitar que os agentes públicos uti-
lizem a máquina administrativa em benefício de algum candidato, a Lei 9.504/97 trouxe 
uma série de condutas e suas respectivas sanções.

A grande maioria destas condutas, previstas na Lei 9.504/97, somente são proibidas 
durante o período eleitoral; umas são de observância desde janeiro do ano eleitoral, 
enquanto outras devem ser observadas nos 3 últimos ano do mandato.

O administrador, por mais zeloso que seja, muitas vezes se esquece das condutas ve-
dadas que são praticadas anteriormente ao período eleitoral e/ou deixam de observar 
alguns limites de gastos nos 3 últimos anos de mandato. São elas:

a) Ceder ou usar, em benefício de Candidato, Partido Político ou Coligação, bens 
móveis ou imóveis pertencentes à administração direta ou indireta da União, 
dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, ressalvada a 
realização de convenção partidária.
Período: Do registro de candidatura até o dia da eleição.
Sanção: Suspensão imediata da conduta vedada, multa no valor de cinco a cem mil 
UFIR e cassação do registro ou do diploma.

Infelizmente, muitos agentes políticos confundem o patrimônio público com o privado 
e utilizam a máquina administrativa para lhe beneficiar durante uma campanha eleito-
ral, desequilibrando o pleito.

Neste sentido, a legislação eleitoral repreende com pesadas multas e, inclusive, com a 
cassação do Registro ou do Diploma, a prática de utilizar bens móveis ou imóveis, per-
tencentes à administração para beneficiar o candidato.  
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b) Usar materiais ou serviços, custeados pelos Governos ou Casas Legislativas, 
que excedam as prerrogativas consignadas nos regimentos e normas dos órgãos 
que integram.

Período: Do registro de candidatura até o dia da eleição.
Sanção: Suspensão imediata da conduta vedada, multa no valor de cinco a cem mil 
UFIR e cassação do registro ou do diploma.

Não é comum verificar julgados relativos a utilização de materiais ou serviços custeados 
pelos Governos ou Casas Legislativas que excedam as prerrogativas consignadas nos 
regimentos e normas dos órgãos que integram. Isto porque, além da dificuldade de se 
provar a conduta, normalmente se prefere utilizar a conduta do tópico anterior.

Contudo, conforme jurisprudência, a conduta descrita neste tópico estará evidenciada 
quando houve abastecimento de carro particular de agente público ou político para tra-
tar de assuntos da Administração, 

c) Ceder servidor público ou empregado da administração direta ou indireta 
federal, estadual ou municipal do Poder Executivo, ou usar de seus serviços, 
para comitês de campanha eleitoral do Candidato, Partido Político ou Coliga-
ção, durante o horário de expediente normal, salvo se o servidor ou empregado 
estiver licenciado.
Período: Do registro de candidatura até o dia da eleição.
Sanção: Suspensão imediata da conduta vedada, multa no valor de cinco a cem mil 
UFIR e cassação do registro ou do diploma.

A ocorrência desta conduta foi mais comum no passado, quando foi editada a Lei 
9.504/97. Com o passar do tempo e com a educação e conscientização dos administra-
dores, a ocorrência desta conduta passou a ser mais rara em uma eleição.

Registra-se, no entanto, que a Lei não proíbe que o servidor possa trabalhar em uma 
campanha eleitoral, pois isto feriria a livre manifestação do pensamento e da vontade 
popular. O que não se permite é que este servidor trabalhe numa campanha eleitoral em 
pleno horário de expediente. 

d) Fazer ou permitir uso promocional em favor do Candidato, Partido Político 
ou Coligação, de distribuição gratuita de bens e serviços, de caráter social, cus-
teados ou subvencionados pelo Poder Público.
Período: Do registro de candidatura até o dia da eleição.
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Sanção: Suspensão imediata da conduta vedada, multa no valor de cinco a cem mil 
UFIR e cassação do registro ou do diploma.

Diante do poderio político de uma máquina administrativa, muitos administradores 
utilizam-na para se beneficiar eleitoralmente. Uma das estratégias é ampliar a assistên-
cia social e vários outros atos de governo.

É evidente que a Legislação não proíbe a realização de atos de governo que melhorem as 
condições da população, contudo, a norma proíbe estas benesses fornecidas pela admi-
nistração seja utilizada na promoção de candidato.

e) 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, de ofício, remover, transferir ou exonerar servidor 
público, na circunscrição do pleito.
Período: Nos três meses que antecedem o pleito até a posse dos eleitos.
Sanção: Nulidade do ato e cassação do registro ou do diploma.

A vedação para a prática desta conduta se fundamenta na impossibilidade do agente 
político, durante o período eleitoral, elevar o número de servidores na administração, 
demitir ou exonerar aqueles que não lhe apoiam, perseguir e criar dificuldade para al-
guns servidores, fazendo remoção ao interesse do administrador.

Portanto, o que busca a norma é a impossibilidade do agente político utilizar os recursos 
humanos em benefício de um candidato, desvirtuando a finalidade da administração.

Neste sentido, comprovada a remoção de servidores em período vedado, o agente po-
derá ter seu registro ou diploma cassado. Todavia, se o ato de demissão é decorrente de 
contrato com prazo determinado e se este encerra dentro do período vedado, não há 
impedimento para o encerramento da relação jurídica.

Registra-se, por fim, que a vedação para a prática desta conduta aplica-se aos cargos em 
comissão. 

f) Realizar transferência voluntária de recursos da União aos Estados e Municí-
pios, e dos Estados aos Municípios, ressalvados os recursos destinados a cumprir 
obrigação formal preexistente para execução de obra ou serviço em andamento 
e com cronograma prefixado, e os destinados a atender situações de emergência 
e de calamidade pública.
Período: Nos três meses que antecedem o pleito até a data da eleição.
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Sanção: Nulidade do ato e cassação do registro ou do diploma.

A prática desta conduta vedada, por incrível que pareça, apesar de mais de 10 anos de 
vigência da 9.504/97, é comum principalmente nas Estaduais.

Neste caso, os Governadores de Estado estabelecem uma estratégia ilegal para vencer as 
eleições, institucionalizando a “comprar os votos” dos principais cabos eleitorais de uma 
campanha: os Prefeitos.

Para tanto, é estabelecido um pacote de bondades aos Municípios, inundando-os com 
milhões de reais. A lógica deste abuso de poder é perversa, pois os Prefeitos que vivem 
a míngua de convênios com Estado e União, para realizarem obras e, com isso, elevar 
seu prestígio perante os munícipes, precisam receber dinheiro de outros entes federados 
para viabilizar este joguete político.

A situação precária que passa os Municípios é comparada ao miserável que vende seu 
voto em troca de migalhas necessárias a sua sobrevivência. No caso, os municípios que 
vivem em situação de extrema dificuldade, quase em estado de falência institucional, 
por seus prefeitos, vedem o apoio a uma eleição de governador em troca de alguns mi-
lhões necessários à viabilidade de obras essênciais à população.

Apesar dessa prática ser amplamente difundida, os Tribunais são implacáveis na apli-
cação da sanção. Contudo, é importante mencionar que, desde que a obra tenha iní-
cio físico em período anterior ao vedado, não há impedimento para o recebimento da 
transferência:

g)  Com exceção da propaganda de produtos e serviços que tenham concorrên-
cia 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.
Período: Nos três meses que antecedem o pleito até a data da eleição.
Sanção: Suspensão imediata da conduta vedada, multa no valor de cinco a cem mil 
UFIR e cassação do registro ou do diploma.

Apesar de dificilmente esta conduta ser apenada com a cassação do registro ou do di-
ploma é, de longe, a conduta vedada mais praticada em mais sancionada com multa. 
Contudo, para que seja configurada a conduta vedada é indispensável a comprovação 
de que os gastos com propaganda institucional sejam realizados pela Administração.

Os casos mais comuns e que configuram esta conduta vedada é a utilização de logomar-
ca do governo municipal na propaganda eleitoral, identidade de cores entre a logomarca 
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oficial e a propaganda eleitoral, colocação de logomarca da Administração em unifor-
mes de servidores e estudantes, em correspondências oficiais, adesivos, folders ilustrati-
vos, jornais, placas de inauguração de obras e transporte escolar

h) Fazer pronunciamento em cadeia de rádio e televisão, fora do horário elei-
toral gratuito, salvo quando, a critério da Justiça Eleitoral, tratar-se de matéria 
urgente, relevante e característica das funções de governo.
Período: Nos três meses que antecedem o pleito até a data da eleição.
Sanção: Suspensão imediata da conduta vedada, multa no valor de cinco a cem mil 
UFIR e cassação do registro ou do diploma.

Em que pese a Legislação Eleitoral proibir que desde o encerramento do prazo para a 
realização das convenções partidárias, que a emissoras de rádio e televisão veiculem 
propaganda política ou difunda opinião sobre candidato, ou mesmo que dê tratamento 
diferenciado a algum candidato (art. 45, Lei 9.504/97), também foi proibido que a Ad-
ministração, por seus agentes, faça pronunciamento no rádio ou na televisão, salvo se 
autorizado pela Justiça Eleitoral e tratar-se de matéria urgente e relevante.

i) Realizar, no primeiro semestre do ano de eleição, despesas com publicidade 
dos órgãos públicos federais, estaduais ou municipais, ou das respectivas enti-
dades da administração indireta, que excedam a média dos gastos no primeiro 
semestre dos três últimos anos que antecedem o pleito.
Período: No 1º semestre do ano eleitoral.
Sanção: Cassação do registro ou do diploma.

Em relação às condutas vedadas aos agentes políticos esta é a única novidade que te-
remos nas eleições de 2016. Faz-se a correção de uma grande distorção, uma vez que 
a antiga redação estabelecia um limite de gasto anual: média anual dos últimos 3 anos 
limitados aos gastos do último ano. Ou seja, no primeiro semestre o administrador po-
deria gastar a média anual dos gastos com publicidade institucional.

A nova e vigente redação faz referencia ao primeiro semestre, ou seja, o limite de gasto 
do primeiro semestre do ano eleitoral deverá ser apurado pela média dos gastos do 
primeiro semestre dos 3 últimos anos. Assim, faz-se justiça com o equilíbrio do pleito 
eleitoral e também com a racionalidade dos gastos públicos.

Tendo em vista a pouca transparência dos órgãos governamentais, a ações judiciais de 
conduta vedada que visam sancionar o agente que realiza despesa com publicidade ins-
titucional que excedam a média dos primeiros semestres dos três anos que antecedem 
o pleito, são raras.
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Contudo, em se comprovando a prática da conduta, a jurisprudência entende que o 
benefício e o desequilíbrio do pleito é presumido, incidindo, portanto, a sanção de cas-
sação do registro ou do diploma

j) Fazer, na circunscrição do pleito, revisão geral da remuneração dos servidores 
públicos que exceda a recomposição da perda de seu poder aquisitivo ao longo 
do ano da eleição. 
Período: De 5 de abril até a posse dos eleitos.
Sanção: Suspensão imediata da conduta vedada, multa no valor de cinco a cem mil 
UFIR e cassação do registro ou do diploma.

Não havendo eleição no âmbito do ente federal, não há impedimento para se realizar a 
revisão da remuneração, em outras palavras, como neste ano a eleição é para o Governo 
e Legislativo Municipal, não há impedimento que se faça a revisão da remuneração no 
Estado ou na União.

Salienta-se que, nos termos da consulta respondida pelo Tribunal Superior Eleitoral, 
não é admitido o envio de projeto de lei objetivando a revisão da remuneração dos ser-
vidores no período vedado.

k) Distribuição gratuita de bens, valores ou benefícios por parte da Administra-
ção 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 acom-
panhamento de sua execução financeira e administrativa. 
Período: Ano em que se realizar a eleição.
Sanção: Cassação do registro ou do diploma.

A presente conduta foi introduzida no ordenamento jurídico pela Lei 11.300/2006, ten-
do em vista que o Legislador verificou uma estratégia dos administradores para se be-
neficiarem eleitoralmente: no ano eleitoral e antes dos 3 meses que antecedem ao pleito 
eleitoral, a Administração Pública, com a economia realizada no ano anterior, realizava 
várias ações sociais e vasta distribuição de benesses à população.

Ocorre que, com o advento da reforma eleitoral de 2006, esta conduta foi proibida. Con-
tudo não estabeleceu a lei uma sanção específica para a distribuição gratuita de bens, 
valores ou benefícios pela Administração. Somente com a Lei 12.034/2009 que esta con-
duta passou a ser sancionada com a cassação do registro ou do diploma.
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l) Não poderão ser executados por entidade nominalmente vinculada a Candi-
dato ou por esse mantida a distribuição gratuita de bens, valores ou benefícios.
Período: Ano em que se realizar a eleição.
Sanção: Cassação do registro ou do diploma se configurar o abuso de poder.

Esta conduta vedada foi introduzida em nosso ordenamento jurídico pela Lei 
12.034/2009 e expressa uma preocupação do legislador em coibir o uso eleitoreiro de 
instituições beneficentes. Daí a criação desta conduta vedada.

A jurisprudência tem sido implacável na aplicação das sanções, inclusive determinando 
que a vedação “tem caráter absoluto e proíbe, no ano da eleição, a execução por entidade 
vinculada nominalmente a candidato ou por ele mantida de qualquer programa social 
da Administração”: 

m) A publicidade dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos 
públicos constando nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção 
pessoal.
Período: Do registro de candidatura até a data da eleição.
Sanção: Cancelamento do registro ou do diploma se configurar o abuso de poder 
político ou de autoridade.

O princípio da impessoalidade da administração pública deve nortear a propagan-
da institucional, sob pena de, infringindo este princípio, caracterizar improbidade 
administrativa.

Na seara eleitoral, o artigo 74 da Lei 9.504/97 estabelece que “Configura abuso de au-
toridade, para os fins do disposto no art. 22 da Lei Complementar nº 64, de 18 de maio 
de 1990, a infringência do disposto no § 1º do art. 37 da Constituição Federal, ficando o 
responsável, se candidato, sujeito ao cancelamento do registro ou do diploma”

Assim sendo, em que pese a proibição de se fazer propaganda institucional nos 3 meses 
que antecedem ao pleito, se houver a publicidade institucional em quebra do princípio 
da impessoalidade, com exposição da imagem do administrador, tal conduta poderá ser 
apenada com o cancelamento do registro ou do diploma.

n) Contratação ou doação de shows artísticos pagos com recursos públicos na 
realização de inaugurações, em comícios.
Período: Três meses que antecedem o pleito até a data da eleição.
Sanção: Cassação do registro ou do diploma.
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Apesar desta conduta vedada estar contida na Lei 9.504/97 desde sua promulgação, a 
regra é observada, não havendo muitos julgados acerca desta conduta, mesmo que tal 
prática não fosse apenada com a cassação do registro ou do Diploma.

A Lei 12.034/97 estabeleceu a sanção de cassação do Registro ou do Diploma à que 
pratique esta conduta

o) Candidato comparecer a inaugurações de obras públicas. 
Período: Três meses que antecedem o pleito até a data da eleição.
Sanção: Cassação do registro ou do diploma.

Com a Lei 12.034/2009 houve uma mudança significativa na presente conduta vedada. 
Antes da referida Lei a proibição era de PARTICIPAR de inaugurações e a vedação era 
apenas aos candidatos a cargos do Poder Executivo. Contudo, com a nova lei a proibição 
passou a ser de COMPARECER e foi estendida a todo e qualquer candidato.

A mudança legislativa deveu-se a jurisprudência consolidada até então que nunca pe-
nalizava o candidato que, apesar de não participar, comparecia às inaugurações sendo, 
inclusive, homenageado. 
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Capítulo VII

Pesquisas eleitorais 

Desde o dia 1o de janeiro de 2016 os institutos de pesquisas que fizerem pesquisa eleitoral 
e queiram levar o resultado a conhecimento público, são obrigadas, para cada pesquisa, 
a registrá-la no Juízo Eleitoral ao qual compete fazer o registro dos candidatos, com no 
mínimo cinco dias de antecedência da divulgação.

Até o sétimo dia seguinte ao registro da pesquisa, será ele complementado com os dados 
relativos aos bairros abrangidos; na ausência de delimitação do bairro, será identificada a 
área em que foi realizada.

A divulgação de pesquisa sem o prévio registro das informações obrigatórias sujeita os 
responsáveis à multa no valor de até R$ 106.410,00.

A divulgação de pesquisa fraudulenta constitui crime, punível com detenção de seis me-
ses a um ano e multa no valor de até R$ 106.410,00

A partir do dia 18 de agosto de 2016, o nome de todos aqueles que tenham solicitado 
registro de candidatura deverá constar das pesquisas realizadas, mediante a apresentação 
da relação de candidatos ao entrevistado.

Na divulgação dos resultados de pesquisas, atuais ou não, serão obrigatoriamente 
informados:

֯֯ o período de realização da coleta de dados;

֯֯ a margem de erro;

֯֯ o nível de confiança;

֯֯ o número de entrevistas;

֯֯ o nome da entidade ou da empresa que a realizou e, se for o caso, de quem a 
contratou;

֯֯ o número do registro da pesquisa
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Mediante requerimento ao Juiz Eleitoral os candidatos poderão ter acesso ao sistema 
interno de controle, à verificação e à fiscalização de coleta de dados das entidades e das 
empresas que divulgarem pesquisas de opinião relativas aos candidatos e às eleições, in-
cluídos os referentes à identificação dos entrevistadores e, por meio de escolha livre e 
aleatória de planilhas individuais, mapas e equivalentes, confrontar e conferir os dados 
publicados, preservada a identidade dos entrevistados, podendo ainda ter acesso ao rela-
tório entregue ao solicitante da pesquisa e ao modelo do questionário aplicado.

É vedada, no período de campanha eleitoral, a realização de enquetes relacionadas ao 
processo eleitoral.
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Capítulo VIII

arreCadação, gasto de reCursos  
e Prestação de Contas 

A arrecadação e gastos de recursos para a campanha eleitoral só podem ocorrer após o 
cumprimento de 4 requisitos:

֯֯Requerimento do registro de candidatura;

֯֯ Inscrição no CNPJ (consulta no site da Receita)

֯֯Abertura de conta bancária específica destinada a registrar a movimentação 
financeira;

֯֯Emissão de recibos eleitorais.

Apesar do curto espaço de campanha eleitoral, o candidato deverá ter a paciência para 
iniciar sua campanha apenas quando cumprido todos os 4 requisitos acima. A não obser-
vância desta regra poderá implicar em reprovação de contas e, se for o caso, sanções mais 
severas como cassação do mandato por abuso de poder.

Por outro lado, os gastos destinados à preparação da campanha e à instalação física de 
Comitês ou de página na Internet poderão ser contratados a partir de 20 de julho de 2016 
e após a realização da convenção partidária, desde que:

֯֯ Sejam devidamente formalizados;

֯֯O desembolso financeiro ocorra apenas após o cumprimento dos 4 requisitos 
acima descritos (requerimento registro de candidatura, inscrição no CNPJ, aber-
tura de Conta Bancária e emissão de recibos eleitorais) 

Uma grande novidade para as eleições de 2016 será a possibilidade de apresentação de 
prestação de contas simplificada por candidatos que apresentem movimentação finan-
ceira inferior a R$ 20.000,00 e para candidatos em Município com menos de 50.000 elei-
tores. Contudo, entendemos que o Tribunal Superior Eleitoral, na elaboração da resolu-
ção regulamentando esta modalidade de Prestação de Contas, não atendeu de maneira 
satisfatória o objetivo buscado pela Lei Eleitoral, que é de simplificar a prestação de contas 
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no caso de pequenos gastos. Pelo contrário, mantem-se na prestação de contas simplifica-
das as mesmas regras complexas e burocráticas da Prestação de Contas não simplificada.

Não será possível a doação de qualquer pessoa jurídica! Apenas as pessoas físicas po-
dem doar recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro para as campanhas eleitorais. 

Uma novidade para as eleições de 2016 será o estabelecimento de limites de gastos para 
cada Município, conforme a seguinte regra:

֯֯Em Municípios de até 10.000 (dez mil ) eleitores: Limite de R$ 100.000,00 (cem 
mil reais) para a Campanha de Prefeito e R$ 10.000,00 (dez mil reais) para a cam-
panha de vereador;

֯֯Em Municípios com mais de 10.000 (dez mil) eleitores: 70% do maior gasto na 
campanha de Prefeito e Vereador, por Município, apurado nas eleições de 2012, 
respeitando-se o limite mínimo para Municípios com menos de 10.000 (dez mil) 
eleitores.

O limite de gasto para as campanhas eleitorais em cada Município pode ser verificado no 
site do TSE ou no endereço: http://www.mouraesiqueira.com

O candidato poderá usar como recursos próprios até o limite de gasto para sua campa-
nha e só pode utilizar bens que façam parte de seu patrimônio em data anterior ao pedido 
de registro. 

As pessoas físicas podem doar até o valor de 10% dos rendimentos brutos apurados 
no ano anterior e conforme Declaração de Imposto de Renda. Este limite não se aplica 
às doações de valor estimado em dinheiro relativas à utilização de bens móveis e imóveis 
de propriedade do doador, desde que o valor estimado não ultrapasse R$ 80.000 (oitenta 
mil reais).

Os bens ou serviços estimáveis em dinheiro devem constituir produto do serviço do 
doador ou de seu patrimônio. Por exemplo, um contador só pode doar serviços contábeis 
(não pode doar serviço de marketing) e só pode colocar o seu próprio veículo à disposi-
ção da campanha.

O candidato poderá arrecadar recursos para sua campanha mediante comercialização 
de bens e/ou serviços, bem como por meio de eventos de arrecadação. Para tanto, deve:

֯֯Comunicar ao Juiz Eleitoral 5 dias úteis antes do evento;

֯֯Manter documentação referente à receita e despesa;

֯֯Emitir recibo eleitoral para os doadores; 

֯֯Depositar todo valor arrecadado na conta de campanha.
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Os empréstimos pessoais são considerados recursos próprios para fins de aplicação em 
campanha eleitoral. Todavia estes empréstimos para serem aplicados nas eleições devem 
ser contratados em instituições financeiras, caucionados por bem que integre o patrimô-
nio do candidato no momento do Registro de Candidatura e não ultrapassem a capa-
cidade de pagamento decorrente da atividade econômica do candidato. Portanto, uma 
novidade para as eleições de 2016 é que não mais serão admitidos os empréstimos de 
candidato ou partidos com pessoas físicas.

Gastar recursos além dos limites estabelecidos sujeita os responsáveis ao pagamento de 
multa no valor de cem por cento da quantia que exceder o limite estabelecido, podendo 
ainda ocasionar, se for o caso, cassação do mandato e sanção de inelegibilidade por 8 
anos, por prática do abuso do poder econômico. Doar para a campanha acima do limite 
permitido sujeita o infrator ao pagamento de multa no valor de até 10 (dez) vezes a quan-
tia em excesso. 

1. recibos Eleitorais 

Os recibos eleitorais devem ser impressos diretamente do SPCE (Sistema de Prestação de 
Contas) e emitidos em ordem cronológica concomitantemente ao recebimento da doa-
ção. O Candidato terá o prazo de 72 horas para fazer o lançamento da doação no sistema 
de prestação de contas.

Não será necessária a emissão de recibos eleitorais para a (i) cessão (doação de bens es-
timáveis em dinheiro) de bens móveis, desde que o doador não doe mais de R$ 4.000,00 
(quatro mil reais), e (ii) doação estimáveis em dinheiro entre candidatos e partidos decor-
rente de uso comum de comitês de campanha e propaganda eleitoral impressa (neste caso, 
basta a despesa ser declarada na prestação de contas do responsável pelo pagamento).

As doações realizadas entre partidos políticos, entre partidos políticos e candidatos e en-
tre candidatos deverão informar nos recibos eleitorais o doador originário do recurso.

2. Conta Bancária

Desde que haja agência bancária ou posto de atendimento bancário no município, todos 
os candidatos estão obrigados a abrir conta bancária no prazo de 10 dias contados da 
concessão do CNPJ pela Receita Federal. Os partidos políticos terão até o dia 16 de agosto 
para abrir a conta bancária.
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Para abrir a conta bancária o candidato deverá apresentar os seguintes documentos:

֯֯Requerimento de Abertura de Conta Bancária, disponível na página dos Tribu-
nais Eleitorais na Internet;

֯֯Comprovante de inscrição no CNPJ para as eleições, disponível na página da 
Receita Federal na Internet; e

֯֯Nome dos responsáveis pela movimentação da conta bancária, com endereço 
atualizado.

Os bancos deverão abrir a conta bancária no prazo de 3 dias, contados do pedido, não 
poderão determinar a realização de depósito mínimo e não poderão cobrar taxas de aber-
tura ou de manutenção das contas bancárias. Outros serviços bancários, desde que pre-
viamente contratados, podem ser taxados. 

Todas as doações deverão ser realizadas na conta bancária de campanha. Somente as 
doações inferiores a R$ 1.064,10 (mil e sessenta e quatro reais e dez centavos) podem ser 
realizadas em dinheiro (com identificação de CPF do doador). Valores superiores somen-
te poderão ocorrer entre transferência de contas bancárias.

3. Fontes vedadas e recurso de origem não identificada 

São fontes vedadas e não podem doar para as campanhas:

֯֯Pessoas Jurídicas;

֯֯Recursos de origem estrangeira

֯֯Pessoa física que exerça atividade comercial decorrente de concessão ou per-
missão pública.

Caso o candidato receba verbas oriundas de fonte vedada, deverá devolver o valor ime-
diatamente, sendo vedada sua utilização ou aplicação financeira.

São Recursos de Origem Não identificadas e devem ser transferidos ao Tesouro Nacional 
os recursos que tenham: 

֯֯Falta ou identificação incorreta do doador;

֯֯Falta de identificação do doador originário; 
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4. dívida de Campanha

Podem ser arrecadados recursos e contraídas obrigações até o dia da eleição. Após esta 
data somente poderá ocorrer a arrecadação de recursos - até a apresentação das contas - 
para quitar as despesas. 

Caso existam débitos de campanha não quitados até a data da apresentação da prestação 
de contas, esta dívida pode ser assumida, solidariamente, pelo Partido Político, desde que 
a assunção da dívida seja decidida pelo órgão nacional de direção partidária com apresen-
tação, no ato da prestação de contas, de:

֯֯Acordo expressamente formalizado, com informação de origem e valor da obri-
gação assumida e anuência do credor;

֯֯Cronograma de pagamento;

֯֯ Indicação da fonte dos recursos que serão utilizados para a quitação do débito 
assumido.

5. Gastos Eleitorais

São gastos eleitorais, sujeitos aos limites fixados:

֯֯Confecção de material impresso de qualquer natureza, 

֯֯Propaganda e publicidade direta ou indireta, por qualquer meio de divulgação;

֯֯Aluguel de locais para a promoção de atos de campanha eleitoral;

֯֯Despesas com transporte ou deslocamento de candidato e de pessoal a serviço 
das candidaturas;

֯֯Correspondências e despesas postais;

֯֯Despesas de instalação, organização e funcionamento de comitês de campanha 
e serviços necessários às eleições;

֯֯Remuneração ou gratificação de qualquer espécie paga a quem preste serviço a 
candidatos e a partidos políticos;

֯֯Montagem e operação de carros de som, de propaganda e de assemelhados;
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֯֯Realização de comícios ou eventos destinados à promoção de candidatura;

֯֯Produção de programas de rádio, televisão ou vídeo, inclusive os destinados à 
propaganda gratuita;

֯֯Realização de pesquisas ou testes pré-eleitorais;

֯֯Custos com a criação e inclusão de páginas na Internet;

֯֯Multas aplicadas, até as eleições, aos candidatos e partidos políticos por infra-
ção do disposto na legislação eleitoral;

֯֯Doações para outros partidos políticos ou outros candidatos;

֯֯Produção de jingles, vinhetas e slogans para propaganda eleitoral.

֯֯As contratações de contador e de advogado que prestem serviços às campa-
nhas eleitorais.

Estão sujeitas ao limite acima estabelecido a contratação de advogado que preste serviço 
de consultoria à campanha eleitoral. Não estão sujeitos aos limites de gasto aqueles 
provenientes do trabalho contencioso, pois o Direito de Defesa não pode ser limitado. 
Neste caso podemos dar o exemplo do vereador que tem como limite de gasto o valor de 
R$ 10.000,00 (dez mil reais) e teve contra ele um Impugnação ao Registro de Candidatu-
ra: os valores para contratação de advogado e despesas inerentes ao processo não podem 
ser computados no limite de gasto, uma vez que certamente ultrapassaria seu limite.

Todo material impresso deverá conter o número do CNPJ ou CPF do responsável pela 
confecção, o CNPJ de quem contratou e a respectiva tiragem.

Todos os gastos devem ser pagos mediante cheques ou transferência bancária, salvo a 
realização de pequenos gastos – ou gasto de pequeno vulto - (até R$ 300,00), que podem 
ser realizados em dinheiro. Para tanto, o candidato deverá constituir reserva em dinheiro 
(Fundo de Caixa) no saldo máximo de R$ 2.000,00 (para partidos políticos, R$ 5.000,00), 
desde que os recursos tenham previamente transitado em conta bancária e não ultrapasse 
2% do gasto estabelecido para a candidatura.

6. Limite da Contratação de Pessoal

Uma novidade para as eleições de 2016 será a limitação para contratação de número 
de pessoal, seja direta ou terceirizada, para prestação de serviços referentes a atividade 
de militância e mobilização de rua. O limite exato para cada campanha de Vereador e 
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Prefeito, por Município, pode ser consultado no site do TSE ou em http://www.moura-
esiqueira.com

Para Prefeito, o limite de contratação foi determinado com base no seguinte cálculo:

֯֯Em Municípios de até 30 mil eleitores, 1% do eleitorado;

֯֯Em Municípios acima de 30 mil eleitores, será de 300 cabos + 1 cabo eleitoral 
para cada mil eleitores que exceder ao número de 30 mil eleitores.

Para Vereador, o limite de contratação foi determinado com base no seguinte cálculo:

֯֯Em Municípios de até 30 mil eleitores, 0,5% do eleitorado;

֯֯Em Municípios acima de 30 mil eleitores, será de 150 cabos + 1 cabo eleitoral 
para cada dois mil eleitores que exceder ao número de 30 mil eleitores, limitados 
a 28% do limite estabelecido para o município com maior número de eleitores no 
Estado

Não estão sujeitos a limite e, portanto, não são computados no cálculo acima:

֯֯Militância não remunerada;

֯֯Pessoal contratado para apoio administrativo e operacional;

֯֯Fiscais e delegados credenciados para trabalhar nas eleições;

֯֯Advogados dos candidatos ou dos partidos e das coligações.

Configura crime de captação ilícita de sufrágio e abuso do poder econômico a contrata-
ção de pessoal para trabalhar nas campanhas eleitorais em número superior ao permitido.

Para alimentação do pessoal (seja remunerado ou não) a legislação estabeleceu um limi-
te de 10% do total de gastos da campanha. Da mesma forma, para o gasto de aluguel de 
veículos estabeleceu-se o limite de 20% do total de gasto da campanha.

O eleitor, para apoiar candidato, pode realizar gastos pessoais até o valor de R$ 1.064,10. 
Este valor, desde que não seja reembolsado, não precisa ser contabilizado nas prestação 
de contas. Aconselha-se que o documento fiscal comprobatório do gasto seja emitido 
em nome do eleitor. Importante salientar que bens ou serviços entregues ou prestados 
aos candidatos não representam gastos pessoais, devendo, portanto, serem declarados na 
prestação de contas. 

Todos os candidatos e partidos devem prestar contas à Justiça Eleitoral ainda que não 
tenha ocorrido movimentação financeira. Esta deverá vir assinada pelo candidato, ad-
ministrador financeiro (se constituído) e pelo contador. É obrigatória a contratação de 
advogado e de contador para a campanha eleitoral, sob pena de reprovação das contas. 
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Também deve prestar contas o candidato que desistiu, renunciou ou teve o registro inde-
ferido pela Justiça Eleitoral. A ausência de prestação de contas implica em julgamento de 
contas não prestadas e ausência de quitação eleitoral (com impossibilidade de se candida-
tar) pelos 4 anos que se seguirem. Caso o candidato faleça no curso da campanha eleito-
ral, a responsabilidade de prestar contas será do administrador financeiro, se constituído, 
ou do órgão partidário municipal. 

Todos os recursos recebidos deverão ser lançados no SPCE no prazo de 72 horas e serão 
consultados e fiscalizados pelos eleitores. 

A prestação de contas parcial deverá ser realizada entre os dias 9 e 13 de setembro de 
2016, dela devendo constar a movimentação financeira ocorrida até 8 de setembro de 
2016. A prestação de contas final, referente ao primeiro turno, deverá ser apresentada 
até o dia 1o de novembro de 2016; havendo segundo turno no Município, a prestação de 
contas será realizada até o dia 19 de novembro de 2016.

As sobras de campanha (recursos arrecadados e não gastos, bem como bens e materiais 
permanentes adquiridos pela campanha) deverão ser transferidos ao órgão partidário 
municipal até a data da prestação de constas final.

Os documentos relativos às Contas de Campanha devem ser guardados pelo candidato 
pelo prazo de 180 dias, contados da diplomação e até que as contas sejam julgadas.
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Capítulo IX

ilíCitos e Crimes eleitorais

a) Condutas em desacordo com as normas legais relativas à arrecadação e gastos 
ilícitos de recursos (art. 30-A da Lei 9.504/97). 
Período: indeterminado.
Sanção: negativa de concessão do diploma ou cassação deste, se já houver sido 
outorgado.

Com a Lei 11.300/2006, que introduziu o Art. 30-A na Lei 9.504/97, a arrecadação e 
gastos ilícitos de recursos passou a ser apenado com a perda do diploma. Contudo, para 
haver a cassação é necessário que haja razoabilidade ou proporcionalidade (ou mesmo a 
potencialidade) entre o ilícito e a cassação do diploma.

Em regra, a maioria das ações eleitorais deste tipo de conduta decorre de doação de fontes 
vedadas, inclusive de valor estimado, aplicação irregular de recurso, como distribuição 
gratuita de combustível e outras benesses a eleitores e, também, de gastos não declarados 
na Prestação de Contas.

b) Doar, oferecer, prometer, ou entregar, ao eleitor, com o fim de obter-lhe o voto, 
bem ou vantagem pessoal de qualquer natureza, inclusive emprego ou função 
pública. 
Período: Do registro de candidatura até o dia da eleição.
Sanção: multa de até cinquenta mil Ufir e cassação do registro ou do diploma.

A presente vedação está contida no artigo 41-A da Lei 9.504/97. É a famosa captação ilíci-
ta de sufrágio (ou compra de votos) que foi introduzida em nosso ordenamento jurídico 
pela Lei 9.840/99.

Para a sanção da cassação do registro ou do Diploma não é necessário que a conduta 
tenha potencialidade para interferir na regularidade e normalidade da eleição (potencia-
lidade lesiva). Basta que um único voto seja comprado para aplicar a pesada sanção de 
cassação do registro ou do diploma.
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Os Tribunais Eleitorais têm sido rigorosos na aplicação da sanção decorrente da captação 
ilícita de sufrágio. Os casos mais correntes na atualidade são a distribuição de combustí-
vel, entrega de dinheiro em espécie, doação de material de construção, realização de festa 
com distribuição de comida e bebida, realização de transporte. 

Registra-se que para a distribuição gratuita de benesses a eleitor que configura a captação 
ilícita de sufrágio, é necessário que haja o pedido de voto ou, pelo menos, o propósito de 
exercer influência na vontade livre e consciente do eleitor. 

c) Praticar atos de violência ou grave ameaça a pessoa, com o fim de obter-lhe o 
voto. 
Período: Do registro de candidatura até o dia da eleição.
Sanção: multa de até cinquenta mil Ufir e cassação do registro ou do diploma.

Esta sanção relativa à prática desta conduta foi introduzida pela minirreforma eleitoral 
(Lei 12.034/209) e visa impedir que o eleitor tenha interferência em sua liberdade de 
votar, mediante violência ou grave ameaça. 

Apesar de recente o estabelecimento desta sanção, a conduta é tipificada como crime pelo 
artigo 301 do Código Eleitoral. Contudo, apesar da conduta ser proibida desde 1965, não 
prevê a norma penal a cassação do registro ou do Diploma, mas somente a reclusão de 
até 4 (quatro) anos.

Em que pese a antiguidade da vedação da conduta, poucos são os julgados e, principal-
mente, as condenações existentes no Brasil: 

Por fim, salienta-se que, apesar da pouca jurisprudência e pouca prática desta conduta, 
o que motivou o legislador em sancioná-la com a cassação do registro ou do diploma, 
incluindo-a na Lei 9.504/97, foi a crescente ocupação de conglomerados por milícias 
e traficantes e a entrada destes no financiamento de eleições e denúncias de ameaças a 
eleitores.  

d) Promover, com o fim de impedir, embaraçar ou fraudar o exercício do voto a 
concentração de eleitores, sob qualquer forma, inclusive o fornecimento gratuito 
de alimento e transporte coletivo.
Período: dia da eleição.
Sanção: reclusão de quatro a seis anos e pagamento de 200 a 300 dias-multa.
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e) Divulgar, na propaganda, fatos que sabe inverídicos, em relação a Partidos Po-
líticos ou Candidatos e capazes de exercerem influência perante o eleitorado. 
Período: Do dia 16 de agosto até a data da eleição.
Sanção: Detenção de dois meses a um ano, ou pagamento de 120 a 150 dias-multa.

f) Inutilizar, alterar ou perturbar meio de propaganda devidamente empregado.
Período: Do dia 16 de agosto até a data da eleição.
Sanção: Detenção de até seis meses ou pagamento de 90 a 120 dias-multa.

g) Utilizar organização comercial de vendas, distribuição de mercadorias, prê-
mios e sorteios para propaganda ou aliciamento de eleitores.
Período: Do dia 16 de agosto até a data da eleição.
Sanção: Detenção de seis meses a um ano e cassação do registro se o responsável for 
candidato.

h) Fazer propaganda, qualquer que seja a sua forma, em língua estrangeira.
Período: Do dia 16 de agosto até a data da eleição.
Sanção: Detenção de três a seis meses e pagamento de 30 a 60 dias-multa e apreensão 
e perda do material utilizado na propaganda.

i) Participar, o estrangeiro ou brasileiro que não estiver no gozo dos seus direitos 
políticos, de atividades partidárias inclusive comícios e atos de propaganda em 
recintos fechados ou abertos.
Período: Do dia 16 de agosto até a data da eleição.
Sanção: Detenção até seis meses e pagamento de 90 a 120 dias-multa. 
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Capítulo X

manual de instruções 
Para Convenções Partidárias

Prezado(a) companheiro(a),

Conforme determina a legislação eleitoral vigente, o prazo para as convenções partidá-
rias para escolha de candidatos às eleições municipais de 2016 deverá ser realizado no 
período de 20 de julho a 05 de agosto de 2016. Para isto, o estatuto do PMDB prevê a 
observação de determinados procedimentos, quais sejam:

֯֯ A Convenção será presidida pelo Presidente da respectiva Comissão Executiva e/ou 
Comissão Provisória e se instalará com a presença de qualquer número de Convencionais 
(arts. 27 e 28, c/c art. 35, II, todos do Estatuto do PMDB);

֯֯ Publicação de Edital, com antecedência mínima de 8 (oito) dias, na imprensa oficial 
da circunscrição eleitoral respectiva, quando existente, e afixação, na sede do Partido, se 
houver, e nos cartórios eleitorais ou na Câmara de Vereadores (art. 26, I, do Estatuto do 
PMDB);

֯֯ Notificação pessoal, sempre que possível, no prazo de 8 (oito) dias, àqueles que te-
nham direito a voto (art. 26, II, do Estatuto do PMDB);

֯֯ O edital deverá designar o lugar, dia e hora do início e término da reunião, indicação 
da matéria incluída na pauta e objeto de deliberação (art. 26, III, do Estatuto do PMDB);

֯֯ Para Diretórios devidamente constituídos e registrados perante o TRE-MG, terão di-
reito a voto na Convenção (art. 87, § 2º, do Estatuto do PMDB):

1) Membros titulares do Diretório Municipal;

2) Parlamentares do Partido com domicílio eleitoral no município;

3) Delegados titulares eleitos pelas Convenções Municipais;

4) Membros titulares do Diretório Estadual com domicílio no município.
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֯֯  Para Comissões Provisórias devidamente constituídas e registradas perante o 
TRE-MG, terão direito a voto na Convenção:

1) Membros da Comissão Provisória

2) Parlamentares do Partido com domicílio eleitoral no município;

3) Membros titulares do Diretório Estadual com domicílio no município.

Obs. 1: os votos serão cumulativos caso o filiado se credencie em 2 (dois) ou mais títulos 
da qualificação acima mencionada (art. 25, §§ 1º e 2º, do Estatuto do PMDB);

Obs. 2: após a votação dos titulares, terá início a votação dos suplentes, nos casos em que 
o(s) titular(es) não comparecer(em) no horário estipulado;

֯֯  O registro de chapas deverá observar o prazo mínimo de 8 (oito) dias da reali-
zação da Convenção (art. 89, do Estatuto do PMDB), devendo a Comissão Execu-
tiva deliberar sobre o registro de chapas até 5 (cinco) dias antes da Convenção (art. 
89, § 5º, do Estatuto do PMDB). Até 48 (quarenta e oito) horas antes da Conven-
ção, poderá haver substituição dos nomes dos candidatos nas chapas propostas, 
bem como a fusão de chapas, desde que respeitados os requisitos para registro de 
candidatos (art. 23, § 3º, do Estatuto do PMDB);

֯֯  Se houver uma só chapa, esta considerar-se-á eleita, em toda a sua composição, 
se alcançar, pelo menos 20% dos votos (art. 23, § 1º, do Estatuto do PMDB);

֯֯  Nas convenções para escolha de candidatos do partido nas eleições propor-
cionais será observado o princípio da proporcionalidade (art. 23, do Estatuto do 
PMDB).

Sugere-se, ainda, leitura atenta do Estatuto do PMDB, que poderá ser encontrado no site 
do Diretório Estadual do Partido, no seguinte endereço eletrônico: www.pmdbmg.org.br.

Seguem, ainda, modelos de Edital e Ata.

Conforme art. 8º, § 2º, da Lei das Eleições (9.504/97), para a realização das convenções de 
escolha de candidatos, os partidos políticos poderão usar gratuitamente prédios públicos, 
responsabilizando-se por danos causados com a realização do evento.

Na convenção, deverá constar em ata se compareceu à solenidade de abertura da Con-
venção e tomou assento à mesa diretora alguma autoridade. Ponderar se houve mais de 
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uma chapa habilitada para apreciação dos convencionais. Registrar, ainda, se durante a 
votação alguém usou a palavra e para que finalidade, ou então declarar que não foi apre-
sentado nenhum protesto, reclamação ou impugnação. Ou, ainda, informar se durante a 
apuração foram apresentadas impugnações e especificar quais.

A ata da Convenção, digitada e assinada em 2 (duas) vias, será encaminhada ao Juízo 
Eleitoral, em 24 (vinte e quatro) horas após a Convenção (art. 8º, § 1º, da Resolução 
nº 23.455/2014, do TSE. Após a realização da convenção e da lavratura da respectiva 
ata, solicita-se, ainda, o encaminhamento de cópia da ata para o Diretório Estadual do 
PMDB/MG, no seguinte endereço: Rua Juiz de Fora, nº 1.375, Bairro Santo Agostinho, 
CEP: 30.180-061, em Belo Horizonte/MG.

Saudações peemedebistas!
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MODELO DE EDITAL

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO

DIRETÓRIO/COMISSÃO PROVISÓRIA MUNICIPAL DE _______

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA A CONVENÇÃO MUNICIPAL

O Presidente da Comissão Executiva do Diretório Municipal (Comissão Provisória ou 
Comissão Interventora) do PMDB – Partido do Movimento Democrático Brasileiro, nos 
termos da legislação estatutária e legal em vigor, que regulamenta este procedimento, 
convoca, por este edital, todos os convencionais com direito a voto (Membros do Diretó-
rio Municipal, Parlamentares do Partido com domicílio eleitoral do município, delegados 
eleitos pelas Convenções Municipais e membros do Diretório Estadual com domicílio no 
município) para a CONVENÇÃO MUNICIPAL, que será realizada no dia (DATA), no 
período de 9:00 h às 12:00 h, para votação dos titulares com direito a voto, e de 12:00 h às 
14:00 h, para votação dos suplentes em caso de ausência do Titular, na (endereço comple-
to), para deliberar sobre a seguinte:

ORDEM DO DIA

a) Escolha de candidatos para as eleições que se realizarão neste ano de 2016, mediante 
apresentação prévia das chapas;

b) Definição de Coligações;

c) Delegação de Competência à Comissão Executiva.

Ficam igualmente convocados os suplentes do Diretório Municipal e de delegados à Con-
venção Municipal, nos casos de impedimento dos titulares ou que deixarem de compare-
cer no horário estipulado neste edital e nos termos do Estatuto do PMDB.

Cidade, __________ de ______ de 2016.

Presidente da Comissão Executiva Municipal do PMDB de _______
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MODELO DE ATA

ATA DE CONVENÇÃO MUNICIPAL

 (Deve ser transcrita no Livro de Atas das Convenções)

 Aos ................ dias do mês de ............... do ano .................,  às ______horas, na 
Rua________, nº______, nesta cidade de________ presente o Presidente da Comissão 
Executiva (Comissão Provisória ou Comissão Interventora) ou quem o substituir, Se-
nhor ______________, tendo como Secretário o Senhor____________, foi considerada 
constituída, sob a presidência do primeiro, a Mesa Diretora da Convenção Municipal do 
Partido do Movimento Democrático Brasileiro – PMDB para os fins constantes do Edital 
de Convocação, publicado (ou afixado) na forma do Estatuto. (registrar se compare-
ceu à solenidade de abertura da Convenção e tomou assento à mesa diretora alguma 
autoridade). Iniciando os trabalhos às _____, o Senhor Presidente declarou instalada 
a Convenção e determinou que se passasse à votação, por voto direto e secreto, escla-
recendo, antes, a habilitação de apenas uma chapa (ou, se houver mais de uma chapa 
concorrendo, especificar) para apreciação dos senhores e senhoras convencionais. Os 
convencionais assinaram o livro de presença, depois de comprovada, pelo Secretário, a 
sua filiação partidária, e votaram. (Dizer se durante a votação alguém usou a palavra 
e para que finalidade, ou então declarar que não foi apresentado nenhum protesto, 
reclamação ou impugnação). Às _______ horas, o Senhor Presidente declarou encer-
rada a votação, depois de verificar que todos os presentes, com direito a voto, já haviam 
votado. Em seguida, o Senhor Presidente convidou os Senhores __________ para, como 
escrutinadores, apurarem os votos. As listagens de votação apontaram a existência de ___ 
assinaturas, mesmo número de cédulas depositadas nas urnas, portanto, número superior 
ao quorum mínimo exigido na convenção. Procedida à apuração, sem que fosse apresen-
tada qualquer impugnação (ou dizer que, durante a apuração, foram apresentadas as 
seguintes impugnações), obteve-se o seguinte resultado: ___ votos sim, ___ votos não, 
___ votos em branco, ficando, assim, aprovado em convenção: CANDIDATO A PRE-
FEITO: a convenção aprova o nome de _______________ para candidato a prefeito, ce-
lebrando coligação majoritária com o PX, que deverá indicar o candidato a vice-prefeito. 
CANDIDATO A VICE-PREFEITO: o partido celebrará coligação majoritária com o PX, 
que indicará o candidato a vice-prefeito. CANDIDATOS A VEREADOR: a convenção 
aprova os seguintes nomes de eleitores para concorrerem ao cargo de vereador, em co-
ligação com os partidos PX, PYe PZ, se estes assim também o decidirem, que após o 
sorteio dos números, ficou assim constituída: Nome Completo (Número de Urna), etc... 
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DELEGAÇÃO À COMISSÃO EXECUTIVA: a convenção aprova poderes à Comissão 
Executiva Municipal (Comissão Provisória ou Comissão Interventora), para, na compo-
sição das coligações aprovadas em convenção, promover os ajustes necessários nas cha-
pas proporcionais aprovadas, com a suspensão ou indicação de novos candidatos, bem 
como a substituição de candidatos, majoritários e proporcionais, em tempo oportuno, 
nos termos da legislação eleitoral.  Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente de-
clarou suspensos os trabalhos para a lavratura da ata. Reaberta a sessão, foi lida a presente 
ata que achada conforme, foi aprovada e assinada por mim........Secretário e pelo Senhor 
Presidente. 

_____________________            ____________________

Presidente                                        Secretario
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