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APRESENTAÇÃO
Nas eleições municipais de 2020 estima-se que mais 150 milhões de eleitores irão às urnas
para eleger prefeitos, vice-prefeitos e vereadores.
Mais um novo pleito está por vir e com ele surgem inúmeras inquietações decorrentes das
mudanças nas regras eleitorais, tais como o fim das coligações partidárias para as eleições
proporcionais, a limitação sobre o autofinanciamento, dentre outras tantas inovações.
O presente guia prático é voltado para os dirigentes partidários, os candidatos, os
coordenadores de campanha e os militantes do Partido Verde a fim de orientá-los sobre as
regras para a disputa eleitoral.
No primeiro capítulo, o manual apresenta as principais orientações sobre convenções
partidárias e registros de candidatura. A segunda parte trata da propaganda eleitoral (précampanha, propagandas em geral e em espécie, registro de pesquisa e crimes relacionados à
propaganda eleitoral). O tópico subsequente mostra aspectos relevantes sobre as condutas
vedadas a agentes públicos. Já o quarto capítulo discorre sobre ﬁnanciamento e prestação
de contas, destacando as significativas alterações promovidas pelas Leis nº 13.877/2019
e 13.878/2019. Os últimos capítulos exibem tabelas contendo os prazos processuais e de
desincompatibilização.
É dessa forma que o presente manual almeja contribuir para o sucesso na empreitada
democrática que se apresenta, reunindo neste material as principais orientações para a
campanha municipal de 2020, tomando por base a atual legislação eleitoral, as resoluções e
os julgados do Tribunal Superior Eleitoral, que sofreram várias alterações nos últimos anos.
De todo modo, é importante que todos os participantes do pleito de 2020 levem em
consideração de que o presente manual visa fornecer parâmetros gerais sobre as regras das
eleições, mas jamais suprirá todas as dúvidas e controvérsias que surgirão ao longo do pleito.
Por isso, e considerada a quantidade de leis, resoluções e entendimentos jurisprudenciais
que permeiam a matéria eleitoral, é de fundamental importância que os candidatos contem
com o apoio de advogados durante o período eleitoral e que, permanecendo dúvidas, entrem
em contato com o jurídico nacional do Partido Verde da pessoa da Dra. Vera Lúcia da Motta
(*61* 98115-6697).
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I. CONVENÇÕES E REGISTRO
(RESOLUÇÃO TSE Nº 23.609/2019)
1. Convenções Partidárias
As escolhas de candidatos pelos partidos e a deliberação sobre coligações deverão ser feitas
no período entre 20 de julho e 5 de agosto de 2020, obedecidas as normas estabelecidas
no estatuto partidário, lavrando-se a respectiva ata e a lista de presença em livro aberto e
rubricado pela Justiça Eleitoral.
Os pedidos de registros de candidaturas serão formalizados até o dia 15 de agosto de 2020,
data que marca o início do período da campanha eleitoral.
Poderá participar das eleições o partido político que, até 4 de abril de 2020, tenha registrado
seu estatuto no Tribunal Superior Eleitoral - TSE e tenha, até a data da convenção, um órgão de
direção constituído na circunscrição, devidamente anotado no Tribunal Eleitoral competente.
Para a realização das convenções, os partidos políticos podem utilizar gratuitamente prédios
públicos, mediante comunicação por escrito ao responsável pelo local, com antecedência
mínima de uma semana, observada a ordem de protocolo, caso haja coincidência de datas.
Ata da convenção: após a lavratura da ata em livro aberto, rubricado pela Justiça Eleitoral,
deve ser digitada no Módulo Externo do Sistema de Candidaturas (CANDex), devendo a mídia
ser entregue no Tribunal Eleitoral ou transmitida via internet, pelo próprio CANDex, até o dia
seguinte ao da realização da convenção, para publicação na página de internet do Tribunal
Eleitoral e integrar os autos de registro de candidatura.
A ATA DA CONVENÇÃO DO PARTIDO DEVE CONTER:
• Local;
• Data e hora;
• Identificação e qualificação de quem presidiu;
• Deliberação para quais cargos concorrerá;
• No caso de coligação, o nome, se já definido, e o nome dos partidos que a compõe;
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• Representante da coligação, ainda que seja de outro partido;
• Relação dos candidatos escolhidos em convenção, com a indicação do
cargo para o qual concorrerão, o número atribuído, o nome completo,
o nome para urna, a inscrição eleitoral, o CPF e o gênero.
Portanto, os requisitos de validação das convenções são:
• Convenção e ata em livro aberto;
• Digitação da ata no sistema CANDex e entrega da mídia ao Tribunal Eleitoral ou
transmitida via internet pelo próprio CANDex até o dia seguinte de sua realização;
• Publicação na página de internet do Tribunal Eleitoral correspondente.

2. Coligações
É facultado aos partidos políticos, dentro da mesma circunscrição, celebrar coligações
apenas para a eleição majoritária.
Dia 5 de agosto de 2020 é o prazo para a realização de convenções destinadas a deliberar
sobre coligações.
É admissível que a convenção delegue à Comissão Executiva, ou a outro órgão partidário, a
efetiva formação de coligação ou a escolha de candidatos, o que pode ocorrer até a data final
para registro das candidaturas.
Tal delegação pode abranger, ainda, a escolha de candidatos para as vagas remanescentes
ou a sua substituição. Tais deliberações devem constar expressamente na ata da convenção.
Ressalte-se que no dia 4 de setembro de 2020 termina o prazo para o efetivo preenchimento
das vagas remanescentes para as eleições proporcionais, observados os percentuais
mínimo e máximo para candidaturas de cada sexo, no caso de as convenções para a escolha
de candidatos não terem indicado o número máximo previsto no caput do art. 10 da Lei nº
9.504/1997.
Os pedidos de substituição de candidatos para os cargos majoritários e proporcionais devem
ser feitos até o dia 14 de setembro de 2020, salvo em caso de falecimento.
As coligações serão representadas perante a Justiça Eleitoral por pessoa designada ou por
delegados indicados pelos partidos políticos que a compõem, podendo nomear, no âmbito
da circunscrição, até três delegados perante o Juízo Eleitoral.
A ATA CONJUNTA DA COLIGAÇÃO TERÁ:
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• Data, local e lista de representantes partidários presentes;
• Candidatos lançados na circunscrição, nomes de urna e números;
• Nome e composição das coligações;
• Indicação de um representante da coligação;
• Se for de interesse, indicação dos candidatos
suplentes da coligação, para substituição.
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
respectivo estatuto, poderá esse órgão anular a deliberação e os atos dela decorrentes.
As anulações de deliberações dos atos decorrentes de convenção partidária, na condição
acima estabelecida, deverão ser comunicadas à Justiça Eleitoral até 4 de setembro de 2020.
Se da anulação decorrer a necessidade de escolha de novos candidatos, o pedido de registro
deverá ser apresentado à Justiça Eleitoral nos dez dias subsequentes à anulação.

3. Comissões Provisórias
Segundo o art. 2º da Resolução TSE nº 23.609/2019: “Poderá participar das eleições o partido
político que, até seis meses antes da data do pleito, tenha registrado seu estatuto no TSE e
tenha, até a data da convenção, órgão de direção constituído na circunscrição, devidamente
anotado no tribunal eleitoral competente, de acordo com o respectivo estatuto partidário”.
Registre-se que o §3º do art. 3º da Lei nº 13.831/2019 estabeleceu que o prazo de vigência
dos órgãos provisórios dos partidos políticos poderá ser de até oito anos.
Porém, a discussão a respeito da constitucionalidade do mencionado dispositivo legal é
objeto de análise perante o STF (ADI nº 6230).
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4. Dos candidatos
4.1 NÚMERO DE CANDIDATOS
Cada partido político ou coligação poderá requerer registro de um candidato a um candidato
a prefeito com seu respectivo vice-prefeito nas eleições de 2020.
Cada partido político poderá registrar candidatos para as Câmaras Municipais, no total de até
150% (cento e cinquenta por cento) do número de lugares a preencher, salvo nas unidades
da Federação em que o número de lugares a preencher para a Câmara dos Deputados não
exceder a 12, para as quais cada partido político poderá registrar candidatos a vereador no
total de até 200% (duzentos por cento) das respectivas vagas (Lei nº 9.504/1997, art. 10,
caput e inciso II).
Caso não seja indicado o número máximo de candidatos, os órgãos de direção dos respectivos
partidos políticos poderão preencher as vagas remanescentes, requerendo o registro até 4
de setembro de 2020.
Do número de vagas requeridas, cada partido preencherá o mínimo de 30% e o máximo de
70% para candidaturas de cada gênero.
4.2 DO REGISTRO DOS CANDIDATOS
Os partidos políticos e as coligações solicitarão ao Juízo Eleitoral competente o registro de
seus candidatos até as 19 horas do dia 15 de agosto de 2020.
Resumidamente, o pedido de registro seguirá a seguinte ordem:
• Os pedidos de registro serão, obrigatoriamente, elaborados no Módulo
Externo do Sistema de Candidaturas – CANDex, e gravados em
mídia eletrônica, a qual deverá ser entregue Justiça Eleitoral.
• A Secretaria Judiciária publicará os pedidos de registro, para ciência dos
interessados, no Diário da Justiça Eletrônico. Caberá a qualquer candidato,
partido político, coligação, ou ao Ministério Público Eleitoral, no prazo de
cinco dias após a publicação do edital, impugná-lo. O candidato cujo registro
esteja sub judice poderá efetuar todos os atos relativos à campanha eleitoral,
inclusive utilizar o horário eleitoral gratuito no rádio e na televisão e ter seu
nome mantido na urna eletrônica enquanto estiver sob essa condição.
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• Após o recebimento dos pedidos de registro, os dados serão encaminhados
automaticamente pelo Sistema de Candidaturas à Receita Federal, para
fornecimento do número de registro no CNPJ, em até três dias úteis.
• O pedido de registro, com ou sem impugnação, será julgado no
prazo de três dias após a conclusão dos autos ao juiz eleitoral.
ATENÇÃO: Cessará a situação sub judice a partir da decisão colegiada do Tribunal Superior
Eleitoral independentemente do julgamento de eventuais embargos de declaração, salvo se
o candidato obtiver decisão que: afaste ou suspenda a inelegibilidade; anule ou suspenda
o ato ou decisão do qual derivou a causa de inelegibilidade; conceda efeito suspensivo ao
recurso interposto no processo de registro de candidatura.
Trâmite do pedido de registro na Justiça Eleitoral:
• Os pedidos de registro dos candidatos a cargos majoritários e dos respectivos
vices serão julgados individualmente, na mesma oportunidade.
• A sentença, independentemente do momento de sua prolação, será publicada
no Mural Eletrônico e comunicada ao Ministério Público por expediente no PJe.
• Em caso de indeferimento, cabe recurso ao Tribunal
Regional Eleitoral no prazo de três dias.
• Apresentadas as contrarrazões ao recurso ou transcorrido o respectivo prazo,
os autos serão imediatamente remetidos ao Tribunal Regional Eleitoral.
• Após o fechamento do Sistema de Candidaturas CANDex, será publicada,
no DJe e no Divulga Cand, relação dos nomes dos candidatos e
respectivos números com os quais concorrerão nas eleições, inclusive
daqueles cujos pedidos indeferidos estiverem em grau de recurso.
O candidato que não constar do edital, e que tenha sido escolhido em convenção e constar
da ata do partido ou coligação, poderá apresentar, em dois dias após a publicação do edital,
Requerimento de Registro de Candidatura Individual – RRCI. Após o recebimento dos pedidos,
a Justiça Eleitoral validará os dados para divulgação no site da Justiça Eleitoral, na página do
DivulgaCandContas: http://divulgacandcontas.tse.jus.br/divulga/#/.
Somente após efetuado o registro, fornecido o respectivo CNPJ da campanha pela Justiça
Eleitoral em até três dias (art. 22-A da Lei nº 9.504/97) e aberta a conta bancária específica
(art. 22 da Lei nº 9.504/97) estarão autorizados os candidatos a arrecadarem recursos e
realizarem despesas de campanha.
4.3 INFORMAÇÕES QUE DEVEM CONSTAR NO FORMULÁRIO RRC
Dados pessoais: inscrição eleitoral, nome completo ou, se houver, nome social declarado no
Cadastro Eleitoral, data de nascimento, unidade da Federação e município de nascimento,
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nacionalidade, gênero, cor ou raça, se pessoa com deficiência e qual o tipo, estado civil,
ocupação, grau de instrução, indicação de ocupação de cargo em comissão ou função
comissionada na administração pública, número da carteira de identidade com o órgão
expedidor e a unidade da Federação, número de registro no Cadastro de Pessoa Física (CPF);
Dados para contato: telefone móvel que disponha de aplicativo de mensagens instantâneas,
endereço eletrônico e endereço completo para recebimento de citações, intimações,
notificações e comunicações da Justiça Eleitoral, telefone fixo, endereço do comitê central
de campanha e endereço fiscal para atribuição de CNPJ;
Dados do candidato: partido político, cargo pleiteado, número do candidato, nome para
constar na urna eletrônica, informação se é candidato à reeleição, qual cargo eletivo que
ocupa e a quais eleições já concorreu;
Declaração de ciência do candidato de que deverá prestar contas à Justiça Eleitoral, ainda
que haja renúncia, desistência, substituição, indeferimento, cassação ou cancelamento do
registro;
Autorização do candidato;
Declaração de ciência do candidato de que lhe incumbe acessar o mural eletrônico e os meios
informados nos incisos V, VI e VII do art. 23 da Resolução TSE nº 23.609/2019 para verificar
o recebimento de citações, intimações, notificações e comunicações da Justiça Eleitoral,
responsabilizando-se, ainda, por manter atualizadas as informações relativas àqueles meios;
Endereço eletrônico do site do candidato, ou de blogs, redes sociais, site de mensagens
instantâneas e aplicações de internet assemelhadas, caso já existentes.
4.4 DOCUMENTOS QUE ACOMPANHAM O REGISTRO
• Relação atual de bens, preenchida no Sistema CANDex;
• Fotografia recente do candidato, inclusive dos candidatos a vice;
• Certidões criminais;
• Prova de alfabetização;
• (Obs: esta prova pode ser suprida por declaração de próprio
punho preenchida pelo interessado, em ambiente individual e
reservado, na presença de servidor da Justiça Eleitoral).
• Prova de desincompatibilização, quando for o caso;
• Cópia de documento oficial de identificação.
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Constatada qualquer falha, omissão, indício de que se trata de candidatura requerida sem
autorização ou ausência de documentos necessários à instrução do pedido, inclusive no
que se refere à inobservância do mínimo de 30% e do máximo de 70% para candidaturas
de cada gênero, o partido político, a coligação ou o candidato será intimado para sanar a
irregularidade no prazo de três dias.
4.5 CERTIDÕES NECESSÁRIAS
Está dispensada a apresentação de certidões emitidas pela própria Justiça Eleitoral. No mais,
as certidões necessárias, de acordo com a Resolução TSE nº 23.609/2019, são:
• a) certidões criminais fornecidas pela Justiça Federal de 1º e 2º graus
da circunscrição na qual o candidato tenha o seu domicílio eleitoral;
• b) certidões criminais fornecidas pela Justiça Estadual de 1º e 2º graus
da circunscrição na qual o candidato tenha o seu domicílio eleitoral;
• c) certidões criminais fornecidas pelos tribunais competentes, quando
os candidatos gozarem de foro por prerrogativa de função.
Caso essas certidões sejam positivas, são necessárias as certidões de objeto e pé atualizadas
de cada um dos processos indicados, diretamente na vara em que tramita o processo, bem
como das certidões de execuções criminais, quando for o caso.
Nos termos do art. 28 da Resolução TSE nº 23.609/2019, os requisitos legais referentes
à filiação partidária, ao domicílio eleitoral, à quitação eleitoral e à inexistência de crimes
eleitorais são aferidos com base nas informações constantes dos bancos de dados da
Justiça Eleitoral, sendo dispensada a apresentação de documentos comprobatórios pelos
requerentes.
Contudo, por cautela, os candidatos podem obter tal documento, a fim de verificar a existência
de pendências, no site do TSE: http://www.tse.jus.br/
A certidão de quitação eleitoral abrangerá exclusivamente:
• A plenitude do gozo dos direitos políticos;
• O regular exercício do voto;
• O atendimento a convocações da Justiça Eleitoral para
auxiliar os trabalhos relativos ao pleito;
• A inexistência de multas aplicadas, em caráter definitivo, pela Justiça Eleitoral
e não remitidas e a apresentação de contas de campanha eleitoral.
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Forma de requerimento das certidões:
• Certidões criminais fornecidas pela Justiça Estadual de 1º e 2º grau: deverão ser
requisitadas nos cartórios distribuidores da Comarca onde resida o candidato;
• Certidões criminais fornecidas pela Justiça Federal: devem ser extraídas através
do link https://goo.gl/0uc9o (selecionando “eleitoral 1º grau” e “eleitoral TRF”);
• Certidões dos Tribunais competentes, quando os candidatos gozarem de
foro especial: solicitação pelo e-mail informa.processual@stj.jus.br ou
pessoalmente ao STJ (caso o candidato seja ou tenha sido Governador do
Estado ou Distrito Federal ou secretário de qualquer estrutura da Administração
Pública Federal), ao STF, requerido através do link: https://goo.gl/tyQ7SW
(caso o candidato tenha sido Presidente, Deputado Federal ou Senador);
• Certidão de quitação eleitoral emitida através do link https://goo.gl/
TgbXtM (opcional, pois o art. 28 da Resolução TSE nº 23.609/2019
expressamente dispensa a apresentação de tal documento).
DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA A EXPEDIÇÃO DAS CERTIDÕES:
• 1. Nome completo;
• 2. Filiação;
• 3. Data de nascimento;
• 4. Título Eleitoral;
• 5. RG e CPF;
• 6. Procuração assinada, em caso de requerimento por terceiro.
4.6 REQUISITOS PARA A CANDIDATURA
a) Ser escolhido em convenção do partido;
b) Ter domicílio eleitoral na circunscrição em que quer
concorrer até seis meses antes do pleito;
c) Estar filiado ao partido até seis meses antes da
convenção; (*art. 52 do Estatuto do Partido Verde1
d) Ser alfabetizado;
e) Estar quite com a Justiça Eleitoral;
f) Ter nacionalidade brasileira;
g) Ter 21 anos para prefeito e vice-prefeito – 18 anos para vereador.
As condições de elegibilidade e as causas de inelegibilidade devem ser aferidas no momento
1 http://www.in.gov.br/web/dou/-/estatuto-do-partido-verde-66555742
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da formalização do pedido de registro da candidatura, ressalvadas as alterações, fáticas ou
jurídicas, supervenientes ao registro.
Observações finais: nome para constar na urna eletrônica terá no máximo 30 caracteres,
incluindo-se o espaço entre os nomes, podendo ser o prenome, sobrenome, cognome,
nome abreviado, apelido ou nome pelo qual o candidato é mais conhecido, desde que não se
estabeleça dúvida quanto a sua identidade, não atente contra o pudor e não seja ridículo ou
irreverente.
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 federal,
estadual, distrital ou municipal, direta ou indireta.
4.7 SUBSTITUIÇÃO DE CANDIDATOS E DO CANCELAMENTO DE REGISTRO
As hipóteses para substituição de candidatos são: registro indeferido, cancelado, cassado,
renúncia ou falecimento.
A escolha do substituto deve ser feita na forma estabelecida no estatuto do partido político a
que pertencer o substituído, devendo o pedido de registro ser requerido até 10 dias contados
do fato, inclusive anulação de convenção, ou da notificação do partido da decisão judicial
que deu origem à substituição.
Tanto nas eleições majoritárias quanto nas proporcionais, a substituição somente deve ser
efetivada se o novo pedido for apresentado até 20 dias antes do pleito, exceto no caso de
falecimento de candidato, quando a substituição poderá ser efetivada após esse prazo (10
dias contados do fato).
Se ocorrer substituição após a geração das tabelas para elaboração da lista de candidatos
e preparação das urnas, o substituto concorrerá com o nome, número e a fotografia do
substituído
Não será admitido o pedido de substituição de candidatos quando não forem respeitados os
limites mínimo e máximo das candidaturas de cada sexo.
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4.8 PRAZOS
As Secretarias dos Tribunais Regionais Eleitorais permanecerão abertos aos sábados,
domingos e feriados, em regime de plantão de 15 de agosto de 2020 até 18 de dezembro de
2020.
Os prazos a que se refere a Resolução TSE nº 23.609/2019 serão peremptórios e contínuos,
correndo em cartório ou secretaria, e não se suspenderão aos sábados, domingos e feriados,
entre 15 de agosto e 18 de dezembro de 2020.
Os processos de registro de candidaturas terão prioridade sobre quaisquer outros.
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II. PROPAGANDA ELEITORAL
(RESOLUÇÃO TSE Nº 23.610/2019)
1. Pré-campanha
A propaganda eleitoral, de acordo com o Calendário das Eleições de 2020, é permitida
somente a partir do dia 16 de agosto de 2020, reflexo direto da diminuição do processo
eleitoral propriamente dito, uma das principais alterações da minirreforma promovida pela
Lei nº 13.165/2015.
Consequência direta desta redução do período de campanha é a maior liberdade da précampanha. Diante da nova redação do art. 36-A da Lei nº 9.504/97, a divulgação da précandidatura, a exaltação das qualidades pessoais dos pré-candidatos e a divulgação de
plataformas e projetos políticos não configuram propaganda eleitoral antecipada, desde que
não envolvam pedido explícito de votos.
Assim como se observa na questão do financiamento das candidaturas ainda antes do
período eleitoral, verifica-se que essa reforma confere ainda mais amplitude à pré-campanha
do que já fazia a redação original do art. 36-A, originalmente incluído à Lei das Eleições pela
Lei nº 12.034/2009, permitindo expressamente, desde que não se faça pedido explícito de
votos:
• a participação de filiados a partidos políticos ou de pré-candidatos em
entrevistas, programas, encontros ou debates na rádio, na televisão e na internet,
inclusive com a exposição de plataformas e projetos políticos, observado pelas
emissoras de rádio e de televisão o dever de conferir tratamento isonômico;
• a realização de encontros, seminários ou congressos, em ambiente fechado e
a expensas dos partidos políticos, para tratar da organização dos processos
eleitorais, da discussão de políticas públicas, dos planos de governo ou
das alianças partidárias visando às eleições, podendo tais atividades
serem divulgadas pelos instrumentos de comunicação intrapartidária;
• 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;
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• a divulgação de posicionamento pessoal sobre questões políticas, inclusive
em redes sociais, blogs, s sites eletrônicos pessoais e aplicativos (apps);
• a realização, a expensas de partido político, de reuniões de iniciativa da sociedade
civil, de veículo ou meio de comunicação ou do próprio partido político, em
qualquer localidade, para divulgar ideias, objetivos e propostas partidárias;
• campanha de arrecadação prévia de recursos na modalidade prevista no
inciso IV do § 4º do art. 23 da Lei nº 9.504/1997 (“vaquinha virtual”);
• o pedido de apoio político, a divulgação da pré-candidatura, das ações
políticas desenvolvidas e das que se pretendem desenvolver.
ATENÇÃO: A partir de 30 de junho do ano de 2020, é vedado, ainda, às emissoras transmitir
programa apresentado ou comentado por pré-candidato (art. 45, § 1º da Lei nº 9.504/1997)
Vale lembrar que historicamente a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral – TSE
considerou que “constitui ato de propaganda eleitoral aquele que levar ao conhecimento
geral, ainda que de forma dissimulada, a candidatura, a ação política ou as razões que levem
a inferir que o beneficiário seja o mais apto para a função pública” (AgResp nº 26721, Acórdão
de 24/09/2009). Todavia, este conceito claramente se tornou incompatível com as hipóteses
de pré-campanha inseridas na Lei das Eleições.
Desde então, o TSE passou a apreciar e consagrar essa nova liberdade aos pré-candidatos: só
se veda, objetivamente, o pedido explícito de voto, de resto, é plenamente lícita a divulgação
da pré-candidatura, de projetos e plataformas políticas, bem como o enaltecimento de
características pessoais dos pré-candidatos, o que exige novos parâmetros de fiscalização
da campanha antecipada.
ELEIÇÕES 2018. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. PROPAGANDA ELEITORAL
ANTECIPADA. ART. 36–A DA LEI Nº 9.504/97. PEDIDO EXPLÍCITO DE VOTOS. NÃO
CARACTERIZAÇÃO. MENÇÃO A POSSÍVEL CANDIDATURA. PRECEDENTES. REFORMA DO
ACÓRDÃO REGIONAL. DESPROVIMENTO.
1. In casu, o Tribunal a quo entendeu que houve propaganda antecipada com pedido explícito
de voto no adesivo contendo a frase “Eu [desenho de um coração] Cozzolino” e nas faixas com
os dizeres “Núbia é Renato Cozzolino e Garotinho #44” e “Seja bem–vindo futuro governador
Garotinho #44”, “Renato Cozzolino, deputado estadual, #44 Garotinho” (ID nº 561673).
2. A veiculação de mensagem com menção a possível candidatura, acompanhada da
divulgação do número com o qual o pré-candidato pretende concorrer, desde que inexistente
o pedido expresso de voto, não configura propaganda eleitoral antecipada. Precedentes.
(RESPE - Agravo Regimental em Recurso Especial Eleitoral nº 060765340 – Relator: Min.
Tarcisio Vieira De Carvalho Neto, Publicação: DJE de Data 27/08/2019)
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Em 2018, o TSE vislumbrou a existência de “pedido explícito de voto” de forma contextual,
ainda que não verbalizado (AgReg 1087, Rel. Min. Jorge Mussi, Dje 01/03/2018). No caso,
um pré-candidato ao cargo de prefeito concedeu entrevista em um veículo de comunicação
proferindo o seguinte discurso: “eu vou ter muita honra de ser prefeito da cidade, se Deus
permitir e o povo; a única coisa que eu peço ao povo é o seguinte: ter esta oportunidade de
gerir”.
Diante da situação, o TSE reconheceu a prática de propaganda eleitoral antecipada pelo précandidato.

2. Da propaganda em geral
Toda e qualquer propaganda eleitoral, impressa, digital (internet) ou no rádio e na televisão,
deve ser feita em língua nacional e mencionar:
• Nome do candidato;
• Nome dos candidatos a vice em tamanho não inferior a 30% do nome do titular;
• A legenda partidária;
• Nas campanhas majoritárias, o nome da coligação
com todas as siglas que a compõem;
• Nas campanhas proporcionais, a sigla do partido do candidato.
NÃO SERÁ TOLERADA PROPAGANDA:
I - que veicule preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade
e quaisquer outras formas de discriminação;
II - de guerra, de processos violentos para subverter
o regime, a ordem política e social;
III - que provoque animosidade entre as Forças Armadas ou contra
elas, ou delas contra as classes e as instituições civis;
IV - de incitamento de atentado contra pessoa ou bens;
V - de instigação à desobediência coletiva ao cumprimento da lei de ordem pública;
VI - que implique oferecimento, promessa ou solicitação de dinheiro,
dádiva, rifa, sorteio ou vantagem de qualquer natureza;
VII - que perturbe o sossego público, com algazarra ou abuso
de instrumentos sonoros ou sinais acústicos;
VIII - por meio de impressos ou de objeto que pessoa
inexperiente ou rústica possa confundir com moeda;
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IX - que prejudique a higiene e a estética urbana;
X - que caluniar, difamar ou injuriar qualquer pessoa, bem como
atingir órgãos ou entidades que exerçam autoridade pública;
XI - que desrespeite os símbolos nacionais.

3. Propagandas em espécies
3.1 IMPRESSOS
Art. 21. Independe da obtenção de licença municipal e de autorização da Justiça Eleitoral
a veiculação de propaganda eleitoral por meio de distribuição de folhetos, adesivos,
volantes e outros impressos, os quais devem ser editados sob a responsabilidade do
partido político, da coligação ou do candidato, sendo-lhes facultada, inclusive, a impressão
em braile dos mesmos conteúdos.
Todo material impresso de campanha eleitoral deverá ser produzido em língua nacional e
conter:
• Nome do candidato e nome do vice em tamanho
não inferior a 30% do nome do titular;
• A legenda partidária do candidato;
• Nas campanhas majoritárias, o nome da coligação
com todas as siglas que a compõem;
• Nas campanhas proporcionais, a sigla do partido do candidato;
• O número de CNPJ ou CPF do responsável pela confecção
da propaganda, bem como de quem a contratou;
• A tiragem do material;
• Dimensão máxima de 0,5 m² (meio metro quadrado).

3.2 COMÍCIOS
• Não depende de licença ou autorização da administração pública, basta a
comunicação da autoridade policial, com no mínimo 24 horas de antecedência.
• Permitidos entre as 8h e as 24h, com exceção do comício de encerramento da
campanha, que poderá ser prorrogado por mais duas horas, ou seja, até as 02h.
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É VEDADA, desde 48 horas antes até 24 horas depois da eleição, a realização de comícios
ou reuniões públicas.
Porém, essa vedação não se aplica à propaganda eleitoral veiculada gratuitamente na Internet,
em site eleitoral, em blog, em site interativo ou social, ou em outros meios eletrônicos de
comunicação do candidato, ou no site do partido ou da coligação.
• 1º de outubro de 2020 (3 dias antes do 1º turno) e 22 de
outubro de 2020 (3 dias antes do 2º turno):
Últimos dias para propaganda política mediante reuniões públicas ou promoção de comícios
e utilização de aparelhagem de sonorização fixa, entre as 8h e as 24h, com exceção do
comício de encerramento da campanha, que poderá ser prorrogado por mais duas horas.
3.3 ALTO-FALANTES OU AMPLIFICADORES
Permitidos a partir do dia 16 de agosto de 2020 até a véspera da eleição, entre 8h e as 22h, com
distância mínima de 200 metros das sedes do Executivo, Legislativo e de Órgãos Judiciais,
estabelecimentos militares, hospitais e casas de saúde e, quando em funcionamento, das
escolas, bibliotecas públicas, igrejas e teatros.
3.4 CARRO DE SOM, TRIO ELÉTRICO E MINI TRIO
A utilização de carro de som ou mini trio como meio de propaganda eleitoral é permitida
apenas em carreatas, caminhadas e passeatas ou durante reuniões e comícios, e desde que
observado o limite de 80dB (oitenta decibéis) de nível de pressão sonora, medido a 7m (sete
metros) de distância do veículo.
A Resolução TSE nº 23.610/2019 considera:
I - carro de som: qualquer veículo, motorizado ou não, ou ainda tracionado por animais, que
use equipamento de som com potência nominal de amplificação de, no máximo, 10.000W
(dez mil watts) e que transite divulgando jingles ou mensagens de candidatos;
II – mini trio: veículo automotor que use equipamento de som com potência nominal de
amplificação maior que 10.000W (dez mil watts) e até 20.000W (vinte mil watts);
III - trio elétrico: veículo automotor que use equipamento de som com potência nominal de
amplificação maior que 20.000W (vinte mil watts).
ATENÇÃO: É proibida a circulação de carros de som e mini trios, exceto para sonorização de
passeatas e carreatas. Trios elétricos continuam permitidos apenas para a sonorização de
comícios.
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3.5 CARREATAS E PASSEATAS
Até as 22h do dia que antecede o da eleição, serão permitidos distribuição de material gráfico,
caminhada, carreata ou passeata, acompanhadas ou não por carro de som ou mini trio.
ATENÇÃO: Comícios estão proibidos desde 48 horas antes das eleições, os demais atos de
campanha de rua (carreatas, passeatas e distribuição de materiais impressos) são permitidos
até as 22h da véspera do pleito.
3.6 MESAS PARA DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS E BANDEIRAS
É permitida a colocação de mesas para distribuição de materiais de campanha (adesivos,
folhetos, panfletos etc.), bem como de bandeiras ao longo das vias públicas, desde que não
prejudiquem o trânsito e a boa circulação de veículos e pessoas.
3.7 PROPAGANDA NA IMPRENSA
São permitidas, até a antevéspera das eleições, a divulgação paga, na imprensa escrita, e a
reprodução na internet do jornal impresso, de até 10 (dez) anúncios de propaganda eleitoral,
por veículo, em datas diversas, para cada 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.
3.8 BENS PÚBLICOS E DE USO COMUM
A propaganda, sob qualquer forma, é proibida em:
• bens públicos, ou seja, bens cujo uso dependa de cessão ou
permissão do Poder Público, ou que a ele pertençam;
• bens de uso comum, ou seja, aqueles a que a população em geral
tem acesso (cinemas, clubes, lojas, centros comerciais, templos,
ginásios e estádios, ainda que de propriedade privada);
• em postes de iluminação pública e de sinalização de tráfego;
• em árvores e jardins localizados em áreas públicas, bem
como em muros, cercas e tapumes divisórios;
• em viadutos, passarelas, pontes, paradas de ônibus
e outros equipamentos urbanos.
ATENÇÃO: É vedada a veiculação de propaganda de qualquer natureza, inclusive pichação,
inscrição a tinta e exposição de placas, estandartes, faixas, cavaletes, bonecos e assemelhados
3.9 BENS PARTICULARES
• A propaganda em bens particulares não pode exceder 0,5m²;
• Deve ser voluntária e gratuita;
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• Em residências, podem ser colocados adesivos plásticos
nas janelas, em tamanho máximo de 0,5m²;
• Em automóveis são permitidos apenas adesivos micro perfurados
no para-brisa traseiro, até o seu tamanho total, bem como, em
outras posições, adesivos que não excedam a 0,5m²;
• Proibidas placas, faixas, estandartes, bandeiras fixas, cavaletes
ou pinturas em muros, mas apenas a instalação de propaganda
na forma acima estabelecida (adesivo ou papel até 0,5m²).
ATENÇÃO: Tanto em residências quanto em veículos, a justaposição de adesivo ou de papel
cuja dimensão exceda a 0,5m² caracteriza propaganda irregular, em razão do “efeito visual
único”, ainda que a publicidade, individualmente, tenha respeitado o limite previsto na lei.
Nas fachadas de sedes e dependências de comitês, os partidos políticos e coligações podem
fazer inscrever o nome que os designe, bem como o nome e o número de candidato, desde
que não tenha formato de outdoor (4m²). Caso não se trate de comitê central, deve ser
observado o limite de 0,5m².
3.10 SHOWMÍCIOS
São proibidas as realizações de showmícios e de eventos assemelhados para promoção de
candidatos e a apresentação, remunerada ou não, de artistas com a finalidade de animar
comício e reunião eleitoral, respondendo o infrator pelo emprego de processo de propaganda
vedada e, se for o caso, pelo abuso de poder (Art. 17 da Resolução TSE nº 23.610/2019).
A referida proibição não se estende aos candidatos que sejam profissionais da classe
artística cantores, atores e apresentadores, que poderão exercer as atividades normais de
sua profissão durante o período eleitoral, exceto em programas de rádio e de televisão, na
animação de comício ou para divulgação, ainda que de forma dissimulada, de sua candidatura
ou de campanha eleitoral.
3.11 BENS E VANTAGENS AO ELEITOR
São vedadas na campanha eleitoral confecção, utilização, distribuição por comitê, candidato,
ou com a sua autorização, de camisetas, chaveiros, bonés, canetas, brindes, cestas básicas
ou quaisquer outros bens ou materiais que possam proporcionar vantagem ao eleitor.
É permitido a qualquer tempo o uso de bandeiras, broches, dísticos, adesivos, camisetas e
outros adornos semelhantes pelo eleitor, como forma de manifestação de suas preferências
por partido político, coligação ou candidato, atendando-se para as permissões e as vedações
relativas ao dia da eleição.
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3.12 OUTDOORS
É vedada a propaganda eleitoral por meio de outdoors, inclusive eletrônicos, sujeitando-se a
empresa responsável, os partidos políticos, as coligações e os candidatos à imediata retirada
da propaganda irregular e ao pagamento de multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a
R$ 15.000,00 (quinze mil reais).
3.13 ENQUETES
É vedada, a partir do dia 15 de agosto de 2020, a realização de enquetes relacionadas ao
processo eleitoral. (Art. 23 da Resolução TSE nº 23.600/2019)
3.14 SÍMBOLOS E IMAGENS ASSOCIADAS À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
Constitui crime, punível com detenção de 6 (seis) meses a 1 (um) ano, com a alternativa de
prestação de serviços à comunidade pelo mesmo período, e multa no valor de R$ 10.641,00
(dez mil, seiscentos e quarenta e um reais) a R$ 21.282,00 (vinte e um mil, duzentos e oitenta
e dois reais), o uso, na propaganda eleitoral, de símbolos, frases ou imagens, associadas ou
semelhantes às empregadas por órgão de governo, por empresa pública ou por sociedade
de economia mista. (Art. 88 da Resolução TSE nº 23.610/2019)
3.15 PROPAGANDA ELEITORAL NA INTERNET
É permitida a propaganda eleitoral na internet a partir do dia 16 de agosto de 2020 e deve se
dar:
• Por pessoa natural, candidato ou partido político;
• De forma gratuita e espontânea, exceto nos casos autorizados em Lei;
• De modo identificado.
A livre manifestação do pensamento do eleitor identificado ou identificável na internet
somente é passível de limitação quando ofender a honra ou a imagem de candidatos, partidos
ou coligações, ou divulgar fatos sabidamente inverídicos.
A propaganda eleitoral na Internet poderá ser realizada nas seguintes formas:
• em site do candidato, com endereço eletrônico comunicado
à Justiça Eleitoral e hospedado, direta ou indiretamente, em
provedor de aplicação de internet estabelecido no país;
• em site do partido político ou da coligação, com endereço eletrônico
comunicado à Justiça Eleitoral e hospedado, direta ou indiretamente,
em provedor de aplicação de internet estabelecido no país;
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• por meio de mensagem eletrônica para endereços cadastrados gratuitamente
pelo candidato, pelo partido político ou pela coligação, observadas as disposições
da Lei Geral de Proteção de Dados quanto ao consentimento do titular;
• por meio de blogs, redes sociais, site de mensagens instantâneas e
aplicações de internet assemelhadas, dentre as quais aplicativos de
mensagens instantâneas, cujo conteúdo seja gerado ou editado por (i)
candidatos, partidos políticos ou coligações, desde que não contratem
disparo em massa de conteúdo ou qualquer pessoa natural, vedada a
contratação de impulsionamento e de disparo em massa de conteúdo.
São proibidos:
• O pagamento para a veiculação de propaganda eleitoral
na internet fora das permissões legais;
• O anonimato (fakes) ou a atribuição de propaganda a
terceiro, inclusive candidato, partido ou coligação:
Art. 30. É livre a manifestação do pensamento, vedado o anonimato durante a campanha
eleitoral, por meio da internet, assegurado o direito de resposta, nos termos dos arts. 58,
§ 3º, IV, alíneas a, b e c, e 58-A da Lei nº 9.504/1997, e por outros meios de comunicação
interpessoal mediante mensagem eletrônica e mensagem instantânea (Lei nº 9.504/1997,
art. 57-D, caput).
§ 1º A violação do disposto neste artigo sujeitará o responsável pela divulgação da
propaganda e, quando comprovado seu prévio conhecimento, o beneficiário à multa no
valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R$ 30.000,00 (trinta mil reais) (Lei nº 9.504/1997,
art. 57-D, § 2º).
Art. 35. Sem prejuízo das demais sanções legais cabíveis, será punido, com multa de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R$ 30.000,00 (trinta mil reais), quem realizar propaganda
eleitoral na internet atribuindo indevidamente sua autoria a terceiro, inclusive candidato,
partido político ou coligação (Lei nº 9.504/1997, art. 57-H).
• Contratação de militância virtual, “robôs” ou fakes, para emissão de
ofensas ou para denegrir a imagem de candidato, partido ou coligação:
Art. 89. Constitui crime, punível com detenção de 2 (dois) a 4 (quatro) anos e multa de
R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), a contratação direta
ou indireta de grupo de pessoas com a finalidade específica de emitir mensagens ou
comentários na internet para ofender a honra ou denegrir a imagem de candidato, de
partido político ou de coligação (Lei nº 9.504/1997, art. 57-H, § 1º).
• A veiculação de propaganda eleitoral em páginas de pessoas
jurídicas ou em sites oficiais ou hospedados por órgãos ou por
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entidades da Administração Pública direta ou indireta;
• A realização de propaganda via telemarketing em qualquer
horário, bem como por meio de disparo em massa de
mensagens instantâneas sem anuência do destinatário;
• São vedadas às pessoas jurídicas e às relacionadas no art. 24 da Lei nº
9.504/1997 a utilização, doação ou cessão de cadastro eletrônico de seus
clientes, em favor de candidatos, de partidos políticos ou de coligações.
Por fim, o cadastramento de endereços eletrônicos, telefones ou perfis pessoais para o envio
de propaganda eleitoral deve ser feito de forma espontânea e gratuita, mediante iniciativa do
eleitor interessado, sempre com a opção de descadastramento do destinatário, que deve ser
efetivada no prazo máximo de 48 horas.
A Resolução TSE nº 23.610/2019 estabeleceu que as mensagens eletrônicas enviadas e
as mensagens instantâneas consensualmente por pessoa natural, de forma privada ou em
grupos restritos de participantes (WhatsApp, por exemplo), não se submetem à vedação
do cadastramento para envio de propaganda eleitoral ou, de modo geral, às normas sobre
propaganda eleitoral previstas naquela resolução.
Portanto, a regra fundamental da propaganda eleitoral pela internet é que ela ocorra de
forma livre, espontânea, identificada e gratuita, por pessoas físicas, candidatos e partidos
políticos, sendo vedada qualquer forma de propaganda anônima. Além disso, é permitido o
impulsionamento desde que realizado de acordo com os estritos ditames estabelecidos pela
Lei nº 13.488/2017.
Impulsionamento pago de propaganda eleitoral:
Até as eleições de 2016, era absolutamente proibido o pagamento de qualquer propaganda
eleitoral na internet, incluindo o impulsionamento (patrocínio) de postagens em redes sociais,
como Facebook, Instagram e Twitter. Isso mudou com a minirreforma de 2017, desde que
respeitados alguns limites delineados na Lei Eleitoral e na Resolução TSE nº 23.610/2019.
São eles:
• A propaganda impulsionada deve vir claramente identificada como tal;
• Todo impulsionamento deverá conter, de forma clara e legível, o
número de inscrição no CNPJ ou o número de inscrição no CPF
do responsável, além da expressão “Propaganda Eleitoral”;
• O impulsionamento somente pode ser contratado por partidos políticos,
coligações e candidatos e seus representantes (administradores financeiros das
campanhas): eleitores não podem impulsionar propaganda de seus candidatos;
• O impulsionamento deve ser contratado diretamente com provedor da
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aplicação de internet com sede e foro no país, ou de sua filial, sucursal,
escritório, estabelecimento ou representante legalmente estabelecido
no país e apenas com o fim de promover ou beneficiar candidatos ou
suas agremiações, vedada a realização de propaganda negativa;
• É proibido o impulsionamento de conteúdos e ferramentas digitais não
disponibilizadas pelo próprio provedor da aplicação de internet, ainda que
gratuitas, para alterar o teor ou a repercussão de propaganda eleitoral,
tanto próprios quanto de terceiros (por exemplo contratar serviços
de terceiros para ampliar o alcance de postagens no Facebook);
Remoção de conteúdo na internet:
Como já mencionado acima, a atuação da Justiça Eleitoral na internet parte do princípio da
mínima intervenção no debate político-eleitoral.
De modo geral, dispõe o §1º do art. 27 da Resolução TSE nº 23.610/2019 que “a livre
manifestação do pensamento do eleitor identificado ou identificável na internet somente
é passível de limitação quando ofender a honra ou a imagem de candidatos, partidos ou
coligações, ou divulgar fatos sabidamente inverídicos”. Igualmente, o §6º do art. 27 da referida
Resolução protege a liberdade do debate ao estabelecer que “a manifestação espontânea na
internet de pessoas naturais em matéria político-eleitoral, mesmo que sob a forma de elogio
ou crítica a candidato ou partido político, não será considerada propaganda eleitoral”, desde
que respeite o supracitado §1º do art. 27 da Resolução TSE nº 23.610/2019.
A norma estabelece também que as ordens judiciais de remoção de conteúdo divulgado
na internet serão limitadas às hipóteses em que, mediante decisão fundamentada, sejam
constatadas violações às regras eleitorais ou ofensas a direitos de pessoas que participam
do processo eleitoral, ou seja, o mero anonimato não constitui motivo suficiente a permitir a
remoção do conteúdo.
A ordem judicial que determinar a remoção de conteúdo divulgado na internet fixará prazo
razoável para o cumprimento, não inferior a 24 horas, e deverá conter, sob pena de nulidade,
a URL do conteúdo específico. Em circunstâncias excepcionais devidamente justificadas, o
prazo acima poderá ser reduzido.
Requisição judicial de dados e registros eletrônicos:
Diante da ampla liberdade no debate político-eleitoral na internet, multiplicaram-se os
meios escusos de militância virtual mediante a criação de perfis falsos ou a veiculação de
conteúdos eleitorais ilícitos por perfis anônimos, em franca violação ao caput do art. 57-D
da Lei Eleitoral.
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Em razão desta preocupação, a Resolução TSE nº 23.610/2019 cuidou de disciplinar a
requisição de dados e registros eletrônicos na rede mundial.
Primeiramente, é importante esclarecer que o provedor responsável pela guarda de tais dados
somente será obrigado a disponibilizar os registros de conexão e de acesso a aplicações de
internet, dados pessoais ou outras informações disponíveis para a identificação do usuário,
mediante ordem judicial. Assim, a simples notificação pelo candidato, partido ou coligação
não obriga o fornecimento de tais dados.
A norma garante o direito de a parte interessada, com o propósito de formar conjunto
probatório, requerer ao juiz eleitoral, em caráter incidental ou autônomo, que ordene ao
responsável pela guarda o fornecimento dos dados constantes do art. 39 da Resolução
TSE nº 23.610/2019, possibilidade já existente desde o novo Marco Civil da Internet (Lei nº
12.965/2014).
Sem prejuízo dos demais requisitos legais, a requisição judicial dos dados deverá conter:
• Fundados indícios da ocorrência do ilícito de natureza eleitoral;
• Justificativa motivada da utilidade dos dados solicitados
para fins de investigação ou instrução probatória;
• Período ao qual se referem os registros.
No mesmo caso das remoções de conteúdo, a ausência de identificação imediata do usuário
responsável pela divulgação da propaganda não constitui circunstância suficiente para o
deferimento do pedido de quebra de sigilo de dados.
3.16 OS DEBATES
O § 1º do art. 44 da Resolução TSE nº 23.610/2019 estabeleceu que deve ser assegurada
a participação de candidatos dos partidos com representação no Congresso Nacional, de,
no mínimo, cinco parlamentares, e facultada a dos demais, quando cessada a condição sub
judice, o registro de candidatura não tenha sido indeferido, cancelado ou não conhecido.
Sobre o assunto, o TSE fixou que, em caso de coligações (eleição majoritária), essa
representação é calculada tendo-se em vista a soma dos seis maiores partidos:
CONSULTA. DEBATE ELEITORAL. ART. 46 DA LEI Nº 9.504/97. NOVA REDAÇÃO. LEI Nº
13.165/2015.
• A referência ao número mínimo de deputados contida no art. 46 da Lei nº
9.504/97 deve ser compreendida como a quantidade de deputados federais
pertencentes aos quadros de determinado partido político, o qual, quando
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superior a nove, impõe a obrigatoriedade de o candidato filiado a tal agremiação
ser convidado para participar dos debates realizados pelas emissoras.
• No caso de coligações, o número mínimo de deputados federais previsto
no art. 46 da Lei nº 9.504/97 deve ser aferido, quando se tratar de eleição
proporcional, pela soma de todos os representantes dos partidos políticos
que compõem a coligação na Câmara dos Deputados e, quando se
tratar de eleição majoritária, pelo total de deputados federais dos seis
maiores partidos que compõem a coligação. (TSE, Consulta nº 49176,
Relator Min. HENRIQUE NEVES DA SILVA, DJE Data 14/04/2016).
Considera-se a representação de cada partido político no Congresso Nacional resultante da
última eleição geral, com as seguintes adequações:
I - eventuais novas totalizações do resultado para a Câmara dos Deputados
que ocorrerem até o dia 20 de julho do ano da eleição, bem como eventuais
novas eleições para o Senado Federal ocorridas até a mesma data; e
II - mudanças de filiação partidária ocorridas até a data da convenção e
que, relativamente aos deputados federais, não tenham sido contestadas
ou cuja justa causa tenha sido reconhecida pela Justiça Eleitoral.
3.17 PROPAGANDA ELEITORAL GRATUITA NO RÁDIO E NA TELEVISÃO
O período de propaganda dos candidatos no rádio e na TV começará em 28 de agosto e
terminará em 1º de outubro de 2020, no primeiro turno.
De segunda a domingo, os partidos terão direito a 70 minutos diários para a propaganda
eleitoral gratuita em inserções de 30 e 60 segundos, e distribuídas, ao longo da programação
veiculada entre as 5h e 24h.
A distribuição levará em conta os seguintes blocos de audiência (Lei nº 9.504/1997, art. 51,
III):
a) entre as 5h (cinco horas) e as 11h (onze horas);
b) entre as 11h (onze horas) e as 18h (dezoito horas);
c) entre as 18h (dezoito horas) e as 24h (vinte e quatro horas)
O tempo de propaganda será dividido na proporção de 60% para prefeito e de 40% para
vereador. Porém, somente serão exibidas as inserções de televisão nos municípios em que
houver estação geradora de serviços de radiodifusão de sons e imagens.
A distribuição do tempo de propaganda eleitoral gratuita no rádio e na televisão para as
candidaturas proporcionais deve observar os percentuais mínimos de candidatura por
gênero estabelecidos no art. 10, § 3º, da Lei nº 9.504/1997.
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Os partidos políticos e as coligações devem utilizar, entre outros recursos, subtitulação por
meio de legenda oculta, janela com intérprete de LIBRAS e audiodescrição.
Nos programas e inserções de rádio e de televisão destinados à propaganda eleitoral só
poderão aparecer, em gravações internas e externas, candidatos, caracteres com propostas,
fotos, jingles, clipes com música ou vinhetas, inclusive de passagem, com indicação do
número do candidato ou do partido político, bem como de seus apoiadores, sendo vedadas
montagens, trucagens, computação gráfica, desenhos animados e efeitos especiais.
Nos programas e inserções, é permitida a veiculação de entrevistas com o candidato e de
cenas externas nas quais ele, pessoalmente, exponha:
• Realizações de governo ou da Administração Pública;
• Falhas administrativas e deficiências verificadas
em obras e serviços públicos em geral;
• Atos parlamentares e debates legislativos.

4. Registro de pesquisa
Desde 1º de janeiro de 2020, entidades ou empresas que realizarem pesquisas de opinião
pública sobre as eleições ou sobre os possíveis candidatos, para conhecimento público, já
estão obrigadas a registrar cada pesquisa mediante o PesqEle, no site dos tribunais eleitorais,
com os dados previstos em lei e nas resoluções expedidas pelo TSE.
O registro da pesquisa deve ser feito com antecedência mínima de cinco dias de sua
divulgação. Os responsáveis por divulgar pesquisa sem o prévio registro das informações
obrigatórias ficam sujeitos à multa, que varia de R$ 53.205,00 a R$ 106.410,00.
Ao registrar a pesquisa, a entidade ou empresa deve informar:
• Nome de pelo menos um (e no máximo três) dos responsáveis legais;
• Razão social ou denominação;
• Número de inscrição no CNPJ;
• Número do registro da empresa responsável pela pesquisa
no Conselho Regional de Estatística, caso o tenha;
• Telefone móvel que disponha de aplicativo de mensagens
instantâneas e endereço eletrônico para recebimento de notificações
ou quaisquer outras comunicações da Justiça Eleitoral;
• Endereço completo e telefone fixo;
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• Arquivo, no formato PDF, com a íntegra do contrato social, estatuto social
ou inscrição como empresário, que comprove o regular registro.

Além disso, segundo a norma vigente, a partir de 15 de agosto de 2020, é proibido realizar
enquetes relativas ao processo eleitoral. Considera-se enquete ou sondagem o levantamento
de opiniões sem plano amostral, que dependa da participação espontânea do interessado, e
que não utilize método científico para sua realização, quando apresentados resultados que
possibilitem ao eleitor inferir a ordem dos candidatos na disputa.
Divulgar pesquisa fraudulenta constitui crime, punível com detenção de seis meses a um ano
e multa de R$ 53.205,00 a R$ 106.410,00. A Resolução TSE nº 23.600/2019 trata ainda de
outras práticas irregulares, estipulando as respectivas sanções.
De acordo com o art. 21 da Resolução TSE nº 23.600/2019, os responsáveis pela publicação
da pesquisa não registrada ou em desacordo com as determinações legais, inclusive o
veículo de comunicação social, poderão arcar com as consequências da publicação, mesmo
que estejam reproduzindo matéria veiculada em outro órgão de imprensa.
Além disso, o candidato cujo registro de candidatura tenha sido indeferido, cancelado ou não
conhecido somente poderá ser excluído da pesquisa quando cessada a condição sub judice,
ou seja, quando houver um julgamento definitivo sobre o seu pedido de registro (artigo 3º,
parágrafo 1º da Resolução TSE nº 23.600/2019).
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5. Permissões e vedações

COMÍCIO

ALTO-FALANTE
AMPLIFICADORES

E

C A M I N H A D A ,
PASSEATA
E
CARREATA

PERMITIDO

PROIBIDO

A partir do dia 16 de agosto até 48h
antes do dia das eleições, entre 8h
e 24h, com exceção do comício de
encerramento da campanha, que
poderá ser prorrogado por mais duas
horas. Permitida a aparelhagem de
sonorização fixa e trio elétrico no
evento.

Showmício: Realização de show ou de
evento assemelhado e apresentação,
remunerada ou não, de artistas com
a finalidade de animação. Não é
necessária a licença da polícia para a
realização deste tipo de propaganda,
mas
apenas
comunicação
à
autoridade policial em, no mínimo, 24h
antes de sua realização

A partir do dia 16 de agosto até a
véspera da eleição, entre 8h e 22h,
apenas para sonorização de passeatas
e carreatas.

Som a menos de 200 metros das sedes
dos Poderes Executivo e Legislativo
da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios; das sedes
dos Tribunais Judiciais; dos quartéis e
de outros estabelecimentos militares;
dos hospitais e casas de saúde;
bem como das escolas, bibliotecas
públicas, igrejas e teatros, quando em
funcionamento.

A partir do dia 16 de agosto até as
22h do dia que antecede as eleições.
Permitida a distribuição de material
gráfico e o uso de carro de som que
transite pela cidade divulgando jingles
ou mensagens de candidatos.

Transformação do ato em comício,
sem comunicação prévia. Vedações
sobre a distância mínima de órgãos
públicos também se aplicam (acima).

X

Terminantemente
proibida
a
confecção, utilização ou distribuição
feita ou autorizada pelo candidato.
Esta vedação também vale para
quaisquer outros bens ou materiais
que possam proporcionar vantagem,
ainda que mínima, o eleitor (CDs,
sacolas, bloquinhos etc.).

Ao longo das vias públicas, desde
que móveis e não dificultem o bom
andamento do trânsito de pessoas
e veículos. Só podem ser colocados
diariamente entre as 6h e as 22h

Promover
a
fixação
de
tais
propagandas em local público e sua
permanência durante todo o período da
campanha, além de sua manutenção
nos horários vedados. Estão proibidos
os bonecos, cavaletes, placas, faixas,
estandartes e assemelhados.

C A M I S E T A S ,
CHAVEIROS, BONÉS,
CANETAS E BRINDES

BANDEIRAS E MESAS
PARA DISTRIBUIÇÃO
DE MATERIAIS
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PERMITIDO

PROIBIDO

BENS PARTICULARES

Não depende de licença municipal
nem de autorização da Justiça
Eleitoral. Mas a propaganda deve
ser feita apenas de forma gratuita
e em adesivo ou em papel e suas
dimensões não podem ultrapassar o
limite máximo de 0,5 m².

Colocação em troca de dinheiro ou
de qualquer tipo de pagamento.
Não é permitida a justaposição de
adesivos ou cartazes cujo efeito
visual viole a dimensão total da
propaganda de 0,5 m². Também não
é permitida colocação de placas e
a pintura de muros e paredes, ainda
que em dimensões inferiores ao limite
estabelecido.

F O L H E T O S ,
VOLANTES, ADESIVOS
E SANTINHOS

Até as 22h do dia que antecede as
eleições, sendo desnecessária licença
municipal ou autorização da Justiça
Eleitoral. Todo material impresso de
campanha deverá conter o número
do CNPJ ou CPF do responsável
pela confecção, bem como de quem
a contratou, e a respectiva tiragem
do material. Deve constar, ainda, a
legenda partidária ou a coligação: na
majoritária, o nome da coligação com
todos os partidos que a compõem,
e na proporcional apenas a sigla do
partido do candidato.

Distribuição sem os requisitos legais.
Vedada sua distribuição no dia das
eleições (boca de urna), bem como
espalhar material de campanha no
local de votação ou nas vias próximas,
ainda que na véspera da eleição,
sujeitando-se os infratores à multa e
apuração criminal.

OUTDOOR

X

Independentemente do local, inclusive
os eletrônicos, sujeitando-se a
empresa responsável, os partidos, as
coligações e os candidatos à retirada
imediata do material e multa. Proibida
também a justaposição de materiais
para criação do efeito visual de
outdoor.

ADESIVOS
VEÍCULOS

É permitido colar adesivos micro
perfurados (perfurades) até a extensão
total do para-brisa traseiro e, em outras
posições, até a dimensão máxima de
0,5m². Os adesivos também deverão
conter as informações obrigatórias de
todo material impresso (acima).

Colocação de forma não gratuita e
espontânea, em troca de dinheiro ou
de qualquer tipo de pagamento pelo
espaço utilizado.

X

É proibida qualquer propaganda via
telemarketing, em qualquer horário.

TELEMARKETING

EM
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PERMITIDO

PROIBIDO

Até a antevéspera das eleições,
é permitida a divulgação paga de
propaganda eleitoral na imprensa
escrita. É permitida também a
divulgação
de
opinião
política
favorável pelo veículo, desde que
não seja matéria paga, sujeitandose à apuração do abuso dos meios
de comunicação. Deve constar no
anúncio, de forma visível, o valor pago
pela inserção

Publicação fora dos limites legais:
10 anúncios, por veículo, em datas
diversas, para cada candidato, num
espaço máximo, por edição, de 1/8
(um oitavo) de página de jornal padrão
e 1/4 (um quarto) de página de revista
ou tabloide.

RÁDIO E TELEVISÃO

Apenas para a propaganda eleitoral
gratuita, veiculada nos 35 dias
anteriores à antevéspera das eleições
(de 28 de agosto a 1º de outubro), e
debates eleitorais.

Com exceção da propaganda eleitoral
gratuita, é vedada às emissoras
transmitir, a partir de 30 de junho,
programa apresentado ou comentado
por pré-candidato. A partir de 6 de
agosto, estão proibidas as condutas
proibidas pelo art. 43 da Res. TSE nº
23.610/2019, sob pena de multa e
apuração do abuso correspondente
ao tratamento privilegiado conferido a
candidato, partido ou coligação.

INTERNET

Após o dia 15 de agosto, em sites
de partidos e candidatos, desde que
comunicados à Justiça Eleitoral
e
hospedados
em
provedores
estabelecidos no Brasil. Após essa
data, é permitida também a veiculação
de propaganda eleitoral por meio de
blogs, redes sociais (Facebook, Twitter,
Instagram etc), s sites de mensagens
instantâneas e aplicações de internet
assemelhadas
As
propagandas
eleitorais veiculadas por mensagens
eletrônicas são permitidas, mas
deverão conter mecanismo que
possibilite ao destinatário solicitar
seu descadastramento do eleitor.
O impulsionamento de propaganda
somente pode ser contratado por
partidos políticos, coligações e
candidatos e seus representantes
administradores
financeiros
das
campanhas).

Qualquer tipo de propaganda em sites
de pessoas jurídicas, com ou sem
fins lucrativos, e em sites oficiais ou
hospedados por órgãos ou entidades
da administração pública. É proibido
o impulsionamento de links com
propaganda eleitoral por pessoa
natural/eleitor. Constitui crime a
contratação direta ou indireta de
grupo de pessoas com a finalidade
específica de emitir mensagens ou
comentários na Internet para ofender
a honra ou denegrir a imagem de
candidato, de partido ou de coligação.

JORNAIS E REVISTAS
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6. Crimes relacionados à propaganda eleitoral
Crime de propaganda de boca de urna:
• Uso de alto-falantes e amplificadores de som ou a promoção
de comício ou carreata no dia da eleição;
• Arregimentação de eleitor ou propaganda de boca de urna;
• Divulgação de qualquer espécie de propaganda de partidos
políticos ou de seus candidatos no dia da eleição;
• A publicação de novos conteúdos ou o impulsionamento de conteúdos
no dia da eleição nas aplicações de internet – na forma do art.
57-B da Lei 9.504/97 –, podendo ser mantidos em funcionamento
as aplicações e os conteúdos publicados anteriormente.
PENA: detenção de seis meses a um ano, com a alternativa de prestação de serviços à
comunidade pelo mesmo período, e Multa de R$ 5.320,50 a R$ 15.961,50.
CRIME DE USO DE SÍMBOLO OFICIAL:
• O uso, na propaganda eleitoral, de símbolos, frases ou imagens,
associadas ou semelhantes às empregadas por órgão de governo,
empresa pública ou sociedade de economia mista.
PENA: Detenção de seis meses a um ano, com a alternativa de prestação de serviços à
comunidade pelo mesmo período, e Multa de R$ 10.641,00 a R$ 21.282,00.
CRIME DE DIVULGAÇÃO DE FATOS INVERÍDICOS:
• Divulgar, na propaganda, fatos que se sabem inverídicos, em relação a partidos
ou a candidatos, capazes de exercerem influência perante o eleitorado.
PENA: Detenção de 2 dois meses a 1 um ano ou pagamento de 120 a 150 dias-multa.
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CRIME DE CALÚNIA ELEITORAL:
• Caluniar alguém, na propaganda eleitoral ou para fins de
propaganda, imputando-lhe fato ofensivo à sua reputação.
PENA: Detenção de seis meses a dois anos e pagamento de 10 a 40 dias-multa.
CRIME DE DIFAMAÇÃO ELEITORAL:
• Difamar alguém, na propaganda eleitoral ou para fins de
propaganda, imputando-lhe fato ofensivo à sua reputação.
PENA: Detenção de 3 três meses a 1 um ano e pagamento de 5 a 30 dias-multa.
CRIME DE INJÚRIA ELEITORAL:
• Injuriar alguém, na propaganda eleitoral ou visando a fins de
propaganda, ofendendo lhe a dignidade ou o decoro.
PENA: Detenção de até 6 seis meses ou pagamento de 30 a 60 dias-multa.
CRIME DE PERTURBAÇÃO DE PROPAGANDA LÍCITA:
- Inutilizar, alterar ou perturbar meio de propaganda devidamente empregado.
PENA: Detenção de até 6 meses ou pagamento de 90 a 120 dias-multa.
CRIME DE IMPEDIMENTO DE PROPAGANDA:
• Impedir o exercício de propaganda.
PENA: Detenção de até seis meses e pagamento de 30 a 60 dias-multa.
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CRIME DE ALICIAMENTO COMERCIAL DE ELEITORES:
• Utilizar organização comercial de vendas, distribuição de mercadorias,
prêmios e sorteios para propaganda ou aliciamento de eleitores.
PENA: Detenção de seis meses a um ano e cassação do registro, se o responsável for
candidato.
CRIME DE PROPAGANDA EM LÍNGUA ESTRANGEIRA:
• Fazer propaganda, qualquer que seja a sua forma, em língua estrangeira.
PENA: Detenção de três a seis meses e pagamento de 30 a 60 dias-multa.
No prazo de até 30 dias após a eleição, os candidatos, os partidos políticos e as coligações
deverão remover a propaganda eleitoral, com a restauração do bem em que fixada, se for o
caso.
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III. CONDUTAS VEDADAS AOS
AGENTES PÚBLICOS
Os agentes públicos devem ficar atentos a condutas proibidas a partir de 1º de janeiro de
2020.
Por agente público, entende-se quem exerce:
a) Transitoriamente ou sem remuneração;
b) Por eleição, nomeação, designação, contratação ou qualquer outra
forma de investidura ou vínculo: prestadores de serviços;
c) Mandato, cargo, emprego ou função: celetista ou estatutário;
Nos órgãos ou entidades da administração pública direta, indireta ou fundacional: autarquias,
empresas públicas e fundações.
Art. 62. São proibidas aos agentes públicos, servidores ou não, as seguintes condutas
tendentes a afetar a igualdade de oportunidades entre candidatos nos pleitos eleitorais
(Lei nº 9.504/1997, art. 73, incisos I a VIII):
I - ceder ou usar, em benefício de candidato, de partido político ou de 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;
“(…) 2. A utilização do bem imóvel, que restou evidenciada nos autos, deu-se mediante
contrato de locação e teve por objeto espaço pertencente à Sociedade Civil Memorial
Juscelino Kubitschek, cuja natureza jurídica é de bem de uso comum para fins eleitorais
e caracteriza-se como sendo de caráter privado e de utilidade pública. 3. É pacífico o
entendimento de que a vedação legal ao uso ou cessão de bem público em benefício
de candidato, partido político ou coligação não alcança os bens de uso comum. (...)”.
(TSE, Representação nº 160839, Relator(a) Min. ADMAR GONZAGA, Publicação: DJE
Data 05/02/15).
II - usar materiais ou serviços, custeados pelos governos ou casas legislativas, que
excedam as prerrogativas consignadas nos regimentos e normas dos órgãos que
integram;
“(...) 1. Mera utilização de fotografias que se encontram disponíveis a todos em
eletrônico oficial, sem exigência de contraprestação, inclusive para aqueles que tiram
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proveito comercial, é conduta que não se ajusta às hipóteses descritas nos incisos I, II
e III, do art. 73 da Lei das Eleições.
2. Representação que se julga improcedente”. (TSE, Representação nº 84453, Relator
Min. ADMAR GONZAGA NETO, DJE Data 1/10/2014).
III - ceder servidor público ou empregado da administração direta ou indireta federal,
estadual ou municipal do Poder Executivo, ou usar de seus serviços, para comitês de
campanha eleitoral de candidato, de partido político ou de coligação, durante o horário
de expediente normal, salvo se o servidor ou o empregado estiver licenciado;
Para não configurar a conduta vedada do inciso III, os serviços podem ser prestados por
agente público apenas fora do expediente normal, conforme entendimento do TSE:
“(…) 1. Não há ofensa ao art. 73, III da Lei 9.504/97 se a prova dos autos é clara a
delimitar o horário de expediente do servidor e os fatos se deram fora desse horário. (...)
Recurso desprovido”. (TSE, Recurso Ordinário nº 3776, Relator(a) Min. MARIA THEREZA
ROCHA DE ASSIS, MOURA, Publicação: DJE Data 06/11/2014).
IV - fazer ou permitir uso promocional em favor de candidato, de partido político ou de
coligação, de distribuição gratuita de bens e serviços de caráter social custeados ou
subvencionados pelo poder público;
V - nomear, contratar ou de qualquer forma admitir, demitir sem justa causa, suprimir
ou readaptar vantagens ou por outros meios dificultar ou impedir o exercício funcional
e, ainda, ex officio, remover, transferir ou exonerar servidor público, na circunscrição
do pleito, a partir de 4 de julho de 2020 até a posse dos eleitos, sob pena de nulidade
de pleno direito, ressalvadas:
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a) a nomeação ou exoneração de cargos em comissão e
designação ou dispensa de funções de confiança;
b) a nomeação para cargos do Poder Judiciário, do Ministério Público, dos
Tribunais ou conselhos de contas e dos órgãos da Presidência da República;
c) a nomeação dos aprovados em concursos públicos
homologados até o início daquele prazo.
Ressalte-se que a proibição constante na alínea “c” diz respeito à nomeação dos servidores
em processos seletivos não homologados, e não à realização de concurso público, conforme
já esclarecido pelo TSE:
Consulta. Recebimento. Petição. Art. 73, V, Lei nº 9.504/97. Disposições. Aplicação.
Circunscrição do pleito. Concurso público. Realização. Período eleitoral. Possibilidade.
Nomeação. Proibição. Ressalvas legais.
1. As disposições contidas no art. 73, V, Lei nº 9.504/97 somente são aplicáveis à
circunscrição do pleito.
2. Essa norma não proíbe a realização de concurso público, mas, sim, a ocorrência de
nomeações, contratações e outras movimentações funcionais desde os três meses que
antecedem as eleições até a posse dos eleitos, sob pena de nulidade de pleno direito.
3. A restrição imposta pela Lei nº 9.504/97 refere-se à nomeação de servidor, ato da
administração de investidura do cidadão no cargo público, não se levando em conta
a posse, ato subsequente à nomeação e que diz respeito à aceitação expressa pelo
nomeado das atribuições, deveres e responsabilidades inerentes ao cargo.
4. A data limite para a posse de novos servidores da administração pública ocorrerá no
prazo de trinta 30 dias contados da publicação do ato de provimento, nos termos do art.
13, § 1º, Lei nº 8.112/90, desde que o concurso tenha sido homologado até três meses
antes do pleito conforme ressalva da alínea c do inciso V do art. 73 da Lei das Eleições.
5. A lei admite a nomeação em concursos públicos e a consequente posse dos aprovados,
dentro do prazo vedado por lei, considerando-se a ressalva apontada. Caso isso não
ocorra, a nomeação e consequente posse dos aprovados somente poderão acontecer
após a posse dos eleitos.
6. Pode acontecer que a nomeação dos aprovados ocorra muito próxima ao início do
período vedado pela Lei Eleitoral, e a posse poderá perfeitamente ocorrer durante esse
período.
7. Consoante exceções enumeradas no inciso V, art. 73, as proibições da Lei nº 9.504/97
não atingem as nomeações ou exonerações de cargos em comissão e designação ou
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dispensa de funções de confiança; as nomeações para cargos do Poder Judiciário, do
Ministério Público, dos Tribunais ou Conselhos de Contas e dos órgãos da Presidência da
República; as nomeações ou contratações necessárias à instalação ou ao funcionamento
inadiável de serviços públicos essenciais, com prévia e expressa autorização do chefe do
Poder Executivo e as transferências ou remoções ex officio de militares, de policiais civis
e de agentes penitenciários.(CTA nº 1065, Relator: Ministro Fernando Neves, Publicação:
DJ de 8/6/2004)
d) a nomeação ou contratação necessária à instalação ou ao
funcionamento inadiável de serviços públicos essenciais, com
prévia e expressa autorização do chefe do Poder Executivo;
e) a transferência ou a remoção ex officio de militares, de
policiais civis e de agentes penitenciários.
VI - A partir de 4 de julho de 2020 até a realização do pleito:
a) realizar transferência voluntária de recursos da União aos Estados e Municípios,
e dos Estados aos Municípios, sob pena de nulidade de pleno direito, ressalvados
os recursos destinados a cumprir obrigação formal preexistente para a
execução de obra ou serviço em andamento e com cronograma prefixado, e
os destinados a atender situações de emergência e de calamidade pública;
b) com exceção da propaganda de produtos e serviços que tenham
concorrência no mercado, autorizar publicidade institucional de atos,
programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos ou das
respectivas entidades da administração indireta, salvo em caso de grave e
urgente necessidade pública, assim reconhecida pela Justiça Eleitoral.
Em relação à alínea “b”, é vedada a instalação ou manutenção de placas que possuam
expressões ou símbolos identificadores da administração: tais símbolos devem ser cobertos,
permanecendo visíveis apenas as informações essenciais da obra (custo, prazo de entrega,
fonte pagadora etc.).
ELEIÇÕES 2016. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. REPRESENTAÇÃO.
CONDUTA VEDADA AOS AGENTES PÚBLICOS EM CAMPANHA. ART. 73, VI, B, DA LEI
9.504/97. PUBLICIDADE INSTITUCIONAL. AFIXAÇÃO DE PLACA DE OBRA PÚBLICA NO
PERÍODO VEDADO.
A jurisprudência deste Tribunal é uníssona no sentido de que é permitida a manutenção
das placas de obras públicas, desde que não seja possível identificar a administração do
concorrente ao cargo eletivo.
As condutas vedadas do art. 73, VI, b, da Lei das Eleições possuem caráter objetivo,
configurando-se com a simples veiculação da publicidade institucional dentro do
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período vedado, independente do intuito eleitoral. (TSE, Agravo Regimental em Agravo
de Instrumento nº 8542, Relator: Ministro Admar Gonzaga, Publicação: DJe de 2/2/2018)
Ainda, a veiculação da propaganda em redes sociais não afasta a ilicitude da conduta,
conforme orientação do TSE. Assim, toda e qualquer veiculação de publicidade, incluindo
pela internet e pelas redes sociais, deve ser suspensa dentro do período vedado.
“(...) Mérito 4. Quanto ao mérito, a publicação em site oficial da prefeitura do Município de
Paraíba do Sul/RJ, pelo primeiro recorrente - então Prefeito e candidato a reeleição - em
período vedado, “de projetos do governo local, com expressa alusão a obras e centros
recreativos a serem construídos ao longo do mandato [...] como elemento enaltecedor de
determinado candidato” (fl. 141), não se enquadra nas exceções previstas no art. 73, VI, b,
da Lei das Eleições. 5. A caracterização de conduta vedada por divulgação de propaganda
institucional em período proibido, prevista no comando normativo supramencionado, é
ilícito de natureza objetiva que independe da finalidade eleitoral do ato. Precedentes. (...)”.
(Recurso Especial Eleitoral nº 29387, Relator: Ministro Tarcisio Vieira De Carvalho Neto,
Publicação: DJE de 13/12/2017).
c) fazer pronunciamento em cadeia de rádio e televisão fora do horário eleitoral gratuito,
salvo quando, a critério da Justiça Eleitoral, tratar-se de matéria urgente, relevante e
característica das funções de governo.
ATENÇÃO: Não se enquadram na alínea “c” quando os discursos forem transmitidos por
uma única emissora ou quando há simplesmente entrevista concedida a jornalista, sem
caráter de pronunciamento oficial em cadeia de rádio e televisão. Ademais, é necessário que
tal restrição alcance somente agentes públicos das esferas administrativas cujos cargos
estejam em disputa na eleição.
O art. 36-B à Lei nº 9.504/97 considera como propaganda eleitoral antecipada a convocação,
por parte do Presidente da República, dos Presidentes da Câmara dos Deputados, do Senado
Federal e do Supremo Tribunal Federal, de redes de radiodifusão para divulgação de atos que
denotem propaganda política ou ataques a partidos políticos e seus filiados ou instituições.
VII - realizar, no primeiro semestre do ano de eleição, despesas com publicidade dos
órgãos públicos ou das respectivas entidades da administração indireta, que excedam
a média dos gastos no primeiro semestre dos três últimos anos que antecedem o pleito;
VIII - fazer, na circunscrição do pleito, revisão geral da remuneração dos servidores
públicos que exceda a recomposição da perda de seu poder aquisitivo ao longo do
ano da eleição, nos 180 (cento e oitenta) dias que antecedem a eleição [07 de abril de
2020] até a posse dos eleitos.
Ressalte-se que a conduta vedada não está caracterizada, caso haja revisão geral da
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remuneração de modo a recompor a perda do poder aquisitivo. Este é o entendimento do
TSE:
“(…) 4. A aprovação de projeto de revisão geral da remuneração de servidores públicos
até o dia 9 de abril do ano da eleição, desde que não exceda a recomposição da perda
do poder aquisitivo, não caracteriza a conduta vedada prevista no inciso VIII do art. 73
da Lei das Eleições. (Nesse sentido: Cta nº 782, rel. Min. Fernando Neves da Silva, DJe
de 7.2.2003. Agravos regimentais a que se nega provimento”. (TSE, AgReg em RESPEnº
46179, Relator: Ministro Henrique Neves, Publicação: DJE de 07/08/2014).
Ainda, não há previsão de multa para as seguintes condutas vedadas, cuja verificação, em
caso de gravidade, enseja a cassação do registro ou diploma do beneficiário:
Art. 74. Configura abuso de autoridade, para os fins do disposto no art. 22 da Lei
Complementar nº 64, de 18 de maio de 1990, a infringência do disposto no § 1º do art.
37 da Constituição Federal, ficando o responsável, se candidato, sujeito ao cancelamento
do registro ou do diploma.
Art. 75. Nos três meses que antecederem as eleições, na realização de inaugurações é
vedada a contratação de shows artísticos pagos com recursos públicos.
Art. 77. É proibido a qualquer candidato comparecer, nos 3 (três) meses que precedem o
pleito, a inaugurações de obras públicas.
O TSE entende que o mero comparecimento não caracteriza a conduta vedada do art. 77,
pois é necessário que haja quebra de igualdade entre os candidatos. Caso não seja verificado
tal desequilíbrio, aplica-se o princípio da proporcionalidade:
AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO. CONDUTA
VEDADA. COMPARECIMENTO À INAUGURAÇÃO DE OBRA PÚBLICA. ART. 77 DA
LEI Nº 9.504/97. PARTICIPAÇÃO ATIVA DA CANDIDATA DURANTE O EVENTO. NÃO
DEMONSTRAÇÃO. PROPORCIONALIDADE. (...)
A jurisprudência desta Corte Superior admite a aplicação do princípio da proporcionalidade
na representação por conduta vedada descrita no art. 77 da Lei nº 9.504/97, para afastar
a sanção de cassação do diploma, quando a presença do candidato em inauguração
de obra pública ocorre de forma discreta e sem participação ativa no evento, pois não
resulta na quebra da igualdade de chances entre os concorrentes na disputa eleitoral.
(RESPE - Agravo Regimental em Recurso Especial Eleitoral nº 171064 – Relatora: Ministra
Rosa Weber. Publicação: Dje 3/8/2018)
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IV. PRESTAÇÕES DE CONTAS E
ARRECADAÇÕES (RESOLUÇÃO
TSE Nº 23.607/2019)
1. Prestações de contas e arrecadações
Em 2015, o Supremo Tribunal Federal -STF declarou inconstitucional o financiamento de
campanhas eleitorais por empresas. Posteriormente, o Congresso Nacional aprovou a
chamada minirreforma eleitoral que permitiu financiamento de campanhas com recursos
dos próprios candidatos e com doações de correligionários ou de partidos políticos (recursos
oriundos do Fundo Partidário). A Lei nº 13.877/2019 também estabeleceu o financiamento
de campanhas com a utilização o Fundo Especial para Financiamento de Campanhas (FEFC).
No ano passado, a Lei nº 13.878/2019 introduziu regras prevendo limites de gastos de
campanha para as eleições municipais de 2020. A referida lei também impôs restrições
para autofinanciamento, estabelecendo o teto de 10% dos limites previstos para gastos de
campanha no cargo concorrido.
Outra alteração substancial nas regras eleitorais ocorreu por intermédio da Lei nº
13.877/2019, possibilitando aos partidos a utilização dos recursos do Fundo Partidário para
compra ou locação de bens, bem como para o impulsionamento de conteúdos diretamente
com provedor de aplicação de internet com sede e foro no Brasil.
A mencionada lei ainda permite que os partidos políticos recebam doações pelo seu site
na internet, por meio de plataformas que permitam o uso de cartão de crédito, de cartão de
débito, de emissão on-line de boleto bancário ou, ainda, de convênios de débitos em conta.
Por fim, destaca-se ainda que a Lei nº 13.877/2019 autoriza o pagamento de honorários
advocatícios e de contabilidade no curso das campanhas com recursos do Fundo Partidário
e do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), o Fundo Eleitoral.
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2. Requisitos para recebimento de doações
por partidos políticos e candidatos:
• Requerimento do registro de candidatura;
• Inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) de campanha;
• Abertura de conta bancária específica destinada a registrar
a movimentação financeira de campanha; e
• Emissão dos recibos eleitorais na hipótese de doações
estimáveis em dinheiro e doações pela Internet.
Após a criação de CNPJ, a abertura de conta específica e emissão de recibos eleitorais, as
doações podem ocorrer de duas formas:
• Financeiras, por transação bancária na qual o CPF do doador seja
obrigatoriamente identificado, inclusive quando realizada via Internet;
• Estimáveis, pela doação ou cessão temporária de bens e/ou
serviços, com a demonstração de que o doador é proprietário do
bem ou é o responsável direto pela prestação de serviços.

3. Contas Bancárias
Para compreender a multiplicidade de contas bancárias coexistentes em campanhas
eleitorais, é preciso partir do universo contábil que as precedem: as contas partidárias.
Os partidos políticos, em cada esfera de direção, devem abrir contas bancárias para a
movimentação financeira das receitas de acordo com a sua origem, destinando contas
bancárias específicas para movimentação dos recursos provenientes:
• do “Fundo Partidário;
• das “doações para campanha”;
• dos “outros recursos”; e
• dos recursos destinados ao programa de promoção e
difusão da participação política das mulheres.
Além destas, os partidos políticos devem abrir também conta específica destinada ao
recebimento do “fundo eleitoral de financiamento de campanhas – FEFC”.
Abaixo, busca-se resumir a metodologia de arrecadação nos períodos pré-eleitoral e eleitoral
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pelos partidos:
a) Arrecadação de recursos públicos:
• Conta Fundo Partidário;
• Conta Fundo Partidário – Participação Política das Mulheres
• Conta Fundo Eleitoral
b) Arrecadação de recursos privados:
• Conta ‘Outros Recursos’
• Conta ‘Doações para Campanha’
CONTA DO FUNDO PARTIDÁRIO:
• Pode ser utilizada diretamente nas campanhas eleitorais, mediante
depósito/transferência identiﬁcada para a respectiva conta de campanha
do candidato especíﬁca para recebimento de recursos dessa espécie
ou mediante o gasto diretamente em favor da campanha;
• Conta perene (não é encerrada após o pleito);
• Vedada a transferência dos recursos desta conta para outras
contas partidárias ou eleitorais que não sejam especíﬁcas
para o recebimento de recursos dessa natureza; e
• Não pode receber quaisquer receitas que não a do próprio repasse do Fundo.
CONTA FUNDO PARTIDÁRIO – PARTICIPAÇÃO POLÍTICA DAS MULHERES:
• Conta perene (não é encerrada após o pleito);
• Os órgãos partidários devem destinar, em cada esfera, no mínimo, 5%
do total de recursos do Fundo Partidário na criação e manutenção
de programas de promoção e difusão da participação política das
mulheres, criados e executados pela Secretaria da Mulher ou, a critério
da agremiação, por instituto com personalidade jurídica própria presidido
pela Secretária da Mulher, em nível nacional, conforme percentual
que será fixado pelo órgão nacional de direção partidária;
• Os partidos reservarão, em contas bancárias especíﬁcas para este ﬁm, no
mínimo 30% do montante do Fundo Partidário destinado ao ﬁnanciamento
das campanhas eleitorais para aplicação nas campanhas de suas
candidatas, incluídos nesse valor os recursos mencionados acima.
CONTA FUNDO ELEITORAL (FEFC)
• Conta temporária (encerrada após o pleito);
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• Saldo remanescente é devolvido ao Tesouro;
• Inexistindo candidatura própria ou em coligação, é vedada a distribuição
dos recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC)
para outros partidos políticos ou candidaturas desses mesmos partidos;
• Incomunicável com outras contas, só sendo permitida a realização
direta de gasto eleitoral ou transferência para conta especíﬁca
de candidatos para movimentação dessa natureza.
Os recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), para o primeiro turno
das eleições, serão distribuídos entre os partidos políticos, obedecidos os seguintes critérios:
I - 2% (dois por cento), divididos igualitariamente entre todos os partidos
com estatutos registrados no Tribunal Superior Eleitoral;
II - 35% (trinta e cinco por cento), divididos entre os partidos que tenham pelo menos
um representante na Câmara dos Deputados, na proporção do percentual de
votos por eles obtidos na última eleição geral para a Câmara dos Deputados;
III - 48% (quarenta e oito por cento), divididos entre os partidos,
na proporção do número de representantes na Câmara dos
Deputados, consideradas as legendas dos titulares;
IV - 15% (quinze por cento), divididos entre os partidos, na proporção do número
de representantes no Senado Federal, consideradas as legendas dos titulares.
Para o candidato ter acesso aos recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha
(FEFC), este deverá fazer requerimento por escrito ao órgão partidário respectivo.
Os partidos que não quiserem receber recursos do Fundo Eleitoral poderão comunicar ao
Tribunal Superior Eleitoral - TSE essa renúncia até o primeiro dia útil de junho do ano eleitoral.
Ressalte-se que os recursos originados do FEFC utilizados para pagamento das despesas
com consultoria, assessoria e pagamento de honorários realizadas serão informados em
anexo à prestação de contas dos candidatos.
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CONTA “OUTROS RECURSOS”
• Alimentados por doações de pessoas físicas, sobras de campanha, alienação,
comercialização e locação de bens e produtos, realização de eventos partidários;
• Para utilização em campanha, é obrigatório o repasse prévio pela conta “Doações
para campanha”, com identiﬁcação clara do doador originário dos recursos.
CONTA “DOAÇÕES PARA CAMPANHA”
• Conta obrigatória para o recebimento de doações eleitorais;
• Deve ser aberta antes do período eleitoral e até o dia
15 de agosto (data ﬁnal dos registros);
• Conta perene (não se encerra após o pleito);
• Pode receber recursos de pessoas físicas e de outros partidos políticos;
• Deve emitir o recibo de doação partidária para cada doação recebida, a clara
identiﬁcação da origem dos valores e a identidade do doador originário;
• Vedada a transferência para contas de outra natureza
(‘outros recursos’, Fundo Partidário, FEFC).

3.1 Contas bancárias dos candidatos
Há obrigatoriedade de abertura de conta bancária por candidatos, mesmo que não haja
movimentação ﬁnanceira. O movimento de campanha abrange, inclusive, os recursos
próprios do candidato, sob pena de desaprovação das contas.
As contas bancárias devem ser abertas mediante a apresentação dos seguintes documentos:
I - pelos candidatos:
a) Requerimento de Abertura de Conta Bancária, disponível
na página dos tribunais eleitorais na internet;
b) comprovante de inscrição no CNPJ para as eleições, disponível na página da
Secretaria da Receita Federal do Brasil na internet (www.receita.fazenda.gov.br);
c) nome dos responsáveis pela movimentação da
conta bancária com endereço atualizado;
II - pelos partidos políticos:
a) requerimento de Abertura de Conta Bancária, disponível na
página do Tribunal Superior Eleitoral na internet;
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b) comprovante da inscrição no CNPJ já existente, disponível na página da
Secretaria da Receita Federal do Brasil na internet (www.receita.fazenda.gov.br);
c) certidão de composição partidária, disponível na página do
Tribunal Superior Eleitoral na internet (www.tse.jus.br); e
d) nome dos responsáveis pela movimentação da
conta bancária com endereço atualizado.
ATENÇÃO: Os candidatos devem abrir contas bancárias distintas e especíﬁcas para o
recebimento e a utilização de recursos oriundos do Fundo Partidário e para aqueles
provenientes do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), na hipótese de
repasse de recursos dessas espécies.

4. Recibos Eleitorais
Deverá ser emitido recibo eleitoral (via sistema SPCE, disponível no site do TSE) de toda
e qualquer arrecadação de recursos estimáveis em dinheiro para a campanha eleitoral,
inclusive próprios e por meio da Internet.
Já as doações ﬁnanceiras devem ser comprovadas somente por meio de documento
bancário que identiﬁque o CPF dos doadores (art. 7, Res. TSE nº 23.607/2019).
Não se submetem à emissão do recibo eleitoral:
a) a cessão de bens móveis, limitada ao valor de R$ 4.000,00 por cedente;
b) doações estimáveis em dinheiro entre candidatos e partidos
decorrentes do uso comum tanto de sedes quanto de materiais de
propaganda eleitoral, cujo gasto deverá ser registrado na prestação
de contas do responsável pelo pagamento da despesa;
c) a cessão de automóvel de propriedade do candidato, do cônjuge e de seus
parentes até o terceiro grau para seu uso pessoal durante a campanha.
ATENÇÃO: Diferentemente dos candidatos, os partidos políticos deverão utilizar os recibos
emitidos pelo Sistema de Prestação de Contas Anual (SPCA), ainda que as doações sejam
recebidas durante o período eleitoral.
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5. Arrecadação
Os recursos destinados às campanhas eleitorais, respeitados os limites previstos e
gerenciados na forma das contas bancárias apresentadas, somente são admitidos quando
provenientes de:
I – recursos próprios dos candidatos;
II – doações ﬁnanceiras ou estimáveis em dinheiro de pessoas físicas;
III – doações de outros partidos políticos e de outros candidatos;
IV – comercialização de bens e/ou serviços ou promoção de eventos de
arrecadação realizados diretamente pelo candidato ou pelo partido político;
V – recursos próprios dos partidos políticos, desde que
identiﬁcada a sua origem e que sejam provenientes:
• do Fundo Partidário;
• do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC);
• de doações de pessoas físicas efetuadas aos partidos políticos;
• de contribuição dos seus ﬁliados;
• da comercialização de bens, serviços ou promoção de eventos de arrecadação;
• de rendimentos decorrentes da locação de bens próprios dos partidos políticos.
VI – rendimentos gerados pela aplicação de suas disponibilidades.
ATENÇÃO: O partido político não poderá transferir para o candidato ou utilizar, direta ou
indiretamente, nas campanhas eleitorais, recursos que tenham sido doados por pessoas
jurídicas, ainda que em exercícios anteriores. (STF, ADI nº 4.650).
As despesas e os custos assumidos pelo partido político e utilizados em benefício de uma ou
mais candidaturas devem ser registrados:
I - integralmente como despesas financeiras na conta do partido;
II - como transferências realizadas de recursos estimáveis aos candidatos
beneficiados, de acordo com o valor individualizado, apurado mediante o
rateio entre todas as candidaturas beneficiadas, na proporção do benefício
auferido, exceto para as doações estimáveis decorrentes de gastos
partidários com honorários de serviços advocatícios e de contabilidade.
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5.1 Doações
As doações de pessoas físicas e de recursos próprios somente poderão ser realizadas,
inclusive pela internet, por meio de:
I – transação bancária na qual o CPF do doador seja obrigatoriamente identiﬁcado;
II – doação ou cessão temporária de bens e/ou serviços estimáveis
em dinheiro, com a demonstração de que o doador é proprietário
do bem ou é o responsável direto pela prestação de serviços;
III – crowdfunding: instituições que promovam técnicas e serviços
de ﬁnanciamento coletivo por meio de s sites da internet,
aplicativos eletrônicos e outros recursos similares.
ATENÇÃO: As doações ﬁnanceiras de valor igual ou superior a R$ 1.064,10 (mil e sessenta
e quatro reais e dez centavos) só poderão ser realizadas mediante transferência eletrônica
entre as contas bancárias do doador e do beneﬁciário da doação ou cheque cruzado e
nominal.
O candidato poderá usar recursos próprios em sua campanha até o total de 10% (dez por
cento) dos limites previstos para gastos de campanha no cargo em que concorrer.
Os partidos políticos poderão receber doações pelo seu site na internet, por meio de
plataformas que permitam o uso de cartão de crédito, de cartão de débito, de emissão online de boleto bancário ou, ainda, de convênios de débitos em conta.
É vedado o uso de moedas virtuais (bitcoin etc.) para o recebimento de doações financeiras.
5.1.1. CROWDFUNDING (‘VAQUINHA’ VIRTUAL)
A partir de 15 de maio do ano eleitoral, é facultada aos pré-candidatos a arrecadação
prévia de recursos nesta modalidade, mas a liberação de recursos por parte das entidades
arrecadadoras ﬁca condicionada ao cumprimento, pelo candidato, dos requisitos a seguir
delineados.
Se não for efetivado o registro da candidatura, as entidades arrecadadoras deverão devolver
os valores arrecadados aos doadores na forma das condições estabelecidas entre a entidade
arrecadadora e o pré-candidato.
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Requisitos:
I – cadastro prévio na Justiça Eleitoral pela instituição arrecadadora, observado
o atendimento, nos termos da lei e da regulamentação expedida pelo Banco
Central do Brasil, dos critérios para operar arranjos de pagamento;
II – identiﬁcação obrigatória, com o nome completo e o número de inscrição no
cadastro de pessoas físicas (CPF) de cada um dos doadores, o valor das quantias
doadas individualmente, forma de pagamento e as datas das respectivas doações;
III – disponibilização em site eletrônico de lista com identificação dos doadores
e das respectivas quantias doadas, a ser atualizada instantaneamente a cada
nova doação, cujo endereço eletrônico, bem como a identificação da instituição
arrecadadora, devem ser informados à Justiça Eleitoral, na forma por ela fixada;
IV – emissão obrigatória de recibo de comprovação para cada doação
realizada, sob a responsabilidade da entidade arrecadadora;
V – envio imediato para a Justiça Eleitoral, na forma por ela estabelecida,
e para o candidato de todas as informações relativas à doação;
VI – ampla ciência a candidatos e eleitores acerca das taxas
administrativas a serem cobradas pela realização do serviço;
VII – não incidência em quaisquer das hipóteses de vedação
listadas no art. 30 da Resolução TSE nº 23.607/2019.
VIII – observância do Calendário Eleitoral para arrecadação de
recursos, especialmente quanto aos requisitos dispostos
no art. 3º da Resolução TSE nº 23.607/2019
IV – movimentação dos recursos captados na conta bancária
destinada ao recebimento de doações para campanha;
X – observância dos dispositivos da legislação eleitoral
relacionados à propaganda na internet.
5.1.2. DOAÇÕES ESTIMÁVEIS EM DINHEIRO
Os bens e/ou serviços estimáveis em dinheiro doados por pessoas físicas devem constituir
produto de seu próprio serviço, de suas atividades econômicas e, no caso dos bens, devem
integrar seu patrimônio.
Os bens próprios do candidato somente podem ser utilizados na campanha eleitoral, quando
demonstrado que já integravam seu patrimônio em período anterior ao pedido de registro da
respectiva candidatura.
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As doações de bens ou serviços estimáveis em dinheiro ou cessões temporárias devem ser
avaliadas com base nos preços praticados no mercado no momento de sua realização e
comprovadas por:
I - documento fiscal ou, quando dispensado, comprovante emitido em nome
do doador ou instrumento de doação, quando se tratar de doação de bens de
propriedade do doador pessoa física em favor de candidato ou partido político;
II - instrumento de cessão e comprovante de propriedade do
bem cedido pelo doador, quando se tratar de bens cedidos
temporariamente ao candidato ou ao partido político;
III - instrumento de prestação de serviços, quando se tratar de
produto de serviço próprio ou atividades econômicas prestadas
por pessoa física em favor de candidato ou partido político.
ATENÇÃO: O pagamento efetuado por pessoas físicas, candidatos ou partidos em decorrência
de honorários de serviços advocatícios e de contabilidade, relacionados à prestação de
serviços em campanhas eleitorais e em favor destas, bem como em processo judicial
decorrente de defesa de interesses de candidato ou partido político, não constitui doação de
bens e serviços estimáveis em dinheiro.
5.1.3. PESSOAS FÍSICAS
As doações realizadas por pessoas físicas são limitadas a 10% dos rendimentos brutos
auferidos pelo doador no ano-calendário anterior à eleição, sob pena do pagamento de multa
no valor de até 100% da quantia em excesso pelo doador (art. 23, Lei nº 9.504/97).
O limite acima não se aplica a doações estimáveis em dinheiro relativas à utilização de bens
móveis ou imóveis de propriedade do doador ou à prestação de serviços próprios, desde que
o valor estimado não ultrapasse R$ 40.000,00 (quarenta mil reais).
5.1.4. COMERCIALIZAÇÃO DE BENS/SERVIÇOS E PROMOÇÃO DE EVENTOS
Para a comercialização de bens e/ou serviços e/ou a promoção de eventos que se destinem a
arrecadar recursos para campanha eleitoral, como jantares, o partido político ou o candidato
deve:
I - comunicar sua realização, formalmente e com antecedência mínima de cinco
dias úteis, à Justiça Eleitoral, que poderá determinar sua ﬁscalização;
II - manter, à disposição da Justiça Eleitoral, a documentação necessária à
comprovação de sua realização e de seus custos, despesas e receita obtida.
Os valores arrecadados constituem doação e estão sujeitos aos limites legais e, principalmente,
à emissão de recibos eleitorais para cada doação (ingresso) efetuada.
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O montante bruto dos recursos arrecadados deve, antes de sua utilização, ser depositado na
conta bancária especíﬁca. As despesas e os custos relativos à realização do evento devem
ser comprovados por documentação idônea e respectivos recibos eleitorais, mesmo quando
provenientes de doações de terceiros em espécie, bens ou serviços estimados em dinheiro.

6. Fontes Vedadas
É vedado a partido político e a candidato receber, direta ou indiretamente, doação em dinheiro
ou estimável em dinheiro, inclusive por meio de publicidade de qualquer espécie, procedente
de:
I - pessoas jurídicas;
II - origem estrangeira;
III - pessoa física permissionária de serviço público.
Além disso, é fundamental lembrar que, eventualmente, o recurso recebido por candidato ou
partido oriundo de fontes vedadas deve ser imediatamente devolvido ao doador, ou, em sendo
impossível, transferido ao Tesouro Nacional, sendo absolutamente proibida sua utilização ou
aplicação ﬁnanceira.
ATENÇÃO: Partidos políticos e candidatos podem arrecadar recursos e contrair obrigações
até o dia da eleição.
Obs: Após esse prazo, é permitida a arrecadação de recursos exclusivamente para a
quitação de despesas já contraídas e não pagas até o dia da eleição, as quais deverão estar
integralmente quitadas até o prazo de entrega da prestação de contas à Justiça Eleitoral.

7. Gastos
7.1 LIMITES
O limite de gastos nas campanhas dos candidatos às eleições para prefeito e vereador, na
respectiva circunscrição, será equivalente ao limite para os respectivos cargos nas eleições
de 2016, atualizado pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), aferido pela
Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), ou por índice que o substituir.
As campanhas para segundo turno das eleições para prefeito, onde houver, o limite de gastos
de cada candidato será de 40% (quarenta por cento) do limite previsto na regra anteriormente
citada.
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7.2 SÃO CONSIDERADOS GASTOS ELEITORAIS, SUJEITOS AO REGISTRO E AOS
LIMITES FIXADOS:
I – confecção de material impresso de qualquer natureza;
II – propaganda e publicidade direta ou indireta, por qualquer meio de divulgação;
III – aluguel de locais para a promoção de atos de campanha eleitoral;
IV – despesas com transporte ou deslocamento de candidato
e de pessoal a serviço das candidaturas;
V – correspondências e despesas postais;
VI – despesas de instalação, organização e funcionamento de
comitês de campanha e serviços necessários às eleições;
VII – remuneração ou gratiﬁcação de qualquer espécie paga a
quem preste serviço a candidatos e a partidos políticos;
VIII – montagem e operação de carros de som, de propaganda e de assemelhados;
IX – realização de comícios ou eventos destinados à promoção de candidatura;
X – produção de programas de rádio, televisão ou vídeo,
inclusive os destinados à propaganda gratuita;
XI – realização de pesquisas ou testes pré-eleitorais;
XII – custos com a criação e inclusão de páginas na internet e com
o impulsionamento de conteúdos contratados (inclui-se entre as
formas de impulsionamento de conteúdo, a priorização paga de
conteúdos resultantes de aplicações de busca na internet);
XIII – multas aplicadas, até as eleições, aos candidatos e partidos
políticos por infração do disposto na legislação eleitoral;
XIV – doações para outros partidos políticos ou outros candidatos;
XV – produção de jingles, vinhetas e slogans para propaganda eleitoral.
Serão contabilizadas nos limites de gastos de cada campanha as despesas efetuadas pelos
candidatos e as efetuadas pelos partidos que puderem ser individualizadas.
Frise-se que as despesas com consultoria, assessoria e pagamento de honorários realizadas
em decorrência da prestação de serviços advocatícios e de contabilidade no curso das
campanhas eleitorais serão consideradas gastos eleitorais, mas serão excluídas do limite
de gastos de campanha ou a limites que possam impor dificuldade ao exercício da ampla
defesa.
O pagamento das mencionadas despesas poderá ser realizado com recursos da campanha,
do candidato, do fundo partidário ou do FEFC.
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Os gastos eleitorais efetivam-se na data da sua contratação, independentemente da
realização do seu pagamento, e devem ser registrados na prestação de contas no ato da sua
contratação.
Os gastos destinados à preparação da campanha e à instalação física ou de página
de internet de comitês de campanha de candidatos e de partidos políticos poderão ser
contratados a partir da data efetiva da realização da respectiva convenção partidária, desde
que, cumulativamente:
I - sejam devidamente formalizados; e
II - o desembolso financeiro ocorra apenas após a obtenção do número
de inscrição no CNPJ, a abertura de conta bancária específica para a
movimentação financeira de campanha e a emissão de recibos eleitorais.

8. Prestação de Contas
8.1. QUEM DEVE PRESTAR CONTAS DE CAMPANHA?
a) Todos os candidatos, inclusive os que tiverem renunciado,
desistido, sido substituído e/ou com registro indeferido,
mesmo que não tenham realizado campanha;
b) Todos os órgãos partidários, de todas as esferas (nacional, estadual e
municipal), ainda que constituídos de forma provisória e mesmo que não
haja movimentação de recursos ﬁnanceiros ou estimáveis em dinheiro.
8.2. QUEM DEVE ASSINAR A PRESTAÇÃO DE CONTAS?
a) o candidato titular e vice, se houver;
b) o administrador ﬁnanceiro, na hipótese de prestação
de contas de candidato, se constituído;
c) o presidente e tesoureiro do partido político, na hipótese
de prestação de contas de partido político;
d) o proﬁssional habilitado em contabilidade.
e) o advogado constituído.
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8.3. QUANDO SE DEVE PRESTAR CONTAS?
a) a prestação de contas parcial, entre os dias 9 a 13 de setembro de 2020,
dela constando o registro da movimentação financeira e/ou estimável em
dinheiro ocorrida desde o início da campanha até o dia 8 de setembro do
mesmo ano, na forma do §4º do art. 47 da Resolução TSE nº 23.607/2019.
b) as prestações de contas ﬁnais referentes ao primeiro turno de todos os candidatos
e de partidos políticos em todas as esferas devem ser prestadas à Justiça Eleitoral
até o trigésimo dia posterior à realização das eleições (3 de novembro de 2020).
c) havendo segundo turno, devem prestar suas contas até 14 de novembro de
2020, apresentando a movimentação ﬁnanceira referente aos dois turnos:
I - o candidato que disputar o segundo turno;
II - os órgãos partidários vinculados ao candidato que concorre ao
segundo turno, ainda que coligados, em todas as suas esferas;
III - os órgãos partidários que, ainda que não enquadrados na hipótese anterior,
efetuem doações ou gastos às candidaturas concorrentes ao segundo turno.
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V. TABELAS DE PRAZOS PROCESSUAIS
Nas eleições municipais, as reclamações ou representações relativas ao seu descumprimento
podem ser feitas por qualquer partido político, coligação (eleição majoritária) ou candidato,
e devem dirigir-se aos Juízes Eleitorais. Quando a circunscrição abranger mais de uma
Zona Eleitoral, o Tribunal Regional designará um Juiz para apreciar as reclamações ou
representações.
Diante da celeridade inerente ao processo eleitoral, não é aplicável a contagem de prazos em
dias úteis, prevista no Código de Processo Civil. Ademais, durante o período eleitoral (15 de
agosto até 19 de dezembro) os prazos são contados de forma contínua e ininterrupta, não
suspendendo em finais de semana e feriados.
No entanto, há diferentes prazos e procedimentos para cada ação eleitoral.
DEFESAS
1.1 PROPAGANDA ELEITORAL / PESQUISAS ELEITORAIS
Natureza da ação:

Representação Eleitoral

Rito:

Art. 96 da Lei nº 9.504/97

Prazo:

(dois) dias

1.2 DIREITO DE RESPOSTA
Natureza da ação:

Direito de Resposta

Rito:

Art. 58 da Lei nº 9.504/97

Prazo:

(um) dia

1.3 CONDUTA VEDADA/ “CAIXA 2”/ “COMPRA DE VOTOS’’/EXCESSO DE DOAÇÃO
Natureza da ação:

Representação Eleitoral

Rito:

Art. 22 da LC nº 64/90

Prazo:

(cinco) dias
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1.4 CASSAÇÃO DE REGISTRO
Natureza da ação:

Ação de Investigação Judicial Eleitoral (AIJE)

Rito:

Art. 22 da LC nº 64/90

Prazo:

5 (cinco) dias

1.5 AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO DE REGISTRO DE CANDIDATURA/ MANDATO

Natureza da ação:

ELETIVO

a) Ação de impugnação de registro de
candidatura (AIRC);
b) Ação de impugnação de mandato eletivo
(AIME).

Rito:

Art. 3º da LC nº 64/90

Prazo:

7 (sete) dias

2) ALEGAÇÕES FINAIS
2.1 CONDUTA VEDADA/ “CAIXA 2”/ “COMPRA DE VOTOS’’/EXCESSO DE DOAÇÃO
Natureza da ação:

Representação eleitoral

Rito:

Art. 22 da LC nº 64/90

Prazo:

(dois) dias

2.2 AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL
Natureza da ação:

Ação de Investigação Judicial Eleitoral (AIJE)

Rito:

Art. 22 da LC nº 64/90

Prazo:

2 (dois) dias
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2.3 AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO DE REGISTRO DE CANDIDATURA/ MANDATO

Natureza da ação:

ELETIVO

a) Ação de impugnação de registro de
candidatura (AIRC);
b) Ação de impugnação de mandato eletivo
(AIME).

Rito:

Art. 3º da LC nº 64/90

Prazo:

5 (cinco) dias

3) RECURSO ELEITORAL
3.1 Regra Geral: 3 (três) dias
• Representação eleitoral por conduta vedada/“caixa
2”/ ‘’compra de votos’’/ excesso de doação
• Prestação de contas eleitoral/ partidária
• AIRC/ AIJE/ AIME
3.2 Exceção: 1 (um) dia
• Representação eleitoral por propaganda eleitoral/ pesquisa eleitoral
• Direito de resposta
3.3 Contrarrazões
• Sempre em idêntico prazo

4) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
4.1 Regra Geral: 3 (três) dias
• Representação eleitoral por conduta vedada/ “caixa
2”/ “compra de votos”/ excesso de doação
• Prestação de contas eleitoral/ partidária
• AIRC/ AIJE/ AIME
4.2 Exceção: 1 (um) dia
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• Representação eleitoral por propaganda eleitoral/ pesquisa
eleitoral (até julgamento em segundo grau)
• Direito de resposta
4.3 Contrarrazões
• Sempre em prazo idêntico

5) AGRAVO REGIMENTAL
5.1 Regra geral
• Tribunal Regional Eleitoral: 3 (três) dias
• Tribunal Superior Eleitoral: 3 (três) dias
• Supremo Tribunal Federal: 5 (cinco) dias
5.2 Exceção: 1 (um) dia
• Representação eleitoral por propaganda eleitoral/ pesquisa
eleitoral (até julgamento em segundo grau)
• Direito de resposta
5.3 Contrarrazões
• Sempre em prazo idêntico

6) RECURSOS ORDINÁRIO, ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO (E RESPECTIVOS
AGRAVOS)
6.1 Regra geral: 3 (três) dias
6.2 Exceção: 1 (um) dias
6.3 Contrarrazões
• Sempre em prazo idêntico
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VI. TABELA DE PRAZOS DE
DESINCOMPATIBILIZAÇÃO
Cargo

Prefeito

Vereador

Dispositivo legal

4 meses

6 meses

LC 64, art. 1º, II, “i”
c/c IV, “a”

(não é necessário se
afastar)

3 meses

LC 64, art. 1º, II, “l”
c/c IV, “a”

4 meses

6 meses

LC 64, art. 1º, IV, “c”
c/c VII, “b”

Delegado de Polícia

4 meses

6 meses

LC 64, art. 1º, IV, “c”
c/c VII, “b”

Diretor de autarquias, empresas
públicas,
sociedades
de
economia mista e fundações
públicas mantidas pelo poder
público

4 meses

Vice-Prefeito

Administrador de empresa
de economia mista destinada
à exploração de transporte
urbano, que tem como acionista
majoritário o município

Conselheiro Tutelar
Defensor Público

Diretor de escola

3 meses

6 meses
(exoneração)

3 meses
4 meses

LC 64, art. 1º, II, “a”,
9 c/c IV, “a” e VII, “b”

LC 64, art. 1º, II, “l”

Dirigente sindical

4 meses

Governadores de Estado e do
Distrito Federal

4 meses

6 meses

LC 64, art. 1º, II, “a”,
10 c/c IV, “a” e VII, “b”

Magistrado
definitivo)

6 meses

6 meses

Res/TSE. 22156

(afastamento
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Cargo

Prefeito
Vice-Prefeito

Membro de Conselho Tutelar

Vereador

Dispositivo legal

3 meses

3 meses

(afastamento definitivo)

6 meses

6 meses

Art. 13 da Res/TSE.
22.156 LC 64, art. 1º,
II, “j”

Ministro de Estado

4 meses

6 meses

LC 64, art. 1º, II, “a”,
1 c/c IV, “a” e VII, “b”

3 meses

3 meses

LC 64, art. 1º, II, “l”

Membros do Ministério Público

Policiais Civis e Militares

Prefeitos

(não é necessário se
afastar)

(reeleição)

Professor de escola pública
Secretários Municipais
Secretário de Estado
Servidor público efetivo

Servidor Público
comissão)

Vereador

(cargo

em

6 meses

§ 5º do art. 14 da CF
LC 64, art. 1º, § 1º

3 meses

3 meses

LC 64, art. 1º, II, “l”.

4 meses

6 meses

LC 64, art. 1º, II, “a”,
c/c III, “b”, 4, e IV “a

4 meses

6 meses

LC art. 1º, II, “a”, 12
c/c IV, “a” e VII, “b

3 meses

3 meses

LC 64, art. 1º, II, “l”

3 meses

3 meses

(exoneração)

(exoneração)

(não é necessário se
afastar)

(não é necessário se
afastar)
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LC 64, art. 1º, II, “l”

Art. 14, § 5º, da CF

