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O Guia Prático das Eleições contém importante comtribuição para candidatos, 
partidos políticos e eleitores interessados em conhecer as normas reguladoras do pro-
cesso para escolha daqueles que exercerão o poder em nome do povo. 

A legitimidade dos eleitos decorre de eleições justas, limpas e transparentes com 
integral observância das respecticas regras por magistrados e por todos os postulantes 
aos cargos eletivos em disputa. Com uma linguagem fácil, didática e acessível a todos, 
o livro, por certo, estimulará o cumprimento da legislação e a aplicação de sanção, 
com absoluta isenção e neutralidade, aos eventuais infratores predispostos a compro-
meter a normalidade da disputa.

- DJALMA PINTO

Ex-professor de Direito Tributário da Universidade de Fortaleza. Ex-Procurador Geral do Estado 
do Ceará. Pós-graduado em Responsabilidade Social Empresarial e em Direitos Humanos, Gover-
nabilidade e Cultura da Paz pela Universidade de Castilla-La Mancha. Advogado com atuação em 
Direito Eleitoral. Mestre em Ciência Política pelo Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas 
da Universidade de Lisboa. Autor de diversos livros .

O Guia Prático, elaborado pelos brilhantes Carlos Enrique Caputo Bastos, Lucia-
na Carneiro de Oliveira e Thiago Melo Façanha, torna-se um excelente referencial 
para quem quer se preparar para a maratona eleitoral de 2022. Um Guia Prático vol-
tado não só para aqueles que irão atuar na área jurídica, mas também aos eleitores e 
futuros postulantes, militantes e agentes partidários.

Texto de leve e fácil leitura, muito atualizado e explicativo (com o que tem de 
mais novo na jurisprudência do TSE) e com alto poder de síntese. Ideal para quem 
precisa tomar decisões e firmar rápidas orientações. Vale muito a pena a leitura!

- Marcelo Weick Pogliese

Doutor em Direito (UERJ). Mestre em Direito (UFRN). Pós-Doutorado pela Universidade de San-
tiago de Compostela (Espanha). Ex-Procurador Geral do Estado (Paraíba). Ex-Procurador Geral 
do Município de João Pessoa. Ex-Secretário de Estado de Governo (Paraíba). Advogado. Professor 
UFPB.
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O Direito Eleitoral se constitui de um aglutinado de fontes esparsas e de natureza 
complexa, passando pela Constituição Federal, Leis Complementares, Leis Ordiná-
rias e diversas Resoluções e Instruções Normativas do Tribunal Superior Eleitoral 
(TSE). Não só isso, muitas lacunas e divergências interpretativas são esclarecidas por 
meio de decisões dos tribunais.

A ausência de matéria eleitoral na grade curricular obrigatória da maioria das uni-
versidades brasileiras torna árdua e custosa a acessibilidade de juristas, pessoas públi-
cas, cidadãs e cidadãos a materiais consistentes, precisos e que sintetizem, em fonte 
segura de consulta, um resumo das principais nuances e particularidades do processo 
eleitoral brasileiro.

O objetivo da autora e dos autores foi facilitar o acesso a informações e construir 
um verdadeiro Guia Prático para as Eleições de 2022, a servir no assessoramento da-
quelas(es) que, direta ou indiretamente, movimentam a roda da engrenagem eleitoral.

Para tanto, foi realizado um acompanhamento da evolução da sistemática nor-
mativa eleitoral, passando pelas principais inovações e pelos mais atuais entendi-
mentos jurisprudenciais. Na análise, observou-se um valoroso avanço na busca pela 
efetivação de iniciativas voltadas à inserção de mulheres e pessoas negras nos espaços 
políticos-institucionais, inclusive com a adequação das normas para uma linguagem 
inclusiva de gênero.

Neste material, a leitora e o leitor encontrarão uma visão panorâmica de temas 
sensíveis, como pesquisas eleitorais, federações partidárias, convenções partidárias, 
registro de candidatura, propaganda eleitoral, arrecadação de recursos, prestação de 
contas, além de temas inovadores, como Lei de Combate à Violência Política contra a 
Mulher, Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), e muito mais! Ainda assim, 
este Guia jamais poderia ter a pretensão de esgotar todos os conteúdos aqui vertidos. 
Com efeito, buscou-se destacar aquilo que será de maior utilidade prática no processo 
eleitoral que se avizinha.

Boa leitura!

Brasília/DF – Fortaleza/CE, 22 de junho de 2022.

CARLOS ENRIQUE A. CAPUTO BASTOS   
LUCIANA CARNEIRO DE OLIVEIRA  

THIAGO MELO FAÇANHA
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O Estado de direito pressupõe a existência de regras e princípios que, em 
um território determinado, regulam as atividades e as garantias do povo e do 
governo, em busca do bem comum. Nas democracias, tais regras e princípios 
derivam da vontade popular, não sendo possível conceber um Estado de direi-
to que não esteja interligado e tenha como consequência recíproca um Estado 
democrático. 

 Como Canotilho nos ensina, ao interpretar o artigo 2º da Constituição 
Portuguesa, tal como só existe um Estado de direito democrático, também só 
existe um Estado democrático de direito, isto é, sujeito a regras jurídicas. 

No Estado democrático de direito, o único e verdadeiro detentor do poder 
é o povo, ainda que tal poder seja transferido de forma temporária, por perío-
dos estanques, aos representantes democraticamente escolhidos para editar a 
legislação e executá-la. 

Conquanto a realização de uma eleição não seja, por si, elemento capaz de 
atestar a existência de verdadeiras democracias, não há como deixar de reco-
nhecer o elevado protagonismo que os pleitos eleitorais possuem nos Estados 
verdadeiramente democráticos, onde, além da escolha dos representantes, há 
o respeito diário aos direitos e deveres dos cidadãos que podem – e devem – a 
qualquer momento participar e influenciar na condução da coisa pública.

Nessa concepção, vale lembrar que a realização de eleições livres e periódi-
cas como forma de aferição da vontade do povo está expressamente prevista 
no artigo 21 da Declaração dos Direitos Humanos. Aliás, a partir delas é que os 
governos alcançam a legitimidade temporária para exercer o poder, de acordo 
com a vontade da maioria, sem desprestigiar os direitos das minorias.

A realização das eleições pressupõe a existência de regras e regulamentos 
previamente estabelecidos que ordenam todas as fases do processo eleitoral, 
desde a escolha dos candidatos até a diplomação dos eleitos. Idealmente, o 
processo eleitoral deveria ser uma coisa simples, com poucas regras e muita 
liberdade. 

 A história, contudo, demonstrou a necessidade da criação de regras especí-
ficas para as diversas fases do processo eleitoral, como forma de evitar as frau-
des e abusos, desde os antigos bicos das penas que deturpavam os resultados 
eleitorais até o financiamento de campanhas atrelado a atividades criminosas, 
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com o acréscimo, atualmente, da disseminação de desinformação nos meios de 
comunicações eletrônicos e virtuais. 

Essas necessidades históricas tornaram a legislação eleitoral dinâmica e 
complexa, como destacam os autores na nota de apresentação deste Guia, que 
tenho a honra de prefaciar. A cada ano ímpar, a lei eleitoral é modificada para 
reger as eleições que ocorrem nos anos pares. Acrescente-se que a cada eleição 
o Tribunal Superior Eleitoral tem grande parte da sua composição alterada. A 
jurisprudência evolui constantemente. O que era permitido passa a ser proibi-
do, o que não era tolerado passa a ser admitido. Constantes alterações buscam 
aperfeiçoar o sistema eleitoral brasileiro e, como dizia Miguel Reale em seu 
Curso de Filosofia Jurídica, as normas adquirem novos significados dentro das 
realidades em que se inserem, ainda que não alterado o seu conteúdo grama-
tical.

Conhecer e compreender o direito eleitoral a partir de um ordenamento 
jurídico constantemente retalhado e de complexa abrangência torna-se uma 
nova necessidade a cada eleição. O tempo de análise e resposta daqueles que 
participam do processo eleitoral é cada vez menor e o grau de precisão e espe-
cialização é cada vez maior. 

Desde 2015, a fase de propaganda eleitoral, que se inicia no dia seguinte a 
data limite para o registro das candidaturas e se estende até a véspera do dia 
da votação foi reduzida. O período histórico de três meses para a apresentação 
das candidaturas foi reduzido pela metade. Os atos que compõem a fase deci-
siva do processo eleitoral foram concentrados em pouco mais de seis semanas. 
A centralização das campanhas eleitorais não admite erro. É necessário agir 
de forma prática com consciência e extremo cuidado, com plena atenção ao 
conjunto de normas legais e regulamentares interpretadas conforme a abran-
gência que possuem. 

A necessidade de se observar a interpretação interligada das regras é essen-
cial. Ao lado do que é permitido ou proibido na propaganda eleitoral existem 
as questões relativas à prestação de contas dos valores recebidos para custear 
tal atividade. A prestação de contas pressupõe o respeito anterior das regras 
relativas ao recebimento das doações e realização de gastos, cuja fase principal 
se inicia com o registro das candidaturas, os quais, por sua vez, dependem da 
observância prévia das regras relativas às convenções partidárias e a formação 
das coligações ou, mesmo, de forma mais antecedente ainda, a formação das 
novas federações partidárias.

Neste aspecto é que este Guia prático torna-se extremamente valioso como 
ferramenta essencial de consulta rápida para todos que irão participar, direta 
ou indiretamente, das próximas eleições. 
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Em linguagem clara, os autores explicam os pontos principais do processo 
eleitoral que deverão ser percebidos pelos partidos e candidatos, a partir de 
uma visão ampla das fases que normalmente trazem maiores dúvidas às cam-
panhas eleitorais.

Além da ampla formação acadêmica dos autores, as suas vastas experiên-
cias em campanhas eleitorais são traduzidas nos importantes alertas pontuais 
lançados em cada tópico deste Guia, bem como na seleção da pertinente ju-
risprudência do Tribunal Superior Eleitoral, com importante destaque ao im-
perativo combate à violência política contra as mulheres, medida infelizmente 
necessária diante do quadro histórico de menosprezo da participação feminina 
na política. 

 São alertas simples de serem realizados, difíceis de serem cumpridos, mas 
essenciais para que possamos atingir os fundamentos e princípios constitu-
cionais que regem o Estado democrático de direito brasileiro, em especial, a 
igualdade e a dignidade. 

O trabalho dos autores contribui para que candidatos e partidos, ao in-
vés de perderem tempo e recursos em infindáveis discussões jurídicas, possam 
concorrer sem maiores incidentes e concentrar seus esforços nas suas campa-
nhas eleitorais no minguado tempo que lhes é assegurado para que, ao final, 
o povo – verdadeiro detentor do poder – possa escolher livremente os seus 
representantes. 

Brasília/DF, junho de 2022.

HENRIQUE NEVES DA SILVA
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1. PESQUISAS 
ELEITORAIS
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QUAIS INFORMAÇÕES DEVEM CONSTAR                           
NO REGISTRO DA PESQUISA?

A partir de 1º de janeiro de 2022, as entidades e as empresas que realizarem pesquisas 
de opinião pública relativas às eleições ou às candidatas ou candidatos, para conheci-
mento público, são obrigadas a registrar, para cada pesquisa, no Sistema de Registro 
de Pesquisas Eleitorais (PesqEle), até 5 (cinco) dias antes da divulgação, as seguintes 
informações:

› contratante da pesquisa e seu número de inscrição no Cadastro de Pessoas             
Físicas (CPF) ou no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ);

› valor e origem dos recursos despendidos na pesquisa, ainda que realizada com 
recursos próprios;

› metodologia e período de realização da pesquisa;

› plano amostral e ponderação quanto a gênero, idade, grau de instrução, nível 
econômico da entrevistada ou do entrevistado e área física de realização do tra-
balho a ser executado, bem como nível de confiança e margem de erro, com a 
indicação da fonte pública dos dados utilizados;

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

› questionário completo aplicado ou a ser aplicado;

› quem pagou pela realização do trabalho com o respectivo número de inscrição 
no CPF ou no CNPJ;

1.1 REGISTRO DE PESQUISA                      
DE OPINIÃO PÚBLICA

REFERÊNCIAS:
Lei nº 9.504/1997
Resolução nº 23.600/2019
Resolução nº 23.676/2021
Demais disposições normativas 
eleitorais
Jurisprudência
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› cópia da respectiva nota fiscal; ✔ 

›    nome da estatística ou do estatístico responsável pela pesquisa, acompanhado 
de sua assinatura com certificação digital e o número de seu registro no Conse-
lho Regional de Estatística competente;

› indicação do Estado ou Unidade da Federação, bem como dos cargos aos quais 
se refere a pesquisa.

REGISTRO DA PESQUISA E FUNCIONAMENTO DA 
JUSTIÇA ELEITORAL

O registro da pesquisa poderá ser realizado a qualquer tempo, independentemente do 
horário de funcionamento da Justiça Eleitoral. 

DIVULGAÇÃO DA PESQUISA ELEITORAL

Na contagem do prazo para divulgação da pesquisa, não devem ser consideradas as 
datas do registro e da divulgação, de modo que entre estas transcorram integralmente 
5 (cinco) dias.

COMPLEMENTAÇÃO DOS DADOS DE PESQUISA 
NO PESQELE

A partir do dia em que a pesquisa puder ser divulgada e até o dia seguinte, o registro 
deverá ser complementado, sob pena de ser a pesquisa considerada não registrada, 
com os dados relativos:  

› nas eleições municipais, aos bairros abrangidos ou, na ausência de delimitação 
do bairro, à área em que foi realizada;

FIQUE INFORMADA(O)!

A  integridade e o conteúdo dos arquivos e das informa-
ções inseridos, via  internet, no Sistema de Registro de Pes-
quisas Eleitorais (PesqEle) são de inteira responsabilidade 
da entidade ou empresa realizadora do registro da pesqui-
sa eleitoral.
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› no Distrito Federal, às regiões administrativas abrangidas ou, na ausência de 
delimitação da região, à área em que foi realizada;

› nas demais, aos Municípios e bairros abrangidos, observando-se que, na ausên-
cia de delimitação do bairro, será identificada a área em que foi realizada;

› em quaisquer das hipóteses acima, ao número de eleitoras e eleitores pesqui-
sados em cada setor censitário e a composição quanto a gênero, idade, grau de 
instrução e nível econômico das entrevistadas e dos entrevistados na amostra 
final da área de abrangência da pesquisa eleitoral.

É LIVRE O ACESSO AOS DADOS DO REGISTRO 
DA PESQUISA ELEITORAL?

SIM! Será livre o acesso, para consulta, aos dados do registro da pesquisa nos sítios 
eletrônicos dos tribunais eleitorais.

NOMES A CONSTAR NA LISTA DA PESQUISA         

A partir das publicações dos editais de registro de candidatas e candidatos, os nomes 
de todas as candidatas e de todos os candidatos cujo registro tenha sido requerido 
deverão constar da lista apresentada às entrevistadas e aos entrevistados durante a 
realização das pesquisas.    

PESQUISA ELEITORAL E REGISTRO SUB JUDICE

A candidata ou o candidato cujo registro foi indeferido, cancelado ou não conhecido 
somente poderá ser excluída(o) da lista da pesquisa quando cessada a condição sub 
judice.

DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS

Na divulgação dos resultados de pesquisas, atuais ou não, serão obrigatoriamente in-
formados:

A NÃO COMPLEMENTAÇÃO DESSES                 
DADOS PODE SER ARGUIDA POR MEIO 
DE IMPUGNAÇÃO DO REGISTRO DE                         

PESQUISA.
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›  o período de realização da coleta de dados;

› a margem de erro;

› o nível de confiança;

› o número de entrevistas;

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

› o número de registro da pesquisa.

DIVULGAÇÃO DE PESQUISAS NO HORÁRIO  
ELEITORAL GRATUITO

Na divulgação de pesquisas no horário eleitoral gratuito, não será obrigatória a men-
ção aos nomes de concorrentes, desde que o modo de apresentação dos resultados 
não induza a eleitora ou o eleitor a erro quanto ao desempenho da candidata ou do 
candidato em relação aos demais. 

Além disso, devem ser informados, com clareza, o período de realização da coleta de 
dados, a margem de erro, o nível de confiança, o número de entrevistas, o nome da en-
tidade ou da empresa que a realizou e, se for o caso, de quem a contratou, e o número 
de registro da pesquisa.

BOM REGISTRAR

• A Justiça Eleitoral NÃO realiza qualquer controle prévio sobre 
o resultado das pesquisas, bem como NÃO gerencia ou cuida de 
sua divulgação. 

• O registro de pesquisas eleitorais NÃO implica obrigatoriedade 
de divulgação de seus resultados. 
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AS PESQUISAS REALIZADAS EM DATA                       
ANTERIOR AO DIA DAS ELEIÇÕES PODERÃO 
SER DIVULGADAS A QUALQUER MOMENTO?

SIM, inclusive no dia das eleições, desde que respeitado o prazo de 5 (cinco) dias para 
registro e mencionadas as informações de divulgação obrigatória.

PESQUISA BOCA DE URNA

A divulgação de levantamento de intenção de voto efetivado no dia das eleições so-
mente poderá ocorrer, na eleição para a Presidência da República, após o horário pre-
visto para encerramento da votação em todo o território nacional, e, nos demais casos, 
a partir das 17 (dezessete) horas do horário local.

PARTES LEGÍTIMAS PARA IMPUGNAR O               
REGISTRO OU A DIVULGAÇÃO DE PESQUISAS  
ELEITORAIS

São partes legítimas para impugnar o registro ou a divulgação de pesquisas eleitorais 
perante o juízo ou Tribunal competente:

› Ministério Público;

› candidatas e candidatos;

› partidos políticos, coligações e federações de partidos.

1.2 IMPUGNAÇÃO DE REGISTRO           
OU DE DIVULGAÇÃO DE 
PESQUISAS ELEITORAIS
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SUSPENSÃO DA DIVULGAÇÃO DE PESQUISAS 
ELEITORAIS

Considerando a relevância do direito invocado e a possibilidade de prejuízo de difícil 
reparação, poderá ser determinada a suspensão da divulgação dos resultados da pes-
quisa impugnada ou a inclusão de esclarecimento na divulgação de seus resultados. 

É POSSÍVEL TER ACESSO AO SISTEMA INTERNO 
DE COLETA DE DADOS?

SIM! Mediante requerimento à Justiça Eleitoral, o Ministério Público, as candidatas, 
os candidatos, os partidos políticos, as coligações e as federações de partidos poderão 
ter acesso ao sistema interno de controle, verificação e fiscalização da coleta de dados 
das entidades que divulgaram pesquisas de opinião relativas às eleições, incluídos os 
referentes à identificação de entrevistadoras e entrevistadores e, por meio de escolha 
livre e aleatória de planilhas individuais, mapas ou equivalentes, confrontar e conferir 
os dados publicados, preservada a identidade das pessoas entrevistadas.

BOM REGISTRAR

Não possuem legitimidade para impugnar, isoladamente, 
o registro ou a divulgação de pesquisa eleitoral:

• o partido político, quando integrante de federação de partidos 
participante das eleições ou quando a impugnação se refira a car-
go majoritário para o qual esteja concorrendo de modo coligado;

• a federação de partidos, quando a impugnação se refira a cargo 
majoritário para o qual esteja concorrendo de modo coligado.

CUIDADO COM A SANÇÃO!

• A divulgação de pesquisa sem o prévio registro das informações 
exigidas pela Justiça Eleitoral sujeita as pessoas responsáveis à multa 
no valor de R$ 53.205,00 (cinquenta e três mil, duzentos e cinco re-
ais) a R$ 106.410,00 (cento e seis mil, quatrocentos e dez reais).

• A divulgação de pesquisa fraudulenta constitui CRIME, pu-
nível com detenção de seis meses a um ano e multa no valor de 
R$ 53.205,00 (cinquenta e três mil, duzentos e cinco reais) a R$ 
106.410,00 (cento e seis mil, quatrocentos e dez reais).
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Entende-se por enquete ou sondagem o levantamento de opiniões sem plano amos-
tral, que dependa da participação espontânea da parte interessada, e que não utilize 
método científico para sua realização, quando apresentados resultados que possibili-
tem à eleitora ou ao eleitor inferir a ordem das candidatas e dos candidatos na disputa.

JURISPRUDÊNCIA SELECIONADA

ELEIÇÕES 2020. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO 
ESPECIAL ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO. DIVULGAÇÃO DE PES-
QUISA NÃO REGISTRADA. NÃO CONFIGURAÇÃO. MERA ENQUE-
TE. DETERMINADO O AFASTAMENTO DA MULTA PELO TRIBUNAL 
DE ORIGEM. MANTIDA A INADMISSÃO DO RECURSO ESPECIAL. SÚ-
MULAS 28, 24 E 30 DO TSE. DESPROVIMENTO.

[...]

CUIDADO COM A SANÇÃO!

•A não disponibilização de acesso ao sistema interno de coleta de 
dados ou a prática de qualquer ato que vise retardar, impedir ou di-
ficultar a ação fiscalizadora dos partidos políticos constitui CRIME, 
punível com detenção de seis meses a um ano, com a alternativa de 
prestação de serviços à comunidade pelo mesmo prazo, e multa no 
valor de 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).

1.3 VOCÊ SABE O QUE É ENQUETE 
ELEITORAL?

A REALIZAÇÃO DE ENQUETES RELACIO-
NADAS AO PROCESSO ELEITORAL É VE-
DADA A PARTIR DO DIA 15 DE AGOSTO DE 
2022.
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3. No caso, consta do acórdão regional que as publicações veiculadas pelo Agra-
vado em grupo restrito do Whatsapp e em comentário de postagem não identi-
ficada no Facebook não se qualificam como pesquisa eleitoral, mas como mera 
enquete, pois “apresentam conteúdo precário, sem qualquer indicação de cri-
tério científico ou amostral ou metodológico, circunstância na qual é possível 
antever a ausência de relevante grau de credibilidade”. A modificação dessa con                   
clusão demandaria o reexame do conteúdo probatório dos autos, circunstância 
vedada pela Súmula 24/TSE.

4. A ausência mínima das formalidades prescritas no art. 33 da Lei 9.504/1997, 
desacompanhada de elementos que impliquem no induzimento do eleitorado 
quanto à veracidade dos dados divulgados, consubstancia mera enquete ou 
sondagem, cuja divulgação prescinde de registro e não enseja a aplicação de 
sanção pecuniária. Precedentes.

5. Agravo Regimental desprovido.

(TSE. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 060103825, Acórdão, Rela-
tor(a) Min. Alexandre de Moraes, Publicação:  DJE - Diário da justiça eletrônica, Tomo 13, 
Data 03/02/2022)
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2. FERDERAÇÕES 
PARTIDÁRIAS
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CRIAÇÃO DE UMA NOVA FIGURA JURÍDICA:          
A FEDERAÇÃO PARTIDÁRIA

A partir das eleições deste ano, passou a ser permitida a reunião de dois ou mais parti-
dos políticos, com abrangência nacional, em forma de federação partidária.

REGRAS PARA A FORMAÇÃO DE FEDERAÇÃO

É importante estar atenta(o) às exigências legais para a formação de uma federação 
partidária:

› a federação somente poderá ser integrada por partidos com registro definitivo 
no Tribunal Superior Eleitoral;

› os partidos reunidos em federação deverão permanecer a ela filiados por, no 
mínimo, 4 (quatro) anos;

› o registro da federação será encaminhado ao Tribunal Superior Eleitoral;

› a federação poderá vigorar por tempo indeterminado.

2.1 FORMAÇÃO DE FEDERAÇÃO 
PARTIDÁRIA

REFERÊNCIAS:
Lei nº 9.096/1995
Lei nº 9.504/1997
Lei nº 14.208/2021
Resolução nº 23.670/2021
Resolução nº 23.682/2022
Demais disposições normativas 
eleitorais
Jurisprudência
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POSSO FORMAR UMA FEDERAÇÃO APENAS A 
NÍVEL ESTADUAL?

NÃO! Como já destacado, as federações possuem abrangência nacional, vinculando 
os partidos que a compõem a nível estadual e municipal, inclusive para as eleições que 
ocorrerem enquanto não findado o prazo mínimo de 4 (quatro) anos de permanência 
do partido na federação. Dessa forma, os partidos que integram a federação passarão 
a atuar, em todos os níveis, de forma unificada.

PERSONALIDADE JURÍDICA

Para a apresentação do pedido de registro da federação perante o TSE, faz-se neces-
sária a sua prévia constituição na forma de associação civil, devidamente registrada 
no cartório competente de Registro Civil de Pessoas Jurídicas do local da sua sede. 
Excepcionalmente, para as eleições deste ano, o número de inscrição da federação 
no CNPJ poderá ser informado no curso do processo de registro, sem prejuízo de sua 
tramitação e de eventual concessão de tutela antecipada.

DENTIDADE E AUTONOMIA DOS PARTIDOS        
INTEGRANTES DE FEDERAÇÃO

Embora a federação possua registro civil próprio, a identidade e a autonomia dos par-
tidos que a compõem são preservadas, conservando:

CUIDADO COM A SANÇÃO!

O partido que se desligar da federação antes do tempo mínimo de 4 
(quatro) anos ficará sujeito à vedação de ingressar em federação, de ce-
lebrar coligação nas 2 (duas) eleições seguintes e, até completar o prazo 
mínimo remanescente, de utilizar recursos do fundo partidário. 

A sanção acima somente não será aplicada caso a extinção da federação 
seja motivada pela fusão ou incorporação do(s) partido(s) político(s).

DE OLHO NA EXCEÇÃO!
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› nome;

› sigla;

› números próprios;

› quadro de filiadas(os);

› direito ao recebimento de repasses do Fundo Partidário e do Fundo Especial de 
Financiamento de Campanhas;

› direito ao acesso gratuito ao rádio e à televisão para veiculação de propaganda 
partidária;

› dever de prestar contas;

› responsabilidade pelo recolhimento de sanções que lhes sejam imputadas por 
decisão judicial.

DOCUMENTAÇÃO PARA PEDIDO DE REGISTRO

Com a aquisição da personalidade jurídica, a federação deverá apresentar seu pedido 
de registro ao TSE contendo os seguintes documentos: 

› a respectiva certidão do Registro Civil de Pessoas Jurídicas;

› o seu número de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ);

› cópia da resolução tomada pela maioria absoluta dos votos dos órgãos de deli-
beração nacional de cada um dos partidos integrantes da federação;

› exemplar autenticado do inteiro teor do programa e do estatuto comuns da 
federação constituída, inscritos no cartório competente do Registro Civil das 
Pessoas Jurídicas, devendo o estatuto conter regras para a composição de listas 
para as eleições proporcionais, que vinculará a escolha de candidatas e candida-
tos da federação em todos os níveis;

› ata de eleição do órgão de direção nacional da federação;

› endereço e telefone de sua sede e de seus dirigentes nacionais, bem como ende-
reço eletrônico para recebimento de comunicações.

2.2 REGISTRO DE FEDERAÇÃO
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AUTUAÇÃO E PUBLICIZAÇÃO DO PEDIDO

O pedido de registro da federação partidária será autuado na classe Registro de Fe-
deração Partidária (RFP) e distribuído a um relator ou a uma relatora. Ao receber 
o pedido, a secretaria do TSE deverá publicar, imediatamente, no Diário da Justiça 
Eletrônico (DJe), edital para ciência das interessadas e dos interessados.

PRAZO PARA DEFERIMENTO DO REGISTRO           
DA FEDERAÇÃO

Os partidos políticos que queiram integrar uma federação partidária deverão ter seu 
registro deferido pelo TSE até 31 de maio de 2022.

POSSIBILIDADE DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA

O relator ou a relatora do registro de federação requerido tempestivamente poderá 
antecipar a tutela, antes ou depois do transcurso do prazo para impugnação, se, em 
juízo de cognição sumária, for constatada a inexistência de óbice ao deferimento do 
pedido, com ou sem necessidade de ajuste nas disposições estatutárias.

A decisão proferida nos termos acima será imediatamente submetida a referendo do 
plenário, em sessão cujo término não deverá ultrapassar a data de 31 de maio de 2022, 
convocando-se, se necessário, sessão extraordinária em meio eletrônico com duração 
específica para atendimento a esse prazo.

Na hipótese de ser concedida tutela antecipada, o registro da federação partidária 
passará a gozar de tramitação prioritária, devendo o seu julgamento ser concluído até 
1º de julho de 2022.

Caso, ao final, seja indeferido o pedido de registro, automaticamente cessam os efeitos 
da antecipação de tutela eventualmente concedida, voltando os partidos a atuar indi-
vidualmente no processo eleitoral.

BOM REGISTRAR

A Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 7021/2021 sus-
pendeu o inciso III do §3º do art. 11-A da Lei dos Partidos 
Políticos. Portanto, embora conste na letra da lei, a federa-
ção NÃO poderá ser constituída até a data final do perío-
do de realização das convenções partidárias. 
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MELHOR NÃO ARRISCAR!

O dia 31 de maio de 2022 NÃO é o prazo final para apresentação do pedido de regis-
tro da federação, mas o prazo final para que esta tenha seu pedido deferido pelo TSE. 
Portanto, na hora de requerer seu registro, a federação deve considerar a possibilidade 
de sua impugnação e de não concessão da antecipação de tutela.

SISTEMA DE GESTÃO DE INFORMAÇÕES               
PARTIDÁRIAS (SGIP)

Com o deferimento do pedido de registro da federação, serão anotadas no SGIP:

› a informação, no registro de todos os partidos políticos que compõem a federa-
ção, da data em que passaram a integrá-la;

› a composição do órgão de direção nacional da federação.

Qualquer pessoa interessada poderá impugnar o pedido de registro de federação, no 
prazo de 3 (três) dias da data da publicação do edital, desde que o faça em petição 
fundamentada, acompanhada de prova documental pertinente e, se for o caso, de re-
querimento justificado de produção de outras provas, inclusive documentos em poder 
de terceiros ou de repartições públicas.

Oferecida a impugnação, o relator ou a relatora deverá determinar a intimação da 
federação para apresentar defesa, também no prazo de 3 (três) dias, acompanhada da 

FIQUE INFORMADa(0)!

O prazo de 6 (seis) meses anteriores às eleições para defe-
rimento do registro da federação, estabelecido no §4º do 
art. 4º da Resolução nº 23.670/2021 do TSE, não será apli-
cado para as eleições de 2022, nos termos da Resolução nº 
23.682, de 17 de fevereiro de 2022.

2.3 PROCESSO DE IMPUGNAÇÃO 
DE REGISTRO DE FEDERAÇÃO
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prova documental pertinente e, se for o caso, de requerimento justificado de produção 
de outras provas, inclusive documentos em poder de terceiras(os) ou de repartições 
públicas.

Decorrido o prazo ou oferecida defesa pela federação, o relator ou relatora deverá 
ouvir a representante ou o representante do Ministério Público no prazo de 2 (dois) 
dias, o qual deverá:

› promover o saneamento de eventuais falhas processuais acaso existentes;

› decidir sobre a pertinência das provas requeridas pelas partes, determinando a 
realização daquelas que contribuírem para a decisão da causa, indeferindo as 
inúteis ou meramente protelatórias;

› determinar a produção de provas que entender necessárias e que não tenham 
sido requeridas pelas partes. 

Caso haja a juntada de qualquer documento novo à resposta ou em um momento 
posterior, deverá ser garantido o direito de vista à outra parte, no prazo de 3 (três) dias.

Inexistindo impugnação ou finda a instrução, o relator ou a relatora deverá ouvir o 
Ministério Público, no prazo de 3 (três) dias, e, no mesmo prazo, determinar as dili-
gências para sanar eventuais falhas no processo.

Ouvido o Ministério Público, os autos serão conclusos ao relator ou à relatora, que os 
apresentará para julgamento perante o plenário do Tribunal no prazo de até 10 (dez) 
dias. 

Na sessão de julgamento, após o relatório, as partes e a Procuradoria-Geral Eleitoral 
poderão sustentar oralmente suas razões, no prazo improrrogável de 15 (quinze) mi-
nutos cada uma.

NORMAS GERAIS

Aplicam-se à federação todas as normas que regem as atividades dos partidos políti-
cos no que diz respeito às eleições, inclusive no que se refere à escolha e registro de 
candidatas e de candidatos para as eleições majoritárias e proporcionais, à arrecadação 

2.4 FUNCIONAMENTO                            
DA FEDERAÇÃO
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e aplicação de recursos em campanhas eleitorais, à propaganda eleitoral, à contagem 
de votos, à obtenção de cadeiras, à prestação de contas e à convocação de suplentes.

COMPETÊNCIA DO ESTATUTO DA FEDERAÇÃO

É da competência do estatuto da federação dispor sobre a sua manutenção e seu 
funcionamento, sendo certo que os custos operacionais deverão ser assumidos pelos 
partidos políticos integrantes, os quais poderão utilizar recursos do Fundo Partidário 
para essas finalidades, salvo se tais recursos não integrarem parcela cuja aplicação é 
vinculada por lei.

CREDENCIAMENTO DE DELEGADAS                            
OU DELEGADOS

A presidente ou o presidente da federação poderá credenciar até 5 (cinco) delegadas 
ou delegados perante o TSE.

Em caso de constituição de órgão estadual, distrital ou municipal da federação, é fa-
cultada sua anotação no SGIP, bem como o credenciamento de delegadas e de dele-
gados, em número equivalente ao dos partidos políticos.

FUNCIONAMENTO DA FEDERAÇÃO NOS                  
ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS

Nos Estados, no Distrito Federal e nos Municípios, o funcionamento da federação 
NÃO dependerá de constituição de órgãos próprios, bastando que exista, na localida-
de, órgão partidário de algum dos partidos que a compõem.

DESFILIAÇÃO SEM JUSTA CAUSA

A detentora ou detentor de cargo eletivo que se desfiliar, sem justa causa, de partido 
que integra federação, perderá o mandato.

BOM REGISTRAR

CARTA DE ANUÊNCIA

Uma relevante inovação introduzida pela Emenda Cons-
titucional nº 111/2021 foi a possibilidade de desligamento 
de Deputadas e Deputados federais, estaduais e distritais 
e de vereadores de seus respectivos partidos políticos.  
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E SE UM OU MAIS PARTIDOS SE DESLIGAREM?

Mesmo se um ou mais partidos que compõem uma federação se desligarem dela, esta 
continuará em pleno funcionamento, desde que ainda permaneçam dois ou mais par-
tidos, sendo mantido o direito da federação de participar da eleição seguinte.

O partido político que se desligar da federação até 6 (seis) meses antes da eleição 
poderá dela participar isoladamente, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas 
em lei.

EXTINÇÃO OU ALTERAÇÃO DA COMPOSIÇÃO   
DE FEDERAÇÃO

A federação poderá requerer sua extinção ou a alteração de sua composição, para a 
inclusão ou exclusão de partidos políticos, bem como das demais regras de seu esta-
tuto, mediante requerimento, ao TSE, acompanhado da comprovação da alteração 
estatutária perante o Registro Civil das Pessoas Jurídicas.

INTERNA CORPORIS x JUSTIÇA ELEITORAL

As controvérsias entre os partidos políticos relativas ao funcionamento da federação 
constituem matéria interna corporis e, portanto, são de competência da Justiça Comum. 
Deste modo, a competência da Justiça Eleitoral se limita a dirimir questões relativas 
ao registro da federação e casos de desligamento de partido, de alteração da compo-
sição ou extinção da federação ou que impactem diretamente no processo eleitoral.

sem perda do mandato eletivo, desde que haja anuência  
do partido político ou se enquadre nas hipóteses de justa 
causa definidas em lei. 

Em qualquer caso, a migração de partido não será compu-
tada para fins de distribuição de recursos do fundo par-
tidário ou de outros fundos públicos e acesso gratuito ao 
rádio e à televisão.

AS ALTERAÇÕES NA COMPOSIÇÃO DA 
FEDERAÇÃO PARTIDÁRIA SOMENTE 
SURTIRÃO EFEITOS APÓS O DEFERIMEN-

TO DO PEDIDO PELO TSE.
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AFINAL, COM O SURGIMENTO DAS                          
FEDERAÇÕES, AINDA EXISTEM COLIGAÇÕES 
PARTIDÁRIAS?

SIM! As coligações partidárias ainda existem e são possíveis, mas apenas para eleições 
majoritárias. 
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3. CONVENÇÕES 
PARTIDÁRIAS
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EM QUE PERÍODO PODERÃO SER                                
REALIZADAS AS CONVENÇÕES PARTIDÁRIAS 
PARA AS ELEIÇÕES DE 2022?

A escolha de candidatos e candidatas, bem como a deliberação sobre coligações pelos 
partidos políticos e pelas federações deverão ser feitas, de forma presencial, virtual 
ou híbrida, no período entre 20 de julho e 5 de agosto de 2022, obedecidas as normas 
estabelecidas no estatuto partidário ou da federação.

QUEM PODERÁ PARTICIPAR DAS ELEIÇÕES?

Poderão participar das eleições:

› o partido que, até seis meses antes do pleito, tenha registrado seu estatuto no 
TSE, e tenha, até a data da convenção, órgão de direção, definitivo ou provisório, 
constituído na circunscrição, devidamente anotado no tribunal eleitoral compe-
tente, de acordo com o respectivo estatuto partidário;

› a federação que, até 31 de maio de 2022, tenha registrado seu estatuto no TSE e 
conte, em sua composição, com ao menos um partido político que 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.

3.1 NORMAS GERAIS PARA 
A CONVOCAÇÃO DAS 
CONVENÇÕES PARTIDÁRIAS

REFERÊNCIAS:
Lei nº 9.504/1997
Resolução nº 23.609/2019
Resolução nº 23.675/2021
Demais disposições normativas 
eleitorais
Jurisprudência
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HÁ NECESSIDADE DE PREVISÃO EM ESTATUTO                                                                                    
PARA A REALIZAÇÃO DA CONVENÇÃO POR               
MEIO VIRTUAL OU HÍBRIDO?

NÃO! A realização da convenção, por meio virtual ou híbrido, independe de previsão 
no estatuto ou nas diretrizes publicadas pelo partido ou federação, ficando assegurada 
às agremiações autonomia para a utilização das ferramentas tecnológicas que enten-
derem mais adequadas à prática do ato.

CONVOCAÇÃO E DELIBERAÇÃO                                   
DA CONVENÇÃO    

A convenção deverá ser convocada pelo respectivo diretório, cujos funcionamento e 
quórum para deliberações deverão obedecer às disposições do estatuto do partido ou 
da federação, sob pena de anulação do ato.

A convocação ou presidência da convenção por pessoa com direitos políticos suspen-
sos, por si só, não torna inválida a ata ou os atos nela registrados.

                                                                  

JURISPRUDÊNCIA SELECIONADA

ELEIÇÕES 2020. RECURSO ESPECIAL. INDEFERIMENTO DO DRAP 
DA COLIGAÇÃO NA ORIGEM. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA CON-
VENÇÃO PARTIDÁRIA. PRESIDENTE DO PARTIDO COM DIREITOS 
POLÍTICOS SUSPENSOS. AUSÊNCIA DE VÍCIO APTO A COMPRO-
METER A GLOBALIDADE DO ATO CONVENCIONAL. PROVIMENTO.

[...]

4. Como consequência de seu caráter assemblear, a escolha de candidatos e a 
deliberação sobre a formação de coligações, no bojo de uma convenção, vêm a 
lume como resultado de um processo deliberativo coletivo, na esteira do qual 
o presidente da legenda, sob o prisma formal, cumpre um papel ordinatório e

FIQUE INFORMADa(0)!

A convenção da federação ocorrerá de forma unificada, 
dela devendo participar todos os partidos políticos que te-
nham órgão de direção partidária na circunscrição.
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protocolar, notadamente relacionado com o mero endereçamento de questões 
cuja solução, ao fim e ao cabo, independe de sua preferência individual.

5. Infere–se daí que a atuação de um único filiado, ainda que presidente do 
partido, não assume, no plano das convenções, repercussão suficientemente 
relevante, em ordem a comprometer a validade das decisões delas surgidas: a 
uma, porque, no plano convencional, o reflexo de atuações isoladas resulta ato-
mizado em face da primazia do julgamento coletivo; a duas, porque a função 
cerimonial exercida pelo presidente não afeta, em nenhum nível, a liberdade 
de escolha dos correligionários  habilitados; a três, porque ao processo conven-
cional é de ser aplicado o princípio do máximo aproveito do voto, na trilha do 
qual a Justiça Eleitoral deve se abster de anular o sufrágio coletivo em função 
de falhas concentradas e pontuais.

6. A suspensão de direitos políticos acarreta óbice à filiação partidária, ao de-
sempenho de cargos e à realização de atos no cotidiano das agremiações políti-
cas, bem ainda à candidatura própria e à diplomação.

7. Não obstante, é inviável extrair de uma condição restritiva de cunho pessoal o 
impedimento, por contaminação, de uma manifestação reta e inequívoca, pro-
veniente de um corpo habilitado de cidadãos em pleno gozo das prerrogativas 
políticas.

8. Recurso especial provido. 

(TSE. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 060028574, Acórdão, Relator(a) Min. Sérgio 
Banhos, Relator(a) designado(a) Min. Edson Fachin, Publicação:  PSESS - Publicado em Ses-
são, Data 15/12/2020)

O PARTIDO POLÍTICO PODERÁ UTILIZAR          
GRATUITAMENTE PRÉDIOS PÚBLICOS PARA            
A REALIZAÇÃO DE CONVENÇÃO?

SIM! Para a realização das convenções, os partidos políticos poderão usar gratuita-
mente prédios públicos, responsabilizando-se por eventuais danos causados com a 
realização do evento.
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Para fins de utilização de prédios públicos, os partidos políticos e as federações                    
deverão:

› comunicar, por escrito, ao responsável pelo local, com antecedência mínima de 
uma semana, a intenção de nele realizar a convenção; 

› providenciar a realização de sua vistoria, às suas expensas, acompanhada pela(o) 
representante do partido político ou da federação e pela pessoa responsável pelo 
prédio público;

› respeitar a ordem de protocolo das comunicações, na hipótese de coincidência 
de datas de pedidos de outros partidos políticos ou federações.

NECESSIDADE DE REGISTRO EM ATA

A atividade da convenção deverá ser registrada em ata, com a respectiva lista de pre-
sença, lavrada em livro aberto e rubricado pela Justiça Eleitoral.

CANDex

¾ O livro-ata físico poderá ser substituído, independente da modalidade da conven-
ção, pelo Módulo Externo do Sistema de Candidaturas (CANDex), registrando-se 
diretamente no sistema as informações relativas à ata e à lista das pessoas presentes.

¾ A cadeia de verificações de segurança do Sistema CAND, que o torna capaz de 
reconhecer a autenticidade de quaisquer dados digitados no seu Módulo Externo 
e a usuária ou o usuário que os transmitiu, supre a rubrica do livro-ata pela Justiça 
Eleitoral.

¾ A chave de acesso para utilização do Sistema CANDex deverá ser obtida por parti-
dos políticos e federações através do SGIP.

¾ Em caso de federação, a chave de acesso será transmitida em nome desta e poderá 
ser obtida, no SGIP, por qualquer dos partidos federados, aos quais caberá deliberar 
sobre seu uso para a prática de atos em nome da federação.

3.2 REALIZAÇÃO DAS 
CONVENÇÕES
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COMO REGISTRAR AS PRESENÇAS                                                                                         
DAS FILIADAS E DOS FILIADOS NA ATA                                                                                                
DE CONVENÇÃO VIRTUAL OU HÍBRIDA?

Na convenção realizada por meio virtual ou híbrida, a presença de quem participar 
remotamente poderá ser registrada na lista respectiva das seguintes formas:

› assinatura eletrônica nas modalidades simples, avançada ou qualificada; 

› registro de áudio e vídeo, a partir de ferramenta tecnológica gratuita, adquirida, 
adaptada ou desenvolvida pelo partido ou pela federação, que permita compro-
var a ciência das convencionais e dos convencionais acerca das deliberações;

› qualquer outro mecanismo ou aplicação, que permita de forma inequívoca a efe-
tiva identificação das pessoas presentes e sua anuência com o conteúdo da ata;

› coleta presencial de assinaturas por representante designada(o) pelo partido ou 
pela federação.

A ASSINATURA DA ATA É INDISPENSÁVEL                                                                    
PARA REGISTRO DA PRESENÇA EM                                       
CONVENÇÃO PARTIDÁRIA?

NÃO! O registro de presença, formalizado por meio de ferramenta tecnologia de re-
gistro de áudio ou vídeo ou por qualquer outro mecanismo ou aplicação que permita, 
de forma inequívoca, a efetiva identificação e anuência das convencionais e dos con-
vencionais, supre a assinatura em ata.

JURISPRUDÊNCIA SELECIONADA

ELEIÇÕES 2020. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. DRAP. 
COLIGAÇÃO. INDEFERIMENTO NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. IN-
CONGRUÊNCIAS EM ATA DE CONVENÇÃO PARTIDÁRIA. FALSIFI-
CAÇÃO DE ASSINATURAS. POTENCIAL COMETIMENTO DE CRIME 
ELEITORAL. ART. 350 DO CE. NULIDADE DA CONVENÇÃO. MA-
TÉRIA INTERNA CORPORIS. EXTRAPOLAÇÃO. INCIDÊNCIA DOS 
ENUNCIADOS NºS 24 E 30 DO TSE. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS HÁ-
BEIS A MODIFICAR A CONCLUSÃO EXPOSTA NO DECISUM AGRAVA-
DO. NEGADO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO.
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1. Na espécie, o Tribunal local, ao reconhecer a nulidade de convenção de par-
tido coligado, indeferiu o registro do DRAP da coligação ora agravante, bem 
como determinou a extração de cópias e a remessa dos autos ao órgão ministe-
rial, com vistas a apurar eventual cometimento de crimes eleitorais.

2. A decisão agravada assentou que (a) modificar a conclusão do Tribunal a quo 
de realização virtual da convenção partidária esbarraria no óbice do Enunciado 
nº 24 da Súmula do TSE; (b) uma vez verificada, pelo TRE/RJ, a ocorrência de 
vício insanável em convenção partidária, com contornos, inclusive, criminais, 
não há falar na aplicação do art. 219 do CE; (c) a moldura fática delineada pelo 
Tribunal local conduz à conclusão de não ser caso de mera irregularidade, mas, 
sim, de extrapolação de questão interna corporis, nos termos da jurisprudência 
do TSE; e (d) o art. 179 do CPC autoriza a intervenção do órgão ministerial 
na condição de custos legis, requerendo, assim, medidas processuais tidas por 
pertinentes ao deslinde do feito.  

3. A coligação agravante tão somente renova as alegações constantes do recurso 
especial, não infirmando a fundamentação atinente à incidência do art. 179 do 
CPC, quadro que atrai a aplicação do Verbete Sumular nº 26 do TSE.

4. Ausentes argumentos suficientes para modificar a conclusão exposta no de-
cisum questionado.

5. Negado provimento ao agravo interno.

(TSE. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 060014560, Acórdão, Relator(a) Min. 
Mauro Campbell Marques, Publicação:  DJE - Diário da justiça eletrônica, Tomo 142, Data 
03/08/2021)

DADOS OBRIGATÓRIOS PARA CONSTAR EM ATA

A ata da convenção do partido político ou da federação deverá conter os seguintes 
dados:

› local; 

› data e hora;

› identificação e qualificação de quem presidiu a convenção;

› deliberação para quais cargos concorrerá;

› no caso de coligação, seu nome, se já definido, e o nome dos partidos e das fede-
rações que a compõem; 
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› o nome da(o) representante da coligação, se já indicada(o), ainda que de outro 
partido ou federação; 

› o nome da(o) representante da federação, a qual atuará em seu nome nos feitos 
relativos à eleição proporcional e, em caso de concorrer isoladamente, à eleição 
majoritária;

› a relação das candidatas e dos candidatos escolhidas(os) em convenção, com a 
indicação do cargo para o qual concorrem, o número atribuído, o nome comple-
to, o nome para urna, a inscrição eleitoral, o CPF e o gênero.

TRANSMISSÃO DA ATA

A ata da convenção e a lista das pessoas presentes deverão ser digitadas e transmitidas 
pelo Módulo Externo do Sistema de Candidaturas (CANDex). 

Até o dia seguinte ao da realização da convenção, o arquivo da ata gerado pelo CAN-
Dex deverá ser transmitido, via internet, ou, na impossibilidade, ser gravado em mídia 
a ser entregue na Justiça Eleitoral.

ANULAÇÃO DE CONVENÇÃO POR                                 
DESRESPEITO ÀS REGRAS FIXADAS                                                                              
NACIONALMENTE

Se, na deliberação sobre coligações, a convenção de nível inferior se opuser às diretri-
zes legitimamente estabelecidas pelo órgão de direção nacional do partido político ou 
da federação, nos termos do respectivo estatuto ou das diretrizes publicadas no prazo 
legal, poderá esse órgão anular a deliberação e os atos dela decorrentes, assegurados o 
contraditório e a ampla defesa.

As anulações de deliberações dos atos decorrentes de convenção de partido político 
ou federação deverão ser comunicadas à Justiça Eleitoral até 30 (trinta) dias após a 
data limite para o registro de candidatura. Se for o caso, o pedido de registro da nova 
candidata ou do novo candidato deverá ser realizado nos 10 (dez) dias seguintes à 
anulação.

BOM REGISTRAR

Ata em nome isolado de partido político que integre a 
federação não será recebida, em nenhuma hipótese, pela 
Justiça Eleitoral.
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JURISPRUDÊNCIA SELECIONADA

RECURSOS ESPECIAIS. ELEIÇÕES 2016. DEMONSTRATIVO DE REGU-
LARIDADE DE ATOS PARTIDÁRIOS (DRAP). DIRETRIZES SOBRE ES-
COLHA DE CANDIDATOS E FORMAÇÃO DE COLIGAÇÕES. ÓRGÃO 
NACIONAL. ART. 7º, § 2º, DA LEI 9.504/97. COMPETÊNCIA EXCLUSI-
VA. ART. 17, I, DA CF/88. CARÁTER NACIONAL. PARTIDOS POLÍTI-
COS. REGIONALIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVIMENTO.

[...]

15. O diretório nacional ignorou competência expressamente outorgada pelo 
art. 7º, § 2º, da Lei 9.504/97 e transferiu ao regional prerrogativa de definir 
regras a serem observadas na formação de coligações, violando, por conseguin-
te, o caráter nacional dos partidos políticos, a teor do art. 17, I, da CF/88 e da 
jurisprudência desta Corte Superior. 

16. Como bem ressaltou o e. relator, “a diretriz partidária visa garantir ou evitar, 
de forma objetiva, a adoção de ações que estejam em compasso (ou descom-
passo) com as ideias, propostas e anseio nacional da agremiação. Não há, pois, 
como tais ideais nacionais serem substituídos por escolhas regionais ou estadu-
ais, muitas vezes contaminadas por querelas locais”. 

17. O indesejável risco de regionalização também foi ressaltado pela e. Ministra 
Luciana Lóssio ao consignar que, a prevalecer entendimento diverso, “cada di-
retório estadual vai ter uma carta em branco para fixar [...] diretrizes contrárias”. 

18. Desse modo, é ilegítima a delegação estabelecida pelo diretório nacional do 
PSDB ao órgão estadual, por descentralizar competência expressamente pre-
vista no art. 7º, § 2º, da Lei 9.504/97, com afronta, por conseguinte, ao caráter 
nacional da grei. 

19. Esse entendimento não macula a autonomia partidária prevista no art. 17, § 
1º, da CF/88. Ao contrário: a ofensa à Constituição Federal ocorre exatamente 
ao se regionalizarem diretrizes partidárias essenciais, como na espécie.
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[...]

25. Acompanho o e. Ministro Henrique Neves (relator) e provejo os recursos 
especiais para deferir, integralmente, o Demonstrativo de Regularidade de Atos 
Partidários da Coligação Força Popular (com participação do PSDB) e determi-
nar que se exclua a grei da Coligação Jaguariaíva no Rumo Certo, sem prejuízo 
do deferimento do DRAP desta última quanto às demais agremiações. Embar-
gos de declaração prejudicados.

(TSE. Recurso Especial Eleitoral nº 17795, Acórdão, Relator(a) Min. Henrique Neves Da Sil-
va, Relator(a) designado(a) Min. Herman Benjamin, Publicação:  DJE - Diário da justiça ele-
trônica, Data 24/05/2018)

O QUE ACONTECE EM CASO DE OMISSÃO                     
DO ESTATUTO SOBRE A SUBSTITUIÇÃO                                              
DE CANDIDATAS(OS)?

Em caso de omissão do estatuto do partido ou federação sobre normas para escolha e 
substituição das candidatas e dos candidatos e para a formação de coligações, caberá 
ao órgão de direção nacional do partido político ou da federação estabelecê-las, publi-
cando-as no Diário Oficial da União (DOU) no prazo definido em lei.

3.3 REGRAS PARA 
SUBSTITUIÇÃO DE CANDIDATA 
OU CANDIDATO
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HIPÓTESES PARA SUBSTITUIÇÃO                              
DE CANDIDATA OU CANDIDATO

É facultado ao partido político, à federação ou à coligação substituir candidata ou 
candidato que:

› for considerado inelegível; 

› renunciar;

› falecer;

› tiver seu registro indeferido, cancelado ou cassado.

PRAZO PARA REQUERIMENTO                                           
DA SUBSTITUIÇÃO

A escolha de substituta ou substituto deve ser feita na forma estabelecida no estatuto 
do partido político ou da federação a que pertencer a candidatura substituída, deven-
do o pedido de registro ser requerido em até 10 (dez) dias contados do fato, inclusive 
anulação de convenção, ou da notificação do partido ou da federação da decisão judi-
cial 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 (vinte) dias antes do pleito, 
exceto no caso de falecimento de candidata ou candidato, quando a substituição po-
derá ser efetivada após esse prazo.

INÍCIO DO PRAZO PARA SUBSTITUIÇÃO                                   
DE CANDIDATA OU CANDIDATO QUE                                                                          
RENUNCIAR

O prazo de substituição para a candidata ou o candidato que renunciar é contado a 
partir da data da homologação da renúncia.
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JURISPRUDÊNCIA SELECIONADA

ELEIÇÕES 2016. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. REGIS-
TRO. CANDIDATA AO CARGO DE VEREADOR. RENÚNCIA. SUBSTI-
TUIÇÃO. 

1.  O art. 67, § 8º, da Res.-TSE 23.455 dispõe, objetivamente, sobre a impossibili-
dade de o candidato renunciante voltar a concorrer ao mesmo cargo na mesma 
eleição, sendo irrelevante o motivo que o levou à renúncia da candidatura.

2. As razões que levaram esta Corte a editar o art. 67, § 8º, da Res.-TSE 23.455 
não se limitam a eventual má-fé do candidato substituto, abrangendo também 
a necessidade de se proteger a coisa julgada e garantir a estabilização do proces-
so eleitoral.

3.  A ausência de má-fé do candidato ou a existência de erro material no pri-
meiro pedido de registro de candidatura, supostamente formulado por partido 
diverso daquele ao qual o candidato é filiado, não afasta a irretratabilidade do 
ato de renúncia, que foi homologado por decisão transitada em julgado.

Agravo regimental a que se nega provimento. Pedido de reconsideração que se 
julga prejudicado.

(TSE. Recurso Especial Eleitoral nº 27608, Acórdão, Relator(a) Min. Henrique Neves Da Sil-
va, Publicação:  DJE - Diário da justiça eletrônica, Tomo 53, Data 17/03/2017, Página 132-133)

SUBSTITUIÇÃO DE CANDIDATA OU CANDIDATO 
DE COLIGAÇÃO NAS ELEIÇÕES MAJORITÁRIAS

Nas eleições majoritárias, se a candidata ou o candidato for de coligação, a substitui-
ção deverá ser feita por decisão da maioria absoluta dos órgãos executivos de direção 
dos partidos e das federações coligadas(os), podendo a pessoa indicada como substi-
tuta ser filiada a qualquer partido ou federação que integrar a coligação, desde que 
o partido ou a federação ao qual filiada a pessoa substituída renuncie ao direito de 
preferência.
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E SE A SUBSTITUIÇÃO OCORRER APÓS                              
A GERAÇÃO DAS TABELAS PARA ELABORAÇÃO 
DA LISTA DE CANDIDATURAS?

Se ocorrer substituição após a geração das tabelas para elaboração da lista de candi-
datas e de candidatos e preparação das urnas, a substituta ou o substituto concorrerá 
com o nome, número e a fotografia da substituída ou do substituído.

OBRIGAÇÃO DE ESCLARECIMENTO                             
AO ELEITORADO

Na hipótese de substituição, cabe ao partido político, à federação ou à coligação dar 
ampla divulgação ao fato, para esclarecimento do eleitorado, além da divulgação pela 
Justiça Eleitoral.
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4. REGISTRO DE 
CANDIDATURA
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Qualquer cidadã ou cidadão pode pretender investidura em cargo eletivo, respeitadas 
as condições constitucionais e legais de elegibilidade e de incompatibilidade, desde 
que não incida em quaisquer das causas de inelegibilidade.

São condições de elegibilidade a serem observadas para as eleições de 2022:

› a nacionalidade brasileira;

› o pleno exercício dos direitos políticos;

› o alistamento eleitoral;

› o domicílio eleitoral na circunscrição; 

› a filiação partidária;

› a idade mínima de: 

 a) 35 (trinta e cinco) anos para os cargos de Presidente e Vice-Presidente da Repú-
blica e Senadora ou Senador; 

 b) 30 (trinta) anos para os cargos de Governadora, Governador, Vice-Governadora 
e Vice-Governador de Estado e do Distrito Federal; 

 c) 21 (vinte e um) anos para os cargos de Deputada(o) Federal, Deputada(o) Esta-
dual ou Distrital.

4.1 CONDIÇÕES DE 
ELEGIBILIDADE

REFERÊNCIAS:
Lei nº 4.737/1965
Lei nº 9.504/1997
Resolução nº 23.609/2019
Resolução nº 23.675/2021
Demais disposições normativas 
eleitorais
Jurisprudência



GUIA PRÁTICO DAS ELEIÇÕES 2022

53

MOMENTO DE VERIFICAÇÃO DA IDADE MÍNIMA

A idade mínima constitucionalmente estabelecida como condição de elegibilidade é 
verificada tendo por referência a data da posse, salvo quando fixada em dezoito anos, 
hipótese em que será aferida no dia 15 de agosto do ano da eleição (data limite para o 
registro de candidatura).

DOMICÍLIO ELEITORAL E FILIAÇÃO PARTIDÁRIA

Para poder concorrer às eleições, a candidata ou o candidato necessita possuir domi-
cílio eleitoral na respectiva circunscrição pelo prazo de 6 (seis) meses antes do pleito 
e estar com a filiação deferida pelo partido no mesmo prazo.

CANDIDATURA AVULSA

É vedado o registro de candidatura avulsa, ainda que a requerente ou o requerente 
tenha filiação partidária.

JURISPRUDÊNCIA SELECIONADA

AGRAVO REGIMENTAL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONDIÇÃO DE 
ELEGIBILIDADE. ART. 14, § 3º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. CANDI-
DATURA AVULSA. IMPOSSIBILIDADE. TESES SUBMETIDAS. SIMPLES 
REITERAÇÃO. SÚMULA N. 26/TSE. INCIDÊNCIA. NEGATIVA DE PRO-
VIMENTO.

1. É inadmissível formalizar candidatura avulsa a cargo eletivo, dado que a filia-
ção partidária é condição de elegibilidade com assento no texto constitucional 
(art. 14, § 3o, da CF). Precedentes desta Corte Superior. 2. É deficiente o agra-
vo interno que deixa de impugnar especificamente os fundamentos da decisão 
agravada, limitando–se a reiterar teses anteriormente examinadas com reforço 
pontual. Incidência da Súmula n. 26/TSE.3. Agravo regimental ao qual se nega 
provimento.

(TSE. MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL nº 060021668, Acórdão, Relator(a) Min. Car-
los Horbach, Publicação:  DJE - Diário da justiça eletrônica, Tomo 146, Data 09/08/2021)
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Os partidos políticos, as federações e as coligações solicitarão à Justiça Eleitoral o re-
gistro de suas candidatas e de seus candidatos até às 19 (dezenove) horas do dia 15 de 
agosto de 2022.

ONDE APRESENTAR OS PEDIDOS                                     
DE REGISTRO?

Os pedidos de registro serão apresentados: 

› no Tribunal Superior Eleitoral, para os cargos de Presidente e Vice-Presidente;

› nos Tribunais Regionais Eleitorais, para os cargos de Governadora, Governador, 
Vice-Governadora e Vice-Governador; de Senadora, Senador e suplentes; e de 
Deputada e Deputado Federal, Estadual ou Distrital.

E SE MEU PARTIDO NÃO REQUERER                              
O MEU REGISTRO?

Na hipótese de o partido político, a federação ou a coligação não requerer o registro de 
candidatura de pessoas escolhidas em convenção, estas podem fazê-lo, via CANDex, 
no prazo máximo de até 2 (dois) dias após a publicação do edital relativo às candida-
turas apresentadas pelo respectivo partido político ou pela respectiva coligação no 
Diário da Justiça Eletrônico (DJe). 

4.2 DATA LIMITE 
PARA REGISTRO
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ELEIÇÕES MAJORITÁRIAS

Nas eleições majoritárias, cada partido, federação ou coligação poderá requerer regis-
tro de: 

› uma candidata ou um candidato a Presidente da República com sua(seu) res-
pectiva(o) Vice; 

› uma candidata ou um candidato a Governadora ou Governador com sua(seu) 
respectiva(o) Vice, em cada Estado e no Distrito Federal; 

› uma candidata ou um candidato ao Senado Federal em cada unidade da Fede-
ração com duas(dois) suplentes, quando a renovação for de um terço, ou duas 
candidatas ou dois candidatos, com duas(dois) suplentes cada um, quando a 
renovação for de dois terços. 

ELEIÇÕES PROPORCIONAIS

Nas eleições proporcionais, cada partido político ou federação poderá registrar candi-
datas e candidatos no total de até 100% (cem por cento) do número de lugares a pre-
encher mais 1 (um), desprezada a fração, se inferior a 0,5 (meio), e igualada a 1 (um), 
se igual ou superior.

E EM CASO DE VAGAS REMANESCENTES?

No caso de vagas remanescentes, os órgãos de direção dos partidos ou da federação 
poderão preenchê-las, requerendo o registro em até 30 (trinta) dias antes do pleito.

4.3 NÚMERO DE VAGAS POR 
PARTIDO, FEDERAÇÃO OU 
COLIGAÇÃO
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4.4 COTA ELEITORAL 
DE GÊNERO

Nas eleições proporcionais, cada partido político ou federação deverá preencher, do 
número total de vagas, o percentual mínimo de 30% (trinta por cento) e o máximo 
de 70% (setenta por cento) para as candidaturas de cada gênero, devendo qualquer 
fração resultante ser igualada a 1 (um) no cálculo do percentual mínimo estabelecido 
para um dos gêneros e desprezada no cálculo das vagas restantes para o outro.

O cálculo dos percentuais de candidaturas para cada gênero terá como base o número 
de candidaturas efetivamente requeridas pelo partido político ou pela federação, com 
a devida autorização da candidata ou do candidato, e deverá ser observado nos casos 
de vagas remanescentes ou de substituição.

t

A COTA TAMBÉM DEVE SER APLICADA                        
NAS FEDERAÇÕES PARTIDÁRIAS?

SIM! Nas federações, o percentual mínimo de 30% (trinta por cento) e o máximo de 
70% (setenta por cento) para as candidaturas de cada gênero se aplicam tanto à lista 
de candidaturas proporcionais globalmente considerada quanto às indicações feitas 
por cada partido para compor a lista.

PARA FINS DOS CÁLCULOS DOS PER-
CENTUAIS DE CANDIDATURAS PARA 
CADA GÊNERO, SERÁ CONSIDERADO O 
GÊNERO DECLARADO NO REGISTRO DE 
CANDIDATURA, AINDA QUE DISSONANTE 

DO CADASTRO ELEITORAL.

CUIDADO COM A SANÇÃO!

A inobservância dos limites máximo e mínimo de candidaturas por gê-
nero é causa suficiente para o indeferimento do pedido de registro do 
partido ou da federação (DRAP), se esta(e), devidamente intimada(o), 
não atender às diligências para sanar a irregularidade no prazo de 3 
(três) dias.
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JURISPRUDÊNCIA SELECIONADA

ESPECIAIS. ELEIÇÕES 2016. VEREADORES. PREFEITO. VICE-PREFEI-
TO. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL (AIJE). ART. 22 
DA LC 64/90. FRAUDE. COTA DE GÊNERO. ART. 10, § 3º, DA LEI 9.504/97.

1. O TRE/PI, na linha da sentença, reconheceu fraude na quota de gênero de 
30% quanto às candidaturas das coligações Compromisso com Valença I e II ao 
cargo de vereador nas Eleições 2016, fixando as seguintes sanções: a) cassação 
dos registros das cinco candidatas que incorreram no ilícito, além de sua ine-
legibilidade por oito anos; b) cassação dos demais candidatos registrados por 
ambas as chapas, na qualidade de beneficiários.

[...]

4. A fraude na cota de gênero de candidaturas representa afronta à isonomia 
entre homens e mulheres que o legislador pretendeu assegurar no art. 10, § 3º, 
da Lei 9.504/97 - a partir dos ditames constitucionais relativos à igualdade, 
ao pluralismo político, à cidadania e à dignidade da pessoa humana - e a prova 
de sua ocorrência deve ser robusta e levar em conta a soma das circunstâncias 
fáticas do caso, o que se demonstrou na espécie.

FIQUE INFORMADA(O)!

CANDIDATURAS LARANJAS

A constatação pela Justiça Eleitoral de utilização, pelos 
partidos ou federações, de candidaturas femininas fictícias 
acarretará a anulação de todo o DRAP, bem como a cassa-
ção de diplomas ou mandatos de TODAS as candidatas e 
de TODOS os candidatos a ele vinculados, independente-
mente de prova de sua participação, ciência ou anuência, 
com a consequente retotalização dos resultados.

Se a anulação atingir mais de 50% (cinquenta por cento) 
dos votos da eleição proporcional, deverão ser convocadas 
novas eleições.
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5. A extrema semelhança dos registros nas contas de campanha de cinco candi-
datas - tipos de despesa, valores, data de emissão das notas e até mesmo a sequ-
ência numérica destas - denota claros indícios de maquiagem contábil. A essa 
circunstância, de caráter indiciário, somam-se diversos elementos específicos.

[...]

8. Caracterizada a fraude e, por conseguinte, comprometida a disputa, não se 
requer, para fim de perda de diploma de todos os candidatos beneficiários que 
compuseram as coligações, prova inconteste de sua participação ou anuência, 
aspecto subjetivo que se revela imprescindível apenas para impor a eles inelegi-
bilidade para eleições futuras. Precedentes.

9. Indeferir apenas as candidaturas fraudulentas e as menos votadas (feito o 
recálculo da cota), preservando-se as que obtiveram maior número de votos, 
ensejaria inadmissível brecha para o registro de “laranjas”, com verdadeiro in-
centivo a se “correr o risco”, por inexistir efeito prático desfavorável.

10. O registro das candidaturas fraudulentas possibilitou maior número de ho-
mens na disputa, cuja soma de votos, por sua vez, contabilizou-se para as respec-
tivas alianças, culminando em quociente partidário favorável a elas (art. 107 do 
Código Eleitoral), que puderam então registrar e eleger mais candidatos.

11. O círculo vicioso não se afasta com a glosa apenas parcial, pois a negativa dos 
registros após a data do pleito implica o aproveitamento dos votos em favor das 
legendas (art. 175, §§ 3º e 4º, do Código Eleitoral), evidenciando-se, mais uma 
vez, o inquestionável benefício auferido com a fraude.

[...]

17. Recursos especiais dos candidatos ao cargo de vereador pelas coligações 
Compromisso com Valença I e II desprovidos, mantendo-se cassados os seus 
registros, e recurso da Coligação Nossa União É com o Povo parcialmente pro-
vido para impor inelegibilidade a Leonardo Nogueira e Antônio Gomes da Ro-
cha, subsistindo a improcedência quanto aos vencedores do pleito majoritário, 
revogando-se a liminar e executando-se o aresto logo após a publicação (prece-
dentes).

(TSE. Recurso Especial Eleitoral nº 19392, Acórdão, Relator(a) Min. Jorge Mussi, Publicação:  
DJE - Diário da justiça eletrônica, Tomo 193, Data 04/10/2019, Página 105/107)
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4.5 FORMULÁRIOS PARA 
REGISTRO DE CANDIDATURA

Para apresentação do pedido de registro de candidatura, deverão ser preenchidos, via 
Sistema CANDex, os seguintes formulários, instruídos com as informações e docu-
mentos que se seguem:

FORMULÁRIOS – CANDex
DEMONSTRATIVO DE REGULARIDADE                                      

DOS ATOS PARTIDÁRIOS - DRAP

  cargo pleiteado;
 nome e sigla do partido político;
quando se tratar de pedido de coligação majoritária ou de federação, o seu nome, siglas dos 
partidos políticos que a compõem, nome, CPF e número do título eleitoral de sua represen-
tante ou de seu representante e de suas delegadas e/ou seus delegados;
datas das convenções;
telefone móvel que disponha de aplicativo de mensagens instantâneas para citações, intima-
ções, notificações e comunicações da Justiça Eleitoral;
endereço eletrônico para recebimento de citações, intimações, notificações e comunicações 
da Justiça Eleitoral;
 endereço completo para recebimento de citações, intimações, notificações e comunicações 
da Justiça Eleitoral;
endereço do comitê central de campanha;
 telefone fixo;
lista do nome e número das candidatas e dos candidatos;
 declaração de ciência do partido, da federação ou coligação de que lhe incumbe acessar o 
mural eletrônico e os meios informados acima para verificar o recebimento de citações, in-
timações, notificações e comunicações da Justiça Eleitoral, responsabilizando-se ainda por 
manter atualizadas as informações relativas àqueles meios;
endereço eletrônico do sítio do partido político, da federação ou da coligação, ou de blogs, 
redes sociais, sítios de mensagens instantâneas e aplicações de internet assemelhadas, caso 
já existentes.
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FORMULÁRIOS – CANDex
REQUERIMENTO DE REGISTRO                                                      

DE CANDIDATURA – 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, 
nacionalidade, gênero, cor ou raça, se pessoa com deficiência e qual o tipo, estado civil, ocu-
pação, grau de instrução, indicação de ocupação de cargo em comissão ou função comissio-
nada 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, noti-
ficações e comunicações da Justiça Eleitoral, telefone fixo, endereço do comitê central de 
campanha e endereço fiscal para atribuição de CNPJ;
dados da candidata ou do candidato: partido político, cargo pleiteado, número da candidata 
ou do candidato, nome para constar da urna eletrônica, informação se é candidata ou candi-
dato à reeleição, qual cargo eletivo que ocupa e a quais eleições já concorreu;
declaração de ciência da candidata ou do candidato de que deverá prestar contas à Justiça 
Eleitoral, ainda que haja renúncia, desistência, substituição, indeferimento, cassação ou can-
celamento do registro;
autorização da candidata ou do candidato ao partido, à federação ou à coligação para con-
correr;
endereço eletrônico do sítio da candidata ou do candidato, ou de blogs, redes sociais, sítios 
de mensagens instantâneas e aplicações de internet assemelhadas, caso já existentes;
declaração de ciência de que os dados e documentos relativos a seu registro serão divulgados 
no sítio do Tribunal Superior Eleitoral e tribunais regionais eleitorais, com observância às 
regras da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais;
declaração de ciência da candidata ou do candidato de que as informações prestadas quanto 
ao nome social, gênero, cor ou raça, deficiência, Estado civil, ocupação e dados para contato 
serão utilizados para atualização dos seus dados no Cadastro Eleitoral;
declaração de ciência da candidata ou do candidato de que lhe incumbe acessar o mural 
eletrônico e os meios informados para verificar o recebimento de citações, intimações, noti-
ficações e comunicações da Justiça Eleitoral, responsabilizando-se, ainda, por manter atuali-
zadas as informações relativas àqueles meios.

ATENÇÃO, CANDIDATA(OS)!

O formulário de Requerimento de Registro de Candidatura (RRC) pode ser subscrito por 
procuradora ou procurador constituída(o) por instrumento particular, com poder específico 
para o ato.
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FORMULÁRIOS – CANDex
DOCUMENTOS A SEREM ANEXADOS AO CANDex

relação atual de bens contendo a indicação do bem e seu valor declarado à Receita Federal, 
dispensando-se a inclusão de endereços de imóveis, placas de veículos ou qualquer outro 
dado pormenorizado;
fotografia recente da candidata ou do candidato, inclusive a Vice e suplentes, observadas as 
dimensões estabelecidas pela Justiça Eleitoral;
certidões criminais para fins eleitorais fornecidas pelos órgãos de distribuição da Justiça 
Federal e Estadual, bem como pelos tribunais competentes, quando as candidatas ou os 
candidatos gozarem de foro por prerrogativa de função;
prova de alfabetização;
prova de desincompatibilização, quando for o caso;
cópia de documento oficial de identificação;
propostas defendidas pelas candidatas ou pelos candidatos a Presidente e a Governadora ou 
Governador.

O QUE A CANDIDATA OU O CANDIDATO 
DEVE  FAZER CASO NÃO POSSUA PROVA                        
DE ALFABETIZAÇÃO?

A prova de alfabetização pode ser suprida por declaração de próprio punho preenchi-
da pela interessada ou interessado, em ambiente individual e reservado, na presença 
de servidora ou servidor de qualquer Cartório Eleitoral do território da circunscrição 
em que a candidata ou o candidato disputa o cargo.

      JURISPRUDÊNCIA SELECIONADA

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. ELEIÇÕES 2020. VEREA-
DOR. REGISTRO DE CANDIDATURA. INDEFERIMENTO. INELEGI-
BILIDADE. ANALFABETISMO. DECLARAÇÃO DE PRÓPRIO PUNHO. 

É dispensada a apresentação de documentos pelas(os) requerentes para 
comprovação dos requisitos legais relacionados à filiação partidária, ao 
domicílio eleitoral, à quitação eleitoral e à inexistência de crimes elei-
torais, já sendo estes aferidos com base nas informações constantes dos 
bancos de dados da Justiça Eleitoral.

DE OLHO NA EXCEÇÃO!
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NÃO FIRMADA PERANTE À JUSTIÇA ELEITORAL.  NEGATIVA DE 
PROVIMENTO.

1. No decisum monocrático, manteve–se indeferido o registro de candidatura 
ao cargo de vereador de São Paulo/SP com base em inelegibilidade decorrente 
de analfabetismo (art. 14, § 4º, da CF/88).

2. Nos termos do art. 27, § 5º, da Res.–TSE 23.609/2019, “[a] prova de alfabeti-
zação de que trata o inciso IV pode ser suprida por declaração de próprio punho 
preenchida pelo interessado, em ambiente individual e reservado, na presença 
de servidor de qualquer Cartório Eleitoral do território da circunscrição em que 
o candidato disputa o cargo, ainda que se trate de eleições gerais”.

3. Consoante jurisprudência desta Corte Superior, “é imprescindível que o can-
didato firme a declaração de próprio punho na presença do juiz ou de serventu-
ário da justiça para que esse ato tenha o condão de comprovar sua condição de 
alfabetizado” (AgR–REspE 81–53/PE, Rel. Min. Dias Toffoli, publicado em 
sessão de 23/10/2012).

4. No caso, conforme a moldura fática do aresto do TRE/SP, para comprovar a 
condição de alfabetizado, o candidato apresentou declaração de próprio punho 
autenticada, mas produzida sem a presença de servidor da Justiça Eleitoral.

5. Agravo interno a que se nega provimento.

(TSE. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 060051298, Acórdão, Relator(a) Min. Luis 
Felipe Salomão, Publicação:  DJE - Diário da justiça eletrônica, Tomo 41, Data 08/03/2021)

E QUANDO AS CERTIDÕES CRIMINAIS FOREM 
POSITIVAS?

Quando as certidões criminais forem positivas, a candidata ou o candidato deverá 
instruir o Requerimento de Registro de Candidatura com as certidões de objeto e pé 
atualizadas de cada um dos processos indicados, bem como das certidões de execu-
ções criminais, se for o caso.

 
LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE 

DADOS PESSOAIS (LGPD))

Serão disponibilizadas, no CANDex, informações sobre o 
tempo e a finalidade específica do tratamento dos dados 
pessoais coletados, bem como sobre o descarte, o bloqueio 
ou a anonimização desses dados, alertando-se a pessoa res-
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QUITAÇÃO ELEITORAL

A quitação eleitoral deve abranger, exclusivamente:

› a plenitude do gozo dos direitos políticos; 

› o regular exercício do voto;

› o atendimento a convocações da Justiça Eleitoral para auxiliar os trabalhos rela-
tivos ao pleito;

› a inexistência de multas aplicadas, em caráter definitivo, pela Justiça Eleitoral e 
não remitidas;

› a apresentação de contas de campanha eleitoral. 

ponsável pelo preenchimento dos formulários para a inclu-
são apenas de dados e documentos que se mostrem indis-
pensáveis ao atendimento da finalidade informada.

A divulgação de dados pessoais na página de divulgação de 
candidaturas do TSE (DivulgaCandContas) ou no PJe será 
restrita ao mínimo necessário para o atingimento da finali-
dade legal e observará os princípios da Lei Geral de Proteção 
de Dados Pessoais.

4.6 QUITAÇÃO                                     
E MULTAS ELEITORAIS

SÚMULA Nº 42/TSE

A decisão que julga não prestadas as contas de campanha impede o 
candidato de obter a certidão de quitação eleitoral durante o curso do 
mandato ao qual concorreu, persistindo esses efeitos, após esse período, 
até a efetiva apresentação das contas.

“

“
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QUITAÇÃO COM RELAÇÃO A MULTAS                         
ELEITORAIS

Considerar-se-ão quites aquelas(es) que:

› condenadas(os) ao pagamento de multa, tenham, até a data da formalização do 
seu pedido de registro de candidatura, comprovado o pagamento ou o parcela-
mento da dívida regularmente cumprido; 

› pagarem a multa que lhes couber individualmente, excluindo-se qualquer mo-
dalidade de responsabilidade solidária, mesmo quando imposta concomitante-
mente com outras candidatas ou outros candidatos e em razão do mesmo fato.

O PARCELAMENTO DE MULTAS ELEITORAIS               
É DIREITO DAS CIDADÃS E DOS CIDADÃOS!

O parcelamento das multas eleitorais é direito das cidadãs, dos cidadãos e das pessoas 
jurídicas e pode ser feito em até 60 (sessenta) meses, salvo quando o valor da parcela 
ultrapassar 5% (cinco por cento) da renda mensal, no caso de cidadã e cidadão, ou 2% 
(dois por cento) do faturamento, no caso de pessoa jurídica, hipótese em que poderá 
se estender por prazo superior, de modo que as parcelas não ultrapassem os referidos 
limites.

JURISPRUDÊNCIA SELECIONADA

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SEN-
TENÇA. ELEIÇÕES 2014. REPRESENTAÇÃO. DOAÇÃO ACIMA DO LI-
MITE LEGAL. PESSOA FÍSICA. MULTA. PARCELAMENTO. ART. 11, § 8º, 
III, DA LEI 9.504/97. DECLARAÇÃO ANUAL DE IMPOSTO DE RENDA. 
PATRIMÔNIO. CAPACIDADE. PAGAMENTO. NEGATIVA DE PROVI-
MENTO.

1. No decisum monocrático, manteve–se aresto unânime do TRE/GO, que, em 
cumprimento de sentença nos autos de representação por doação acima do li-
mite legal nas Eleições 2014, deferiu o parcelamento da multa em 60 meses, 
prazo que, no entender do agravante (pessoa física), é insatisfatório.

2. De acordo com o art. 11, § 8º, III, da Lei 9.504/97, “o parcelamento das multas 
eleitorais é direito dos cidadãos e das pessoas jurídicas e pode ser feito em até 
sessenta meses, salvo quando o valor da parcela ultrapassar 5% (cinco por cento) 
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da renda mensal, no caso de cidadão, ou 2% (dois por cento) do faturamento, no 
caso de pessoa jurídica, hipótese em que poderá estender–se por prazo superior 
[...]”. 

3. A regra do art. 11, § 8º, III, da Lei 9.504/97 não possui caráter absoluto. Cabe 
ao magistrado, ao definir os limites do parcelamento, fixar prazo e valor mensal 
que, a um só tempo, não onerem excessivamente a pessoa física ou jurídica e, 
por outro lado, não retirem o efetivo caráter sancionatório da multa. Preceden-
te. [...]

8. Agravo interno a que se nega provimento.

(TSE. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 1414, Acórdão, Relator(a) Min. Luis Felipe 
Salomão, Publicação:  DJE - Diário da justiça eletrônica, Tomo 101, Data 04/06/2021)

E TAMBÉM DOS PARTIDOS POLÍTICOS!

O parcelamento de multas eleitorais e de outras multas e débitos de natureza não 
eleitoral imputados pelo poder público é garantido também aos partidos políticos em 
até 60 (sessenta) meses, salvo se o valor da parcela ultrapassar o limite de 2% (dois por 
cento) do repasse mensal do Fundo Partidário, hipótese em que poderá se estender 
por prazo superior, de modo que as parcelas não ultrapassem o referido limite.

SÚMULA Nº 50/TSE

O pagamento da multa eleitoral pelo candidato ou a comprovação do 
cumprimento regular de seu parcelamento após o pedido de registro, 
mas antes do julgamento respectivo, afasta a ausência de quitação elei-
toral.

“

“
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NOMES E LIMITE DE CARACTERES

O nome para constar da urna eletrônica terá no máximo 30 (trinta) caracteres, in-
cluindo-se o espaço entre os nomes, podendo ser:

› prenome; 

› sobrenome;

› cognome;

› nome abreviado;

› apelido; 

› nome pelo qual a candidata ou o candidato é mais conhecido. 

NÃO SERÁ PERMITIDO!

O nome não poderá estabelecer dúvida quanto à identidade da candidata ou do can-
didato, bem como não poderá atentar contra o pudor, não ser ridículo ou irreverente. 
Também não será permitido o uso de expressão ou de siglas pertencentes a qualquer 
órgão da administração pública federal, estadual, distrital ou municipal, direta ou in-
direta.

HOMONÍMIA

Verificada a ocorrência de homonímia, a juíza, o juiz ou o tribunal deve proceder da 
seguinte forma: 

› havendo dúvida, pode exigir da candidata ou do candidato prova de que é co-
nhecido pela opção de nome indicada no pedido de registro;

› a candidata ou o candidato que, até 15 de agosto, estiver exercendo mandato 
eletivo ou o tenha exercido nos últimos 4 (quatro) anos, ou que se tenha candi-
datado, nesse mesmo prazo, com o nome que indicou, deve ser deferido o seu 

4.7 NOME PARA CONSTAR NA 
URNA ELETRÔNICA
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uso, ficando outras candidatas e os outros candidatos impedidas(os) de fazer 
propaganda com esse mesmo nome;

› deve ser deferido o uso do nome indicado, desde que este identifique a candi-
data ou o candidato por sua vida política, social ou profissional, ficando as ou-
tras candidatas e os outros candidatos impedidas(os) de fazer propaganda com o 
mesmo nome;

› tratando-se de candidatas ou candidatos cuja homonímia não se resolva pelas 
regras anteriores, o órgão julgador deve notificá-las(os) para que, em 2 (dois) 
dias, cheguem a acordo sobre os respectivos nomes a serem usados;

› não havendo acordo, a Justiça Eleitoral deve registrar cada candidata ou candi-
dato com o nome e sobrenome constantes do pedido de registro.

JURISPRUDÊNCIA SELECIONADA

ELEIÇÕES 2016. REGISTRO DE CANDIDATURA. INDEFERIMENTO. 
CARGO DE VEREADOR. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. 
NEGATIVA DE SEGUIMENTO. CERTIDÃO CRIMINAL POSITIVA. 
NÃO APRESENTAÇÃO DE CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR. HOMONÍ-
MIA. NÃO COMPROVAÇÃO. JUNTADA DE DOCUMENTO. SEDE DE 
INSTÂNCIA ESPECIAL. FATO SUPERVENIENTE. AFASTAR A INELE-
GIBILIDADE. POSSIBILIDADE. REPRODUÇÃO. MESMOS ARGUMEN-
TOS. SÚMULA Nº 26/TSE. DESPROVIMENTO.

1.  Ao interessado cabe o ônus da prova da homonímia, comprovando não ser 
ele o envolvido nos processos constantes da certidão positiva.

2.  A certidão apresentada não tem o condão de suprir a fundamentação cons-
tante do acórdão regional que indeferiu o registro do candidato, porquanto não 
permitem que se vislumbre a alegada homonímia, a qual apenas poderia ser 
suprida com a apresentação da certidão de inteiro teor exigida pelo Tribunal a 
quo.

3.  Quando as certidões criminais de pretenso candidato forem positivas, é 
imprescindível a apresentação das respectivas certidões de objeto e pé atuali-
zadas de cada processo indicado, nos termos do art. 27, § 7º, da Res.-TSE nº 
23.455/2015.

4.  Esta Corte admitiu recentemente a possibilidade de juntada de documentos 
após inaugurada a instância especial, desde que se trate de fato superveniente, 
apto a afastar a inelegibilidade.



4.8 IMPUGNAÇÃO DE REGISTRO 
DE CANDIDATURA E NOTÍCIA DE 
INELEGIBILIDADE
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5.  Os argumentos postos no agravo não possuem elementos aptos a modificar a 
decisão atacada, haja vista tratarem de mera reprodução das teses apontadas no 
apelo e já enfrentadas na decisão agravada, o que atrai a incidência na espécie 
da Súmula nº 26 deste Tribunal Superior.

6.  Agravo interno desprovido.

(TSE. Recurso Especial Eleitoral nº 38065, Acórdão, Relator(a) Min. Luciana Lóssio, Publica-
ção:  PSESS - Publicado em Sessão, Data 13/12/2016)

CANDIDATURAS COLETIVAS

QUADRO-RESUMO

ORIENTAÇÕES GERAIS PARA REGISTRO             
DE CANDIDATURA COLETIVA

LIMITE DE                 
CARACTERES

Verificar se a composição do nome coletivo com o nome 
individual da candidata ou candidato respeita o limite 
máximo de 30 (trinta) caracteres estabelecido pela legis-
lação eleitoral.

PREENCHIMENTO 
DO RRC

No ato de preenchimento do Requerimento de Registro 
de Candidatura (RRC), apor, antes do nome individual 
da candidata ou candidato, a designação do grupo ou co-
letivo social que apoia a sua candidatura.

Ex.: 

GRUPO ABC MARIA    

MARIA GRUPO ABC    

VEDAÇÃO

É vedado o registro de nome de urna contendo apenas a 
designação do grupo ou coletivo social.

Ex: 

GRUPO ABC    

INEXISTÊNCIA 
DE DÚVIDAS

A menção a projeto coletivo de que faça parte a candida-
ta ou candidato, em nome por ela ou ele indicado para 
constar na urna, não poderá constituir dúvida acerca de 
sua identidade.



4.8 IMPUGNAÇÃO DE REGISTRO 
DE CANDIDATURA E NOTÍCIA DE 
INELEGIBILIDADE

A IMPUGNAÇÃO AO REGISTRO DE CANDI-
DATURA EXIGE REPRESENTAÇÃO PRO-
CESSUAL POR ADVOGADA OU ADVOGA-
DO DEVIDAMENTE CONSTITUÍDA(O) POR 
PROCURAÇÃO NOS AUTOS.
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REGISTRO DE NOME SOCIAL

É possível o uso exclusivo de nome social nas urnas eletrônicas, desde que a autode-
claração de gênero seja manifestada por ocasião do alistamento eleitoral ou da atua-
lização dos dados do cadastro eleitoral, ou seja, até 151 (cento e cinquenta e um) dias 
antes da data das eleições (TSE - Consulta nº 0604054-58.2017.6.00.0000).

QUEM PODERÁ APRESENTAR IMPUGNAÇÃO             
DE REGISTRO DE CANDIDATURA?

Cabe a qualquer candidata ou candidato, partido político, federação, coligação ou ao 
Ministério Público, no prazo de 5 (cinco) dias, contados da publicação do edital rela-
tivo ao pedido de registro, impugná-lo em petição fundamentada.

 

NOTÍCIA DE INELEGIBILIDADE

Qualquer cidadã ou cidadão no gozo de seus direitos políticos poderá, também no 
prazo de 5 (cinco) dias, contados da publicação do edital relativo aos pedidos de regis-
tro, dar notícia de inelegibilidade ao órgão competente da Justiça Eleitoral para apre-
ciação do registro de candidatas e de candidatos, mediante petição fundamentada.

CUIDADO COM A SANÇÃO!

Constitui CRIME ELEITORAL a arguição de inelegibilidade ou a im-
pugnação de registro de candidata ou candidato feita por interferência 
do poder econômico, desvio ou abuso do poder de autoridade, deduzida 
de forma temerária ou de manifesta má-fé, incorrendo as infratoras e os 
infratores na pena de detenção de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos e multa.
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5. PROPAGANDA 
ELEITORAL
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DEFINIÇÃO

Considera-se propaganda antecipada, passível de multa, aquela divulgada extempora-
neamente cuja mensagem contenha pedido explícito de voto ou que veicule conteú-
do eleitoral em local vedado ou por meio, forma ou instrumento proscrito no período 
de campanha.

E A PARTIR DE QUANDO É PERMITIDA                              
A PROPAGANDA ELEITORAL?

A propaganda eleitoral só é permitida a partir do dia 16 de agosto de 2022.

ATOS QUE NÃO CONFIGURAM PROPAGANDA 
ELEITORAL ANTECIPADA

Não configuram propaganda eleitoral antecipada, desde que não envolvam pedido 
explícito de voto, os seguintes atos, que poderão ter cobertura dos meios de comuni-
cação social, inclusive internet:

 

›  a menção à pré-candidatura; 

› a exaltação das qualidades pessoais das pré-candidatas ou dos pré-candidatos; 

REFERÊNCIAS:
Lei nº 4737/1965
Lei nº 9.504/1997
Resolução nº 23.610/2019
Resolução nº 23.671/2021
Demais disposições normativas 
eleitorais
Jurisprudência

5.1 PROPAGANDA ELEITORAL 
ANTECIPADA
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› a participação de filiadas e de filiados a partidos políticos ou de pré-candidatas 
e de pré-candidatos em entrevistas, programas, encontros ou debates no 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 eleito-
rais, 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 infor-
mativo, a divulgação dos nomes das filiadas e dos filiados que participarão da 
disputa e a realização de debates entre as pré-candidatas e os pré-candidatos;

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

› a divulgação de posicionamento pessoal sobre questões políticas, inclusive em 
redes sociais, blogs, sítios eletrônicos pessoais e aplicativos (apps);

› a realização, a expensas de partido político, de reuniões de iniciativa da socieda-
de civil, de veículo ou meio de comunicação ou do próprio partido político, em 
qualquer localidade, para divulgar ideias, objetivos e propostas partidárias;

› a realização de campanha de arrecadação prévia de recursos na modalidade de 
financiamento coletivo;

› o pedido de apoio político e a divulgação da pré-candidatura, das ações políticas 
desenvolvidas e das que se pretende desenvolver.

CUIDADO COM A ARRECADAÇÃO PRÉVIA                       
DE RECURSOS!

A realização de campanha de arrecadação prévia de recursos na modalidade de finan-
ciamento coletivo poderá ocorrer a partir de 15 de maio de 2022, observadas a vedação 
a pedido de voto e as regras relativas à propaganda eleitoral na internet.

IMPULSIONAMENTO DE CONTEÚDO                                 
NA PRÉ-CAMPANHA

O impulsionamento de conteúdo político-eleitoral, conforme permitido na campa-
nha, também será permitido durante a pré-campanha, desde que não haja pedido ex-
plícito de votos e que seja respeitada a moderação de gastos.
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A propaganda, qualquer que seja sua forma ou modalidade, mencionará sempre a 
legenda partidária e só poderá ser feita em língua nacional, não devendo empregar 
meios publicitários destinados a criar, artificialmente, na opinião pública, estados 
mentais, emocionais ou passionais.

Também não será tolerada propaganda: 

› que veicule preconceitos de origem, etnia, raça, sexo, cor, idade, religiosidade, 
orientação sexual, identidade de gênero e quaisquer outras formas de discrimi-
nação, inclusive contra pessoa em razão de sua deficiência;

› de guerra, de processos violentos para subverter o regime, a ordem política e 
social;

› que provoque animosidade entre as Forças Armadas ou contra elas, ou delas 
contra as classes e instituições civis;

› de incitamento de atentado contra pessoa ou bens;

› de instigação à desobediência coletiva ao cumprimento da lei de ordem pública;

› que implique oferecimento, promessa ou solicitação de dinheiro, dádiva, rifa, 
sorteio ou vantagem de qualquer natureza;

› que perturbe o sossego público, com algazarra ou abusos de instrumentos sono-
ros ou sinais acústicos, inclusive aqueles provocados por fogos de artificio.

› por meio de impressos ou de objeto que pessoa inexperiente ou rústica possa 
confundir com moeda;

› que prejudique a higiene e a estética urbana;

› que caluniar, difamar ou injuriar quaisquer pessoas, bem como atingir órgãos ou 
entidades que exerçam autoridade pública;

› que desrespeite os símbolos nacionais;

› que deprecie a condição de mulher ou estimule sua discriminação em razão do 
sexo feminino, ou em relação à sua cor, raça ou etnia.

5.2  PROPAGANDA ELEITORAL 
EM GERAL
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DISPENSA DE LICENÇA POLICIAL

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

COMUNICAÇÃO DO ATO À                                      
AUTORIDADE POLICIAL

A candidata, o candidato, o partido político, a federação ou a coligação que promover 
o ato fará a devida comunicação à Polícia Militar com, no mínimo, 24 (vinte e quatro) 
horas de antecedência, a fim de que essa lhe garanta, segundo a prioridade do aviso, o 
direito contra quem pretenda usar o local no mesmo dia e horário.

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

DESINFORMAÇÃO NA PROPAGANDA ELEITORAL

DEVER DE APURAÇÃO DA FIDEDIGNIDADE DA INFORMAÇÃO 

A utilização, na propaganda eleitoral, de qualquer modalidade de conteúdo, inclusive 
veiculado por terceiras(os), pressupõe que a candidata, o candidato, o partido, a fede-
ração ou a coligação tenha verificado a presença de elementos que permitam concluir, 
com razoável segurança, pela fidedignidade da informação. 

CUIDADO COM A SANÇÃO!

A pessoa infratora responderá pelo emprego de processo de propaganda 
vedada e, se for o caso, por abuso de poder. 

CUIDADO COM A SANÇÃO!

A pessoa infratora estará sujeita a ceder direito de resposta, sem prejuízo 
de eventual responsabilização penal.
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DIVULGAÇÃO OU COMPARTILHAMENTO                     
DE FAKE NEWS

É vedada a divulgação ou compartilhamento de fatos sabidamente inverídicos ou gra-
vemente descontextualizados que atinjam a integridade do processo eleitoral, inclusi-
ve os processos de votação, apuração e totalização de votos. 

JURISPRUDÊNCIA SELECIONADA

ELEIÇÕES 2018. REPRESENTAÇÃO. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA 
TUTELA INDEFERIDO. DIREITO DE RESPOSTA.  ART. 58 DA LEI nº 
9.504/1997. PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA JORNALÍSTICA. COMPETÊN-
CIA. AFIRMAÇÃO SABIDAMENTE INVERÍDICA. AUSÊNCIA. NECES-
SIDADE DE INVERDADE VERIFICÁVEL DE PLANO. PRECEDENTES. 
IMPROCEDÊNCIA.

1. “Sempre que órgão de imprensa se referir de forma direta a candidatos, parti-
dos ou coligações que disputam o pleito, com ofensa ou informação inverídica, 
extrapolando o direito de informar, haverá campo para atuação da Justiça Elei-
toral para processar e julgar direito de resposta” (Rp nº 1313-02/DF, rel. Min. 
Admar Gonzaga, PSESS em 25.9.2014).

2. A concessão do direito de resposta previsto no art. 58 da Lei das Eleições 
pressupõe a divulgação de mensagem ofensiva ou afirmação sabidamente inve-
rídica reconhecida de plano ou que extravase o debate político-eleitoral.

3. Não há, na matéria questionada, afirmações cujas falsidades sejam evidentes, 
perceptíveis de plano.

4. É preciso preservar, tanto quanto possível, a intangibilidade da liberdade de 
imprensa, notadamente porque a função de controle desempenhada pelos veí-
culos de comunicação é essencial para a fiscalização do poder e para o exercício 
do voto consciente.

CUIDADO COM A SANÇÃO!

O juízo eleitoral, a requerimento do Ministério Público, deverá determi-
nar a cessação do ilícito, sem prejuízo da apuração da responsabilidade 
penal, abuso de poder, e uso indevido dos meios de comunicação
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5. Improcedência do pedido.

(TSE. Representação nº 060104724, Acórdão, Relator(a) Min. Sergio Silveira Banhos, Publi-
cação:  PSESS - Publicado em Sessão, Data 13/09/2018)

LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE 
DADOS PESSOAIS (LGPD))

PRINCÍPIOS GERAIS DE PROTEÇÃO                                                          
DE DADOS  PESSOAIS

O tratamento de dados pessoais para fins de propaganda 
eleitoral deverá respeitar a finalidade para a qual o dado foi 
coletado, observados os demais princípios e normas previs-
tas na LGPD.

DIREITOS DA TITULAR  OU DO TITULAR                              
DOS   DADOS PESSOAIS

As candidatas, os candidatos, os partidos, as federações ou as 
coligações deverão disponibilizar à(ao) titular informações 
sobre o tratamento de seus dados, bem como um canal de 
comunicação que lhe permita obter a confirmação da exis-
tência de tratamento de seus dados e formular pedidos de 
eliminação de dados ou descadastramento, além de exercer 
seus demais direitos. Para isso, deverão informar, de forma 
clara e acessível, em seus endereços eletrônicos, o canal de 
comunicação disponibilizado e a pessoa encarregada pelo 
tratamento dos dados pessoais.

DADOS PESSOAIS TORNADOS MANIFESTAMENTE 
PÚBLICOS PELA TITULAR OU PELO TITULAR

As candidatas, os candidatos, os partidos, as federações ou 
as coligações poderão tratar dados pessoais tornados mani-
festamente públicos pela titular ou pelo titular para fins de 
propaganda eleitoral, desde que devidamente informado e 
garantido a esta(e) o direito de opor-se ao tratamento, res-
guardados os demais direitos, princípios e normas da LGPD.
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5.3 MODALIDADES                                
DE PROPAGANDA ELEITORAL

PROPAGANDA ELEITORAL                            
EM OUTDOOR

É vedada a propaganda 
eleitoral por meio de outdo-
ors, inclusive eletrônicos.

É vedada a utilização de 
engenhos ou de equipa-
mentos publicitários ou 
ainda de conjunto de peças 
de propaganda, justapostas 
ou não, que se assemelhem 
ou causem efeito visual de 
outdoor.

CUIDADO COM A SANÇÃO!

A empresa responsável, os partidos políti-
cos, as federações, as coligações, as candida-
tas e os candidatos sujeitar-se-ão à imediata 
retirada da propaganda irregular e ao paga-
mento de multa no valor de R$ 5.000,00 
(cinco mil reais) a R$ 15.000,00 (quinze mil 
reais).

PROPAGANDA ELEITORAL EM BENS 
PARTICULARES

TAMANHO MÁXIMO DA PROPAGANDA

Não é permitida a veiculação de material de propaganda eleitoral em bens particulares, 
exceto de adesivos plásticos em automóveis, caminhões, bicicletas, motocicletas e janelas 
residenciais, desde que não exceda a 0,5m² (meio metro quadrado).

PROPAGANDA ESPONTÂNEA  E GRATUITA

A veiculação de propaganda eleitoral em bens particulares deve ser espontânea e gratuita, 
sendo vedado qualquer tipo de pagamento em troca de espaço para essa finalidade.

VEÍCULOS

É proibido colar propaganda eleitoral em veículos, exceto adesivos microperfurados até 
a extensão total do para-brisa traseiro e, em outras posições, adesivos que não excedam a 
0,5m² (meio metro quadrado).



GUIA PRÁTICO DAS ELEIÇÕES 2022

79

PROPAGANDA ELEITORAL EM BENS 
PARTICULARES

SEDE DE PARTIDO POLÍTICO

É assegurado aos partidos políticos, às federações e às coligações que estiverem devida-
mente registrados o direito de, independentemente de licença da autoridade pública e do 
pagamento de qualquer contribuição, fazer inscrever, na fachada de suas sedes e dependên-
cias, o nome que os designe, pela forma que melhor lhes parecer. 

COMITÊ CENTRAL DE CAMPANHA

As candidatas, os candidatos, os partidos políticos, as federações e as coligações poderão 
fazer inscrever, na sede do comitê central de campanha, a sua designação, o nome e o nú-
mero da candidata ou candidato, em dimensões que não excedam a 4m² (quatro metros 
quadrados).

DEMAIS COMITÊS DE CAMPANHA

Nos demais comitês de campanha, que não o central, a divulgação dos dados da candida-
tura deverá observar o limite de 0,5m² (meio metro quadrado). 

CUIDADO COM A SANÇÃO!

A infração acarreta a retirada da propaganda irregular e a restauração do 
bem, de modo que não é mais aplicável sanção pecuniária.

BOM REGISTRAR

A propaganda eleitoral realizada no interior da sede 
do comitê central não se submete ao limite máximo 
acima, desde que não haja visualização externa.

BOM REGISTRAR

A propaganda eleitoral realizada no interior dos de-
mais comitês de campanha também não se submete 
ao limite máximo acima, desde que não haja visuali-
zação externa.
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PROPAGANDA ELEITORAL EM BENS 
PÚBLICOS OU DE USO COMUM

É vedada a veiculação de propaganda de qualquer natureza, inclusive pichação, inscrição 
a tinta e exposição de placas, estandartes, faixas, cavaletes, bonecos e assemelhados, nos 
bens cujo uso dependa de cessão ou permissão do poder público, ou que a ele pertençam, 
e nos bens de uso comum, inclusive postes de iluminação pública, sinalização de tráfego, 
viadutos, passarelas, pontes, paradas de ônibus e outros equipamentos públicos.

É vedada a colocação de propaganda eleitoral em árvores e jardins localizados em áreas 
públicas, em muros, cercas e tapumes divisórios, mesmo que não lhes cause danos, bem 
como em cinemas, clubes, lojas, centros comerciais, templos, ginásios, estádios, ainda que 
de propriedade privada.

A JUSTAPOSIÇÃO DE PROPAGANDA QUE 
EXCEDA ESSAS DIMENSÕES CARACTE-
RIZA PUBLICIDADE IRREGULAR, EM RA-
ZÃO DO EFEITO VISUAL ÚNICO, AINDA 
QUE SE TENHAM RESPEITADOS, INDIVI-
DUALMENTE, OS LIMITES RESPECTIVOS.

CUIDADO COM A SANÇÃO!

A pessoa infratora será notificada para, no prazo de 48 (quarenta e oito) 
horas, remover a propaganda irregular e restaurar o bem. Caso não cum-
prida a determinação, poderá ser aplicada multa no valor de 2.000,00    
R$ (dois mil reais) a R$ 8.000,00 (oito mil reais)
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JURISPRUDÊNCIA SELECIONADA

ELEIÇÕES 2020. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ES-
PECIAL. PROPAGANDA ELEITORAL IRREGULAR. FEIRA LIVRE. ART. 
37, CAPUT, E § 1º, DA LEI 9.504/97. MULTA. NÃO PROVIMENTO.

SÍNTESE DO CASO

1. O Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro deu parcial provimento a 
recurso, para, mantida a sentença, reduzir o valor da multa arbitrada para R$ 
2.000,00, em virtude da realização de propaganda eleitoral em bem de uso co-
mum, em desacordo com o disposto no art. 37, § 1º, da Lei 9.504/97.

2. Por meio da decisão agravada, negou–se seguimento ao agravo em recurso 
especial, por incidência dos verbetes sumulares 24 e 30 do Tribunal Superior 
Eleitoral, tendo sido interposto agravo regimental. 

ANÁLISE DO AGRAVO REGIMENTAL

3. Nos termos do art. 37 da Lei 9.504/97, é proibida a realização de propagan-
da eleitoral, de qualquer natureza, como a distribuição de material gráfico de 
publicidade eleitoral, nos chamados bens de uso comum, cuja definição, em 
matéria eleitoral, abrange todos aqueles a que a população em geral tenha livre 
acesso, não se limitando aos bens assim qualificados pelo Código Civil.

4. Na linha da jurisprudência desta Corte Superior, as feiras livres, mesmo não 
estando no rol exemplificativo do art. 37 da Lei 9.504/97, são consideradas 
bem de uso comum, porquanto se trata de espaço a que a população tem livre 
acesso.

De forma excepcional, é permitida a colocação de mesas para distribui-
ção de material de campanha e a utilização de bandeiras ao longo de 
vias públicas, desde que móveis e que não dificultem o bom andamento 
do trânsito de veículos e pessoas, inclusive daquelas que utilizem cadei-
ras de rodas ou pisos direcionais e de alerta para se locomoverem. 

A mobilidade estará caracterizada com a colocação dos meios de pro-
paganda às 6 (seis) horas e sua retirada às 22 (vinte e duas) horas, ainda 
que, nesse intervalo, os aparatos estejam fixados em base ou suporte.

DE OLHO NA EXCEÇÃO!
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5. Constou expressamente no acórdão do Tribunal de origem que a veiculação 
da propaganda irregular foi realizada em feira livre. Rever tal conclusão de-
mandaria o reexame do acervo fático–probatório dos autos, o que é inviável em 
sede de recurso especial, conforme verbete sumular 24 do Tribunal Superior 
Eleitoral.

6. A conclusão da Corte Regional está de acordo com o entendimento deste 
Tribunal Superior, o que impede o conhecimento do apelo, a teor do verbete 
sumular 30 do TSE, “aplicável igualmente aos recursos manejados por afronta 
a lei” (AgR–REspe 448–31, rel. Min. Tarcísio Vieira de Carvalho Neto, DJE de 
10.8.2018). 

CONCLUSÃO 

Agravo regimental a que se nega provimento. 

(TSE. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 060157674, Acórdão, Rela-
tor(a) Min. Sergio Silveira Banhos, Publicação:  DJE - Diário da justiça eletrônica, Tomo 176, 
Data 24/09/2021)

PROPAGANDA ELEITORAL NAS                                                      
DEPENDÊNCIAS                                             

DO PODER LEGISLATIVO

Nas dependências do Poder Legislativo, a veiculação de propaganda eleitoral ficará a cri-
tério da Mesa Diretora.
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PROPAGANDA ELEITORAL                       
MEDIANTE O USO DE ALTO-FALAN-
TES OU AMPLIFICADORES DE SOM                  

E COMÍCIOS

ALTO-FALANTES OU AMPLIFICADORES DE SOM

O funcionamento de alto-falantes ou amplificadores de som somente é permitido até a 
véspera da eleição, entre às 8 (oito) e às 22h (vinte e duas horas), sendo vedados a instalação 
e o uso de tais equipamentos em distância inferior a 200 (duzentos) 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 das casas de saúde; 

•   das escolas, das bibliotecas públicas, das igrejas e dos teatros, quando 
em funcionamento.

CARRO DE SOM OU MINITRIO

É permitida a utilização de carro de som ou minitrio apenas em carreatas, caminhadas e 
passeatas ou durante reuniões e comícios, desde que observado o limite de 80 dB (oitenta 
decibéis) de nível de pressão sonora, medido a 7 m (sete metros) de distância do veículo.

TRIOS ELÉTRICOS

É vedada a utilização de trios elétricos em campanhas eleitorais, exceto para a sonorização 
de comícios.

COMÍCIOS E APARELHAGENS DE SONORIZAÇÃO FIXAS

A realização de comícios e a utilização de aparelhagens de sonorização fixas também são 
permitidas no horário compreendido entre às 8 (oito) horas e às 24 (vinte e quatro) horas, 
com exceção do comício de encerramento de campanha, que poderá ser prorrogado por 
mais 2 (duas) horas.

E QUANTO AOS SHOWMÍCIOS?

É proibida a realização de showmício e de evento assemelhado, presencial ou transmiti-
do pela internet, para promoção de candidatas e candidatos e a apresentação, remune-
rada ou não, de artistas com a finalidade de animar comício e reunião eleitoral, respon-
dendo a pessoa infratora pelo emprego de processo de propaganda vedada e,  se for o                                                                                   
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 caso, pelo abuso de poder.

A proibição não se estende:
• às candidatas e aos candidatos que sejam profissionais da classe artística, canto-
ras, cantores, atrizes, atores, apresentadoras e apresentadores, que poderão exercer as 
atividades normais de sua profissão durante o período eleitoral, exceto em programas 
de rádio e de televisão, na animação de comício ou para divulgação, ainda que de forma 
dissimulada, de sua candidatura ou de campanha eleitoral;
• às apresentações artísticas ou shows musicais em eventos de arrecadação de recur-
sos para campanhas eleitorais.

JURISPRUDÊNCIA SELECIONADA

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. ELEIÇÕES 2020. REPRE-
SENTAÇÃO. PROPAGANDA ELEITORAL EXTEMPORÂNEA. ART. 39, 
§ 7º, DA LEI 9.504/97. EVENTO. SEMELHANÇA. SHOWMÍCIO. TRANS-
MISSÃO AO VIVO. REDE SOCIAL. PRÉ–CANDIDATO. MEIO PROSCRI-
TO. CONFIGURAÇÃO. NEGATIVA DE PROVIMENTO.

1. No decisum monocrático, proferido pelo e. Ministro Luis Felipe Salomão, 
relator originário, confirmou–se acórdão do TRE/PE em que se aplicou multa 
de R$ 5.000,00 ao agravante, pré–candidato ao cargo de prefeito de Petrolân-
dia/PE em 2020, por prática de propaganda extemporânea (art. 39, § 7º, da Lei 
9.504/97).

2. De acordo com o entendimento desta Corte Superior reafirmado para as Elei-
ções 2020, o ilícito de propaganda antecipada pressupõe, de um lado, a exis-
tência de pedido explícito de votos ou, de outro, quando ausente esse requisito, 
manifestação de cunho eleitoral mediante uso de formas que são proscritas no 
período de campanha ou afronta à paridade de armas.

3. Na espécie, nos termos da moldura fática do aresto a quo, configurou–se a 
propaganda eleitoral antecipada, haja vista que o agravante divulgou em suas 
redes sociais (Instagram e Facebook) a realização de lives, nos dias 16/5/2020 e 
7/8/2020, em que “houvera espécie de showmício, posto que, no evento, cons-
tata–se ter havido a presença de cantores ou bandas, seguidas ou antecedidas 
da participação do então pré–candidato, inclusive com chamada feita por ele, 
contendo o seu slogan e o seu símbolo de campanha”.
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4. Consoante assentou a Corte a quo, “a realização de Showmício, equiparada à 
livemício, caso transmitida pela internet, é meio proscrito, nos termos do que 
dispõe o art. 39, § 7º, da Lei n° 9.504/97, portanto, mesmo sem pedido explíci-
to de votos, há irregularidade”. Precedentes.

5. Agravo interno a que se nega provimento.

(TSE. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 060021882, Acórdão, Relator(a) Min. Bene-
dito Gonçalves, Publicação:  DJE - Diário da justiça eletrônica, Tomo 41, Data 10/03/2022)

JURISPRUDÊNCIA SELECIONADA

CONSULTA. ELEIÇÕES 2022. PROPAGANDA ELEITORAL. TELE-
MARKETING. ART. 34 DA RES.–TSE Nº 23.610/2019. VEDAÇÃO. MATÉ-
RIA JÁ APRECIADA PELO TRIBUNAL. NÃO CONHECIMENTO.

1. O art. 23, XII, do Código Eleitoral estabelece a competência deste Tribunal 
para responder a consultas sobre matéria eleitoral formuladas, em tese, por au-

CAMINHADA, PASSEATA E CARREATA

É permitida, até às 22h (vinte e duas horas) do dia que antecede o da eleição, a realização 
de caminhada, carreata ou passeata, acompanhada ou não por carro de som ou minitrio. 

TELEMARKETING ELEITORAL

É vedada a realização de propaganda via telemarketing eleitoral em qualquer horário.

CUIDADO COM A SANÇÃO!

Abusos e excessos serão apurados e punidos nos termos do art. 22 da Lei 
Complementar nº 64/1990.
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toridade com jurisdição federal ou órgão nacional de partido político.

2. O consulente apresenta questionamento sobre a definição e abrangência do 
conceito de Telemarketing, meio proibido para veiculação de propaganda polí-
tica conforme previsão contida no art. 34 da Res.–TSE nº 23.610/2019.

3. No caso, a despeito de ter sido formulada por parte legítima – Deputado Fe-
deral –, a consulta não deve ser conhecida, pois veicula indagação sobre a qual 
já se manifestou este Tribunal, assentando, a partir de análise sistemática dos 
arts. 5º, X e XI, da Carta da República e 243, VI, do Código Eleitoral, ser vedada 
a veiculação de propaganda eleitoral via telemarketing ativo, assim caracteri-
zado como qualquer contato com o eleitor via telefonia feito por atendentes, 
pelos candidatos ou pelas candidatas a cargo eletivo, excluído da proibição o te-
lemarketing receptivo, no qual a iniciativa do contato é do eleitor. Precedentes.

4. Consulta não conhecida.

(TSE. CONSULTA nº 060077185, Acórdão, Relator(a) Min. Edson Fachin, Publicação:  DJE 
- Diário da justiça eletrônica, Tomo 36, Data 07/03/2022)

PROPAGANDA ELEITORAL MEDIANTE 
PANFLETAGEM 

Independe da obtenção de licença municipal e de autorização da Justiça Eleitoral a veicu-
lação de propaganda eleitoral por meio da distribuição de folhetos, adesivos, volantes e 
outros impressos, os quais devem ser editados sob a responsabilidade do partido político, 
da federação, da coligação, da candidata ou do candidato, sendo-lhes facultada, inclusive, 
a impressão em braile dos mesmos conteúdos e a inclusão de texto alternativo para audio-
descrição das imagens.

Os adesivos poderão ter a dimensão máxima de 0,5m² (meio metro quadrado).

Embora a distribuição de propaganda eleitoral mediante panfletos e outros impressos seja 
livre, só pode ocorrer até às 22h (vinte e duas horas) do dia que antecede a eleição, conside-
rando-se crime sua distribuição no dia do pleito.
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TODO MATERIAL IMPRESSO DE CAM-
PANHA ELEITORAL DEVERÁ CONTER O 
NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ OU O 
NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CPF DA PES-
SOA RESPONSÁVEL PELA CONFECÇÃO, 
BEM COMO DE QUEM A CONTRATOU, E A 
RESPECTIVA TIRAGEM, RESPONDENDO 
A INFRATORA OU O INFRATOR PELO EM-
PREGO DE PROCESSO DE PROPAGANDA 
VEDADA E, SE FOR O CASO, PELO ABU-
SO DE PODER.

PROPAGANDA ELEITORAL                           
MEDIANTE DISTRIBUIÇÃO DE BENS 

OU VANTAGENS

São vedadas, na campanha eleitoral, confecção, utilização, distribuição por comitê, candi-
data, candidato, ou com a sua autorização, de camisetas, chaveiros, bonés, canetas, brindes, 
cestas básicas ou quaisquer outros bens ou materiais que possam proporcionar vantagem 
à eleitora ou ao eleitor.

ENTREGA DE CAMISAS                                    
A CABOS ELEITORAIS

É permitida a entrega de camisas a pessoas 
que exercerem a função de cabos eleitorais 
para utilização durante o trabalho na cam-
panha, desde que não contenham os ele-
mentos explícitos de propaganda eleitoral, 
cingindo-se à logomarca do partido, da fe-
deração ou da coligação, ou ainda ao nome 
da candidata ou do candidato.

USO DE ADEREÇOS POR ELEITOR            
OU ELEITORA

É permitido, a qualquer tempo, o uso de 
bandeiras, broches, dísticos, adesivos, ca-
misetas e outros adornos semelhantes pela 
eleitora e pelo eleitor, como forma de ma-
nifestação de suas preferências por partido 
político, federação, coligação, candidata ou 
candidato.

CUIDADO COM A SANÇÃO!

A infratora ou o infrator, conforme o caso, poderá responder pela práti-
ca de captação ilícita de sufrágio, emprego de processo de propaganda 
vedada e por abuso de poder. 
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JURISPRUDÊNCIA SELECIONADA

ELEIÇÕES 2012. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. 
AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL. ABUSO DO PODER 
ECONÔMICO. PROPAGANDA ELEITORAL ANTECIPADA E IRREGU-
LAR.

1. Não houve violação ao art. 535, II, do CPC/73, pois o Tribunal de origem ana-
lisou os fatos de forma suficiente à compreensão da controvérsia, não havendo 
omissão no acórdão recorrido.

2. O Tribunal Regional Eleitoral, analisando o conjunto probatório dos autos, 
entendeu configuradas as práticas de propaganda eleitoral antecipada, de pro-
paganda irregular e de abuso do poder econômico.

3. A análise da matéria atinente à propaganda antecipada deve ser feita de acor-
do com a jurisprudência e a legislação vigentes para as Eleições de 2012. No 
caso, o Tribunal de origem entendeu configurada a propaganda eleitoral extem-
porânea em razão não só do destaque dado ao nome da candidata no material 
impugnado, mas também porque se constatou o uso do logotipo da sua campa-
nha antes do período eleitoral. As conclusões fáticas não podem ser revistas em 
sede extraordinária, nos termos da Súmula 24 do TSE.

4. Os fatos imputados à agravante, da forma como descritos no acórdão regio-
nal, revelam a distribuição de brindes (rosas, cartões de felicitações pelo Dia das 
Mães, ímãs de geladeira com logotipo e fotografia da candidata com eleitores 
individualizados, camisetas com as cores de campanha) em eventos de grande 
porte, nos quais houve divulgação do logotipo de campanha da candidata, com 
desvio da finalidade dos encontros para beneficiar a candidatura.

5.” A apuração do abuso do poder econômico, nos feitos em que os fatos apon-
tados são múltiplos, deve ser aferida a partir do conjunto de irregularidades 
apontadas. Assim, ainda que algumas delas não possua, em si, gravidade sufi-
ciente para autorizar a cassação do registro ou do diploma dos representados, 
é possível que, no conjunto, a gravidade seja reconhecida. Precedentes” (REspe 
568-76, rel. Min. Henrique Neves da Silva, DJE de 10.12.2015).

6. Na espécie, as conclusões fáticas do acórdão regional, que demonstram a gra-
vidade da conduta, não podem ser afastadas sem que se proceda ao reexame das 
provas, o que não é admissível em recurso de natureza extraordinária (Súmula 
24/TSE).
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7. Agravo regimental a que se nega provimento

(TSE. Agravo de Instrumento nº 30251, Acórdão, Relator(a) Min. Henrique Neves Da Silva, 
Publicação:  DJE - Diário da justiça eletrônica, Data 17/04/2017)

PROPAGANDA ELEITORAL                            
NA IMPRENSA ESCRITA

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 eleito-
ral, por veículo, em datas diversas, para cada candidata ou 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.

CUIDADO COM A SANÇÃO!

A infração sujeita as pessoas responsáveis pelos veículos de divulgação 
e os partidos políticos, as federações, as coligações ou as candidatas ou 
os candidatos beneficiadas(os) à multa no valor de R$ 1.000,00 (mil 
reais) a R$ 10.000,00 (dez mil reais) ou equivalente ao da divulgação da 
propaganda paga, se este for maior. 

BOM REGISTRAR

Deverá constar do anúncio, de forma visível, o valor 
pago pela inserção. 

O limite de anúncios será verificado de acordo com 
a imagem ou o nome do respectivo candidato, inde-
pendentemente de quem tenha contratado a divulga-
ção da propaganda.
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PROPAGANDA ELEITORAL                            
NA IMPRENSA ESCRITA

DIVULGAÇÃO DE OPINIÃO                                           
FAVORÁVEL EM IMPRENSA ESCRITA                                                                
CARACTERIZA PROPAGANDA                  
ELEITORAL?

NÃO! A divulgação de opinião favorável a 
candidata, candidato, partido político, fede-
ração ou coligação pela imprensa escrita não 
caracteriza propaganda eleitoral, desde que 
não seja matéria paga, devendo os abusos e 
os excessos, assim como as demais formas de 
uso indevido do meio de comunicação, se-
rem apurados e punidos.

REPRODUÇÃO VIRTUAL DE PÁGINAS 
DE JORNAL IMPRESSO

É autorizada a reprodução virtual das pá-
ginas do jornal impresso na internet, desde 
que seja feita no sítio do próprio jornal, in-
dependentemente do seu conteúdo, deven-
do ser respeitados integralmente o formato 
gráfico e o conteúdo editorial da versão im-
pressa, atendidas as limitações dispostas em 
lei.

PROPAGANDA ELEITORAL                         
NO RÁDIO E TELEVISÃO

A propaganda eleitoral no rádio e na televisão se restringe ao horário eleitoral gratuito, 
sendo vedada a veiculação de propaganda paga.

A partir do dia 6 de agosto de 2022, é vedado às emissoras de rádio e de televisão, em sua 
programação normal e noticiário:

•     transmitir, ainda que sob a forma de entrevista jornalística, imagens de 
realização de pesquisa ou qualquer outro tipo de consulta popular de 
natureza eleitoral em que seja possível identificar quem for entrevista-
da ou entrevistado ou em que haja manipulação de dados;

•     veicular propaganda política;

•    dar tratamento privilegiado a candidata, candidato, partido político, 
federação ou coligação;

•     veicular ou divulgar filmes, novelas, minisséries ou qualquer outro pro-
grama com alusão ou crítica a candidata, candidato, partido político, fe-
deração ou coligação, mesmo que dissimuladamente, exceto programas 
jornalísticos ou debates políticos;

•   divulgar nome de programa que se refira a candidata ou candidato es-
colhida(o) em convenção, ainda quando preexistente, inclusive se coin-
cidente com o nome da candidata ou do candidato ou o nome por ela 
ou ele indicado para uso na urna eletrônica, e, sendo coincidentes os 
nomes do programa e da candidata ou do candidato, fica proibida a sua 
divulgação, sob pena de cancelamento do respectivo registro.
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PROPAGANDA ELEITORAL                         
NO RÁDIO E TELEVISÃO

PROGRAMA APRESENTADO OU COMENTADO                                                                        
POR CANDIDATA OU CANDIDATO

 A partir de 30 de junho de 2022, é vedado, ainda, às emissoras transmitir programa 
apresentado ou comentado por pré-candidata ou pré-candidato, sob pena, no caso de sua 
escolha na convenção partidária, de imposição da multa prevista acima e de cancelamen-
to do registro da candidatura da beneficiária ou do beneficiário.

RÁDIO E TELEVISÃO PARA CANDIDATURAS                                                                           
DE MULHERES E DE PESSOAS NEGRAS

A distribuição do tempo de propaganda eleitoral gratuita no rádio e na televisão para as 
candidaturas proporcionais deve observar os seguintes parâmetros:

•   destinação proporcional ao percentual de candidaturas de mulheres, 
calculado com base no total de pedidos de registro apresentados pelo 
partido ou pela federação na circunscrição, respeitado o mínimo de 
30% (trinta por cento);

•   destinação proporcional ao percentual de candidaturas de mulheres 
negras e não negras, calculado com base no total de pedidos de registro 
apresentados pelo partido ou pela federação na circunscrição;

•    destinação proporcional ao percentual de candidaturas de homens ne-
gros e não negros, calculado com base no total de pedidos de registro 
apresentados pelo partido ou pela federação na circunscrição.

Os percentuais de candidatas negras e de candidatos negros serão definidos, a cada eleição, 
com base na autodeclaração da cor preta e da cor parda, lançada no formulário do registro 
de candidatura.

CUIDADO COM A SANÇÃO!

A infração sujeita a emissora ao pagamento de multa no valor de 
R$ 21.282,00 (vinte e um mil, duzentos e oitenta e dois reais) a R$ 
106.410,00 (cento e seis mil, quatrocentos e dez reais), duplicada em 
caso de reincidência, sem prejuízo da perda, pelo partido, federação ou 
coligação, do tempo de propaganda eleitoral gratuita equivalente ao do-
bro do usado na prática do ilícito, dobrado a cada reincidência.



GUIA PRÁTICO DAS ELEIÇÕES 2022

92

DEBATES

Os debates, transmitidos por emissora de rádio ou de televisão, serão realizados segundo as 
regras estabelecidas em acordo celebrado entre os partidos políticos e a pessoa jurídica in-
teressada na realização do evento, dando-se ciência à Justiça Eleitoral. Inexistindo acordo, 
os debates deverão obedecer às regras estabelecidas em lei. 

No primeiro turno, o debate poderá estender-se até as 7h (sete horas) da sexta-feira ime-
diatamente anterior ao dia da eleição e, no caso de segundo turno, não poderá ultrapassar 
o horário de meia-noite da sexta-feira imediatamente anterior ao dia do pleito.

Deve ser assegurada a participação de candidatas e candidatos de partidos, de federações 
ou de coligações com representação no Congresso Nacional de, no mínimo, 5 (cinco) parla-
mentares, facultado o convite aos demais.

Nas eleições proporcionais, os debates poderão desdobrar-se em mais de um dia e deverão 
ser organizados de modo que assegurem a presença de número equivalente de candidatas 
e candidatos de todos os partidos que concorrem ao mesmo cargo eletivo, devendo ser res-
peitada a proporção mínima de 30% e máxima de 70% para candidaturas de cada gênero.

CUIDADO COM A SANÇÃO!

A infração sujeita a empresa à suspensão, por 24 (vinte e quatro) horas, 
da sua programação com a transmissão, intercalada, a cada 15 (quinze) 
minutos, de mensagem de orientação à eleitora ou ao eleitor. Em caso 
de reiteração da conduta, o período de suspensão será duplicado. 

PROPAGANDA ELEITORAL                            
NA INTERNET

É permitida a propaganda eleitoral na internet a partir do dia 16 de agosto de 2022: 

•   em sítio da candidata ou do candidato, com endereço eletrônico co-
municado à Justiça Eleitoral e hospedado, direta ou indiretamente, em 
provedor de aplicação de internet estabelecido no país;

•     em sítio do partido político, da federação ou da coligação, com endereço 
eletrônico comunicado à Justiça Eleitoral e hospedado, direta ou indi-
retamente, em provedor de aplicação de internet estabelecido no país;
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PROPAGANDA ELEITORAL                            
NA INTERNET

•     por meio de mensagem eletrônica para endereços cadastrados gratuita-
mente pela candidata ou pelo candidato, pelo partido político, pela fe-
deração ou pela coligação, desde que presente uma das hipóteses legais 
que autorizam o tratamento de dados pessoais;

•    por meio de blogs, redes sociais, sítios de mensagens instantâneas e 
aplicações de internet assemelhadas, dentre as quais aplicativos de 
mensagens instantâneas, cujo conteúdo seja gerado ou editado por:

A. candidatas, candidatos, partidos políticos, federações ou coliga-
ções, desde que não contratem disparos em massa de conteúdo; 

B. qualquer pessoa natural, vedada a contratação de impulsiona-
mento e de disparo em massa de conteúdo.

BOM REGISTRAR

Os endereços eletrônicos, salvo aqueles de iniciativa 
de pessoa natural, deverão ser comunicados à Justi-
ça Eleitoral, impreterivelmente, no Requerimento de 
Registro de Candidatura (RRC) ou no Demonstrativo 
de Regularidade de Atos Partidários (DRAP), poden-
do ser mantidos, durante todo o pleito eleitoral, os 
mesmos endereços eletrônicos em uso antes do início 
da propaganda eleitoral.
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CONTEÚDO ORGÂNICO

A manifestação espontânea na internet de pessoas naturais em matéria polí-
tico-eleitoral, mesmo que sob a forma de elogio ou crítica a candidata, candi-
dato, partido político, federação ou coligação, não será considerada propagan-
da eleitoral, desde que seja realizada por pessoa identificada ou identificável 
- vedado o anonimato - e que não ofenda a honra e a imagem de terceiros ou 
divulgue fatos sabidamente inverídicos.

IMPULSIONAMENTO DE CONTEÚDO

É vedada a veiculação de qualquer tipo de propaganda eleitoral paga na inter-
net, excetuado o impulsionamento de conteúdos, desde que:

• seja identificado de forma inequívoca como tal;

Todo impulsionamento deverá conter, de forma clara e legível, o nú-
mero  de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) ou 
o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) da pessoa 
responsável, além da expressão “Propaganda Eleitoral”.

JURISPRUDÊNCIA SELECIONADA

ELEIÇÕES 2020. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO. RECURSO 
ESPECIAL. REPRESENTAÇÃO. PROPAGANDA ELEITORAL IR-
REGULAR. REDE SOCIAL. IMPULSIONAMENTO. CNPJ/CPF 
DO RESPONSÁVEL. INFORMAÇÃO CLARA E LEGÍVEL. OBRI-
GATORIEDADE. ART. 29, § 5º, DA RES.–TSE Nº 23.610/2019. MUL-
TA. IMPOSIÇÃO. PRECEDENTES. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 
REITERAÇÃO DE TESES. SÚMULA Nº 26/TSE. DESPROVIMEN-
TO.

1. O aresto regional está em harmonia com o entendimento firmado 
nesta Corte no sentido de que a ausência de indicação, de forma clara e 
legível, na propaganda eleitoral, do CNPJ do responsável pelo impulsio-
namento de conteúdo, em desacordo com o que dispõe o art. 29, § 5º, da 
Res.–TSE 23.610, enseja imposição da multa prevista no art. 57–C, § 2º, 
da Lei 9.504/97.



GUIA PRÁTICO DAS ELEIÇÕES 2022

95

2. A simples reiteração das teses já examinadas na decisão agravada não 
atende o princípio da dialeticidade recursal e atrai o óbice da Súmula nº 
26/TSE, segundo a qual “é inadmissível o recurso que deixa de impug-
nar especificamente fundamento da decisão recorrida que é, por si só, 
suficiente para a manutenção desta”. 3. Agravo regimental desprovido.
(TSE. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 060015236, Acórdão, 
Relator(a) Min. Carlos Horbach, Publicação: DJE - Diário da justiça eletrônica, Tomo 
61, Data 05/04/2022)

IMPULSIONAMENTO DE CONTEÚDO

• seja contratado exclusivamente por partidos políticos, federações, 
coligações, candidatas, candidatos e pessoas representantes (adminis-
tradores financeiros das campanhas);

JURISPRUDÊNCIA SELECIONADA

ELEIÇÕES 2020. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RE-
CURSO ESPECIAL ELEITORAL. PROPAGANDA ELEITORAL EM 
REDES SOCIAIS. PESSOA NATURAL NÃO CANDIDATA. IMPUL-
SIONAMENTO. ART. 57–C DA LEI Nº 9.504/97. VEDAÇÃO. SÚ-
MULA Nº 30/TSE. MULTA ALÉM DO MÍNIMO. POSSIBILIDADE. 
REINCIDÊNCIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO VERGASTADA. 
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. A pessoa natural não candidata a cargo eletivo não pode veicular pro-
paganda eleitoral na internet mediante o uso de impulsionamento, con-
forme vedação contida no art. 57–C da Lei nº 9.504/97. Precedentes.

2. A reincidência da conduta irregular de impulsionamento de conteúdos 
e o descumprimento pelo agravante de outras decisões judiciais limina-
res e condenatórias por semelhantes irregularidades justificam a majora-
ção da multa aplicada, com base no § 2º do art. 57–C da Lei n 9.504/1997.

3. Agravo interno a que se nega provimento.
(TSE. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 060025892, Acórdão, 
Relator(a) Min. Edson Fachin, Publicação: DJE - Diário da justiça eletrônica, Tomo 
41, Data 10/03/2022)
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IMPULSIONAMENTO DE CONTEÚDO

• seja contratado diretamente com provedor de aplicação de internet 
com sede e foro no país, ou de sua filial, sucursal, escritório, estabeleci-
mento ou representante legalmente estabelecido no país. O provedor 
de aplicação que pretenda prestar o serviço de impulsionamento deve-
rá se cadastrar na Justiça Eleitoral;

JURISPRUDÊNCIA SELECIONADA

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. ELEIÇÕES 2018. 
REPRESENTAÇÃO. GOVERNADOR. ART. 57–B, I, II E IV, § 5º, DA 
LEI 9.504/97. PROPAGANDA ELEITORAL IRREGULAR. INTER-
NET. BLOG. HOSPEDAGEM DIRETA OU INDIRETA EM PRO-
VEDOR LOCALIZADO NO PAÍS. OBRIGATORIEDADE. MULTA. 
DESPROVIMENTO.

1. Para fins de incidência do art. 57–B, I e II, da Lei 9.504/97, inexiste 
diferença entre blog e sítio, pois ambos devem ser hospedados, direta ou 
indiretamente, em provedor de serviço de internet estabelecido no país, 
medida que visa facilitar a fiscalização e a reprimenda a cargo da Justiça 
Eleitoral.

2. Na espécie, a manutenção de blog hospedado no exterior e que foi 
utilizado pelo agravante para divulgar propaganda eleitoral antecipada 
atrai a multa do § 5º do mesmo dispositivo.

3. Para reformar o aresto regional e afastar a existência de propaganda 
extemporânea ou os fundamentos da aplicação de multa acima do míni-
mo legal, seria necessário o reexame de fatos e provas, procedimento que 
encontra obstáculo na Súmula 24/TSE.

4. A sanção por desvios no regramento da propaganda eleitoral não viola 
a liberdade de expressão e de imprensa, pois não há garantia absoluta no 
Estado Democrático de Direito. Precedentes.

5. Agravo regimental desprovido.
(TSE. Recurso Especial Eleitoral nº 060547096, Acórdão, Relator(a) Min. Jorge Mus-
si, Publicação: DJE - Diário da justiça eletrônica, Tomo 165, Data 27/08/2019)
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IMPULSIONAMENTO DE CONTEÚDO

• tenha como objetivo promover ou beneficiar candidatas(os) ou suas 
agremiações, vedada a realização de propaganda negativa.

JURISPRUDÊNCIA SELECIONADA

ELEIÇÕES 2020. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ES-
PECIAL. SÚMULA 24. NÃO INCIDÊNCIA. PROPAGANDA IR-
REGULAR. IMPULSIONAMENTO PAGO DE CONTEÚDO NO 
FACEBOOK. MENSAGEM DIVULGADA COM CRÍTICAS DIRE-
CIONADAS A ADVERSÁRIO POLÍTICO. VIOLAÇÃO AO ART. 57-
C, § 3º, DA LEI 9.504/1997. ILÍCITO CONFIGURADO. DESPROVI-
MENTO.

1. Os argumentos apresentados pelo Agravante não conduzem à reforma 
da decisão.

2. Decisão monocrática que, ao dar provimento ao Recurso Especial, pro-
cedeu à valoração jurídica de premissas fáticas incontroversas, estabele-
cidas no acórdão Regional. Providência compatível com o Recurso Espe-
cial e que se mostra em conformidade com a orientação jurisprudencial 
do TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL, a qual “tem considerado não 
constituir questão de fato, mas de sua qualificação jurídica - portanto, 
susceptível de deslinde em recurso especial -, saber, a partir do exame 
do seu texto, se a mensagem questionada constitui ou não propaganda 
eleitoral” (REspe 19.752, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, DJe de 
12/11/2002). Não incidência do enunciado 24 da Súmula desta CORTE.

3. No caso, o Agravante realizou o impulsionamento pago de vídeo cujo 
conteúdo, além de divulgar realizações ocorridas durante sua gestão, con-
tém adjetivações negativas ao candidato adversário, qualificando-o como 
“mentiroso e covarde”.

4. A jurisprudência desta CORTE é no sentido de que o “o art. 57-C, § 
3º, da Lei das Eleições permite o impulsionamento de conteúdo de pro-
paganda eleitoral apenas para a finalidade de “ promover ou beneficiar 
candidatos ou suas agremiações”” (Rp. 0601861-36, Rel. Min. EDSON 
FACHIN, DJe de 7/10/2021).
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IMPULSIONAMENTO DE CONTEÚDO

JURISPRUDÊNCIA SELECIONADA

5. Considerados o nítido viés crítico e o intuito de desqualificar o adver-
sário, é certo que o conteúdo em questão não se insere na autorização le-
gal para a realização do impulsionamento, pois a “contratação de serviço 
de impulsionamento de conteúdo para tecer críticas a adversário viola o 
disposto no art. 57-C, § 3º, da Lei 9.504/97 (AgR-AREspe 0600062-25, 
Rel. Min. SÉRGIO BANHOS, DJe de 23/8/2021).

6. Conduta praticada pelo Agravante que caracteriza propaganda eleito-
ral irregular, ensejando aplicação de multa, nos termos do art. § 2º do art. 
57-C da Lei 9.504/97.

7. Agravo Regimental desprovido.
(TSE. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 060055085, Acórdão, Relator(a) Min. 
Alexandre de Moraes, Publicação: DJE - Diário da justiça, Tomo 48, Data 21/03/2022)

INFLUENCIADORAS E                                     
INFLUENCIADORES DIGITAIS

É vedada, configurando-se como propaganda eleitoral paga, a contra-
tação de pessoas físicas ou jurídicas para que realizem publicações de 
cunho político-eleitoral em seus perfis, páginas, canais, redes sociais ou 
aplicações de internet assimiladas, bem como em seus sítios eletrônicos.

CUIDADO COM A SANÇÃO!

A violação sujeita a usuária ou o usuário responsável e, quando compro-
vado seu prévio conhecimento, a pessoa beneficiária, à multa no valor 
de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R$ 30.000,00 (trinta mil reais) ou 
em valor equivalente ao dobro da quantia despendida, se esse cálculo 
superar o limite máximo da multa.
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PROVEDOR DE APLICAÇÃO                           
DE INTERNET

O provedor de aplicação de internet que possibilite o impulsionamen-
to pago de conteúdos deverá contar com canal de comunicação com 
suas usuárias e seus usuários e somente poderá ser responsabilizado por 
danos decorrentes do conteúdo impulsionado se, após ordem judicial 
específica, não tomar as providências para, no âmbito e nos limites téc-
nicos do seu serviço e dentro do prazo assinalado, tornar indisponível o 
conteúdo apontado como infringente pela Justiça Eleitoral.

Toda propaganda eleitoral em provedor de aplicação deve ser identi-
ficada como tal por candidatas, candidatos, partidos políticos, federa-
ções e coligações, observados o âmbito e os limites técnicos de cada 
aplicação de internet.

Por fim, o provedor de aplicação deverá ainda informar expressamente 
as usuárias e os usuários sobre a possibilidade de tratamento de seus 
dados pessoais para a veiculação de propaganda eleitoral, caso admita 
essa forma de propaganda.

LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE 
DADOS PESSOAIS (LGPD))

Caso a propaganda eleitoral envolva o tratamento de dado pessoal 
sensível, este deverá estar fundado em, pelo menos, uma das bases 
legais previstas no artigo 11 da LGPD.

Ademais, quando, a partir do tratamento de inferência ou cruza-
mento de bases de dados, for possível a identificação, ainda que 
indireta, de aspectos relacionados à origem racial ou étnica, con-
vicção religiosa, opinião política, filiação a sindicato ou a organi-
zação de caráter religioso, filosófico ou político, questões genéticas, 
biométricas ou sobre a saúde ou a vida sexual de uma pessoa, deve-
rá ser aplicado o regime jurídico reservado ao tratamento de dados 
pessoais sensíveis.
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MENSAGENS ELETRÔNICAS                           
E MENSAGENS INSTANTÂNEAS

As mensagens eletrônicas e as mensagens instantâneas enviadas por candida-
ta, candidato, partido político, federação ou coligação, por qualquer meio, de-
verão oferecer identificação completa da pessoa remetente, bem como dispor 
de mecanismo que permita à pessoa destinatária a solicitação de descadastra-
mento e eliminação dos seus dados pessoais, obrigada a pessoa remetente a 
providenciá-los no prazo de 48 (quarenta e oito) horas.

CUIDADO COM A SANÇÃO!

Caso as mensagens sejam enviadas após o término do prazo supracitado, 
as pessoas responsáveis pelo envio ficam sujeitas ao pagamento de mul-
ta no valor de R$ 100,00 (cem reais), por mensagem.

MENSAGENS ENVIADAS                            
POR ELEITORA OU ELEITOR

As mensagens eletrônicas e as mensagens instantâneas enviadas consensual-
mente por pessoa natural, de forma privada ou em grupos restritos de partici-
pantes, não se submetem às normas de propaganda eleitoral.

DISPARO EM MASSA

É vedada a realização de propaganda por meio de disparo em massa de men-
sagens instantâneas sem o consentimento da pessoa destinatária ou a partir 
da contratação de expedientes, tecnologias ou serviços não fornecidos pelo 
provedor de aplicação e em desacordo com seus termos de uso.

CUIDADO COM A SANÇÃO!

Abusos e excessos serão apurados e punidos nos termos do art. 22 da Lei 
Complementar nº 64/1990.
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PROPAGANDA ELEITORAL EM                          
SITES DE PESSOAS JURÍDICAS,                         

SITES OFICIAIS OU HOSPEDADOS EM 
ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS

É vedada, ainda que gratuitamente, a veiculação de propaganda eleitoral na 
internet em sítios de pessoas jurídicas, com ou sem fins lucrativos, bem como 
em sítios oficiais ou hospedados por órgãos ou por entidades da administra-
ção pública direta ou indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios.

CUIDADO COM A SANÇÃO!

A infratora ou o infrator estará sujeita(o) à multa no valor de R$ 
5.000,00 (cinco mil reais) a R$ 30.000,00 (trinta mil reais) ou em valor 
equivalente ao dobro da quantia despendida, se esse cálculo superar o 
limite máximo da multa.

UTILIZAÇÃO, DOAÇÃO OU CESSÃO                                                                
DE DADOS PESSOAIS                                     

E VENDA DE CADASTROS DE                             
ENDEREÇOS ELETRÔNICOS

É vedada, às pessoas relacionadas no art. 24 da Lei nº 9.504/1997 e às pessoas 
jurídicas de direito privado, a utilização, doação ou cessão de dados pessoais 
de seus clientes em favor de candidatas, candidatos, partidos políticos, fede-
rações ou coligações.

É vedada ainda às pessoas jurídicas e às pessoas naturais a venda de cadastros 
de endereços eletrônicos, incluindo a venda de números de telefone para dis-
paro em massa.

CUIDADO COM A SANÇÃO!

A violação dessa regra sujeita a pessoa responsável pela divulgação da 
propaganda e, quando comprovado seu prévio conhecimento, a pes-
soa beneficiária à multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R$ 
30.000,00 (trinta mil reais), sem prejuízo da aplicação de outras sanções 
cíveis ou criminais, bem como do disposto na LGPD.
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REMOÇÃO E SUSPENSÃO                 
DE CONTEÚDO

Sem prejuízo das sanções civis e criminais aplicáveis à(ao) responsável, a Jus-
tiça Eleitoral poderá determinar, por solicitação da(o) ofendida(o), a retirada 
de publicações que contenham agressões ou ataques a candidatas e candida-
tos em sítios da internet, inclusive redes sociais. As ordens judiciais de re-
moção de conteúdo 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.

A requerimento do Ministério Público, de candidata, candidato, partido polí-
tico, federação ou coligação, a Justiça Eleitoral poderá determinar, no âmbito 
e nos limites técnicos de cada aplicação de internet, a suspensão do acesso a 
todo conteúdo veiculado que deixar de cumprir as disposições da legislação 
eleitoral, devendo o número de horas de suspensão ser definido proporcio-
nalmente à gravidade da infração cometida em cada caso, duplicado a cada 
reiteração, observado o limite máximo de 24 (vinte e quatro) horas.

PERMISSÕES E VEDAÇÕES                
NO DIA DA ELEIÇÃO

É permitida a manifestação individual e silenciosa, da preferência da eleitora 
ou do eleitor por partido político, coligação, federação, candidata ou candida-
to, revelada exclusivamente pelo uso de bandeiras, broches, dísticos, adesivos 
e camisetas.

É vedado, até o término do horário de votação, com ou sem utilização de 
veículos:

•       aglomeração de pessoas portando vestuário padronizado ou instru-
mentos de propaganda;

•      caracterização de manifestação coletiva e/ou ruidosa;

•      abordagem, aliciamento, utilização de métodos de persuasão ou con-
vecimento;

•      distribuição de camisetas.
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BOM REGISTRAR

No recinto das seções eleitorais e juntas apuradoras, é 
proibido às servidoras e aos servidores da Justiça Elei-
toral, às mesárias e aos mesários e às escrutinadoras e 
aos escrutinadores o uso de vestuário ou objeto que 
contenha qualquer propaganda de partido político, 
coligação, federação, candidata ou candidato.

Para a fiscalização partidária, nos trabalhos de vota-
ção, só é permitido que, em seus crachás, constem o 
nome e a sigla do partido político, da federação ou 
da coligação a que sirvam, vedada a padronização do 
vestuário.

5.4 PRINCIPAIS DISPOSIÇÕES 
PENAIS RELATIVAS                                
À PROPAGANDA ELEITORAL

CRIMES NO DIA DA ELEIÇÃO

Constituem crimes no dia da eleição:

•    o uso de alto-falantes e amplificadores de som ou a promoção de comí-
cio ou carreata;

•     a arregimentação de eleitora e eleitor ou a propaganda de boca de urna; 

•    a divulgação de qualquer espécie de propaganda de partidos políticos 
ou de suas candidatas ou seus candidatos, não incluída a manutenção 
da propaganda que tenha sido divulgada na internet antes do dia da 
eleição; 

•    a publicação de novos conteúdos ou o impulsionamento de conteúdos 
nas aplicações de internet, podendo ser mantidos em funcionamento 
as aplicações e os conteúdos publicados anteriormente.
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CRIMES NO DIA DA ELEIÇÃO

CUIDADO COM A SANÇÃO!

As pessoas responsáveis poderão ser punidas com detenção de 6 (seis) 
meses a 1 (um) ano, com a alternativa de prestação de serviços à comu-
nidade pelo mesmo período, e multa no valor de R$ 5.320,50 (cinco mil, 
trezentos e vinte reais e cinquenta centavos) a R$ 15.961,50 (quinze mil, 
novecentos e sessenta e um reais e cinquenta centavos), podendo a mul-
ta, em caso de reincidência, ser aplicada em dobro

O DERRAME DE MATERIAL IMPRESSO 
DE PROPAGANDA, REALIZADO NO DIA 
OU NA VÉSPERA DA ELEIÇÃO, PODERÁ 
SER APURADO PARA EFEITO DA CUL-
PABILIDADE DAS ENVOLVIDAS OU DOS 
ENVOLVIDOS DIANTE DO CRIME DE DI-
VULGAÇÃO DE QUALQUER ESPÉCIE DE 
PROPAGANDA DE PARTIDOS POLÍTICOS 
OU DE SUAS CANDIDATAS OU SEUS 
CANDIDATOS.

CRIME DE CONTRATAÇÃO DE                    
PESSOAS PARA OFENDER A                                               

HONRA DE CANDIDATA, CANDIDATO,                      
PARTIDO POLÍTICO OU COLIGAÇÃO

Constitui crime a contratação direta ou indireta de grupo de pessoas com a finalidade espe-
cífica de emitir mensagens ou comentários na internet para ofender a honra ou desabonar 
a imagem de candidata, candidato, partido político ou coligação .
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CRIME DE CONTRATAÇÃO DE                    
PESSOAS PARA OFENDER A                                               

HONRA DE CANDIDATA, CANDIDATO,                      
PARTIDO POLÍTICO OU COLIGAÇÃO

CUIDADO COM A SANÇÃO!

As pessoas contratantes poderão ser punidas 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).

Já as pessoas contratadas poderão ser punidas com detenção de 6 (seis) 
meses a 1 (um) ano, com alternativa de prestação de serviços à comuni-
dade pelo mesmo período, e multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R$ 
30.000,00 (trinta mil reais).

Em caso de reincidência, as penas pecuniárias poderão ser aplicadas em 
dobro.

CRIME DE DISSEMINAÇÃO                          
DE FAKE NEWS

Constitui crime divulgar, na propaganda eleitoral ou durante período de campanha eleito-
ral, fatos que sabe inverídicos em relação a partidos ou candidatas e candidatos e capazes 
de exercer influência perante a eleitora e o eleitor, bem como produzir, oferecer ou vender 
vídeo com conteúdo inverídico acerca de partidos ou candidatas e candidatos.

CUIDADO COM A SANÇÃO!

As pessoas responsáveis poderão ser punidas com detenção de 2 (dois) 
meses a 1 (um) ano ou pagamento de 120 (cento e vinte) a 150 (cento e 
cinquenta) dias-multa.

Aumenta-se a pena de 1/3 (um terço) até metade se o crime:

•   é cometido por meio da imprensa, do rádio ou da 
televisão, ou por meio da internet ou de rede social, 
ou é transmitido em tempo real;

•    envolve menosprezo ou discriminação à condição de 
mulher ou à sua cor, raça ou etnia.
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CRIME DE CALÚNIA EM                           
PROPAGANDA ELEITORAL

Constitui crime caluniar alguém, na propaganda eleitoral ou para fins de propaganda, im-
putando-lhe falsamente fato definido como crime.

CUIDADO COM A SANÇÃO!

As pessoas responsáveis poderão ser punidas com detenção de 6 (seis) 
meses a 2 (dois) anos e pagamento de 10 (dez) a 40 (quarenta) dias-
-multa, incorrendo na mesma pena quem, sabendo falsa a imputação, a 
propala ou a divulga.

Aumenta-se a pena de 1/3 (um terço) até metade, se o crime é cometido: 

•     contra a(o) Presidente da República ou chefe de               
governo estrangeiro; 

•    contra funcionária ou funcionário pública(o), em 
razão de suas funções; 

•     na presença de várias pessoas, ou por meio que 
facilite a divulgação da ofensa; 

•    com menosprezo ou discriminação à condição de 
mulher ou à sua cor, raça ou etnia; 

•     por meio da internet ou de rede social ou com 
transmissão em tempo real.

•

PROVA DA VERDADE

A prova da verdade do fato imputado exclui o crime, 
mas não é admitida:

•  se, constituindo o fato imputado crime de ação pri-
vada, a pessoa ofendida não foi condenada por sen-
tença irrecorrível; 

•  se o fato é imputado à(ao) Presidente da República 
ou chefe de governo estrangeiro;

•  se do crime imputado, embora de ação pública, a 
pessoa ofendida foi absolvida por sentença irrecor-
rível.
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CRIME DE DIFAMAÇÃO EM                           
PROPAGANDA ELEITORAL

Constitui crime difamar alguém, na propaganda eleitoral ou para fins de propaganda, im-
putando-lhe fato ofensivo à sua reputação.

CUIDADO COM A SANÇÃO!

As pessoas responsáveis poderão ser punidas com detenção de 3 (três) 
meses a 1 (um) ano e pagamento de 5 (cinco) a 30 (trinta) dias-multa. 

Aumenta-se a pena de 1/3 (um terço) até metade, se o crime é cometido: 

•   contra a(o) Presidente da República ou chefe de go-
verno estrangeiro; 

• contra funcionária ou funcionário pública(o), em 
razão de suas funções;

• na presença de várias pessoas, ou por meio que faci-
lite a divulgação da ofensa; 

• com menosprezo ou discriminação à condição de 
mulher ou à sua cor, raça ou etnia; 

• por meio da internet ou de rede social ou com trans-
missão em tempo real.

EXCEÇÃO DA VERDADE

A exceção da verdade somente se admite se a pessoa 
ofendida é funcionária pública e a ofensa é relativa ao 
exercício de suas funções.
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CRIME DE INJÚRIA                                         
EM PROPAGANDA ELEITORAL

Constitui crime injuriar alguém, na propaganda eleitoral ou visando a fins de propaganda, 
ofendendo-lhe a dignidade ou o decoro. 

CUIDADO COM A SANÇÃO!

As pessoas responsáveis poderão ser punidas com detenção de até 6 
(seis) meses ou pagamento de 30 (trinta) a 60 (sessenta) dias-multa. 

Se a injúria consistir em violência ou em vias de fato, que, por sua natu-
reza ou meio empregado, considere-se aviltante, a pena será de detenção 
de 3 (três) meses a 1 (um) ano e pagamento de 5 (cinco) a 20 (vinte) dias-
-multa, além das penas correspondentes à violência previstas no Código 
Penal. 

Aumenta-se a pena de 1/3 (um terço) até metade, se o crime é cometido: 

•    contra a(o) Presidente da República ou chefe de go-
verno estrangeiro; 

• contra funcionária ou funcionário pública(o), em 
razão de suas funções;

• na presença de várias pessoas, ou por meio que faci-
lite a divulgação da ofensa; 

• com menosprezo ou discriminação à condição de 
mulher ou à sua cor, raça ou etnia; 

• por meio da internet ou de rede social ou com trans-
missão em tempo real.

HIPÓTESES DE NÃO APLICAÇÃO DA PENA

O juiz pode deixar de aplicar a pena:

•      se a pessoa ofendida, de forma reprovável, provocou 
diretamente a injúria;

• no caso de retorsão imediata que consista em outra 
injúria.
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CRIME DE DENUNCIAÇÃO                                
CALUNIOSA NA PROPAGANDA                         

ELEITORAL

Constitui crime dar causa à instauração de investigação policial, de processo judicial, de 
investigação administrativa, de inquérito civil ou ação de improbidade administrativa, atri-
buindo a alguém a prática de crime ou ato infracional de que o sabe inocente, com finali-
dade eleitoral. 

CUIDADO COM A SANÇÃO!

As pessoas responsáveis poderão ser punidas com reclu-
são, de 2 (dois) a 8 (oito) anos, e multa, incorrendo na 
mesma pena quem, comprovadamente ciente da ino-
cência da pessoa denunciada e com finalidade eleitoral, 
divulga ou propala, por qualquer meio ou forma, o ato 
ou fato que lhe foi falsamente atribuído.

Aumenta-se a pena de sexta parte se a(o) agente se serve 
do anonimato ou de nome suposto; diminui-se a pena 
de metade se a imputação é de prática de contravenção. 

CRIME DE VIOLÊNCIA POLÍTICA                 
CONTRA A MULHER

Constitui crime assediar, constranger, humilhar, perseguir ou ameaçar, por qualquer meio, 
candidata a cargo eletivo ou detentora de mandato eletivo, utilizando-se de menosprezo ou 
discriminação à condição de mulher ou à sua cor, raça ou etnia, com a finalidade de impedir 
ou de dificultar a sua campanha eleitoral ou o desempenho de seu mandato eletivo.  

CUIDADO COM A SANÇÃO!

As pessoas responsáveis poderão ser punidas com reclu-
são de 1 (um) a 4 (quatro) anos e multa. 

Aumenta-se a pena em 1/3 (um terço) se o crime é co-
metido contra mulher gestante, maior de 60 (sessenta) 
anos ou com deficiência.
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CRIME DE COMPRA DE VOTOS

Constitui crime dar, oferecer, prometer, solicitar ou receber, para si ou para outrem, dinhei-
ro, dádiva, ou qualquer outra vantagem, para obter ou dar voto e para conseguir ou prome-
ter abstenção, ainda que a oferta não seja aceita. 

CUIDADO COM A SANÇÃO!

As pessoas responsáveis poderão ser punidas com reclu-
são de até 4 (quatro) anos e pagamento de 5 (cinco) a 15 
(quinze) dias-multa.

FIQUE INFORMADA(O)!

Toda cidadã ou todo cidadão que tiver conhecimento de 
infração penal prevista na legislação eleitoral deverá co-
municá-la ao juiz da zona eleitoral onde aquela se verifi-
cou.
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6. CONDUTAS 
VEDADAS 
AOS AGENTES 
PÚBLICOS EM 
CAMPANHA 
ELEITORAL
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Considera-se agente pública(o), para fins eleitorais, quem exerce, ainda que transi-
toriamente ou sem remuneração, por eleição, nomeação, designação, contratação ou 
qualquer outra forma de investidura ou vínculo, mandato, cargo, emprego ou função 
nos órgãos ou entidades da administração pública direta, indireta ou fundacional.

São proibidas às agentes e aos agentes públicas(os), servidoras e servidores ou não, 
as seguintes condutas tendentes a afetar a igualdade de oportunidades entre pessoas 
candidatas nos pleitos eleitorais:

REFERÊNCIAS:
Lei nº 9.504/1997
Resolução nº 23.610/2019
Resolução nº 23.671/2021
Demais disposições normativas 
eleitorais
Jurisprudência

6.1 AGENTE PÚBLICA(O) PARA 
FINS ELEITORAIS

6.2  MODALIDADES DE 
CONDUTAS VEDADAS

CEDER OU USAR BENS PÚBLICOS

É proibido ceder ou usar, em benefício de candidata, candidato, partido político, federação 
ou coligação, bens móveis ou imóveis pertencentes à administração direta ou indireta da 
União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, ressalvada a rea-
lização de convenção partidária.
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CEDER OU USAR BENS PÚBLICOS

Tal proibição não se aplica: 

• ao uso, em campanha, de transporte oficial pela(o) 
Presidente da República, desde que ressarcidas as 
despesas aos cofres públicos pelo partido, federação 
ou coligação a que esteja vinculado;

• ao uso, em campanha, pelas candidatas e pelos 
candidatos à reeleição aos cargos de Presidente e 
Vice-Presidente da República, de Governador ou 
Governadora e Vice-Governador ou Vice-Governa-
dora de Estado e do Distrito Federal, de Prefeita(o) 
e Vice-Prefeita(o), de suas residências oficiais, com 
os serviços inerentes à sua utilização normal, para 
realização de contatos, encontros e reuniões perti-
nentes à própria campanha, desde que não tenham 
caráter de ato público.

DE OLHO NA EXCEÇÃO!

USAR MATERIAIS OU                           
SERVIÇOS PÚBLICOS

É proibido usar materiais ou serviços, custeados pelos governos ou casas legislativas, que ex-
cedam as prerrogativas consignadas nos regimentos e nas normas dos órgãos que integram.

CEDER OU USAR PESSOA                             
SERVIDORA PÚBLICA PARA COMITÊ 

DE CAMPANHA ELEITORAL

É proibido ceder pessoa servidora pública ou empregada da administração direta ou indire-
ta federal, estadual ou municipal do Poder Executivo, ou usar de seus serviços para comitês 
de campanha eleitoral de candidata, candidato, partido político, federação ou coligação, 
durante o horário de expediente normal, salvo se a pessoa servidora ou empregada estiver 
licenciada.
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USAR PROMOCIONALMENTE BENS 
OU SERVIÇOS PÚBLICOS

É proibido fazer ou permitir uso promocional em favor de candidata, candidato, partido 
político, federação ou coligação, de distribuição gratuita de bens e serviços de caráter social 
custeados ou subvencionados pelo Poder Público.

NOMEAR, ADMITIR, TRANSFERIR OU 
DISPENSAR SERVIDOR PÚBLICO 

É proibido, nos 3 (três) meses que antecedem a eleição até a posse das(os) eleitas(os), no-
mear, contratar ou, de qualquer forma, admitir, demitir sem justa causa, suprimir ou rea-
daptar vantagens ou, por outros meios, dificultar ou impedir o exercício funcional e, ainda, 
ex officio, remover, transferir ou exonerar servidora ou servidor pública(o), na circunscrição 
do pleito, sob pena de nulidade de pleno direito, ressalvadas:

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

• a nomeação para cargos do Poder Judiciário, do Ministério Público, dos 
Tribunais ou Conselhos de Contas e dos órgãos da Presidência da Re-
pública;

• a nomeação das(os) aprovadas(os) em concursos públicos homologados 
até o início daquele prazo;

• a nomeação ou contratação necessária à instalação ou ao funcionamen-
to inadiável de serviços públicos essenciais, com prévia e expressa auto-
rização da(o) Chefe do Poder Executivo;

• a transferência ou a remoção ex officio de militares, de policiais civis e 
de agentes penitenciárias(os).

TRANSFERIR VOLUNTARIAMENTE 
RECURSOS

É proibido, nos 3 (três) meses que antecedem a eleição até a sua realização, fazer transfe-
rência voluntária de recursos da União aos Estados e Municípios, e dos Estados aos Muni-
cípios, 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.
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JURISPRUDÊNCIA SELECIONADA

ELEIÇÕES 2020. AGRAVO INTERNO. PREFEITO. CONDUTA VEDADA 
A AGENTE PÚBLICO. PUBLICIDADE INSTITUCIONAL EM PERÍODO 
VEDADO. ART. 73, VI, B, DA LEI Nº 9.504/1997. DESNECESSIDADE DE 
VIÉS ELEITORAL. ILÍCITO DE NATUREZA OBJETIVA. RESPONSA-
BILIDADE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO. DEVER DE ZELO. EN-
TENDIMENTO CONSOLIDADO DO TSE. SÚMULA Nº 30/TSE. AGRA-
VO DESPROVIDO.

1. A teor da moldura fática delineada no acórdão regional, foi veiculada em 
canal oficial de comunicação da Administração Pública, em período proibido, 
publicidade institucional de obras realizadas pelo governo municipal, sem de-
monstração de situação excepcional de grave e urgente necessidade pública au-
torizativa de tal procedimento.

2. A caracterização de conduta vedada por divulgação de propaganda institu-
cional em período proibido, prevista no art. 73, VI, b, da Lei nº 9.504/1997, é 
ilícito de natureza objetiva que independe da finalidade eleitoral do ato. Prece-
dentes.

REALIZAR PROPAGANDA INSTITUCIO-
NAL EM PERÍODO ELEITORAL

É proibido, nos 3 (três) meses que antecedem a eleição até a sua realização, com exceção da 
propaganda de produtos e serviços que tenham concorrência no mercado, autorizar publi-
cidade 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.

A proibição se aplica apenas às agentes públicas e aos agen-
tes públicos das esferas administrativas cujos cargos estejam 
em disputa na eleição.

DE OLHO NA EXCEÇÃO!
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3. O chefe do Poder Executivo é responsável pela divulgação da publicidade 
institucional em site oficial da Prefeitura, por ser sua atribuição zelar pelo con-
teúdo nele veiculado. Precedentes.

4. A decisão regional está em harmonia com a jurisprudência desta Corte Supe-
rior, aplicando–se o óbice do Enunciado Sumular nº 30/TSE.

5. Agravo a que se nega provimento. 

(TSE. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 060026376, Acórdão, Re-
lator(a) Min. Edson Fachin, Publicação:  DJE - Diário da justiça eletrônica, Tomo 215, Data 
22/11/2021)

FAZER PRONUNCIAMENTO EM                 
CADEIA DE RÁDIO E TELEVISÃO

É proibido, nos 3 (três) meses que antecedem a eleição até a sua realização, fazer pronun-
ciamento em cadeia de rádio e de televisão fora do horário eleitoral gratuito, salvo quando, 
a critério da Justiça Eleitoral, tratar-se de matéria urgente, relevante e característica das 
funções de governo.

A proibição se aplica apenas às agentes públicas e aos agen-
tes públicos das esferas administrativas cujos cargos estejam 
em disputa na eleição.

DE OLHO NA EXCEÇÃO!

REALIZAR DESPESAS EXCESSIVAS 
COM PROPAGANDA INSTITUCIONAL

É proibido realizar, no primeiro semestre do ano da eleição, despesas com publicidade dos 
órgãos públicos ou das respectivas entidades da administração indireta que excedam a mé-
dia dos gastos no primeiro semestre dos 3 (três) últimos anos que antecedem o pleito.
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FAZER REVISÃO GERAL                                
DE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORAS 

OU SERVIDORES

É proibido fazer, na circunscrição do pleito, revisão geral da remuneração das servidoras 
públicas e dos servidores públicos que exceda a recomposição da perda de seu poder aqui-
sitivo ao longo do ano da eleição, nos 180 (cento e oitenta) dias que antecedem a eleição até 
a posse das pessoas eleitas.

JURISPRUDÊNCIA SELECIONADA

RECURSO ORDINÁRIO. ELEIÇÕES 2014. GOVERNADOR. AÇÃO DE 
INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL (AIJE). CONDUTA VEDADA. 
ART. 73, VIII, DA LEI 9.504/97. ABUSO DE PODER POLÍTICO. ART. 22 
DA LC N° 64/90. REVISÃO GERAL DA REMUNERAÇÃO ACIMA DA 
INFLAÇÃO. CONFIGURAÇÃO. GRAVIDADE. PARÂMETRO ADOTADO 
A PARTIR DA LC N° 135/2010. INCLUSÃO DO INCISO XVI AO ART. 22 
DA LC N° 64/90. POTENCIALIDADE. CRITÉRIO SUPERADO. OPÇÃO 
LEGISLATIVA. MANDATO. TRANSCURSO DO PRAZO. CASSAÇÃO 
PREJUDICADA. INELEGIBILIDADE. INCIDÊNCIA. RESULTADO ÜTIL 
E PRÁTICO DO RECURSO. PRESERVAÇÃO NESSA PARTE. REFORMA 
PARCIAL DO ACÓRDÃO REGIONAL. RECURSO ORDINÁRIO DO PAR-
QUET. PROVIMENTO. RECURSO ESPECIAL DO INVESTIGADO. RECE-
BIMENTO NA VIA ORDINÁRIA. FUNGIBILIDADE. DESPROVIMENTO.

1. O caso versa sobre a expedição de diploma nas eleições estaduais, razão pela 
qual é cabível a interposição de recurso ordinário. O princípio da fungibilidade 
recursal autoriza, na espécie, o recebimento do recurso especial como ordinário.

2. O art. 73, VIII, da Lei no 9.504/97 veda ao agente público fazer, na circunscri-
ção do pleito, revisão geral da remuneração (lato sensu) dos servidores públicos 
que exceda a recomposição da perda de seu poder aquisitivo ao longo do ano 
da eleição, a partir do início do prazo estabelecido no art. 7º do mesmo diploma 
legal até a posse dos eleitos.

3. A interpretação estritamente literal do aludido artigo - de modo a entender 
que revisão geral apta a caracterizar ilícito eleitoral é somente aquela que en-
globa todos os servidores da circunscrição do pleito - não é a que melhor se 
coaduna com a finalidade precípua da norma de regência, que é a de proteger a 
normalidade e a legitimidade do prélio eleitoral da influência do poder político. 
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Assim, revela-se defeso ao agente público conceder reajuste remuneratório que 
exceda a recomposição da perda do poder aquisitivo, no período vedado, a ser-
vidores que representem quantia significativa dos quadros geridos. 

4. A proibição quanto ao incremento do valor percebido pelos servidores a títu-
lo de contraprestação do trabalho prestado alcança qualquer das parcelas pagas 
sob essa rubrica, de modo que, para fins do art. 73, VIII, da Lei das Eleições, não 
há como distinguir vencimento-base de remuneração final.

5. A aplicação da sanção mais severa do § 5º do art. 73 da Lei n° 9.504/97 de-
manda juízo de proporcionalidade. Precedentes.

6. A aferição da gravidade - se positiva a percepção - afasta a possibilidade de 
se aplicar apenas a sanção pecuniária, porquanto se revelaria desproporcional à 
conduta praticada.

7. O abuso do poder político decorre da utilização da estrutura da administração 
pública em benefício de determinada candidatura ou, ainda, como forma de 
prejudicar adversário.

[...]

13. Recurso especial de Luiz Fernando de Souza recebido como ordinário e a 
ele negado provimento. Recurso ordinário do Parquet provido para julgar total-
mente procedente a AIJE.

(TSE. Recurso Ordinário nº 763425, Acórdão, Relator(a) Min. João Otávio De Noronha, Rela-
tor(a) designado(a) Min. Tarcisio Vieira De Carvalho Neto, Publicação:  DJE - Diário da justi-
ça eletrônica, Tomo 92, Data 17/05/2019, Página 16-17)

CONDUTA VEDADA À ADMINISTRA-
ÇÃO PÚBLICA

No ano em que se realizar eleição, fica proibida a distribuição gratuita de bens, valores ou 
benefícios por parte da administração pública, exceto nos casos de calamidade pública, 
de estado de emergência ou de programas sociais autorizados em lei e já em execução or-
çamentária no exercício anterior, casos em que o Ministério Público poderá promover o 
acompanhamento de sua execução financeira e administrativa.

Além disso, nos anos eleitorais, os programas sociais acima não poderão ser executados por 
entidade nominalmente vinculada a candidata ou candidato ou por essa(e) mantida.
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CUIDADO COM A SANÇÃO!

Em caso de violaçãoàs regras mencionadas, poderão ser aplicadas as se-
guintes sanções: 

› suspensão imediata da conduta vedada, quando for 
o caso; 

› multa aplicável às pessoas responsáveis pela con-
duta e aos partidos políticos, às federações, às co-
ligações, às candidatas e aos candidatos que dela 
se beneficiaram, no valor entre R$ 5.320,50 (cinco 
mil, trezentos e vinte reais e cinquenta centavos) a 
R$ 106.410,00 (cento e seis mil, quatrocentos e dez 
reais), com possibilidade de duplicação a cada rein-
cidência;

› cassação do registro ou do diploma da candidata ou 
candidato beneficiada(o);

› outras sanções de caráter constitucional, adminis-
trativo ou disciplinar fixadas pelas demais leis vi-
gentes.

BOM REGISTRAR

A penalidade pela prática da conduta vedada deve 
ser proporcional à sua gravidade, ou seja, uma con-
duta vedada pode ser sancionada apenas com multa 
ou com a determinação de cessação do ato, não sig-
nificando que sempre e necessariamente implique a 
cassação de registro ou diploma da candidata ou do 
candidato beneficiada(o).

CONTRATAÇÃO DE SHOW AR-
TÍSTICO EM INAUGURAÇÃO                                            

DE OBRA PÚBLICA

Nos 3 (três) meses que antecedem as eleições, na realização de inaugurações, é vedada a 
contratação de shows artísticos pagos com recursos públicos.

CUIDADO COM A SANÇÃO!

A candidata ou o candidato beneficiada(o), agente pública(o) ou não, 
ficará sujeita(o) à cassação do registro ou do diploma, sem prejuízo da 
suspensão imediata da conduta. 
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COMPARECIMENTO DE CANDIDATA 
OU CANDIDATO EM INAUGURAÇÃO 

DE OBRA PÚBLICA

Nos 3 (três) meses que precedem a eleição, é proibido a qualquer candidata ou candidato 
comparecer a inaugurações de obras públicas.

CUIDADO COM A SANÇÃO!

A infratora ou o infrator ficará sujeita(o) à cassação do registro ou do 
diploma.
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7. ARRECADAÇÃO 
DE RECURSOS E 
FINANCIAMENTO DE 
CAMPANHA
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PRÉ-REQUISITOS

Somente poderão promover a arrecadação de recursos para campanha eleitoral as 
candidatas, os candidatos e os partidos que cumprirem os seguintes pré-requisitos:

REFERÊNCIAS:
Lei nº 9.504/1997
Resolução nº 23.604/2019
Resolução nº 23.605/2019
Resolução nº 23.607/2019
Resolução nº 23.664/2021
Resolução nº 23.665/2021
Demais disposições normativas 
eleitorais
Jurisprudência

7.1  ARRECADAÇÃO DE 
RECURSOS

CANDIDATAS                
E CANDIDATOS

PARTIDOS                
POLÍTICOS

 3 preenchimento do Requerimento do 
Registro de Candidatura;

 3 registro ou a anotação conforme o caso, 
no respectivo órgão da Justiça Eleitoral;

 3 inscrição no Cadastro Nacional da Pes-
soa Jurídica (CNPJ); 

 3 inscrição no Cadastro Nacional da Pes-
soa Jurídica (CNPJ); 

 3 abertura de conta bancária específica 
para registro da movimentação finan-
ceira de campanha eleitoral, em insti-
tuição financeira com carteira comer-
cial reconhecida pelo Banco Central do 
Brasil; 

 3 abertura de conta bancária específica 
para registro da movimentação finan-
ceira de campanha eleitoral, em insti-
tuição financeira com carteira comer-
cial reconhecida pelo Banco Central do 
Brasil;  

 3 emissão de recibos eleitorais, na hipóte-
se de doações estimáveis em dinheiro e 
doações pela internet.

 3 emissão de recibos de doação nas 
prestações de contas anuais do partido, 
observadas as exigências contidas nas 
regulamentações do TSE.
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ATENÇÃO PARA O PRAZO DE ABERTURA                      
DA CONTA BANCÁRIA! 

Como destacado, tanto candidata ou candidato quanto partido político devem abrir 
contas bancárias específicas para registrar a movimentação financeira da campanha 
eleitoral, ainda que não ocorra arrecadação e/ou movimentação de recursos financei-
ros.

Após a disponibilização do CNPJ da candidata ou candidato, esta ou este terá o prazo 
de 10 (dez) dias para abrir a conta bancária.

O partido político que ainda não abriu a conta bancária “Doações para Campanha” 
possui o prazo de até o dia 15 de agosto de 2022 para fazê-lo.

ATENÇÃO, PARTIDOS POLÍTICOS!

Os partidos políticos devem abrir contas bancárias para a movimentação financeira 
das receitas de acordo com a sua origem, destinando contas específicas para a movi-
mentação dos recursos provenientes: 

› do Fundo Partidário  (abertura obrigatória);

A obrigatoriedade de abertura de conta bancária eleitoral 
não se aplica nas seguintes hipóteses:

›   em circunscrição onde não exista agência bancária 
nem posto de atendimento;

›   em que a candidata ou o candidato renunciou ao re-
gistro, desistiu da candidatura, teve o registro inde-
ferido ou foi substituído antes do fim do prazo de 
10 (dez) dias a contar da emissão do CNPJ de cam-
panha, desde que não haja indícios de arrecadação 
de recursos e realização de gastos eleitorais.

DE OLHO NA EXCEÇÃO!

BOM REGISTRAR

As candidatas e os candidatos a Vice e a suplente NÃO 
são obrigadas(os) a abrir conta bancária específica. 
Caso o façam, os respectivos extratos bancários deverão 
compor a prestação de contas das(os) titulares.
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› da conta “Doações para Campanha” (abertura obrigatória);

› da conta “Outros Recursos” (abertura obrigatória somente na ocorrência de mo-
vimentação de recursos dessa natureza);

› dos destinados ao programa de promoção e difusão da participação política das 
mulheres  (abertura obrigatória);

› do FEFC (abertura obrigatória somente na ocorrência de movimentação de re-
cursos dessa natureza).

Os recursos destinados às campanhas eleitorais, respeitados os limites previstos, so-
mente são admitidos quando provenientes de:

› recursos próprios das candidatas ou dos candidatos;

› doações financeiras ou estimáveis em dinheiro de pessoas físicas;

› doações de outros partidos políticos e de outras candidatas ou candidatos;

› comercialização de bens e/ou serviços ou promoção de eventos de arrecadação 
realizados diretamente pela candidata ou candidato ou pelo partido político;

› 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 das suas filiadas ou seus filiados; 

CUIDADO COM A SANÇÃO!

O uso de recursos financeiros para o pagamento de gastos eleitorais 
que não provenham das contas específicas implicará a desaprovação da 
prestação de contas do partido político ou da candidata ou do candi-
dato, podendo esta(e) ter cancelado o registro da sua candidatura ou 
cassado o seu diploma, caso comprovado abuso do poder econômico.

7.2  ORIGEM DOS RECURSOS             
DE CAMPANHA
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• da comercialização de bens, serviços ou promoção de eventos de arreca-
dação; 

• de rendimentos decorrentes da locação de bens próprios dos                                                             
partidos políticos;

› rendimentos gerados pela aplicação de suas disponibilidades.

RECURSOS PRÓPRIOS DAS(OS)                                  
CANDIDATAS(OS)

BENS MÓVEIS E IMÓVEIS

A candidata ou o candidato pode utilizar bens próprios na campanha, desde que com-
provado que já integravam seu patrimônio antes do pedido de registro de candidatura.

RECURSOS FINANCEIROS PRÓPRIOS

A candidata ou candidato também poderá aportar recursos próprios em sua campanha, 
desde que obedecido o percentual de até 10% (dez por cento) do limite previsto para 
gastos de campanha no cargo em que concorrer.

A CANDIDATA OU O CANDIDATO PODE                             
REPASSAR A TERCEIRO VALORES PARA                                                                       
DOAÇÃO À PRÓPRIA CAMPANHA?

NÃO! É vedada a aplicação indireta de recursos próprios mediante a utilização de do-
ação a interposta pessoa, com a finalidade de burlar o limite de utilização de recursos 
próprios.

RECURSOS PRÓPRIOS DA CANDIDATA OU DO 
CANDIDATO A VICE OU SUPLENTE

Na hipótese de utilização de recursos próprios das candidatas ou dos candidatos a Vice 
ou suplente, os valores serão somados aos recursos próprios da titular ou do titular para 
aferição do limite de gastos com a campanha.

NÃO ESTÃO SUJEITAS AO LIMITE DE 
GASTOS COM A CAMPANHA AS DESPE-
SAS COM ADVOGADA/ADVOGADO OU 

CONTADORA/CONTADOR.
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DOAÇÃO REALIZADA POR PESSOA FÍSICA              
A CANDIDATAS OU CANDIDATOS

A doação realizada a candidata ou candidato por pessoa física deve observar o limite 
de 10% (dez por cento) do rendimento bruto auferido pelo doador no ano-calendário 
anterior à eleição. 

CESSÃO OU DOAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS                                                                                                                                       
E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRÓPRIOS 

São permitidas doações estimáveis em dinheiro relativas à utilização de bens móveis 
ou imóveis de propriedade da doadora ou do doador, bem como à prestação de ser-
viços próprios, desde que o valor estimado não ultrapasse o limite de R$ 40.000,00 
(quarenta mil reais).

O limite percentual para doação pecuniária a candidata ou 
candidato não é aplicado na cessão de bens móveis ou imó-
veis de propriedade do doador e na prestação de serviço, 
que contam com regulamentação específica.
(Para mais informações, ver tópico “CESSÃO OU DOAÇÃO DE BENS MÓ-
VEIS E IMÓVEIS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRÓPRIOS”)

DE OLHO NA EXCEÇÃO!

BOM REGISTRAR

As doações financeiras de valor igual ou superior a     
R$ 1.064,10 (mil e sessenta e quatro reais e dez cen-
tavos) SOMENTE poderão ser realizadas mediante a 
transferência eletrônica entre as contas bancárias da 
doadora ou doador e da beneficiária ou do beneficiá-
rio da doação ou por cheque cruzado e nominal.

CUIDADO COM A SANÇÃO!

A doação acima dos limites fixados, seja na doação de pessoa física ou 
no aporte de recursos próprios da candidata ou do candidato, sujeita 
a infratora ou o infrator ao pagamento de multa no valor de até 100% 
(cem por cento) da quantia em excesso, sem prejuízo de a candidata ou 
o candidato responder por abuso do poder econômico.
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EMPRÉSTIMO PARA A CAMPANHA

É permitida, tanto por candidata ou candidato quanto por partido político, a contra-
tação de empréstimos para campanha eleitoral, desde que obtidos junto a entidades 
autorizadas pelo Banco Central.

Além disso, no caso de candidata ou candidato, devem ser observadas as seguintes 
exigências legais: 

› os recursos recebidos devem ser caucionados por bem(ns) integrantes de seu 
patrimônio, no momento do registro da candidatura;

› não devem ultrapassar a capacidade de pagamento decorrente dos rendimentos 
de sua atividade econômica.

FINANCIAMENTO COLETIVO – VAQUINHA                      
ELEITORAL OU CROWDFUNDING

A partir do dia 15 de maio de 2022, é facultada às pré-candidatas ou aos pré-candi-
datos a arrecadação prévia de recursos na forma de financiamento coletivo, também 
conhecida como vaquinha eleitoral ou crowdfunding, cujos recursos somente poderão 
vir a ser utilizados após a efetivação do registro de candidatura.

FIQUE INFORMADa(0)!

A candidata ou o candidato e o partido político deverão 
comprovar, até a entrega da prestação de contas final, à 
Justiça Eleitoral: 

3 a realização do empréstimo por meio de documen-
tação legal e idônea;

3 na hipótese de candidata ou de candidato, a inte-
gral quitação do empréstimo em relação aos recur-
sos aplicados em campanha.

FIQUE INFORMADA(O)!

Caso a(o) pré-candidata(o) possua interesse nessa modali-
dade prévia de arrecadação de recursos, deve ficar atenta(o) 
à regularidade da entidade arrecadadora junto ao TSE para 
não incorrer em risco de inviabilização da utilização dos re-
cursos na campanha eleitoral.
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REQUISITOS A SEREM OBSERVADOS PELAS  
ENTIDADES ARRECADADORAS

› realização de cadastro prévio na Justiça Eleitoral, observado o atendimento, nos 
termos da lei e da regulamentação expedida pelo Banco Central do Brasil, dos 
critérios para operar arranjos de pagamento;

› identificação obrigatória, com o nome completo e o número de inscrição no 
cadastro de pessoas físicas (CPF) de cada doadora ou doador, o valor das quan-
tias doadas individualmente, a forma de pagamento e as datas das respectivas 
doações;

› disponibilização, em sítio eletrônico, de lista com identificação das doadoras e 
doadores e das respectivas quantias doadas, a ser atualizada instantaneamente a 
cada nova doação, cujos endereço eletrônico bem como a identificação da insti-
tuição arrecadadora devem ser informados à Justiça Eleitoral, na forma por ela 
fixada;

› emissão obrigatória de recibo de comprovação para cada doação realizada, sob a 
responsabilidade da entidade arrecadadora;

› envio imediato para a Justiça Eleitoral, na forma por ela estabelecida, e para a 
candidata ou candidato de todas as informações relativas à doação;

› ampla ciência a pré-candidatas(os), candidatas(os) e eleitoras(es) acerca das ta-
xas administrativas a serem cobradas pela realização do serviço;

› não aceitação do recebimento de doações oriundas de pessoas jurídicas, de ori-
gem estrangeira ou de pessoa física permissionária de serviço público (fontes 
vedadas);

› observância do Calendário Eleitoral para arrecadação de recursos, especialmen-
te quanto ao preenchimento dos pré-requisitos legais a sua realização;

› movimentação dos recursos captados na conta bancária destinada ao recebi-
mento de doações para campanha;

› observância dos dispositivos da legislação eleitoral relacionados à propaganda 
na internet.

O QUE ACONTECE CASO NÃO SEJA SOLICITADO                                                             
O REGISTRO DE CANDIDATURA?

A entidade arrecadadora deverá devolver os valores arrecadados às doadoras ou aos 
doadores na forma e nas condições acordadas entre a entidade e a pré-candidata ou 
pré-candidato.

7.3 FUNDO ESPECIAL                             
DE FINANCIAMENTO DE 
CAMPANHA (FEFC)
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COMERCIALIZAÇÃO DE BENS E/OU                              
SERVIÇOS OU PROMOÇÃO DE EVENTOS PARA                               
ARRECADAÇÃO DE RECURSOS

É permitida, tanto por candidata ou candidato quanto por partido político, a comer-
cialização de bens e/ou serviços ou a promoção de eventos para arrecadação de recur-
sos para campanha eleitoral, desde que seja comunicada formalmente sua realização à 
Justiça Eleitoral com antecedência mínima de 5 (cinco) dias úteis e que seja mantida, 
à disposição da Justiça Eleitoral, a documentação necessária à comprovação de sua 
realização e de seus custos, despesas e receita obtida.

Os comprovantes relacionados ao recebimento desses recursos deverão conter refe-
rência que o valor recebido caracteriza doação eleitoral, com menção ao limite legal 
de doação, advertência de que a doação acima de tal limite poderá gerar a aplicação de 
multa de até 100% (cem por cento) do valor do excesso e de que devem ser observadas 
as vedações da lei eleitoral.

O QUE É O FEFC?

O Fundo Especial de Financiamento de Campanha, popularmente conhecido como 
FEFC, é um fundo público, constituído por dotações orçamentárias da União em ano 
eleitoral, destinado ao financiamento de campanhas de candidatas e candidatos em 
valor, ao menos equivalente:  

› ao definido pelo Tribunal Superior Eleitoral, a cada eleição, com base nos parâ-
metros definidos em lei;

OS VALORES ARRECADADOS CONSTI-
TUEM DOAÇÃO E DEVEM OBSERVAR AS 
REGRAS PARA O RECEBIMENTO DESTA 
FONTE DE RECURSO, DEVENDO TODAS 
AS DESPESAS E RECEITAS RELATIVAS À 
REALIZAÇÃO DO EVENTO SEREM COM-
PROVADAS POR DOCUMENTAÇÃO IDÔ-
NEA.

7.3 FUNDO ESPECIAL                             
DE FINANCIAMENTO DE 
CAMPANHA (FEFC)
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›    ao percentual do montante total dos recursos da reserva específica a programa-

ções decorrentes de emendas de bancada estadual impositiva, que será encami-
nhado no projeto de lei orçamentária anual.

DISPONIBILIZAÇÃO E DIVULGAÇÃO                                                 
DOS RECURSOS DO FEFC

O Tesouro Nacional deverá disponibilizar os recursos do FEFC em conta especial do 
Banco do Brasil à disposição do TSE até 1º de junho de 2022.

Nos 15 (quinze) dias subsequentes ao depósito, o TSE deverá divulgar, em seu Portal 
da Transparência, o montante dos recursos disponíveis no FEFC.

PRAZO PARA RENÚNCIA AO FEFC

Os partidos políticos que optarem pelo não recebimento de recursos oriundos do fun-
do deverão comunicar sua renúncia ao TSE até 1º de junho de 2022.

CASO UM PARTIDO RENUNCIE AOS                                 
RECURSOS DO FEFC, TAIS RECURSOS                                                                            
PODERÃO SER REDISTRIBUÍDOS AOS                         
DEMAIS PARTIDOS?

NÃO! Caso haja renúncia ao recebimento de recursos do FEFC, tais recursos de-
verão retornar aos cofres do Tesouro Nacional, sendo expressamente vedada a                                           
redistribuição desses recursos aos demais partidos.

DISTRIBUIÇÃO DO FEFC AOS                                             
PARTIDOS POLÍTICOS

A distribuição dos recursos do FEFC ficará sob a responsabilidade da Secretaria de 
Administração do TSE e será realizada, em parcela única, aos Diretórios Nacionais 
dos partidos políticos, observados os seguintes critérios: 

› 2% (dois por cento), divididos igualitariamente entre todos os partidos com esta-
tutos registrados no TSE;
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› 35% (trinta e cinco por cento), divididos entre os partidos que tenham pelo me-
nos uma(um) representante na Câmara dos Deputados, na proporção do per-
centual de votos por eles obtidos na última eleição geral para a Câmara dos 
Deputados;

› 48% (quarenta e oito por cento), divididos entre os partidos, na proporção do 
número de representantes na Câmara dos Deputados, consideradas as legendas 
das titulares e dos titulares;

› 15% (quinze por cento), divididos entre os partidos, na proporção do número de 
representantes no Senado Federal, consideradas as legendas das titulares e dos 
titulares.

DISTRIBUIÇÃO INTERNA DO FEFC PELOS                 
PARTIDOS POLÍTICOS

Os recursos do FEFC ficarão à disposição dos partidos políticos somente após a defi-
nição dos critérios para sua distribuição, a serem fixados em valores absolutos ou per-
centuais, os quais devem ser aprovados por maioria absoluta dos membros da Direção 
Executiva Nacional do partido, devendo ainda prever a aplicação do total recebido do 
FEFC em observância aos seguintes percentuais:

› para as candidaturas femininas, o percentual corresponderá à proporção dessas 
candidaturas em relação à soma das candidaturas masculinas e femininas do 
partido, não podendo ser inferior a 30% (trinta por cento);

› para as candidaturas de pessoas negras, o percentual corresponderá à proporção 
de:

¾ mulheres negras e não negras do gênero feminino do partido;

¾ homens negros e não negros do gênero masculino do partido;

› os percentuais de candidaturas femininas e de pessoas negras serão obtidos pela 
razão dessas candidaturas em relação ao total de candidaturas do partido em 
âmbito nacional.

CUIDADO COM A SANÇÃO!

O emprego ilícito de recursos do Fundo Especial de Financiamento das 
Campanhas (FEFC) destinados ao custeio de candidaturas femininas e 
de pessoas negras, inclusive na hipótese de desvio de finalidade, sujeita-
rá as pessoas responsáveis e beneficiárias às sanções aplicáveis à capta-
ção ou gastos ilícitos de recursos, sem prejuízo das demais cominações 
legais cabíveis. 
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JURISPRUDÊNCIA SELECIONADA

ELEIÇÕES 2018. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO. RECURSO ESPE-
CIAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. DEPUTADO ESTADU-
AL. CONJUNTO DE IRREGULARIDADES. PREJUÍZO À CONFIABILI-
DADE DAS CONTAS. GRAVIDADE. DESAPROVAÇÃO. FUNDAMENTOS 
DO ACÓRDÃO REGIONAL NÃO INFIRMADOS. SÚMULA Nº 26/TSE. 
REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 24/
TSE. RECURSOS DO FEFC DESTINADOS À PROMOÇÃO DA PARTICI-
PAÇÃO FEMININA NA POLÍTICA. REPASSE A CANDIDATO DO SEXO 
MASCULINO. BENEFÍCIO NÃO COMPROVADO. SÚMULA Nº 24/TSE. 
MANUTENÇÃO DO DECISUM. DESPROVIMENTO. 

1. A decisão monocrática mediante a qual negado seguimento ao agravo foi 
proferida com base nos seguintes fundamentos: 

(i) aplicação da Súmula nº 26/TSE, pois a insurgente não impugnou especifica-
mente os fundamentos do acórdão recorrido; 

(ii) incidência da Súmula nº 24/TSE, uma vez que, para alterar a conclusão da 
Corte de origem na linha de que as falhas são graves e, em seu conjunto, com-
prometeram de forma insanável a regularidade das contas, seria necessário o 
reexame do contexto fático–probatório dos autos, providência incabível nesta 
instância; 

(iii) quanto à irregularidade na utilização de recursos provenientes do FEFC 
destinados às candidaturas femininas, o Tribunal de origem assentou que a can-
didata não se desincumbiu de demonstrar que a transferência desses recursos 
para o candidato do sexo masculino ocorreu em benefício de sua própria candi-
datura. Posto isso, a análise da pretensão recursal esbarra no citado óbice sumu-
lar, uma vez que a análise das provas é incabível em recurso especial; e 

(iv) o Fundo Partidário e o FEFC são compostos por verbas de natureza pú-
blica, de destinação vinculada, sendo sua utilização disciplinada por legislação 
específica, de modo a garantir o controle dos gastos e a fiscalização pela Justi-
ça Eleitoral. Nesse contexto, é irregular efetuar despesas em desconformidade 
com a legislação de regência, o que impõe a determinação de ressarcimento ao 
Erário dos recursos públicos despendidos, nos termos do art. 82, § 1º, da Res.–
TSE nº 23.553/2017. 
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2. Em que pese a agravante ter se insurgido contra os óbices sumulares consigna-
dos na decisão vergastada, não trouxe nenhum elemento ou tese apta a infirmá–
los, limitando–se a repisar os argumentos já manejados na petição do recurso 
especial. 

3. As razões postas no agravo regimental não afastam os fundamentos lançados 
na decisão agravada, motivo pelo qual a mantenho in totum. 4. Agravo regimen-
tal desprovido.

(TSE. Agravo de Instrumento nº 060118656, Acórdão, Relator(a) Min. Tarcisio Vieira De Car-
valho Neto, Publicação:  DJE - Diário da justiça eletrônica, Tomo 246, Data 27/11/2020)

FEFC E FEDERAÇÕES PARTIDÁRIAS

Em caso de federação partidária, a Comissão Executiva Nacional do partido deverá 
observar os critérios fixados pela federação para a distribuição dos recursos do FEFC 
às candidatas e aos candidatos que a integram, os quais devem ser fixados em valores 
absolutos ou percentuais, de modo a permitir o controle da Justiça Eleitoral quanto à 
sua distribuição.

A LEI EXIGE TRANSPARÊNCIA!

Os Diretórios Nacionais dos partidos políticos deverão promover a ampla divulgação 
dos critérios fixados, preferencialmente, em sua página na internet.

ATENÇÃO MÁXIMA!                                                 
NÃO ESQUEÇA DE COMUNICAR AO TSE!

Concluída a reunião da Executiva Nacional do partido para deliberar sobre os crité-
rios de distribuição do FEFC, os Diretórios Nacionais deverão encaminhar petição por 
meio eletrônico à Presidência do TSE, indicando os critérios fixados, e apresentar con-
juntamente:

› ata da reunião, subscrita pelos membros da Executiva Nacional do partido, com 
reconhecimento de firma em Cartório ou certificação digital;

› prova material de ampla divulgação dos critérios de distribuição do FEFC;

› indicação dos dados bancários de uma única conta-corrente, aberta, exclusiva-
mente, em nome do Diretório Nacional do partido político para movimentação 
dos recursos do FEFC.
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E SE NÃO FOREM ENVIADOS                                          
OS DOCUMENTOS?

Caso não sejam enviados os documentos, o saldo remanescente será devolvido à conta 
única do Tesouro Nacional, por meio de Guia de Recolhimento da União (GRU). 

NECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO POR 
CANDIDATA OU CANDIDATO

A candidata ou o candidato que tiver interesse em receber recursos do FEFC deverá 
encaminhar um requerimento, por escrito, ao órgão partidário respectivo.

RECURSOS NÃO UTILIZADOS

Caso haja recursos provenientes do FEFC não utilizados nas campanhas eleitorais, es-
tes deverão ser devolvidos ao Tesouro Nacional no momento da prestação de contas.

O QUE É O FUNDO PARTIDÁRIO?

O Fundo Especial de Assistência Financeira aos Partidos Políticos (Fundo Partidário) 
também é um fundo público, constituído por: 

› multas e penalidades pecuniárias aplicadas nos termos do Código Eleitoral e leis 
conexas;

› recursos financeiros que lhe forem destinados por lei, em caráter permanente ou 
eventual;

› doações de pessoa física, efetuadas por intermédio de depósitos bancários dire-
tamente na conta do Fundo Partidário;

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

7.4 FUNDO ESPECIAL DE ASSISTÊNCIA 
FINANCEIRA AOS PARTIDOS POLÍTICOS 
(FUNDO PARTIDÁRIO)
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TRANSPARÊNCIA

Os valores repassados aos partidos a título de duodécimos e de multas serão publi-
cados, mensalmente, no Diário da Justiça Eletrônico (DJe), com a discriminação do 
partido e do mês de distribuição, e poderão ser consultados por meio do acesso ao sítio 
eletrônico do TSE.

DISTRIBUIÇÃO DO FUNDO PARTIDÁRIO                        
AOS PARTIDOS POLÍTICOS

A distribuição, aos partidos políticos, dos recursos do Fundo Partidário observará os 
seguintes critérios e percentuais:

› 5% (cinco por cento) serão destacados para entrega, em partes iguais, a todos os 
partidos que atendam aos requisitos constitucionais de acesso aos recursos do 
Fundo Partidário;

› 95% (noventa e cinco por cento) serão distribuídos aos partidos na proporção 
dos votos obtidos na última eleição geral para a Câmara dos Deputados, descon-
sideradas as mudanças de filiação partidária em quaisquer hipóteses.

BOM REGISTRAR

SOMENTE TERÃO DIREITO a recursos do fundo par-
tidário e à propaganda gratuita no rádio e na televisão os 
partidos políticos que, alternativamente:

› obtiverem, nas eleições para a Câmara dos Depu-
tados, no mínimo, 1,5% (um e meio por cento) dos 
votos válidos, distribuídos em pelo menos um terço 
das unidades da Federação, com um mínimo de 1% 
(um por cento) dos votos válidos em cada uma de-
las; 

› tiverem elegido, pelo menos, 9 (nove) Deputa-
das(os) Federais distribuídas(os) em pelo menos um 
terço das unidades da Federação.
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DESTINAÇÃO INTERNA DO FUNDO PARTIDÁRIO

A destinação interna dos recursos do fundo partidário deve garantir os seguintes per-
centuais mínimos de:

CANDIDATURAS FEMININAS

Em anos eleitorais, 30% (trinta por cento) do montante de recursos recebidos do Fundo 
Partidário devem ser destinados ao financiamento de candidaturas femininas.

ATENÇÃO PARA A EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 117, DE 5 DE ABRIL DE 2022

Não serão aplicadas sanções de qualquer natureza, inclusive de devolução de valores, multa 
ou suspensão do fundo partidário, aos partidos que não preencheram a cota mínima de 
recursos ou que não destinaram os valores mínimos em razão de sexo e raça em eleições 
ocorridas antes da promulgação da Emenda Constitucional nº 117, de 5 de abril de 2022.

BOM REGISTRAR

Dentro desse percentual, deve estar incluído o per-
centual mínimo de 5% (cinco por cento) para ser des-
tinado à criação e manutenção de programas de pro-
moção e difusão da participação política da mulher, 
de acordo com os interesses intrapartidários.

O partido político que não aplicar, no todo ou em 
parte, tais recursos deverá transferir o saldo para con-
ta específica, sendo vedada sua utilização para fina-
lidade diversa, de modo que o saldo remanescente 
deverá ser aplicado dentro do exercício financeiro 
subsequente, sob pena de acréscimo de 12,5% (doze 
inteiros e cinco décimos por cento) do valor não ade-
quadamente destinado.

INSTITUTO OU FUNDAÇÃO                           
DE PESQUISA

20% (vinte por cento) do montante de recursos recebidos do Fundo Partidário devem ser 
destinados à criação ou manutenção de um instituto ou fundação de pesquisa e de doutri-
nação e educação política.
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DEMAIS RECURSOS

Os demais recursos do Fundo Partidário poderão ser aplicados:

›    na manutenção das sedes e serviços do partido, permitido o pagamento 
de pessoal, a qualquer título, observado, do total recebido, os seguintes 
limites: 

• 50% (cinquenta por cento) para o órgão nacional;

• 60% (sessenta por cento) para cada órgão estadual e municipal; 

›     na propaganda doutrinária e política; 

›    no alistamento e campanhas eleitorais;

›    no pagamento de mensalidades, anuidades e congêneres devidos a orga-
nismos partidários internacionais que se destinem ao apoio à pesquisa, 
ao estudo e à doutrinação política, aos quais seja o partido político re-
gularmente filiado;

›   no pagamento de despesas com alimentação, incluindo restaurantes e 
lanchonetes;

›   na contratação de serviços de consultoria contábil e advocatícia e de 
serviços para atuação jurisdicional em ações de controle de constitu-
cionalidade e em demais processos judiciais e administrativos de in-
teresse partidário, bem como nos litígios que envolvam candidatas ou 
candidatos do partido, eleitas(os) ou não, relacionados exclusivamente 
ao processo eleitoral;

›   na compra ou locação de bens móveis e imóveis, bem como na edificação 
ou construção de sedes e afins, e na realização de reformas e outras 
adaptações nesses bens;

›   no custeio de impulsionamento, para conteúdos contratados diretamente 
com provedor de aplicação de internet com sede e foro no País, inclu-
ída a priorização paga de conteúdos resultantes de aplicações de bus-
ca na internet, inclusive plataforma de compartilhamento de vídeos e 
redes sociais, mediante o pagamento por meio de boleto bancário, de 
depósito identificado ou de transferência eletrônica diretamente para 
conta do provedor, proibido, nos anos de eleição, no período desde o 
início do prazo das convenções partidárias até a data do pleito.
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JURISPRUDÊNCIA SELECIONADA

DIREITO ELEITORAL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS ESPECIAIS 
ELEITORAIS COM AGRAVO. ELEIÇÕES 2016. REPRESENTAÇÃO POR 
CAPTAÇÃO OU GASTO ILÍCITO DE RECURSOS DE CAMPANHA. ART. 
30-A DA LEI Nº 9.504/1997. DESVIRTUAMENTO NA APLICAÇÃO DOS 
RECURSOS DO FUNDO PARTIDÁRIO DESTINADOS À PROMOÇÃO 
DA PARTICIPAÇÃO FEMININA NA POLÍTICA. DOAÇÃO DE PAR-
TE DA VERBA A CANDIDATOS DO GÊNERO MASCULINO. DESVIO 
DE FINALIDADE. ILÍCITO CONFIGURADO. CONHECIMENTO DOS 
AGRAVOS. DESPROVIMENTO DOS RECURSOS ESPECIAIS ELEITO-
RAIS.

[...]

9.  A reserva de percentual mínimo de recursos do Fundo Partidário para re-
alizar programas de incentivo à participação de mulheres na política e, mais 
especificamente, financiar candidaturas femininas constitui ação afirmativa 
em favor das mulheres, que tem por objetivo corrigir o problema da sub-repre-
sentação feminina na política.

10.  Decisões do Supremo Tribunal Federal (ADI nº 5617/DF, Rel. Min. Edson 
Fachin, j. em 15.03.2018) e deste Tribunal Superior (Consulta nº 0600252-18, 
Rel. Min. Rosa Weber, j. em 22.05.2018) consolidaram a diretriz de que assegu-

FIQUE INFORMADA(O)!

De acordo com o TSE, as despesas com o programa de in-
centivo à participação feminina devem ser diretas, por 
meio de seminários, cursos, palestras ou quaisquer atos di-
recionados à doutrinação e à educação política da mulher. 
(Ac.-TSE, de 30.04.2019, no AgR-AgR-PC nº 29.458).

CUIDADO COM A SANÇÃO!

O partido que descumprir as normas referentes à arrecadação e à apli-
cação de recursos perderá o direito ao recebimento da cota do Fundo 
Partidário do ano seguinte, sem prejuízo de responderem as candidatas 
e os candidatos beneficiadas(os) por abuso do poder econômico. 

7.5  CARACTERÍSTICAS COMUNS 
ENTRE O FEFC E O FUNDO 
PARTIDÁRIO
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rar a competitividade das candidaturas femininas é indispensável para reduzir a 
desigualdade de gênero na política. Em compasso com essa diretriz, para conter 
eventual backlash - movimento refratário ante avanços pontuais na redução da 
desigualdade de gênero -, deve-se coibir e punir estratégias dissimuladas para 
neutralizar as medidas afirmativas implementadas. Por essa razão, não há que se 
falar em afronta aos arts. 44, V, da Lei nº 9.096/1995 e 9º da Lei nº 13.165/2015, 
ao argumento de que são apenas dirigidos aos partidos políticos, e não aos can-
didatos, sob pena de se permitir, por via transversa, a utilização dos recursos do 
Fundo Partidário em desacordo com a finalidade prevista nesses dispositivos.

[...]

16. As verbas com destinação específica, vinculada ao financiamento de campa-
nhas de candidatas mulheres, não podem ser utilizadas livremente. Por óbvio, 
esses recursos devem ser aplicados pelas mulheres no interesse de suas campa-
nhas. Fica vedado o emprego desses recursos exclusivamente para beneficiar 
campanhas masculinas, seja por meio de doações diretas, seja por meio do pa-
gamento de despesas, sempre que não houver comprovação de que tais transfe-
rências reverteram ganho à candidata.

[...]

26.  Agravos conhecidos para permitir o exame dos recursos especiais eleitorais. 
Recursos especiais a que se nega provimento. Prejudicados os agravos internos 
nas ações cautelares e o requerimento de concessão de tutela provisória, em 
razão da perda superveniente do objeto.
(TSE. Agravo de Instrumento nº 33986, Acórdão, Relator(a) Min. Luís Roberto Barroso, Pu-
blicação:  DJE - Diário da justiça eletrônica, Data 20/09/2019)

NECESSIDADE DE CONTA ESPECÍFICA                      
PARA CADA UM DOS FUNDOS

Para recebimento e utilização de recursos do FEFC e do Fundo Partidário, os partidos 
políticos, as candidatas e os candidatos deverão abrir contas bancárias específicas, ob-
servados os critérios de exigibilidade previstos em lei, sob pena de desaprovação das 
contas e demais cominações legais. 

7.5  CARACTERÍSTICAS COMUNS 
ENTRE O FEFC E O FUNDO 
PARTIDÁRIO
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GASTOS COM CONSULTORIA CONTÁBIL              
OU ADVOCATÍCIA

É permitida a utilização de recursos do Fundo Partidário e do FEFC na contratação 
de serviços de consultoria contábil e advocatícia para atuação jurisdicional em ações 
de controle de constitucionalidade e em demais processos judiciais e administrativos 
de interesse partidário, bem como nos litígios que envolvam candidatas ou candida-
tos do partido, eleitas(os) ou não, relacionados exclusivamente ao processo eleitoral.

E SE A CANDIDATA OU O CANDIDATO NÃO                   
RECEBER RECURSOS DOS FUNDOS, AINDA                     
ASSIM SERÁ NECESSÁRIA A ABERTURA                      
DESSAS CONTAS ESPECÍFICAS?

NÃO! A candidata ou o candidato somente será obrigada(o) a abrir uma conta para 
recebimento dos recursos do Fundo Partidário e outra para os recursos do FEFC se 
houver movimentação desses recursos, vedado o seu recebimento na conta destinada 
às doações de campanha.

IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DOS FUNDOS 
PARA CUSTEIO DE MULTAS OU INADIMPLÊNCIA

Os recursos do FEFC e do Fundo Partidário NÃO poderão ser utilizados para paga-
mento: 

› de encargos decorrentes de inadimplência de pagamentos, como multas mora-
tórias, correção monetária ou incidência de juros de mora;

› de multas relativas a atos infracionais, ilícitos penais, administrativos ou eleito-
rais.

FIQUE INFORMADA(O)!

CONTAGEM EM DOBRO POR JUSTIÇA SOCIAL

Os votos dados a candidatas mulheres, a candidatas ne-
gras e a candidatos negros para a Câmara dos Deputados 
nas eleições realizadas de 2022 a 2030 serão contados em 
dobro para fins de distribuição entre os partidos políticos 
dos recursos do Fundo Partidário e do Fundo Especial de 
Financiamento de Campanha (FEFC).

7.6  FONTES VEDADAS
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Configuram-se fontes vedadas as doações oriundas de pessoas jurídicas, de origem 
estrangeira ou de pessoa física permissionária de serviço público. 

O recurso recebido por candidata ou candidato ou partido políticos oriundo de fontes 
vedadas deve ser imediatamente devolvido ao doador, sendo proibida sua utilização 
ou aplicação financeira.

 

JURISPRUDÊNCIA SELECIONADA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO ORDINÁRIO. ELEIÇÕES 
2018. DEPUTADO ESTADUAL. SUPLENTE DE DEPUTADO FEDERAL. 
CAPTAÇÃO E GASTOS ILÍCITOS DE RECURSOS DE CAMPANHA. ART. 
30-A DA LEI 9.504/97. DOAÇÃO. PESSOA JURÍDICA. ASSOCIAÇÃO. 
FONTE VEDADA. CUSTEIO. INFORMATIVO. PROPAGANDA OSTEN-
SIVA. CIÊNCIA. PARTICIPAÇÃO ATIVA. CANDIDATOS. GRAVIDA-
DE. OMISSÃO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. NÚMERO EXPRESSIVO DE 
EXEMPLARES. PERCENTUAL ELEVADO. GASTOS DE CAMPANHA. 
CASSAÇÃO DOS MANDATOS. VÍCIOS. INEXISTÊNCIA. REJEIÇÃO. 

[...]

5. Consignou-se de modo expresso que “não cabe [...] estabelecer suposta pro-
porção entre o espaço no informativo contendo a propaganda e o restante do 
conteúdo do encarte. O fato relevante e incontroverso na espécie é que o mate-
rial possuía publicidade de modo predominante em prol das candidaturas e foi 
subsidiado por fonte vedada pela lei eleitoral”. 

6. Frisou-se, também, que o ilícito decorreu da distribuição, em data próxima ao 
pleito, de 19.800 exemplares de boletim impresso “subsidiado por fonte vedada 
pela lei eleitoral” contendo “publicidade de modo predominante em prol das 
candidaturas”, “tendo como público alvo pessoas que nem sequer eram associa-
das”. 

7.6  FONTES VEDADAS
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7. Rechaçou-se a tese dos embargantes de que a associação tem direito de expor 
suas preferências políticas à luz do disposto no art. 8º da CF/88, salientando-se 
que “o incentivo de pessoa jurídica a determinada candidatura só é lícito se não 
se revestir em auxílio financeiro, direto ou indireto, a campanhas eleitorais, sob 
pena de desrespeito ao que decidido pelo c. Supremo Tribunal Federal na ADI 
4.650”. 

8. Enfrentou-se a tese defensiva segundo a qual o deputado estadual foi mero 
beneficiário do ilícito, enfatizando-se que, “na hipótese, o conjunto probatório, 
em sua inteireza, direciona para a efetiva participação” do embargante, pois: 
(a) ele compareceu “pessoalmente à assembleia geral promovida pela associa-
ção em 21/7/2018, quando a entidade decidiu apoiar ambas as candidaturas” e 
fez uso da palavra pedindo apoio político; (b) a carta transcrita no boletim está 
em seu nome e foi redigida em primeira pessoa. 

9. Os supostos vícios apontados denotam propósito de rediscutir matéria já de-
cidida, providência inviável na via aclaratória. Precedentes. 

10. Embargos de declaração rejeitados.

(TSE. RECURSO ORDINÁRIO ELEITORAL nº 060400451, Acórdão, Relator(a) Min. Be-
nedito Gonçalves, Publicação:  DJE - Diário da justiça eletrônica, Tomo 55, Data 29/03/2022).

E EM CASO DE IMPOSSIBILIDADE                                   
DE DEVOLUÇÃO?

Na impossibilidade de devolução à pessoa doadora, a prestadora ou o prestador de 
contas deve providenciar imediatamente a transferência dos recursos recebidos ao Te-
souro Nacional, por meio de Guia de Recolhimento da União (GRU), com incidência 
de atualização monetária e juros moratórios desde a data do fato gerador até a data de 
seu efetivo recolhimento. 

EXISTE POSSIBILIDADE DE NÃO                                      
SEREM APLICADOS ENCARGOS MORATÓRIOS?

SIM, MAS ATENÇÃO! Os encargos moratórios só não serão aplicados quando a 
candidata ou candidato ou o partido político promover, ESPONTÂNEA e IMEDIA-
TAMENTE, a transferência dos recursos para o Tesouro Nacional, sem deles se uti-
lizar.

7.7  RECIBO ELEITORAL
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RESPONSABILIDADE DA DONATÁRIA                          
OU DO DONATÁRIO

A transferência de recurso recebido de fonte vedada para outro órgão partidário, can-
didata ou candidato não isenta a donatária ou donatário da obrigação de devolução 
à pessoa doadora ou, na impossibilidade, de transferência do recurso ao Tesouro Na-
cional. 

Assim, a pessoa beneficiária de transferência cuja origem seja considerada fonte veda-
da pela Justiça Eleitoral responde solidariamente pela irregularidade, e as consequên-
cias serão aferidas por ocasião do julgamento das respectivas contas.

DEVOLUÇÃO APÓS BENEFÍCIO

A devolução ou a determinação de devolução de recursos recebidos de fonte vedada 
não impede, se for o caso, a desaprovação das contas, quando constatado que a candi-
data ou o candidato se beneficiou, ainda que temporariamente, dos recursos ilícitos 
recebidos, assim como a apuração do fato na forma do art. 30-A da Lei nº 9.504/1997, 
do art. 22 da Lei Complementar nº 64/1990 e do art. 14, §10º, da Constituição da 
República.

Deverá ser emitido recibo eleitoral para TODA e QUALQUER arrecadação de recur-
sos estimáveis em dinheiro e/ou realizada via internet, devendo as doações financei-
ras serem, obrigatoriamente, comprovadas por documento bancário que identifique o 
CPF/CNPJ das doadoras ou dos doadores, sob pena de configurar o recebimento de 
recursos de origem não identificada.

ONDE IMPRIMIR OS RECIBOS ELEITORAIS?

As candidatas ou os candidatos deverão imprimir recibos eleitorais diretamente do 
Sistema de Prestação de Contas Eleitorais (SPCE). Já os partidos políticos deverão 
utilizar os recibos emitidos pelo Sistema de Prestação de Contas Anual (SPCA), ainda 
que as doações sejam recebidas durante o período eleitoral.

7.7  RECIBO ELEITORAL
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SITUAÇÕES EM QUE É FACULTADA                        
A EMISSÃO DE RECIBO ELEITORAL

É facultativa a emissão de recibo eleitoral nos casos de:

› cessão de bens móveis, limitada ao valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) por 
cedente;

› doações estimáveis em dinheiro entre candidatas ou candidatos e partidos po-
líticos decorrentes do uso comum tanto de sedes quanto de materiais de propa-
ganda eleitoral, cujo gasto deverá ser registrado na prestação de contas da pessoa 
responsável pelo pagamento da despesa;✔ 

›   cessão de automóvel de propriedade da candidata ou do candidato, cônjuge e de 
parentes até o terceiro grau para uso pessoal durante a campanha.

Configuram-se gastos eleitorais, sujeitos a registro:

› confecção de material impresso de qualquer natureza, observados os tamanhos 
estabelecidos em Lei;

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

› aluguel de locais para a promoção de atos de campanha eleitoral;

› despesas com transporte ou deslocamento de candidata ou de candidato e de 
pessoal a serviço das candidaturas;

› correspondências e despesas postais;

› despesas de instalação, organização e funcionamento de comitês de campanha e 
serviços necessários às eleições, salvo as exceções inseridas no tópico “GASTOS 
DE CUNHO NÃO ELEITORAL”;

› remuneração ou gratificação de qualquer espécie paga a quem preste serviço a 
candidatas ou candidatos e a partidos políticos;

7.8  GASTOS ELEITORAIS
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› montagem e operação de carros de som, de propaganda e de assemelhados;

› realização de comícios ou eventos destinados à promoção de candidatura;

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

› realização de pesquisas ou testes pré-eleitorais;

› custos com a criação e a inclusão de páginas na internet e com o impulsiona-
mento de conteúdos contratados diretamente de provedor da aplicação de in-
ternet com sede e foro no país, inclusive com a priorização paga de conteúdos 
resultantes de aplicações de busca na internet;

› multas aplicadas, até as eleições, às candidatas ou aos candidatos e partidos po-
líticos por infração do disposto na legislação eleitoral;

› doações para outros partidos políticos ou outras(os) candidatas ou candidatos;

›      produção de jingles, vinhetas e slogans para propaganda eleitoral.

É VEDADO O PAGAMENTO DE GASTOS 
ELEITORAIS COM MOEDAS VIRTUAIS.

FIQUE INFORMADA(O)!

Os gastos eleitorais de natureza financeira, ressalvados os 
de pequeno vulto, só podem ser efetuados por meio de:

3 cheque nominal cruzado;

3 transferência bancária que identifique o CPF ou 
CNPJ da beneficiária ou do beneficiário;

3 débito em conta;

3 cartão de débito da conta bancária;

3 PIX, somente se a chave utilizada for o CPF ou o 
CNPJ.
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GASTOS ELEITORAIS NÃO                                                      
SUJEITOS A REGISTRO

Não são consideradas gastos eleitorais, não se sujeitam à prestação de contas e não 
podem ser pagas com recursos da campanha as seguintes despesas de natureza pessoal 
da candidato ou do candidato:

› combustível e manutenção de veículo automotor utilizado pela candidata ou 
pelo candidato na campanha;

› remuneração, alimentação e hospedagem da pessoa condutora do veículo utili-
zado pela candidata ou pelo candidato;

› alimentação e hospedagem própria;

› uso de linhas telefônicas registradas em seu nome como pessoa física, até o limi-
te de três linhas.

BOM REGISTRAR

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

› veículos em eventos de carreata, até o limite de 10 
(dez) litros por veículo, desde que feita, na prestação 
de contas, a indicação da quantidade de carros e de 
combustíveis utilizados por evento;

› veículos utilizados a serviço da campanha, decor-
rentes da locação ou cessão temporária, desde que: 

• os veículos sejam declarados originariamente na 
prestação de contas; 

• seja apresentado relatório do qual conste o volume 
e o valor dos combustíveis adquiridos semanalmen-
te para este fim;

› geradores de energia, decorrentes da locação ou ces-
são temporária devidamente comprovada na pres-
tação de contas, com a apresentação de relatório 
final do qual conste o volume e valor dos combustí-
veis adquiridos na campanha para este fim.
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A CANDIDATA OU O CANDIDATO A VICE 
OU A SUPLENTE NÃO PODE CONSTITUIR 
FUNDO DE CAIXA.

GASTOS DE PEQUENO VULTO

Consideram-se gastos de pequeno vulto as despesas individuais que não ultrapassem 
o limite de meio salário mínimo, vedado o fracionamento de despesa.

Para efetuar pagamento de gastos de pequeno vulto, o órgão partidário e a candidata 
ou o candidato podem constituir reserva em dinheiro (Fundo de Caixa), não sendo 
dispensada a comprovação exigida para os gastos eleitorais, desde que: 

› observem o saldo máximo de 2% (dois por cento) dos gastos contratados, vedada 
a recomposição;

› os recursos destinados à respectiva reserva transitem previamente pela conta 
bancária específica de campanha;

› o saque para constituição do Fundo de Caixa seja realizado mediante cartão de 
débito ou emissão de cheque nominativo em favor da(o) própria(o) sacada(o).

GASTOS COM ATIVIDADES DE                                    
MILITÂNCIA E MOBILIZAÇÃO DE RUA

A realização de gastos eleitorais para contratação direta ou terceirizada de pessoal 
para prestação de serviços referentes a atividades de militância e mobilização de rua 
nas campanhas eleitorais observará os seguintes critérios para aferição do limite de 
número de contratações:

› em Municípios com até 30 mil pessoas eleitoras, não excederá a 1% (um por 
cento) do eleitorado;

› nos demais Municípios e no Distrito Federal, corresponderá ao número máxi-
-mo apurado nos Municípios com até 30 mil habitantes, acrescido de uma con-
-tratação para cada mil pessoas eleitoras que excederem o número de 30 mil.
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As contratações observarão ainda os seguintes limites nas candidaturas aos 
cargos a:

› Presidente da República e Senadora ou Senador: em cada Estado, o número es-
tabelecido para o Município com o maior número de pessoas eleitoras;

› Governadora ou Governador de Estado e do Distrito Federal: no Estado, o do-
-bro do limite estabelecido para o Município com o maior número de eleitoras 
ou de eleitores; e, no Distrito Federal, o dobro do número alcançado nos Muni-
-cípios com até 30 mil habitantes, acrescido de uma contratação para cada mil 
pessoas eleitoras que excederem o número de 30 mil;

› Deputada(o) Federal: na circunscrição, 70% (setenta por cento) do limite esta-
-belecido para o Município com o maior número de eleitoras ou de eleitores, e, 
no Distrito Federal, esse mesmo percentual aplicado sobre o limite para os Mu-
nicípios com até 30 mil habitantes, acrescido de uma contratação para cada mil 
pessoas eleitoras que excederem o número de 30 mil, considerado o eleitorado 
da maior região administrativa;

› Deputada(o) Estadual ou Distrital: na circunscrição, 50% (cinquenta por cento) 
do limite estabelecido para Deputadas(os) federais.

GASTOS PESSOAIS DE ELEITORA                                                                                       
OU ELEITOR EM APOIO A CANDIDATA                  
OU CANDIDATO

Com a finalidade de apoiar candidata ou candidato de sua preferência, qualquer elei-
tora ou eleitor poderá realizar pessoalmente gastos totais até o valor de R$ 1.064,10 
(mil e sessenta e quatro reais e dez centavos), não sujeitos à contabilização, desde que 
não reembolsados.
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8. PRESTAÇÃO DE 
CONTAS
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Devem prestar contas à Justiça Eleitoral:

› a candidata ou o candidato, mesmo aquela(e) que renunciar à candidatura, dela 
desistir, for substituída(o) ou tiver o registro indeferido pela Justiça Eleitoral, de-
vendo, nessas hipóteses, prestar contas em relação ao período em que participou 
do processo eleitoral, mesmo que não tenha realizado campanha;

› os órgãos partidários, ainda que constituídos sob forma provisória:

• nacionais;

• estaduais;

• distritais;

• municipais.

E EM CASO DE FEDERAÇÃO PARTIDÁRIA?

A prestação de contas da federação corresponderá àquela apresentada à Justiça Elei-
toral pelos partidos que a integram e em todos os níveis de direção partidária.

REFERÊNCIAS:
Lei nº 9.504/1997
Resolução nº 23.607/2019
Resolução nº 23.665/2021
Demais disposições normativas 
eleitorais
Jurisprudência

8.1  QUEM TEM OBRIGAÇÃO DE 
PRESTAR CONTAS À JUSTIÇA 
ELEITORAL?

É OBRIGATÓRIA A CONSTITUIÇÃO DE ADVO-
GADA OU DE ADVOGADO PARA A PRESTA-
ÇÃO DE CONTAS.

A ARRECADAÇÃO DE RECURSOS E A REALI-
ZAÇÃO DE GASTOS ELEITORAIS DEVEM SER 
ACOMPANHADAS POR PROFISSIONAL HABI-
LITADA(O) EM CONTABILIDADE DESDE O INÍ-

CIO DA CAMPANHA.

8.2 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 
DA CAMPANHA
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E SE A CANDIDATA OU O CANDIDATO FALECER 
ANTES DE PRESTAR CONTAS?

Se a candidata ou o candidato falecer, a obrigação de prestar contas, referente ao pe-
ríodo em que realizou campanha, será de responsabilidade de sua administradora fi-
nanceira ou seu administrador financeiro ou, na sua ausência, no que for possível, da 
respectiva direção partidária.

A candidata ou o candidato fará, diretamente ou por intermédio de pessoa por ela 
ou ele designada, a administração financeira de sua campanha, usando recursos re-
passados pelo partido, inclusive os relativos à cota do Fundo Partidário ou do FEFC, 
recursos próprios ou doações de pessoas físicas, ficando solidariamente responsável 
pela veracidade das informações financeiras e contábeis.

MOMENTO DA APURAÇÃO                                                 
DO EXCESSO DE GASTOS

A apuração do excesso de gastos será realizada no momento do exame da prestação de 
contas das candidatas ou dos candidatos e dos partidos políticos, se houver elementos 
suficientes para sua constatação. 

É PRECISO PRESTAR CONTAS CASO                                                                                        
SEJA DISPENSADA A EMISSÃO DE RECIBO                                                                                          
ELEITORAL?

SIM! A dispensa de emissão de recibo eleitoral não afasta a obrigatoriedade de serem 
registrados na prestação de contas das doadoras ou dos doadores e na de suas benefi-
ciárias ou de seus beneficiários os valores das respectivas operações.

UTILIZAÇÃO DE RECURSOS PROVENIENTES                   
DE CONTAS NÃO ESPECÍFICAS

O uso de recursos financeiros para o pagamento de gastos eleitorais que não prove-
nham das contas específicas definidas em Lei implicará a desaprovação da prestação 
de contas do partido político ou da candidata ou do candidato.

8.2 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 
DA CAMPANHA
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PRESTAÇÕES DE CONTAS ORIUNDAS                                
DE FINANCIAMENTO COLETIVO

Todas as doações recebidas mediante financiamento coletivo deverão ser lançadas 
individualmente, pelo valor bruto, na prestação de contas de campanha eleito ral de 
candidatas ou candidatos e partidos políticos. 

As taxas cobradas pelas instituições arrecadadoras deverão ser consideradas despesas 
de campanha eleitoral e lançadas na prestação de contas de candidatas ou candidatos 
e partidos políticos, sendo pagas no prazo fixado entre as partes no contrato de pres-
tação de serviços.

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE DOAÇÕES                         
RECEBIDAS VIA INTERNET

As doações recebidas via internet serão registradas pelo valor bruto no Sistema de 
Prestação de Contas (SPCE), e as tarifas referentes às administradoras de cartão serão 
registradas em despesa.

SUSPEITA DE DOAÇÃO ACIMA                                             
DO LIMITE LEGAL

Se, por ocasião da prestação de contas, ainda que parcial, surgirem fundadas suspeitas 
de que determinada(o) doadora ou doador extrapolou o limite de doação, a juíza ou o 
juiz, de ofício ou a requerimento do Ministério Público, poderá determinar, em deci-
são fundamentada, que a Secretaria da Receita Federal do Brasil informe o valor dos 
rendimentos da(o) contribuinte no ano anterior ao da eleição.

TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DE PARTIDO              
A CANDIDATA OU CANDIDATO

Os valores transferidos pelos partidos políticos oriundos de doações serão registrados 
na prestação de contas das candidatas ou dos candidatos como transferência dos par-
tidos e, na prestação de contas dos partidos, como transferência às candidatas ou aos 
candidatos.

8.3 PRESTAÇÃO DE CONTAS 
PARCIAL E DEFINITIVA
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É OBRIGATÓRIO MANTER A JUSTIÇA ELEITORAL 
INFORMADA!

Os partidos políticos e as candidatas ou os candidatos são obrigadas(os), durante as 
campanhas eleitorais, a enviar, por meio do SPCE, à Justiça Eleitoral, para divulgação 
em página criada na internet para esse fim:

› os dados relativos aos recursos financeiros recebidos para financiamento de sua 
campanha eleitoral, em até 72 (setenta e duas) horas contadas do recebimento;

› relatório parcial discriminando as transferências do Fundo Partidário e do Fun-
do Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), os recursos financeiros e 
os estimáveis em dinheiro recebidos, bem como os gastos realizados.

PRAZO PARA APRESENTAÇÃO                                              
DA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL

A prestação de contas parcial de campanha deve ser encaminhada, por meio do SPCE, 
pela internet, entre os dias 9 e 13 de setembro de 2022, dela constando o registro da 
movimentação financeira e/ou estimável em dinheiro ocorrida desde o início da cam-
panha até o dia 8 de setembro do mesmo ano.

No dia 15 de setembro de 2022, o TSE divulgará, na sua página na internet, a presta-
ção de contas parcial de campanha de candidatas ou de candidatos e partidos políti-
cos com a indicação dos nomes, do CPF ou CNPJ das doadoras ou dos doadores e dos 
respectivos valores doados.

É POSSÍVEL RETIFICAR INFORMAÇÕES                      
APÓS OS PRAZOS LEGAIS?

SIM, MAS CUIDADO! Após os prazos legais, as informações enviadas à Justiça Elei-
toral somente podem ser retificadas com a apresentação de justificativa que seja aceita 
pela autoridade judicial e, no caso da prestação de contas parcial, mediante a apresen-
tação de prestação retificadora.

8.3 PRESTAÇÃO DE CONTAS 
PARCIAL E DEFINITIVA
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O QUE ACONTECE EM CASO DE NÃO                           
APRESENTAÇÃO TEMPESTIVA DA PRESTAÇÃO 
DE CONTAS PARCIAL?

A não apresentação tempestiva da prestação de contas parcial ou a sua entrega de 
forma que não corresponda à efetiva movimentação de recursos caracteriza infração 
grave, salvo justificativa acolhida pela Justiça Eleitoral, a ser apurada na oportunidade 
do julgamento da prestação de contas final.

PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DA PRESTAÇÃO 
DE CONTAS DEFINITIVA

As prestações de contas finais referentes ao primeiro turno de todas as candidatas ou 
de todos os candidatos e de partidos políticos em todas as esferas devem ser prestadas, 
via SPCE, até o 30º (trigésimo) dia posterior à realização das eleições. 

Havendo segundo turno, as contas referentes aos dois turnos deverão ser prestadas, 
via SPCE, até o 20º (vigésimo) dia posterior à sua ocorrência:

› pela candidata ou pelo candidato que disputar o segundo turno;

› pelos órgãos partidários vinculados à candidata ou ao candidato que concorre ao 
segundo turno, ainda que coligados, em todas as suas esferas;

› pelos órgãos partidários que, ainda que não referidos no item anterior, efetuem 
doações ou gastos às candidaturas concorrentes no segundo turno.

Constituem sobras de campanha:
› a diferença positiva entre os recursos financeiros arrecadados e os gastos finan-

ceiros realizados em campanha;

› os bens e materiais permanentes adquiridos ou recebidos durante a campanha 
até a data da entrega das prestações de contas de campanha;

› os créditos contratados e não utilizados relativos a impulsionamento de conteú-
dos.

8.4 SOBRAS DE CAMPANHA
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RECURSOS DO FEFC NÃO PODEM CONSTITUIR 
SOBRAS DE CAMPANHA

Os valores do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) eventualmen-
te não utilizados não constituem sobras de campanha e devem ser recolhidos ao Te-
souro Nacional integralmente por meio de Guia de Recolhimento da União (GRU) 
no momento da prestação de contas.

Na hipótese de aquisição de bens permanentes com recursos do FEFC, estes devem 
ser alienados, pelo valor de mercado, ao final da campanha, revertendo os valores ob-
tidos com a venda para o Tesouro Nacional, devendo o seu recolhimento ser realizado 
por meio de Guia de Recolhimento da União (GRU) e comprovado por ocasião da 
prestação de contas.

TRANSFERÊNCIAS DAS SOBRAS                                        
DE CAMPANHA

As sobras de campanhas eleitorais devem ser transferidas ao órgão partidário, na cir-
cunscrição do pleito, conforme a origem dos recursos e a filiação partidária da can-
didata ou do candidato, até a data prevista para a apresentação das contas à Justiça 
Eleitoral.

SOBRAS FINANCEIRAS DO FUNDO PARTIDÁRIO

As sobras financeiras de recursos oriundos do Fundo Partidário devem ser transferi-
das para a conta bancária do partido político destinada à movimentação de recursos 
dessa natureza.

SOBRAS FINANCEIRAS DE ORIGEM DIVERSA

As sobras financeiras de origem diversa devem ser depositadas na conta bancária do 
partido político destinada à movimentação de “Outros Recursos”.

NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO                                     
DA TRANSFERÊNCIA DAS SOBRAS 

O comprovante de transferência das sobras de campanha deve ser juntado à prestação 
de contas da(o) responsável pelo recolhimento, sem prejuízo dos respectivos lança-
mentos na contabilidade do partido político.
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A Justiça Eleitoral adotará sistema simplificado de prestação de contas para candi-
datas ou candidatos que apresentarem movimentação financeira correspondente, 
no máximo, ao valor de R$20.000,00 (vinte mil reais), atualizado monetariamente, 
a cada eleição, pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) da Fundação 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) ou por índice que o substituir.

8.5 PRESTAÇÃO DE CONTAS
SIMPLIFICADA
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9. LEI DE COMBATE 
À VIOLÊNCIA 
POLÍTICA CONTRA A 
MULHER
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Considera-se violência política contra a mulher toda ação, conduta ou omissão com a 
finalidade de impedir, obstaculizar ou restringir os direitos políticos da mulher, bem 
como atos que impliquem qualquer distinção, exclusão ou restrição no reconheci-
mento, gozo ou exercício de seus direitos e de suas liberdades políticas fundamentais, 
em virtude do sexo.

PROPAGANDA ELEITORAL E DEPRECIAÇÃO        
À CONDIÇÃO DE MULHER

NÃO SERÁ TOLERADA propaganda que deprecie a condição de mulher ou estimu-
le sua discriminação em razão do sexo feminino, ou em relação à sua cor, raça ou etnia.

› Constitui crime divulgar, na propaganda eleitoral ou durante período de cam-
panha eleitoral, fatos que sabe inverídicos em relação a partidos ou candidatas e 
candidatos e capazes de exercer influência perante o eleitorado, bem como pro-
duzir, oferecer ou vender vídeo com conteúdo inverídico acerca de partidos ou 
candidatas e candidatos, com aumento de pena se o crime envolver menosprezo 
ou discriminação à condição de mulher ou à sua cor, raça ou etnia.

› Constitui crime assediar, constranger, humilhar, perseguir ou ameaçar, por qual-
quer meio, candidata a cargo eletivo ou detentora de mandato eletivo, utilizan-
do-se de menosprezo ou discriminação à condição de mulher ou à sua cor, raça 
ou etnia, com a finalidade de impedir ou de dificultar a sua campanha eleitora 

REFERÊNCIA:
Lei nº 14.192/2021

9.1 VOCÊ SABE O QUE É 
VIOLÊNCIA POLÍTICA CONTRA A 
MULHER?

9.2 VIOLÊNCIA POLÍTICA CONTRA 
A MULHER É CRIME!

9.3 ASSEGURANDO A PARTICIPAÇÃO 
DE MULHERES EM DEBATES 
ELEITORAIS
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ou o desempenho de seu mandato eletivo, com aumento de pena se o crime for 
cometido contra mulher gestante, maior de 60 (sessenta) anos ou com deficiên-
cia.

› Nos crimes de calúnia, difamação e injúria em propaganda eleitoral, as penas 
poderão ser aumentadas se quaisquer dos crimes for cometido com menosprezo 
ou discriminação à condição de mulher ou à sua cor, raça ou etnia.

ATENÇÃO, PARTIDOS! 

Os partidos políticos deverão adequar seus estatutos, no prazo de 120 dias contados 
da publicação da Lei, para fazer constar normas sobre prevenção, repressão e combate 
à violência política contra a mulher.

Nas eleições proporcionais, os debates poderão desdobrar-se em mais de um dia e de-
verão ser organizados de modo que assegurem a presença de número equivalente de 
candidatas e candidatos de todos os partidos que concorrem ao mesmo cargo eletivo, 
devendo ser respeitada a proporção mínima de 30% e máxima de 70% para candida-
turas de cada gênero.

9.3 ASSEGURANDO A PARTICIPAÇÃO 
DE MULHERES EM DEBATES 
ELEITORAIS
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