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Após reuniões virtuais para discussão e entrega de propostas individuais por 

escrito, apresentamos o relatório final do GT I – PARTIDOS POLÍTICOS com 
sugestões acerca da matéria.  

 
Sugestões iniciais ao debate: Questões preliminares sobre partidos políticos; 
Candidaturas coletivas; Financiamento; Coligações; Cláusula de desempenho; Fidelidade 
partidária; Democratização dos partidos/oligopolização partidária e Políticas internas 
para negros, mulheres e indígenas.  

 

 

Questões preliminares sobre Partidos Políticos e Democratização das 

agremiações Partidárias: o combate à oligopolização 

 

Para início de reflexão, a grande maioria das discussões sobre os Partidos 

Políticos estão adstritas à sua autonomia para definir sua estrutura interna, organização e 

funcionamento. Essa é a redação do Art. 17 §1º da CF, bem como do Art. 3º da Lei 

9096/95. 

Entretanto, ainda que sejam entidades de Direito Privado, é nítido que sua 

finalidade é estritamente pública, a representação política da população, o que se dá por 

meio da eleição de membros dos respectivos partidos aos cargos eletivos do nosso sistema 

político representativo. Só por isso, fica claro que há uma clarividente função pública na 

existência dos Partidos Pollíticos, muito por conta da relevância da própria atividade dos 

partidos, cuja existência plural é reconhecida como fundamento da República Federativa 

conforme o inciso V do art. 1º da nossa Constituição Federal de 1988. 
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Não a toa, embora livres, as agremiações partidárias estão sujeitas a 

determinadas limitações, constitucionalmente e legalmente estabelecidas, em proveito da 

preservação do regime democrático. 

Com efeito, tal como leciona José Afonso da Silva, há condicionamentos à 

liberdade partidária defluentes do referido caput. Veja-se:  

 
Não é, porém, absoluta a liberdade partidária. Fica ela condicionada a vários 
princípios que confluem, em essência, para seu compromisso com o regime 
democrático no sentido posto pela Constituição. E isso que significa sua 
obrigação de resguardar a soberania nacional, o regime democrático, o 
pluripartidarismo e os direitos fundamentais da pessoa humana. [...] A ideia 
que sai do texto constitucional é a de que os partidos hão que se organizar e 
funcionar em harmonia com o regime democrático e que sua estrutura interna 
também fica sujeita ao mesmo princípio. A autonomia é conferida na 
suposição de que cada partido busque, de acordo com suas concepções, 
realizar uma estrutura interna democrática. Seria incompreensível que uma 
instituição resguardasse o regime democrático sem internamente não 
observasse o mesmo regime1.  

 
Tal posicionamento também pode ser extraído das lições de Canotilho:  
 

A organização interna dos partidos políticos deve obedecer, à semelhança de 
outras organizações sociais constitucionalmente relevantes [...] às regras 
básicas inerentes ao princípio democrático. Deu-se, assim, guarida, à ideia, 
defendida por alguns autores de que a democracia dos partidos postula a 
democracia nos partidos. A democracia interna pressupõe, entre outras 
exigências, a proibição do princípio do chefe (Fuhrerprizip), a exigência da 
formação da vontade a partir das bases, o direito dos membros do partido a 
actuação efectiva dentro do partido, o direito à liberdade de expressão, o direito 
à oposição, o direito à igualdade de tratamento de todos os membros2.  

 
Cite-se, ainda, o constitucionalista Uadi Lâmmego Bulos que, ao comentar o 

artigo 17, § 1º, da Constituição da República, observou, com pertinência, que os partidos 

políticos, no exercício da sua autonomia 

 
[...] podem prescrever em seus respectivos estatutos as normas que lhes 
aprouver, observadas as prescrições constitucionais e o bom senso. A 
justificativa para tal realidade é a seguinte: presume-se que processo de 
elaboração dos estatutos político-partidários segue os ditames do regime 
democrático, com todas as consequências que daí decorrem. Desse modo, seria 
sobremodo ilógico e aviltante uma dada agremiação partidária erigir estatutos 
sem lastro no pórtico da democracia, desatendo-lhe nas suas atividades 
internas”3 

 

                                                 
1  SILVA, José Afonso da. Comentário à Constituição. 5 ed São Paulo: Malheiros, 2009, p 239. 
2  CANOTILHO, J.J. Gomes. Direito Constitucional e Teoria da Constituição. 7 ed. 21 
3  BULOS, Uadi Lâmmego. Constituição Federal Anotada. 2 ed. São Paulo: Saraiva, 2001, p. 445. 
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Augusto Aras, por sua vez, entende que a autonomia não se confunde com 
blindagem: 

 
[...] ditadura intra-partidária constitui desvio de conduta política intolerável, 
passível de fiscalização, controle e correção pela via judicial, com o exercício 
do direito de ação e a garantia da universalidade e livre acesso à jurisdição, a 
fim de preservar-se o regime político da democracia e a autenticidade do 
sistema representativo, garantido pela observância dos princípios da legalidade 
estrita e intrínseca, do devido processo legal e dos corolários do juiz natural, 
do contraditório e da ampla defesa. r eimpressão. Coimbra: Almedina, 2003, 
p. 3187.  

 
[...] os órgãos de cúpula não podem restringir ou eliminar, sem uma justa causa, 
a conduta dos seus filiados em detrimento dos estatutos, do ideário 
programático e da ordem jurídica estabelecida pela Carta de 1988, sob pena de 
ser comprometido o fortalecimento da democracia representativa e 
intrapartidária, de modo a exigir a devida reparação e controle de legalidade 
intrínseca, mormente com a aferição da razoabilidade e proporcionalidade 
ínsita à cláusula do due process of Law.  

 
[...] As condições e imposições abusivas das cúpulas partidárias se prestam a 
espúrias manipulações e suprimem a liberdade, a igualdade e a dignidade dos 
seus filiados, mantendo em situação precária e provisória a estrutura e a 
organização dos diretórios municipais, com o fito de ensejar a sumária 
intervenção, dissolução do diretório, a destituição de comissão executiva ou de 
alguns dos seus integrantes que resistirem às ordens dos "donos" da 
agremiação, emanadas formalmente dos seus órgãos tidos por "superiores". 

 
[...] A Constituição Federal não autoriza os dirigentes partidários a 
promoverem arbitrárias intervenções, dissoluções e destituições e a forjarem 
maiorias deliberativas mediante a sonegação direta de informações aos filiados 
ou a omissão da devida e prévia publicidade que deve anteceder as reuniões e 
convenções, com o dia, hora, local, quórum de deliberação e pauta dos assuntos 
a serem debatidos e decididos.4  

 
Por fim, como bem ponderou a e. Ministra Cármen Lúcia, na ADI n° 5311/DF, 

"partido político é instrumento de representação, não de substituição do representado 

pelo representante. Logo, sem o representado e o compromisso com a representação o 

partido é uma alma à procura de um corpo".  

Nesse sentido, as proposições que serão feitas a seguir, ainda que possam 

transparecer a intenção de ‘controlar’ os partidos políticos no âmbito da sua estrutura 

interna, organização e funcionamento, visam, antes de mais nada, resguardar na essência 

o mais absoluto regime democrático e a preservação de direitos e garantias individuais. 

 

                                                 
4 5 ARAS, Augusto. Fidelidade e Ditadura (Intra) Partidárias. 1 ed. São Paulo: Edipro, 2011 p. 
41. 
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Competência da Justiça Eleitoral para a apreciação das controvérsias internas dos 

partidos políticos 

 

Proposta: Determinar a competência da justiça eleitoral para apreciar e julgar 

as controvérsias internas dos partidos. 

 

Fundamentação: Toda atividade partidária tem como finalidade seu êxito 

político, não apenas nas eleições. A justiça eleitoral é a mais preparada para dirimir 

controvérsias partidárias que estejam afetas à essência da existência da agremiação 

partidária, tudo com vistas à garantia do regime democrático e das garantias e direitos 

individuais. Ainda que a definição dessa competência não demande um rol taxativo de 

questões interna corporis que seriam afetas à justiça eleitoral, por certo que, por ex., 

questões trabalhistas, tributárias, e etc deverão ser dirimidas nos foros competentes, que 

não o da justiça eleitoral. 

 

 

Criação de um estatuto jurídico único de processamento e apuração de infrações e 

aplicação de penalidades 

 

Proposta: Criação de um estatuto jurídico único de processamento e apuração 

de infrações e aplicação de penalidades que venha a servir de regime jurídico para todos 

os partidos políticos. 

 

Fundamentação: A autonomia conferida aos Partidos Políticos para definição 

da sua disciplina partidária criou um sem número de procedimentos internos de 

processamento de apuração de infrações e aplicação de penalidades. Ainda que isso possa, 

de fato, estar abrangido pela liberalidade que é conferida as partidos, a criação de um 

estatuto jurídico único que preveja órgãos obrigatórios, ritos, prazos e procedimentos 

traria muito mais transparência aos procedimentos disciplinares, confiança no decisão 

tomada dentro do âmbito partidário, facilitaria sobremaneira a compreensão por parte dos 



 
 

GRUPO DE TRABALHO I – PARTIDOS POLÍTICOS   
REFORMA DA LEGISLAÇÃO ELEITORAL 

 

 5 

filiados a respeito das regras existentes e também do julgados em caso de discussão 

jurídica a respeito da observância das referidas regras e garantiria que, de fato, o regime 

democrático e as garantias e direitos fundamentais seriam observados, inclusive em razão 

da eficácia horizontal desses postulados, com aplicação plena e imediata. 

 

 

Determinação legal de prazos para mandatos e duração de órgãos nas agremiações 

partidárias 

 

Proposta: Fixação de prazos para mandatos e duração de órgãos nas 

agremiações partidárias, notadamente os mandatos dos órgãos diretivos e comissões 

provisórias  

 

Fundamentação: Ainda que o assunto tenha sido objeto de decisões do TSE a 

respeito, há necessidade de regulamentação pela via legislativa de tal assunto. Isto porque 

a questão da democratização partidária impele que novamente se avance sobre a 

“autonomia e liberdade partidárias”, para que se estabeleçam regras que garantam a 

escolha democrática dos dirigentes de partidos, no poder há décadas, ou suas famílias. 

Outro aspecto da mesma face da moeda reside em estabelecerem-se regras para o 

lançamento e escolha de candidaturas de forma democrática (ou mais). É só uma simples 

análise para ver que o controle real reside nas cúpulas estaduais e nacionais, em última 

análise, desprezando o caráter federal (conceito diverso do caráter nacional) fazendo com 

que candidaturas sejam ceifadas, movimentos internos sejam calados da noite para o dia, 

tudo por conta dos instrumentos de poder existentes internamente. O conceito de 

democracia interna reside, em boa parte, nestes itens (escolha dos dirigentes e dos 

candidatos), e não nos mandatos ou provisoriedade dos diretórios partidários. Longe 

disso. 

De forma alguma a questão dos mandatos partidários garante isso. Até a decisão 

de provisoriedade dos órgãos guarda outra lógica que não o da imposição das 

candidaturas, mas também um certo pudor e grau de avaliação sobre a qualidade dos 

dirigentes, seu esforço na organização, correção e competência na administração 
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partidária, etc. – muito embora saibamos que a transformação em órgão definitivo garanta 

também alguma certeza e tranquilidade política aos operadores envolvidos, há 

dispositivos que na Lei, sepultam tais certezas, já que é possível intervir no caso de desvio 

programático ou a diretrizes, muitas vezes completamente subjetivas, instituídas pelo 

Poder Central Partidário, sempre com o intuito de controle total. Outro aspecto é que o 

empoderamento a dirigentes locais torna o partido feudo de coronéis locais que não 

irrigam o partido nacionalmente, o que torna difícil a vida partidária em tempos de 

cláusula de desempenho. 

Nesse sentido se impõe estabelecer um prazo para os mandatos partidários, quem 

sabe, inclusive vedando ou limitando a reeleição, bem como limitando o prazo de 

existência de comissões provisórias, quem sabe, inclusive vedando ou limitando as suas 

prorrogações, de modo que a agremiação partidária se torne verdadeiramente uma 

entidade democrática. 

 

 

Candidaturas Coletivas no âmbito Partidário  
 
Nas últimas eleições (2020), o fenômeno iniciado no Brasil em 1994 – e mais 

presente nas eleições de 2018 – tomou corpo e diversos Estados tiveram a presença e o 

pedido de registro de candidaturas coletivas (“Mandatos Coletivos”). Ou seja: a união de 

duas ou mais pessoas em torno de uma candidatura única para eleger uma plataforma 

ideológica e de propostas. 

A união de pessoas com a finalidade de assegurar representação em cargos 

eletivos para a defesa de ideais comuns não é uma inovação exclusiva do processo 

eleitoral brasileiro. Trata-se de uma tendência mundial. No Brasil, porém, há uma 

interpretação e atuação diferente da função dos “Mandatos Coletivos”. 

Em diversos países, a reunião de pessoas geralmente acarreta a criação de 

partidos políticos. É a forma de consolidar a proposta de atuação, a partir de uma 

democracia direta, com a implementação de mecanismos (tecnológicos) para garantir a 

participação da população nas decisões do partido e, consequentemente, do representante 

eleito e com assento no parlamento (ex.: Partido Demoex, na Suécia; Partido Flux; na 

Austrália; e o Movimento Cinco Estrelas, na Itália). No Brasil, entretanto, o “Mandato 
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Coletivo” assume caminho oposto: ele nasce dentro de um partido e assume uma 

‘autonomia’ fora deste, fortalecendo a ideia de que o partido é somente um instrumento 

necessário para garantir a disputa eleitoral. 

A proposta de “Mandato Coletivo”, como desenvolvida atualmente no país, 

ainda que inconscientemente, surge como uma vertente para o enfraquecimento dos 

partidos políticos. E, por corolário, reforça a tese daqueles que defendem as famigeradas 

candidaturas avulsas. Isso porque, quem precisa de partido, quando se pode unir várias 

pessoas sem trazer para as candidaturas, em tese, os problemas e mazelas dos partidos 

políticos!? 

Entretanto, esse não é o único problema a ser enfrentado pelas candidaturas 

coletivas. Há, também, a relação desse grupo de pessoas com as Instituições. No Brasil, 

apenas uma única pessoa pode ser denominada como 

deputado/vereador/prefeito/senador/presidente, e somente essa pessoa tem os benefícios, 

reponsabilidades e obrigações inerentes ao cargo, não sendo possível aos demais 

integrantes da coletividade participar de votações, comissões, usar tempo de fala no 

plenário, representar em solenidades, receber benefícios e outros. 

Não menos relevante, diante da possibilidade de democratização do modelo de 

candidatura nas eleições próximas, ante as experiências vencedoras, a Justiça Eleitoral 

deverá se pronunciar sobre aspectos importantes que norteiam o “Mandato Coletivo”. 

Poderão ser objeto de representações e ações por abuso; notadamente, no que se 

refere à pré-campanha, arrecadação de recursos, gastos, prestação de contas e a 

propaganda eleitoral. Qual o espaço que o “Mandato Coletivo” assume na propaganda? 

Os demais membros não registrados serão tratados como apoiadores e como tal só 

poderão aparecer em 25% do tempo de inserções e programas de rádio e televisão? 

O tema é muito polêmico e não é seguro dizer que a Justiça Eleitoral já tem 

entendimento sobre a legalidade das candidaturas coletivas, sobretudo, porque a 

tendência é de que várias candidaturas nesse modelo sejam adotadas nas próximas 

eleições, inclusive, para cargos majoritários. E, por via de consequência, serão 

apresentadas impugnações e ações, com o debate mais aprofundado, o que até o momento 

não ocorreu, sendo incerta a manutenção de tal modelo, o que leva os candidatos a 

considerarem com cautela a hipótese de se lançarem, por meio de coletivos. 
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Em 2020, o Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco avançando no debate 

sobre o tema, definiu que não se pode utilizar como nome de urna expressões que façam 

referência a candidatura coletiva:  

 
RECURSO ELEITORAL. REGISTRO DE CANDIDATURA. CARGO DE 

VEREADOR. ELEIÇÕES 2020. NOME DE URNA DOTADO DE PRECÁRIA 
IDENTIFICAÇÃO. POSSIBILIDADE DE MUDANÇA DE NOME QUE MELHOR 
IDENTIFIQUE O CANDIDATO. RECURSO NÃO PROVIDO. MANUTENÇÃO DO 
NOME DEFINIDO EM PRIMEIRO GRAU. QUESTÃO DE ORDEM ACOLHIDA 
PARA SUPRIMIR O VOCÁBULO “JUNTAS” DO NOME DA URNA POR 
CONFUNDIR O ELEITOR E SUGERIR CANDIDATURA COLETIVA. 

1. O esgotamento de prazo sem impugnação do registro, inclusive do nome de 
urna, não inibe o magistrado de examinar o cumprimento ou não dos requisitos legais 
para deferir o registro, conforme reza o art.50 da Resolução 23.609, de 18 de dezembro 
de 2019, do TSE. 

2. O termo “JUNTAS” é aberto e, portanto, precário para identificar com clareza 
a pessoa do candidato que efetivamente concorrerá ao cargo. 

3. No caso específico o nome de urna que sugere candidatura coletiva revela 
matéria de ordem pública a autorizar, nas instâncias ordinárias, a atuação ex officio, na 
forma do art. 36, §1º da Resolução n 23.609/2019 c/c Art. 12 §2º da Lei 9504/97: “A 
Justiça Eleitoral poderá exigir do candidato prova de que é conhecido por determinada 
opção de nome por ele indicado, quando seu uso puder confundir o eleitor”. 

4. Ademais, como direito público subjetivo de votar e ser votado, o sufrágio 
possui disciplina na Constituição Federal, umbilicalmente ligado ao modelo democrático 
adotado na República. 

5. Ao disciplinar sobre elegibilidade a Constituição endereça condições a 
pessoas naturais, estas individualmente consideradas, como quando se refere a elementos 
da personalidade como nacionalidade e idade mínima. 

6. Não se extrai da Constituição nenhuma forma de exercício coletivo do direito 
de sufrágio, na medida que a dimensão coletiva dos direitos políticos se manifesta por 
meio dos partidos políticos, sem a previsão de outro tipo legitimação associativa. 

7. O nome do candidato na urna ou as manifestações de propaganda devem 
guardar direta relação com a pessoa que pediu o registro de candidatura. Deve-se 
preservar a identidade e integração entre forma e matéria. Candidato é unicamente aquele 
que preenche as condições de elegibilidade, que tem seu nome aprovado em convenção 
partidária e tem deferido o registro. A menção a nome que não identifique o candidato, 
mas em seu lugar identifique associação informal de pseudocandidatos ou paracandidatos 
não se adequa ao exercício de direito subjetivo de ser votado. 

8. No caso expressão solicitada não configura “cognome” da Recorrente. Pelo 
contrário, na peça recursal não houve nenhuma demonstração de que seja identificada 
pelo vocábulo “JUNTAS”, tanto é que fundamenta a pretensão recursal em candidaturas 
coletivas registradas. 

9. Recurso não provido. Manutenção do nome definido em primeiro grau. 
Questão de ordem acolhida para suprimir o vocábulo “juntas” do nome da urna por 
confundir o eleitor e sugerir candidatura coletiva. 
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ACORDAM os membros do Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco, por 
unanimidade, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, e, por maioria, de ofício, por se 
tratar de matéria de ordem pública, NÃO SE ADMITIR A INCLUSÃO NA URNA 
ELETRÔNICA DO NOME - LAYLA DAS JUNTAS, permanecendo apenas o prenome, 
LAYLA. Vencida a Desa. Relatora, e os Des. Carlos Gil e Edilson Nobre. Lavrará o 
acórdão o Des. Rodrigo Cahu Beltrão. (ACÓRDÃO PUBLICADO EM SESSÃO. Recife, 
26/10/2020 RECURSO ELEITORAL (11548) - 0600101-37.2020.6.17.0088 - João 
Alfredo – PERNAMBUCO).  

  
Na decisão monocrática do Recurso Especial interposto em face da decisão 

supra, o Ministro Alexandre de Moraes concluiu:  

 
 Além disso, inexiste óbice ao reconhecimento da questão de ofício, 
pois, a teor do art. 50, da Res.-TSE 23.609/2019, é possível a análise dos 
requisitos legais para o deferimento do registro, mesmo que ausente 
impugnação. O art.  12, §2º, da Lei 9.504/1997 autoriza, ainda, exigir do 
candidato prova de que é conhecido por determinada opção de nome, quando 
seu uso puder confundir o eleitor, tal como ocorreu na hipótese dos autos, sem 
que a candidata pudesse comprovar seu reconhecimento público com a 
alcunha.   
 Assim, verifico, na hipótese, a ocorrência de dúvidas razoáveis quanto 
ao cognome utilizado, considerada a possibilidade, no ordenamento jurídico, 
apenas de candidaturas individuais, em que aquele eleito será o único 
representante da sociedade na Casa Legislativa, não sendo razoável, portanto, 
permitir a adoção do nome proposto. 

 
Acontece que as interpretações tanto da Corte Regional Pernambucana, como do 

Ministro do TSE se embasa em normas genéricas, já que o tema é desprovido de 

regulamentação específica.  

Além do tema cima, há, ainda, outros tópicos carentes de regulamentação, como 

asseverado pela professora Marilda Silveira:  

 
 Daí surgem infindáveis questionamentos que seguem sem resposta e 
mantêm a instabilidade do modelo: 1 - esse compromisso de colegialidade tem 
algum valor?; 2 - quais as consequências da cisão do grupo que se apresentou 
ao eleitor?; 3 - regras “interna corporis” para solução de divergências ou cisões 
no grupo têm valor jurídico?; 4 – a responsabilidade pela prática de atos 
parlamentares pode ser compartilhada?; 5 – as garantias asseguradas 
constitucional e legalmente para o regular exercício do mandato podem ser 
expandidas ao grupo?; 6 - o modelo faria sentido apenas para candidaturas 
proporcionais ou também para prefeito, governador e presidente?; 7 - a posição 
adotada por quem foi eleito —e efetivamente detém o mandato — poderia ser 
suplantada pela opinião da maioria do coletivo?; 8 – o mandato coletivo pode 
envolver mais de um partido?; 9 - covereadores e codeputados podem mudar 
de legenda?; 10 - como interpretar as normas constitucionais de 
proporcionalidade e funcionamento parlamentar nesse cenário?; 11 - a vontade 
do eleitor direcionada ao grupo tem algum impacto jurídico no exercício do 
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mandato?; e 12 - havendo condenação por ilícito eleitoral, a inelegibilidade 
atingiria a todos? 

 
Destarte, a regulamentação da candidatura coletiva deve ser enfrentada de forma 

diversa do mandato coletivo. Apesar de um ser a consequência do outro, deve-se frisar, 

que o primeiro está relacionado ao processo eleitoral propriamente dito, enquanto, o 

segundo se refere ao exercício das competências e atribuições do cargo eletivo.  

Um primeiro ponto importante para a regulamentação da candidatura coletiva ou 

do mandato coletivo decorre da necessidade de manutenção do espírito da Norma 

Constitucional e infraconstitucional, sob pena da necessidade de uma reforma ampla e 

substancial, o que para o momento pode prejudicar os objetivos.  

Nesse diapasão, as candidaturas coletivas devem ser compreendidas como mais 

uma possibilidade dentre as demais. As regras gerais sobre filiação partidária, registro de 

candidatura, propaganda eleitoral e outros devem se aplicar a nova espécie de 

candidatura, o que sanaria, de logo, por exemplo, algumas das indagações da Professora 

Marilda Silveira, tais como: os itens 3, 6 7, 8, 9 e 12.  

Explico.  

As normas gerais vigentes estabilizam algumas das indagações da Dra. Marilda 

Silveira. O item 3 fala em valor jurídico das regras “interna corporis” para solução de 

divergências ou cisões no grupo que foram a coletividade de candidatos.  

Nesse caso, a Constituição Federal de 1988 assegura a autonomia partidária para 

tratar sobre matéria interna corporis, como se observa do § 1º, do art. 17:  

 
 Art. 17. [...] 
 § 1º É assegurada aos partidos políticos autonomia para definir sua 
estrutura interna e estabelecer regras sobre escolha, formação e duração de seus 
órgãos permanentes e provisórios e sobre sua organização e funcionamento e 
para adotar os critérios de escolha e o regime de suas coligações nas eleições 
majoritárias, vedada a sua celebração nas eleições proporcionais, sem 
obrigatoriedade de vinculação entre as candidaturas em âmbito nacional, 
estadual, distrital ou municipal, devendo seus estatutos estabelecer normas de 
disciplina e fidelidade partidária. 

 
Ressalta-se que esse é o principal fundamento jurídico para a regulamentação 

das candidaturas coletivas no âmbito dos partidos, sem a necessidade de uma ampla e 

profunda regulamentação legal, mas, com a limitação das normas postas.    
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Já o item 6 que versa sobre se “o modelo faria sentido apenas para candidaturas 

proporcionais ou também para prefeito, governador e presidente” a lógica da candidatura 

coletiva a partir de registro de uma única pessoa, sendo apoiada por um coletivo de 

pessoas não impõe restrições aos cargos do legislativo ou executivo.  

O item 8, por sua vez, resguarda pertinência as coligações proporcionais. O 

ordenamento jurídico pátrio veda o uso de coligações proporcionais, logo, não seria 

possível uma candidatura coletiva composta por pessoas de partidos distintos, se o partido 

decidir pela necessidade de filiação partidária para a formação da coletividade. 

Salienta-se que o partido dentro da liberalidade em decorrência de sua autonomia 

pode entender de forma diferente e permitir filiados ou não filiados participarem da 

candidatura coletiva, sendo certo que a ausência de normas específica nos remete a 

interpretação de normas em vigor.  

Com isso, a participação de filiados a outros partidos ou não filiados em forma 

de candidatura coletiva não apresenta vedação em Lei, nem mesmo em interpretação 

extensiva, salvo quanto a propaganda eleitoral.  

A mudança do ordenamento a permitir o registro de mais de um ou todos os co-

candidatos necessitaria em uma reforma não só infralegal, mas, também, constitucional e 

da própria lógica do sistema eleitoral.  

A resposta do item acima, responde de lodo o item 9, já que não havendo 

necessidade sequer de filiação, nada impede, a priori, que co-candidatos possam mudar 

de partido.  

Porém, nada impede, entretanto, que a Lei imponha condições distintas, com a 

necessidade de filiação partidária e impedimento de mudança de partido, o que ao olhar 

desse interlocutor seria inócuo, já que o nexo que impede a mudança de filiado de um 

partido par ao outro é o mandato. Desse modo, quando apenas um está interligado por 

meio do mandato, os demais teriam liberdade para mudança, sem perder o que não se 

tem.  

Por fim, o item 12 ao tratar sobre a “condenação por ilícito eleitoral, a 

inelegibilidade atingiria a todos?” a regra geral da individualização da inelegibilidade 

deve prevalecer, sob o manto do direito a elegibilidade.  
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Um outro ponto que pode ser debatido no âmbito infralegal é se a participação 

no coletivo, ainda que para composição, sem, no entanto, haver o pedido de registro, 

depende da presença da elegibilidade.  

Como se observa, alguns tópicos podem e devem ser solucionados de logo pelas 

normas gerais, sem a necessidade de regulamentação específica, bem como a superação 

de temas que não tenham correlação direta com o exercício de direitos políticos, 

notadamente, o registro.  

Sendo assim, propõe a criação do Capítulo para regulamentar as candidaturas 

coletivas da seguinte forma:  
Art. 1º. Cabe ao Partido Político definir através do seu estatuto a autorização e 
regulamentação de candidaturas coletivas, devendo estabelecer:  
I – A forma de estruturação da candidatura coletiva;  
II – A utilização de meios digitais;  
III – A necessidade de filiação partidária de todos os membros;  
IV – O respeito as normas e programas do partido;  
V – Aplicação das condições de elegibilidade a todos os participantes; 
VI – Os cargos para os quais serão aceitas as candidaturas coletivas;    
VII – Instituição de termo de compromisso;  
VIII – A participação da coletividade na tomada de decisão sobre os rumos, 
estratégias; 
IX – A participação dos co-candidatos na propaganda eleitoral, com o respeito 
aos limites e regras previstas em Lei;  
X – Infrações disciplinares decorrentes do descumprimento do compromisso; 
XI – O financiamento da candidatura coletiva, com observâncias das regras e 
limites previstos em Leis e Resoluções do TSE;   
XII – Dissolução da candidatura Coletiva; 
Parágrafo único. A instituição de regras pelo partido se trata de matéria interna 
corporis, sendo de autonomia para definição dos requisitos de modulação da 
candidatura coletiva. 

 
A implementação de regras interna corporis dos partidos políticos são limitadas 

e dependem, também, da inovação legislativa. Isso nos conduz a um contexto importante, 

qual seja, a proposta do dispositivo em tela não encerra o debate, nem mesmo responde a 

todas as indagações.   

Entretanto, a redação proposta expõe temas genéricos, que podem, na sua 

maioria permanecer, independentemente, da inovação, salvo se houver a decisão pela 

impossibilidade jurídica da própria candidatura coletiva ou vedações específicas, que 

alterem a lógica atual do sistema, com base no qual fora formulada a proposta.    

Por fim, há, ainda, a necessidade de regulamentação sobre temas correlacionados 

as candidaturas coletivas, como a propagada eleitoral, nome de urna e outros, que não 

estão relacionadas a atividade partidária.  
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Proposta de Regulamentação da Distribuição de Recursos Partidários  
 
Após a proibição de doação de pessoas jurídicas às campanhas eleitorais, por 

meio de decisão do Supremo Tribunal Federal, o Congresso Nacional mobilizou-se e 

aprovou norma estabelecendo Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), 

com recursos públicos distribuídos aos partidos políticos. Nos termos do artigo 16-C, § 

7º, da lei 9.504/97, a distribuição interna nos partidos é feita da seguinte forma: 

 
16-C, § 7o.  Os recursos de que trata este artigo ficarão à disposição 

do partido político somente após a definição de critérios para a sua distribuição, 
os quais, aprovados pela maioria absoluta dos membros do órgão de direção 
executiva nacional do partido, serão divulgados publicamente. 

 
A distribuição dos recursos, como se vê, atende ao preceito 

constitucional da autonomia partidária e ao caráter nacional dos partidos: 
 
Art. 17. É livre a criação, fusão, incorporação e extinção de partidos 

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

 
I - caráter nacional; 
 
(...) 
 
§ 1º É assegurada aos partidos políticos autonomia para definir sua 

estrutura interna e estabelecer regras sobre escolha, formação e duração de seus 
órgãos permanentes e provisórios e sobre sua organização e funcionamento e 
para adotar os critérios de escolha e o regime de suas coligações nas eleições 
majoritárias, vedada a sua celebração nas eleições proporcionais, sem 
obrigatoriedade de vinculação entre as candidaturas em âmbito nacional, 
estadual, distrital ou municipal, devendo seus estatutos estabelecer normas de 
disciplina e fidelidade partidária. 

 
Entretanto, considerando a relevância política dos partidos no sistema político 

eleitoral brasileiro e considerando o montante investido no FEFC, torna-se fundamental 

que a distribuição de tais valores seja feita atendendo a outros importantes preceitos 

constitucionais. 

Em primeiro lugar, destacamos algo que já é compulsório na distribuição dos 

recursos e que, portanto, deve ser previsto no ordenamento legal: o mínimo de 30% e o 

máximo de 70% dos recursos deve ser utilizado para candidaturas de cada sexo.  
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Em segundo lugar, considerando o princípio federativo, é fundamental que 

parcela dos recursos seja distribuída diretamente aos órgãos estaduais das agremiações, 

permitindo que eles definam os critérios de sua utilização. Para fins de atender a tal 

preceito, sugere-se normativa que estabeleça:  

 

a) Percentual de recursos a serem distribuídos conforme critérios nacionais. 

b) Percentual de recursos a ser dividido de forma igualitária entre os órgãos estaduais. 

c) Percentual de recursos a serem divididos entre os órgãos estaduais conforme 

representação parlamentar. 

 

 

Fidelidade partidária 

 

Apesar da regulamentação existente a respeito da necessidade de os partidos 

políticos preverem em seus estatutos “normas de disciplina e fidelidade partidária” (CF, 

parágrafo 1º do art. 17), e que tais procedimentos assegurem o acesso amplo ao direito de 

defesa (inc. II do art, 15 da Lei no 9096/97), a realidade prática demonstra a inexistência 

de efetividade na previsão de tais mecanismos, grande parte dos estatutos partidários não 

possuem qualquer regramento a respeito de procedimentos para a tomada de posição do 

partido (em nível institucional/fechamento de questão), ou ainda nos procedimentos 

sancionatórios, quando muito o fazem de modo a não resguardar a democraticidade na 

tomada das decisões, gerando prejuízos para a manutenção de um sistema partidário coeso 

para com os mandamentos constitucionais. 

Conquanto o STF tenha reconhecido a titularidade dos mandatos eletivos 

parlamentares pelos partidos políticos, (MS n. 26.602, Rel. Min. Eros Grau, DJe 

16.10.2008; MS n. 26.603, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 18.12.2008; MS n. 26.604, Rel. 

Min. Cármen Lúcia, DJe 02.10.2008; e ADI 3.999, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe 

17.4.2009), essa previsão guarda temperamentos, afastando a perda do mandato naqueles 

casos em que a desfiliação não é voluntária, caso da expulsão do partido: 

 
 De acordo com o que prevê a Lei 13.165/15, que incorporou o dever de 
fidelidade partidária à Lei Orgânica dos Partidos Políticos, para que seja 
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possível a perda do cargo eletivo, é necessário que o pedido de desfiliação seja 
requerido pelo detentor do cargo (art. 4º), não estando prevista a hipótese de 
desligamento por meio de expulsão, por iniciativa da própria agremiação 
partidária.”(TSE - Recurso Especial Eleitoral nº 13586, Acórdão, Relator (a) 
Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Publicação:  DJE - Diário da justiça 
eletrônica, Tomo 73, Data 17/04/2017, Página 60-61) 

 
Recentes dissidências de parlamentares a respeito da votação de projetos de lei, 

julgamentos políticos e posicionamentos a respeito de medidas governamentais, tem 

fomentado a discussão a respeito do que pode ser exigível de um parlamentar e, quando 

desrespeitada a deliberação partidária, quais as consequências oponíveis contra o 

dissidente. 

Outra problemática instaurada está na condução das sucessivas alterações das 

comissões provisórias, apesar de poderem ser instituídas pelo órgão hierarquicamente 

superior, não podem ser destituídas sem a necessária observância do contraditório: 

 
 O posicionamento do Tribunal de origem está em consonância com a 
jurisprudência desta Corte Superior, no sentido de que "a destituição de 
Comissões Provisórias somente se afigura legítima se e somente se atender às 
diretrizes e aos imperativos normativos, constitucionais e legais, notadamente 
a observância das garantias fundamentais do contraditório e da ampla defesa" 
(REspe 123–71, rel. Min. Luiz Fux, DJE de 
30.11.2017). CONCLUSÃO Agravo regimental a que se nega provimento.” 
(TSE - Agravo em Recurso Especial Eleitoral nº 060024842, Acórdão, Relator 
(a) Min. Sergio Silveira Banhos, Publicação:  PSESS - Publicado em Sessão, 
Data 04/12/2020) 

 
Sem mitigar a autonomia partidária para prever o seu regramento interno, 

propõe-se a criação de marcos normativos mínimos a serem respeitados pelos partidos, 

servindo, igualmente, de modo supletivo e complementar, para queles que sejam omissos 

em seu conteúdo, para, também, igualmente prever restrições antidemocráticas para 

posicionamentos que não guardam sustentação constitucional. 

 

 

Previsão mínima de fechamento de questão dentro dos partidos  

 

Art. X – Salvo previsão expressa no estatuto partidário em sentido diverso, o 

fechamento de questão a respeito de temas de interesse político-partidário deverá 

observar o seguinte: 
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I. Terá direito a voto o parlamentar que componha a casa legislativa que irá 

deliberar sobre a questão, além dos membros da comissão executiva da circunscrição, os quais 

deverão ser convocados com a antecedência mínima que permita participar da deliberação; 

II. A convocação prévia e participação na votação poderá ser realizada de qualquer 

forma que não inviabilize a tomada da decisão dentro da urgência que a medida requerer; 

III. É vedado o voto por interposta pessoa e, ainda, o voto cumulativo; 

IV. As deliberações para o fechamento de questão deverão ser tomadas pela maioria 

absoluta dos membros atos a votar; 

V. Eventual empate na votação demandará na rejeição do fechamento de questão. 

Parágrafo 1º - Poderão os membros votantes liberar um ou mais parlamentares 

do compromisso em seguir o fechamento de questão. 

Parágrafo 2º - o descumprimento do dever de seguir a orientação firmada pelo 

partido dentro dos requisitos previstos nesse artigo poderá demandar na responsabilização 

do membro perante as instâncias éticas do partido. 

Parágrafo 3º - não poderá ser utilizado o fechamento de questão para os casos 

em que a lei resguardar o voto secreto do parlamentar, para a escolha de agentes políticos 

e no julgamento de infrações que a lei determine a sua apreciação pela Casa Legislativa. 

 

 

Contraditório e Ampla Defesa nos procedimentos disciplinares partidários 

 

A jurisprudência do STF e TSE são pacíficas ao determinar que os 

procedimentos disciplinares partidários devam resguardar ao interessado o acesso ao 

contraditório e ampla defesa, o que por vezes, também, é mitigado pelos estatutos 

partidários, que ou são omissos quanto ao tema, sendo regidos por procedimentos 

despóticos, ou não preveem adequadamente um rito que assegure a sua observância.  

Propõe-se a adoção de um procedimento mínimo a resguardar o contraditório e 

a ampla defesa dentro dos processos disciplinares: 

Art. XX – Nos processos disciplinares apresentados contra filiados ou 

órgãos partidários, deverá ser resguardado, minimamente: 

I – O prazo para apresentar defesa não poderá ser inferior a 3 (três) dias, 

contados da data em que o interessado tiver acesso ao inteiro teor das 
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imputações, resguardando o direito de arrolar testemunhas, não interior ao 

número de 6; 

II – Deve ser concedido ao interessado a possibilidade de acompanhar 

todos os atos processuais e deles ter ciência; 

III. Deverá o interessado ser notificado previamente da data designada 

para a oitiva das testemunhas e do seu julgamento com a antecedência mínima 

de 2 dias; 

IV. Exceto para os casos em que a decisão seja tomada pelo órgão 

nacional do partido, poderá o interessado recorrer da decisão do procedimento 

disciplinar no prazo mínimo de 1 dia para o órgão hierarquicamente superior. 

Parágrafo 1º Os procedimentos disciplinares deverão ser conduzidos 

pelo órgão designado pelo estatuto como competente, no caso da sua omissão 

pela respectiva comissão executiva partidária. 

Parágrafo 2º - Os casos de avocação das deliberações pelo órgão 

superior do partido deverão ser fundamentados pela grande repercussão do fato 

ou para resguardar a isonomia e imparcialidade da deliberação. 

Parágrafo 3º - Não será admitida a aplicação automática de sanções sem 

o prévio procedimento disciplinar, aplicável, igualmente, às comissões 

executivas provisórias. 

 

Proposta de Inclusão dos §§ 17 e 18 no art. 16-C da Lei 9.504/97: 
 
Art. 16-C. [...] 
 
[...] 
 
$17 Os partidos que receberem recursos do Fundo Especial de Financiamento 

de Campanha (FEFC), em relação a estes recursos, deverão divulgar, em tempo real, 
informações relativas à execução financeira na rede mundial de computadores 
(internet), em seu sítio oficial.  

§18 Na divulgação das informações a que se refere o parágrafo 
anterior, deverão constar, no mínimo: 

I - registros de todos os repasses financeiros do Fundo Especial de 
Financiamento de Campanha (FEFC); 

II - registros das despesas custeadas pelo FEFC; 
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III - informações concernentes aos contratos celebrados, constando o nome do 
beneficiário, número do CNPJ ou CPF, objeto e data do contrato, valor e data do 
pagamento. 

 
Proposta de Inclusão dos §§ 8 e 9º no art. 44 da Lei 9.096/95: 
 
Art. 44 [...] 
 
[...] 
 
$8º Os partidos que receberem recursos do Fundo Partidário, em relação a 

estes recursos, deverão divulgar, em tempo real, informações relativas à execução 
financeira na rede mundial de computadores (internet), em seu sítio oficial. 

§9º Na divulgação das informações a que se refere o parágrafo 
anterior, deverão constar, no mínimo: 

I - registros de todos os repasses de recursos financeiros do Fundo Partidário; 
II - registros das despesas custeadas pelo Fundo Partidário; 
III - informações concernentes aos contratos celebrados, constando o nome do 

beneficiário, número do CNPJ ou CPF, objeto e data do contrato, valor e data do 
pagamento. 

 
Fundamentação:  
 
A Constituição da República concede autonomia aos partidos políticos para 

definir sua estrutura interna e estabelecer regras sobre escolha, formação e duração de 
seus órgãos permanentes e provisórios e sobre sua organização e funcionamento e para 
adotar os critérios de escolha e o regime de suas coligações nas eleições majoritárias 
(art. 17, §1º).  

Não obstante, em relação aos recursos públicos recebidos pelos partidos 
políticos, deverá haver maior controle social. Para tanto, é importante que haja 
transparência em relação a estas receitas e despesas pagas com estes recursos. 

Esta transparência imposta em relação a despesas custeadas por recursos 
públicos não mitigam a autonomia partidária e trazem maior possibilidade de controle 
social sobre recursos utilizados pelas agremiações públicas, de forma a impedir a 
malversação de dinheiro público e a infringência de normas cogentes e de decisões 
judiciais, como a que prevê a obrigação de aplicação do total recebido do FEFC de 
modo proporcional ao número de candidatas do partido ou da coligação, observado, em 
todo caso, o mínimo de 30% (trinta por cento) (STF: ADI nº 5.617/DF, j. em 
15.03.2018, e TSE: Consulta nº 0600252-18, j. em 22.05.2018). 

As normas sugeridas são inspiradas na Lei da Transparência Pública (Lei nº 
12.527, de 18 de novembro de 2011).  

Atualmente há mecanismos tecnológicos que podem, com facilidade, auxiliar 
na implantação da transparência e da democracia interna nos partidos políticos sem 
perda de eficiência, os tornando mais representativos. A transparência das receitas e 
das despesas partidárias, especialmente as de origem pública, é um dos pilares para que 
floresça naturalmente a democracia interna nas agremiações. 
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A nova Ágora é a internet e os partidos políticos, a fim de democratizar seus 
processos e alcançar a transparência de suas finanças, deverão utilizá-la de forma a 
mitigar o processo oligárquico. 

 
 

Anistia do artigo 55-D  
 

Não está sendo aplicada em alguns regionais TREs:  
 

Art. 55-D.  Ficam anistiadas as devoluções, as cobranças ou as transferências 
ao Tesouro Nacional que tenham como causa as doações ou contribuições 
feitas em anos anteriores por servidores públicos que exerçam função ou cargo 
público de livre nomeação e exoneração, desde que filiados a partido político. 

 
 

Nova redação ao inciso IV do artigo 15 da Lei 9096/95:  

 

Lei nº 9.096 de 19 de Setembro de 1995 

 

Dispõe sobre partidos políticos, regulamenta os arts. 17 e 14, § 3º, inciso V, da 

Constituição Federal. 

 

Art. 15. O Estatuto do partido deve conter, entre outras, normas sobre: 

 

IV - modo como se organiza e administra, com a definição de sua estrutura geral 

e identificação, composição e competências dos órgãos partidários nos níveis municipal, 

estadual e nacional, duração dos mandatos e processo de eleição dos seus membros, 

devendo ser reservado o mínimo de 30% de vagas para cada gênero, na composição dos 

respectivos órgãos internos dos partidos políticos, sob pena de indeferimento da anotação 

pela Justiça Eleitoral. 

 

 

Justificativa 

 

A inclusão e participação feminina nas campanhas eleitorais e nas organizações 

partidárias é uma luta que vem sendo travada, desde a edição da Lei 9.504/97 que 

https://www.jusbrasil.com.br/legislacao/104080/Lei-n-9.096-de-19-de-Setembro-de-1995#art-15_inc-IV
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determinou, inicialmente, a mera reserva de vagas femininas para compor as chapas 

proporcionais.  

Posteriormente, em razão das sucessivas burlas no cumprimento das cotas pelas 

greis partidárias, que normalmente reservavam somente as vagas, mas não indicavam as 

candidatas, foi alterada a Lei Eleitoral para determinar o cumprimento da regra de 

proporcionalidade de gênero em relação ao número de candidatos efetivamente lançados, 

obrigando, assim, as agremiações a efetivamente preencherem as vagas do gênero 

feminina, sob pena de, não o fazendo, inviabilizar o próprio registro da chapa 

proporcional. 

A nova configuração legal, no entanto, fez surgir uma nova modalidade 

candidaturas, as denominadas candidaturas laranjas, hipótese em que são lançadas as 

candidaturas fictas, meramente para efeito de cumprimento da cota, mas sem qualquer 

competividade. Candidatas que não pediam votos, não tinham disponibilizados os meios 

de propagandas reservados aos partidos políticos, bem como aos recursos para 

financiamento destas candidaturas. 

Ao longo de várias eleições, a apesar dos esforços e mobilização dos vários 

segmentos da sociedade e sucessivos aperfeiçoamentos legislativos, o que se constata é 

que os percentuais de representação feminina no parlamento brasileiro são ainda muito 

pouco significativos, se comparado ao percentual do eleitorado feminino existente no 

país, bem como o número de mulheres filiadas aos partidos políticos. 

A inércia e recalcitrância dos partidos políticos em atuar no sentido de efetivar e 

ampliar a participação feminina da política, acabou por conduzir o debate sobre o tema 

para o Poder Judiciário, enfraquecendo sobremaneira a própria autonomia partidária. 

A Suprema Corte ao julgamento da ADI nº 5617, em 15.03.2018, de relatoria do 

Ministro Edson Fachin, decidiu, por maioria de votos, que a distribuição de recursos do 

Fundo Partidário destinado ao financiamento das campanhas eleitorais direcionadas às 

candidaturas de mulheres deve ser feita na exata proporção das candidaturas de ambos os 

sexos, respeitado o patamar mínimo de 30% de candidatas mulheres, previsto no artigo 

10, parágrafo 3º, da Lei 9.504/1997 (Lei das Eleições). 

Como consequência de tal decisão (ADI n.º 5617), o Tribunal Superior Eleitoral, 

em resposta a Consulta n.º 0600252-18.2018.6.00.0000, de relatoria da Ministra Rosa 
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Weber, fundamentada nas mesmas razões de decidir do STF, estendeu a aplicação da 

regra de proporcionalidade, por gênero, também na divisão dos recursos originados do 

Fundo Especial Eleitoral de Campanha – FFEC. 

Muito embora, tais decisões tenham gerado resultados imediatos nas eleições 

gerais de 2018, com o efetivo crescimento do percentual de representação feminina no 

Parlamento, o fato é que dentre 193 países classificados pela InterParliamentary Union, 

o Brasil passou da 151ª posição para a 134ª posição, conforme apontado no voto da 

Ministra Rosa Weber, números que revelam ainda a baixa representatividade das 

mulheres brasileiras no Parlamento, bem como a necessidade de adoção de outros 

mecanismos para superar este gap representativo. 

E dentro desta lógica foi encaminhada ao Tribunal Superior Eleitoral, pela 

senadora Lídice da Mata, a consulta sobre a necessidade observância da reserva de vagas 

para candidaturas proporcionais, inscrita no § 3º do artigo 10 da Lei n. 9.504/97, também 

para a composição das comissões executivas e diretórios nacionais, estaduais e 

municipais dos partidos políticos, de suas comissões provisórias e demais órgãos 

equivalentes, Consulta nº 0603816-39.2017.6.00.0000, relatada pela Ministra Rosa 

Weber, cujo excerto da resposta destacamos: 

 
“ (...) Da resposta aos questionamentos 
16. Se aos partidos políticos cabe observar percentual mínimo de 

candidaturas por gênero para a disputa de eleições proporcionais, com maior 
razão tal mandamento aplica-se na disputa para a composição de seus órgãos 
internos, sob pena do paradoxo democrático de a democracia interna dos 
partidos políticos não espelhar a democracia que a lei impõe nas próprias bases 
estatais. 

17. Consoante salientado pela Suprema Corte ao julgamento da ADI nº 
5617, em 15.03.2018, de relatoria do Ministro Edson Fachin, o respeito à 
igualdade não se aplica somente à esfera pública. “Incide, aqui, a ideia de 
eficácia horizontal dos direitos fundamentais, sendo importante reconhecer 
que é precisamente nessa artificiosa segmentação entre o público e o privado 
que reside a principal forma de discriminação das mulheres”. 

18. Embora circunscrito o objeto da ADI nº 5617 à distribuição dos 
recursos partidários que veio a ser fixada por meio da Lei nº 13.165/2015, os 
fundamentos determinantes que integraram a justificação da decisão 
transcendem o seu contexto decisório, considerada, em especial, a premissa de 
que “a igualdade entre homens e mulheres exige não apenas que as mulheres 
tenham garantidas iguais oportunidades, mas também que sejam elas 
empoderadas por um ambiente que lhes permita alcançar a igualdade de 
resultados”.  

Aplicável, portanto, aqui, a mesma razão de decidir, vale dizer, onde 
houver o mesmo fundamento, haverá o mesmo direito. 
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Conclusão: 
Consulta respondida afirmativamente quanto ao primeiro quesito, 

nos seguintes termos: a previsão de reserva de vagas para a disputa de 
candidaturas proporcionais, inscrita no § 3º do artigo 10 da Lei nº 9.504/97, 
deve ser observada para a composição das comissões executivas e diretórios 
nacionais, estaduais e municipais dos partidos políticos, de suas comissões 

provisórias e demais órgãos equivalentes. Apelo ao legislador para 
que a obrigatoriedade da reserva de gênero de 30% para as candidaturas 
dos órgãos internos dos partidos políticos seja incluída na legislação, com 
a previsão de sanções às legendas que não a observarem. Ofício ao 
Congresso Nacional, nos termos deliberados pelo Plenário, a partir de proposta 
do Ministro Luís Roberto Barroso. 

Consulta respondida negativamente quanto ao segundo quesito 

porquanto a resposta afirmativa ao primeiro quesito não se reveste de 

vinculatividade normativa nem de natureza sancionatória. Na hipótese de 

inobservância da regra do art. 10, § 3º, da Lei nº 9.504/97 na composição dos 

diretórios e comissões dos partidos políticos, os pedidos de anotação dos 

órgãos de direção partidária serão analisados caso a caso pela Justiça Eleitoral. 
 

 Neste sentido, a presente proposta tem por objetivo antes de tudo, resgatar a 

autonomia partidária, trazendo o debate da matéria de volta ao Parlamento, ao tempo em 

que propomos a criação de mecanismos que visam aperfeiçoar a democracia interna dos 

partidos, garantindo um percentual mínimo de participação feminina na composição dos 

órgãos de deliberação partidária. 

 

 

Sugestão inclusão de texto legal por meio de PEC para implementar a perda de 

mandato parlamentar em razão de assunção de cargo em comissão. 

 

1. O permissivo legal 

 

O ponto aqui apresentado a ser revisto está insculpido na Constituição da 

República Federativa do Brasil de 1988 (CRFB/88) nos seguintes termos: 

 
Art. 56. Não perderá o mandato o Deputado ou Senador: 
I - investido no cargo de Ministro de Estado, Governador de Território, 

Secretário de Estado, do Distrito Federal, de Território, de Prefeitura de Capital ou chefe 
de missão diplomática temporária; 
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II - licenciado pela respectiva Casa por motivo de doença, ou para tratar, sem 
remuneração, de interesse particular, desde que, neste caso, o afastamento não ultrapasse 
cento e vinte dias por sessão legislativa. 

§ 1º O suplente será convocado nos casos de vaga, de investidura em funções 
previstas neste artigo ou de licença superior a cento e vinte dias. 

§ 2º Ocorrendo vaga e não havendo suplente, far-se-á eleição para preenchê-la 
se faltarem mais de quinze meses para o término do mandato. 

§ 3º Na hipótese do inciso I, o Deputado ou Senador poderá optar pela 
remuneração do mandato. 

 
2. A diferença entre disputa eleitoral no cargo e assumir função no curso do 

mandato 
 
Ainda há que ser levado em consideração outra hipótese de inafastabilidade do 

mandato legislativo, quando em disputa eleitoral para cargo majoritário do Poder 

Executivo. 

 

A Justiça Eleitoral, por meio Revista da Escola Judicial Eleitoral (EJE), no artigo 

“Regras para a candidatura de quem já ocupa cargo político-eletivo”  , fez constar o 

permissivo anotando o que segue: 

Analisaremos primeiro a situação dos parlamentares, aqueles que ocupam cargos 

no Poder Legislativo, que são os senadores, deputados federais, deputados estaduais ou 

distritais e vereadores. Para eles, a regra é bastante simples, pois não há na Constituição 

e na Lei Complementar nº 64/90, restrição à sua plena elegibilidade. Por isso, os titulares 

de cargos legislativos podem se candidatar a outros cargos, sem necessidade de 

desincompatibilização. Assim, senadores, deputados e vereadores podem permanecer no 

exercício de seus mandatos e concorrerem a qualquer um dos cargos em disputa nas 

eleições deste ano. 

É legítimo que o detentor de mandato legislativo apresente seu nome ao sufrágio 

e isto, em essência, não atrai nenhuma intervenção de gestão como mandatário executivo 

– podendo, inclusive, se opor aos atuais gestores no curso do mandato executivo em 

disputa –, bem como garante a representatividade para a qual foi eleito para o Poder 

Legislativo. 

Entretanto, se eleito para o cargo do Executivo, pelas regras atuais, deve se 

desincompatibilizar do mandato legislativo, por meio de renúncia, antes de assumir o 

novo mandato no Executivo. 
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Mas, ainda sobre assumir cargos, a lei é silente. Ou seja, é possível que se veja 

a seguinte hipótese: o vereador concorre ao cargo de governador no meio do seu mandato 

e alcança a vitória; após o dia da eleição e mesmo antes de ser diplomado, ainda no curso 

do mandato legislativo, assume a Secretaria de Educação do governo do Estado para o 

qual se elegeu. E tudo isto dentro da lei, por mais estranho que possa parecer. 

Isso será melhor tratado logo adiante, quando da análise da Proposta de Emenda 

à Constituição (PEC) em trâmite no Senado Federal, bem como merecerá linhas nas 

Conclusões deste artigo. 

 
 
3. Iniciativa de lei 
 
Matéria do Senado Notícias, de 02/06/2017, 14h51: 

 

PEC prevê renúncia ao mandato caso parlamentar queira assumir cargo no 
Executivo 

Uma proposta de emenda à Constituição apresentada pelo senador Reguffe (Sem 
Partido-DF) determina a renúncia do vereador, deputado estadual, deputado federal ou 
senador que quiser assumir um cargo no Executivo (PEC 5/2015). Atualmente, o 
parlamentar pode pedir licença do mandato e assumir o cargo de ministro ou secretário 
estadual, por exemplo. Pela regra em vigor, ele é substituído pelo suplente e opta pela 
remuneração de um ou outro cargo. Na avaliação de Reguffe, o eleitor elege o parlamentar 
para atuar no Legislativo e não para transitar de um Poder a outro.  

 

Atualmente a Proposta de Emenda à Constituição n° 5, de 2015, que já tem 

relatório do Senador Oriovisto Guimarães (PODE/PR) com voto favorável à Proposta, 

nos termos do Substitutivo que apresenta, já pronta para a Pauta na Comissão de 

Constituição, Justiça e Cidadania (Secretaria de Apoio à Comissão de Constituição, 

Justiça e Cidadania) desde 21.3.2019. Eis, em sucinto, os termos da PEC 5/2015: 

 
Ementa:  
Suprime o inciso I e o § 3º, ambos do art. 56 da Constituição Federal, 

condicionado a posse de Senadores, Deputados Federais, Deputados Estaduais e 
Vereadores em cargos do Poder Executivo à renúncia ao mandato e dá outras 
providências. 

Explicação da Ementa:  
Altera a Constituição Federal para estabelecer que Senadores, Deputados 

Federais, Deputados Estaduais e Vereadores devem renunciar ao mandato para tomar 
posse em cargos do Poder Executivo. 



 
 

GRUPO DE TRABALHO I – PARTIDOS POLÍTICOS   
REFORMA DA LEGISLAÇÃO ELEITORAL 

 

 25 

 
Alegam os signatários da PEC que a atual redação “afronta ao princípio basilar 

da separação e independência dos poderes, esculpido no art. 2° da Carta Magna” e que “o 
Poder Legislativo moderno é cada vez mais fiscalizador e menos legislador”. 

 
 
Do relatório do Senador Oriovisto Guimarães merece destaque: 
 

A alteração do texto constitucional proposta resume-se à supressão 
do inciso I do caput do art. 56, de modo a excluir dentre as hipóteses de perda 
de mandato de Deputado e Senador o exercício de cargo do Poder Executivo – 
Ministro de Estado, Governador de Território, Secretário de Estado, do Distrito 
Federal, de Território, de Prefeitura de Capital ou chefe de missão diplomática 
temporária – revogando, em consequência, o § 3º do referido art. 56 que 
permite ao Deputado ou ao Senador no exercício dos mencionados cargos optar 
pela remuneração do mandato, conforme consta do art. 1º da PEC.  

(...) 
No tocante ao mérito, entendemos que a investidura de Senador e 

Deputado Federal no cargo de Ministro de Estado, que é uma das hipóteses 
permitidas, constitui prática que, embora já longeva na nossa história 
constitucional, não se coaduna com o sistema presidencialista, cuja forte 
característica é a separação dos Poderes. 

Esta pressupõe a ausência de hierarquia entre os membros do Poder 
Legislativo e o Chefe do Poder Executivo. Dessa maneira, não pode o ministro 
de Estado ser subordinado ao Chefe de outro Poder. O parlamentar, na 
condição de membro do Congresso Nacional e representante popular, tem 
como o seu chefe apenas o povo brasileiro e ninguém mais.  

Ressaltamos que o Presidencialismo de coalizão que se pratica 
atualmente no Brasil, baseado em negociações partidárias com objetivo de 
obter apoio político, seja para aprovação pelo Congresso Nacional de matérias 
de interesse do Poder Executivo, seja para assegurar aliança eleitoral, tem sido 
objeto de muitas denúncias pela imprensa, associando-o à ocorrência de 
desvios de dinheiro público.  

Ademais, o afastamento do titular do mandato eletivo para exercer 
cargos do Poder Executivo, conforme previsto na Constituição Federal, 
implica a convocação do suplente.  

(...) 
Essa situação conduz, portanto, a uma indesejável promiscuidade 

entre os Poderes Executivo e Legislativo que tende a desbordar dos princípios 
da administração pública, especialmente, o da moralidade e o da 
impessoalidade.  

 
E o relatório, aprofundando em boa reflexão, continua: 
 

Não obstante os claros objetivos da PEC em análise, temos reparos a 
fazer quanto à técnica legislativa, pois a simples supressão do inciso I do caput 
do art. 56 da Lei Maior deixa margem à interpretação de que não haveria 
proibição para que Deputado ou Senador viesse a assumir os cargos no Poder 
Executivo elencados no citado inciso I do caput do art. 56, haja vista a regra 
hermenêutica que determina não se estabelecer presunção de restrição de 
direito, no caso direito político, se não houver expressa previsão no texto 
constitucional.  

(...) 
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Assim, apontamos a necessidade de oferecer alterações no texto para esclarecer 

qualquer dúvida quanto à aplicabilidade da medida constitucional objetivada pelos 

autores da PEC, com a consequente adaptação redacional de sua ementa, prevendo que 

desde a diplomação e posse não podem os Deputados e Senadores serem investidos nos 

cargos públicos mencionados no inciso I do art. 56 da Carta Política de 1988.  

Também entendemos haver necessidade de estabelecer prazo razoável para a 

efetivação da mudança constitucional, a fim de que a Administração Pública se adapte, 

sem atropelos, ao que determinar a Emenda Constitucional que decorrer da PEC ora 

examinada.  

Eis então que, com as alterações sugeridas pela relatoria, o texto da PEC 5/2015 

assim se encontra na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania está com a seguinte 

redação: 

As Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, nos termos do § 3º do 

art. 60 da Constituição Federal, promulgam a seguinte Emenda ao texto constitucional:  

 
Art. 1º A Constituição Federal passa a vigorar com as seguintes alterações:  
Mandato de Senadores, Deputado s Deputados Estaduais, Deputados e 

Vereadores em decorrência do  
Art. 55.................................................................................................................. 
VII - que for investido em qualquer cargo ou função estranha ao Poder 

Legislativo. .........................................................................................” (NR)  
Art. 56. ................................................................................................................ 
§ 1º O suplente será convocado nos casos de vaga ou de licença superior a cento 

e vinte dias. ..................................................................................” (NR)  
Art. 2º Esta Emenda entra em vigor na data de sua publicação, devendo ser 

exonerados, no prazo de noventa dias, a contar dessa data, os membros do Poder 
Legislativo que estiverem exercendo o cargo de Ministro de Estado, Governador de 
Território, Secretário de Estado, do Distrito Federal, de Território ou de Prefeitura de 
Capital.  

Art. 3º Revogam-se o § 3º e o inciso I do caput do art. 56 da Constituição Federal. 
 
 
                                                          
                                                                   ABRADEP, em março de 2021. 
 

Membros 
GT 1 Partidos Políticos 
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GT II – REGISTRO DE CANDIDATURAS 

 
Relator:  
� Rodolfo Viana Pereira 
 
Debatedores:  
� Alexandre Maturana 
� Luiz Magno 
� Pablo Bismack Oliveira Leite 
� Raquel Machado 
� Tâmara Medina 
 
 
I) VISÃO GERAL 
 
Após debates, as contribuições do GT II podem ser sistematizadas em 03 grupos: 
 
1) Inovações: representam sugestões de novas regras eleitorais, envolvendo, essencialmente: 
 
a) Antecipação do registro de candidatura, voltado a separar o momento de análise das condições de habilitação à candidatura 
do período de campanha eleitoral. Com isso, sana-se um dos mais graves desajustes no processo eleitoral, garantindo tempo 
hábil para definição daqueles que podem e dos que não podem concorrer ao pleito antes de iniciado o período de propaganda. 
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b) Tornar o registro de candidatura como momento definitivo para aferição das condições de habilitação à candidatura, 
excluindo-se, assim, a incidência de quaisquer alterações fáticas e jurídicas supervenientes para fins de alteração da situação 
registral, com vistas a garantir segurança e estabilidade às decisões judiciais, ao processo eleitoral e à própria autonomia 
decisória do eleitoral. 
 
c) Definir as inelegibilidades infraconstitucionais como hipóteses sancionatórias, sujeitas à incidência integral dos princípios 
afetos ao direito sancionatório, tais como irretroatividade, proibição de reformatio in pejus, etc.  
 
d) Determinar a vinculação futura dos efeitos dos julgamentos sobre (in)elegibilidades, afastando a possibilidade de sua 
reapreciação nos processos eleitorais subsequentes. 
 
e) Ajustar o termo a quo da incidência do prazo de inelegibilidade em certas hipóteses legais. 
 
2) Ajustes para compatibilização legislativa, tal como exclusão da menção a coligações proporcionais. 
 
3) Ajustes para inclusão de jurisprudência consolidada, tais como regras afetas às candidaturas sub judice e delegação 
convencional à Comissão Executiva para decidir, de modo distinto, após prazo final de realização das convenções, sobre 
composição da coligação majoritária e definição de candidatos. 
 
 
II) PONTOS SENSÍVEIS 
 

� Antecipar o período das convenções partidárias para 10 a 25 de maio e do pedido de registro de candidatura para até 01 
de junho. 
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� Tornar o registro de candidatura como momento definitivo para aferição das condições de habilitação à candidatura, 
excluindo-se a incidência de alterações fáticas e jurídicas supervenientes para fins de alteração da situação registral. 

� Definir as inelegibilidades infraconstitucionais como hipóteses sancionatórias, sujeitas à incidência integral dos 
princípios afetos ao direito sancionatório, tais como irretroatividade, proibição de reformatio in pejus, etc. 

� Determinar a vinculação futura dos efeitos dos julgamentos sobre (in)elegibilidades, afastando a possibilidade de sua 
reapreciação nos processos eleitorais subsequentes.  

 
 
III) DETALHAMENTO 
 
 

 REGISTRO DE CANDIDATURAS 
LEI ATUAL RESOLUÇÃO TSE ANÁLISE E JUSTIFICATIVA ORIGEM DA 

PROPOSTA 
TEXTO PROPOSTO 

 Lei 9504/97     
1.  Art. 6º É facultado aos 

partidos políticos, dentro da 
mesma circunscrição, 
celebrar coligações para 
eleição majoritária, 
proporcional, ou para 
ambas, podendo, neste 
último caso, formar-se mais 

Art. 4º É facultado aos 
partidos políticos, dentro da 
mesma circunscrição, 
celebrar coligações apenas 
para a eleição majoritária. 

Compatibilização com art. 17, §1º, 
CR88.  

Outro É facultado aos partidos 
políticos, dentro da mesma 
circunscrição, celebrar 
coligações apenas para a 
eleição majoritária. 
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de uma coligação para a 
eleição proporcional dentre 
os partidos que integram a 
coligação para o pleito 
majoritário. 

2.  Art. 8º A escolha dos 
candidatos pelos partidos e 
a deliberação sobre 
coligações deverão ser 
feitas no período de 20 de 
julho a 5 de agosto do ano 
em que se realizarem as 
eleições, lavrando-se a 
respectiva ata em livro 
aberto, rubricado pela 
Justiça Eleitoral, publicada 
em vinte e quatro horas em 
qualquer meio de 
comunicação. 

Art. 6º A escolha de 
candidatos pelos partidos 
políticos e a deliberação 
sobre coligações deverão ser 
feitas no período de 20 de 
julho a 5 de agosto do ano em 
que se realizarem as eleições, 
obedecidas as normas 
estabelecidas no estatuto 
partidário.   

Antecipar o registro de candidatura 
oportunizando à Justiça Eleitoral 
tempo hábil para julgamento dos 
processos de registro antes do início 
do período de propaganda eleitoral. 

Proposta originária do GT A escolha de candidatos 
pelos partidos políticos e a 
deliberação sobre 
coligações deverão ser 
feitas no período de 10 a 25 
de maio do ano em que se 
realizarem as eleições, 
obedecidas as normas 
estabelecidas no estatuto 
partidário.   

3.  Omisso Omisso Inclusão de permissão já admitida 
em jurisprudência. 

Proposta originária do GT Art. Os convencionais 
poderão delegar poderes à 
Comissão Executiva para, 
após o prazo previsto no art. 
<incluir número do 
dispositivo>, decidir de 
modo diverso quanto à 
composição da coligação 
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majoritária e definição de 
candidatos. 
Parágrafo único. A 
autorização a que se refere o 
caput deste artigo deve ser 
aprovada expressamente em 
convenção e registrada na 
respectiva ata.  

4.  Art. 8º A escolha dos 
candidatos pelos partidos e 
a deliberação sobre 
coligações deverão ser 
feitas no período de 20 de 
julho a 5 de agosto do ano 
em que se realizarem as 
eleições, lavrando-se a 
respectiva ata em livro 
aberto, rubricado pela 
Justiça Eleitoral, publicada 
em vinte e quatro horas em 
qualquer meio de 
comunicação. 

§ 3º A ata e a respectiva lista 
de presença deverá ser 
lavrada em livro aberto e 
rubricado pela Justiça 
Eleitoral, que poderá ser 
requerido para conferência 
da veracidade das 
informações apresentadas. 
 
§ 4º A ata da convenção e a 
lista dos presentes serão 
digitadas no Módulo Externo 
do Sistema de Candidaturas 
(CANDex), para: 
 
I - serem publicadas no sítio 
do Tribunal Superior 
Eleitoral, na página de 

Adequação quanto ao registro e 
encaminhamento da ata da 
convenção. 

Proposta originária do GT  
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Divulgação de Candidaturas 
e de Prestação de Contas 
Eleitorais 
(DivulgaCandContas) (Lei nº 
9.504/1997, art. 8º); e 
 
II - integrar os autos de 
registro de candidatura. 
 
§ 5º Até o dia seguinte ao da 
realização da convenção, o 
arquivo da ata gerado pelo 
CANDex deverá ser 
transmitido via internet ou, 
na impossibilidade, ser 
gravado em mídia a ser 
entregue na Justiça Eleitoral 
(Lei nº 9.504/1997, art. 8º). 
 
§ 6º O Sistema CANDex, 
disponível nos sítios 
eletrônicos dos tribunais 
eleitorais, deve ser usado por 
meio de chave de acesso 
obtida pelos partidos no 
Sistema de Gerenciamento 
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de Informações Partidárias 
(SGIP). 
 
§ 7º O livro de que trata o § 
3º deverá ser conservado até 
o término do prazo 
decadencial para propositura 
das ações eleitorais, 
permanecendo a obrigação 
em caso de ajuizamento de 
ação que verse sobre a 
validade do Demonstrativo 
de Regularidade de Atos 
partidários (DRAP) ou 
outros fatos havidos na 
convenção partidária. 
 
§ 8º No processo de registro 
de candidatura, a Justiça 
Eleitoral poderá, de ofício ou 
mediante provocação, 
requerer a exibição do 
documento a que se refere o 
§ 3º, para conferência da 
veracidade das informações 
lançadas no DRAP. 
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§ 9º Nas ações referidas no § 
7º, o juiz poderá, antes de 
iniciada a instrução, aplicar o 
art. 373, § 1º, do Código de 
Processo Civil (CPC) em 
relação aos fatos a serem 
provados pela via original da 
ata e da lista de presença na 
convenção. 

5.  Art. 10.  Cada partido ou 
coligação poderá registrar 
candidatos para a Câmara 
dos Deputados, a Câmara 
Legislativa, as Assembleias 
Legislativas e as Câmaras 
Municipais no total de até 
150% (cento e cinquenta 
por cento) do número de 
lugares a preencher, salvo:          
(Redação dada pela Lei nº 
13.165, de 2015) 
 
I - nas unidades da 
Federação em que o 
número de lugares a 
preencher para a Câmara 
dos Deputados não exceder 

Art. 17. Cada partido político 
poderá registrar candidatos 
para a Câmara dos 
Deputados, a Câmara 
Legislativa, as Assembleias 
Legislativas e as Câmaras 
Municipais, no total de até 
150% (cento e cinquenta por 
cento) do número de lugares a 
preencher, salvo nas unidades 
da Federação em que o 
número de lugares a 
preencher para a Câmara dos 
Deputados não exceder a 12 
(doze), para as quais cada 
partido político poderá 
registrar candidatos a 
deputado federal e a deputado 

 Adequação da redação do 
dispositivo. 

Outro Art. Cada partido político 
poderá registrar candidatos 
para a Câmara dos 
Deputados, a Câmara 
Legislativa, as Assembleias 
Legislativas e as Câmaras 
Municipais, no total de até 
150% (cento e cinquenta 
por cento) do número de 
lugares a preencher, salvo 
nas unidades da Federação 
em que o número de lugares 
a preencher para a Câmara 
dos Deputados não exceder 
a 12 (doze), para as quais 
cada partido político poderá 
registrar candidatos a 
deputado federal e a 
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a doze, nas quais cada 
partido ou coligação poderá 
registrar candidatos a 
Deputado Federal e a 
Deputado Estadual ou 
Distrital no total de até 
200% (duzentos por cento) 
das respectivas vagas;            
(Incluído pela Lei nº 
13.165, de 2015) 
 
II - nos Municípios de até 
cem mil eleitores, nos quais 
cada coligação poderá 
registrar candidatos no total 
de até 200% (duzentos por 
cento) do número de lugares 
a preencher. 

estadual ou distrital no total 
de até 200% (duzentos por 
cento) das respectivas vagas. 

deputado estadual ou 
distrital no total de até 
200% (duzentos por cento) 
das respectivas vagas. 

6.  Art. 10. 
§ 3º  Do número de vagas 
resultante das regras 
previstas neste artigo, cada 
partido ou coligação 
preencherá o mínimo de 
30% (trinta por cento) e o 
máximo de 70% (setenta 
por cento) para 

Art. 17 
§ 2º Do número de vagas 
resultante das regras 
previstas neste artigo, cada 
partido político preencherá o 
mínimo de 30% (trinta por 
cento) e o máximo de 70% 
(setenta por cento) para 
candidaturas de cada gênero 

Adequações quanto ao cálculo da 
cota de gênero. 

Outro Art.  
Do número de vagas 
resultante das regras 
previstas neste artigo, cada 
partido político preencherá 
o mínimo de 30% (trinta 
por cento) e o máximo de 
70% (setenta por cento) 
para candidaturas de cada 
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candidaturas de cada sexo. 
                    
§ 4º Em todos os cálculos, 
será sempre desprezada a 
fração, se inferior a meio, e 
igualada a um, se igual ou 
superior. 

(Lei nº 9.504/1997, art. 10, § 
3º). 
 
§ 3º No cálculo de vagas 
previsto no § 2º deste artigo, 
qualquer fração resultante 
será igualada a 1 (um) no 
cálculo do percentual 
mínimo estabelecido para um 
dos gêneros e desprezada no 
cálculo das vagas restantes 
para o outro (Ac.-TSE no 
REspe nº 22.764). 
 
§ 4º O cálculo dos 
percentuais de candidatos 
para cada gênero terá como 
base o número de 
candidaturas efetivamente 
requeridas pelo partido 
político, com a devida 
autorização do candidato ou 
candidata, e deverá ser 
observado nos casos de 
vagas remanescentes ou de 
substituição. 
 

gênero (Lei nº 9.504/1997, 
art. 10, § 3º). 
 
No cálculo de vagas 
previsto no § 2º deste 
artigo, qualquer fração 
resultante será igualada a 1 
(um) no cálculo do 
percentual mínimo 
estabelecido para um dos 
gêneros e desprezada no 
cálculo das vagas restantes 
para o outro (Ac.-TSE no 
REspe nº 22.764). 
 
O cálculo dos percentuais 
de candidatos para cada 
gênero terá como base o 
número de candidaturas 
efetivamente requeridas 
pelo partido político, com a 
devida autorização do 
candidato ou candidata, e 
deverá ser observado nos 
casos de vagas 
remanescentes ou de 
substituição. 
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§ 5º Para fins dos cálculos a 
que se referem os §§ 2º a 4º 
deste artigo, será considerado 
o gênero declarado no 
Cadastro Eleitoral. 

 
Para fins dos cálculos a que 
se referem os §§ 2º a 4º 
deste artigo, será 
considerado o gênero 
declarado no Cadastro 
Eleitoral. 

7.  Art. 11.  Os partidos e 
coligações solicitarão à 
Justiça Eleitoral o registro 
de seus candidatos até as 
dezenove horas do dia 15 de 
agosto do ano em que se 
realizarem as eleições. 

Art. 19. Os partidos políticos 
e as coligações solicitarão à 
Justiça Eleitoral o registro de 
seus candidatos até as 19 
(dezenove) horas do dia 15 
de agosto do ano em que se 
realizarem as eleições (Lei nº 
9.504/1997, art. 11, caput).     
(Vide, para as Eleições de 
2020, art. 9º, inciso IX, da 
Resolução nº 23.624/2020) 
 
§ 1º O pedido será elaborado 
no CANDex, disponível nos 
sítios eletrônicos dos 
tribunais eleitorais. 
 
§ 2º A apresentação do 
DRAP e do RRC se fará 

Previsão de registro online, com 
antecipação da data de registro de 
candidatura, oportunizando à Justiça 
Eleitoral tempo hábil para 
julgamento dos processos de registro 
antes do início do período de 
propaganda eleitoral. 

Outro Os partidos políticos e as 
coligações solicitarão à 
Justiça Eleitoral o registro 
de seus candidatos até as 19 
(dezenove) horas do dia 01 
de junho do ano em que se 
realizarem as eleições. 
 
§ 1º O pedido será 
elaborado no CANDex, 
disponível nos sítios 
eletrônicos dos tribunais 
eleitorais. 
 
§ 2º A apresentação do 
DRAP e do RRC se fará 
mediante: 
 
I - transmissão pela 
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mediante: 
 
I - transmissão pela internet, 
até as 23h59 do dia 14 de 
agosto do ano da eleição; ou     
(Vide, para as Eleições de 
2020, art. 9º, inciso X, da 
Resolução nº 23.624/2020) 
 
II - entrega em mídia à 
Justiça Eleitoral, até o prazo 
previsto no caput.     (Vide, 
para as Eleições de 2020, art. 
9º, inciso XI, da Resolução 
nº 23.624/2020) 
 
§ 3º Na hipótese do inciso I 
do § 2º, o CANDex emitirá 
recibo de entrega 
consignando o horário em 
que foi transmitido o pedido 
de registro. 

internet, até as 23h59 do 
dia 31 de maio do ano da 
eleição; ou      
 
II - entrega em mídia à 
Justiça Eleitoral, até o 
prazo previsto no caput. 
 
§ 3º Na hipótese do inciso I 
do § 2º, o CANDex emitirá 
recibo de entrega 
consignando o horário em 
que foi transmitido o pedido 
de registro. 
 
§ 4º Os prazos previstos 
deste artigo não se aplicam 
para preenchimento de 
vagas em substituição e 
vagas remanescentes, cujo 
prazo fatal será até as 23h59 
dos dias previstos pelos art. 
10, § 5º e art. 13, § 1º, desta 
lei. 

8.  Art. 11. 
§ 10.  As condições de 

Art. 52. As condições de 
elegibilidade e as causas de 

Garantir segurança jurídica e 
racionalidade ao fixar o momento de 

Proposta originária do GT Art. . 
As condições de 
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elegibilidade e as causas de 
inelegibilidade devem ser 
aferidas no momento da 
formalização do pedido de 
registro da candidatura, 
ressalvadas as alterações, 
fáticas ou jurídicas, 
supervenientes ao registro 
que afastem a 
inelegibilidade. 

inelegibilidade devem ser 
aferidas no momento da 
formalização do pedido de 
registro da candidatura, 
ressalvadas as alterações, 
fáticas ou jurídicas, 
supervenientes ao registro. 

aferição dos requisitos para 
habilitação à candidatura. 

elegibilidade e as causas de 
inelegibilidade devem ser 
aferidas exclusivamente no 
momento da formalização 
do pedido de registro da 
candidatura. 
 
Eventuais alterações, fáticas 
ou jurídicas, supervenientes 
ao registro que afastem ou 
atraiam causa de 
inelegibilidade ou condição 
de elegibilidade não serão 
consideradas para fins de 
julgamento do registro de 
candidatura. 

9.  Art. 15. 
§ 3º Os candidatos de 
coligações, nas eleições 
majoritárias, serão 
registrados com o número 
de legenda do respectivo 
partido e, nas eleições 
proporcionais, com o 
número de legenda do 
respectivo partido acrescido 
do número que lhes couber, 

Omisso. Compatibilização com art. 17, §1º, 
CR88. 

Proposta originária do GT Art. 15. 
§ 3º Os candidatos de 
coligações, nas eleições 
majoritárias, serão 
registrados com o número 
de legenda do respectivo 
partido. 
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observado o disposto no 
parágrafo anterior. 

10.  Art. 16-A.  O candidato cujo 
registro esteja sub judice 
poderá efetuar todos os atos 
relativos à campanha 
eleitoral, inclusive utilizar o 
horário eleitoral gratuito no 
rádio e na televisão e ter seu 
nome mantido na urna 
eletrônica enquanto estiver 
sob essa condição, ficando a 
validade dos votos a ele 
atribuídos condicionada ao 
deferimento de seu registro 
por instância superior.    

Art. 51. O candidato cujo 
registro esteja sub judice 
pode efetuar todos os atos 
relativos à campanha 
eleitoral, inclusive utilizar o 
horário eleitoral gratuito no 
rádio e na televisão e ter seu 
nome mantido na urna 
eletrônica enquanto estiver 
sob essa condição. 
 
§ 1º Cessa a situação sub 
judice: 
 
I - com o trânsito em 
julgado; ou 
 
II - independentemente do 
julgamento de eventuais 
embargos de declaração, a 
partir da decisão colegiada 
do Tribunal Superior 
Eleitoral, salvo se obtida 
decisão que: 

Melhor definição do conceito de sub 
judice e compatibilização do 
dispositivo com a nova regra quanto 
ao momento de aferição dos 
requisitos de habilitação à 
candidatura. 

Proposta originária do GT Art. O candidato cujo 
registro esteja sub judice 
pode efetuar todos os atos 
relativos à campanha 
eleitoral, inclusive utilizar 
o horário eleitoral gratuito 
no rádio e na televisão e ter 
seu nome mantido na urna 
eletrônica enquanto estiver 
sob essa condição. 
 
§ 1º Cessa a situação sub 
judice: 
 
I - com o trânsito em 
julgado; ou 
 
II - independentemente do 
julgamento de eventuais 
embargos de declaração, a 
partir da decisão colegiada 
do Tribunal Superior 
Eleitoral. 
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a) afaste ou suspenda a 
inelegibilidade (LC nº 
64/1990, arts. 26-A e 26-C); 
 
b) anule ou suspenda o ato 
ou decisão do qual derivou a 
causa de inelegibilidade; 
 
c) conceda efeito suspensivo 
ao recurso interposto no 
processo de registro de 
candidatura. 

 LC 64/90     
11.  Omisso Omisso Incluir Disposições Preliminares 

com normas gerais conforme segue 
abaixo. 

Proposta originária do GT Disposições Preliminares 

12.  Omisso  Omisso Garantir segurança jurídica e 
racionalidade ao fixar o momento de 
aferição dos requisitos para 
habilitação à candidatura. 

Proposta originária do GT Art. . 
As causas de inelegibilidade 
devem ser aferidas 
exclusivamente no 
momento da formalização 
do pedido de registro da 
candidatura. 
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Eventuais alterações, fáticas 
ou jurídicas, supervenientes 
ao registro que afastem ou 
atraiam causa de 
inelegibilidade não serão 
consideradas para fins de 
julgamento do registro de 
candidatura. 

13.  Omisso  Omisso  Proposta originária do GT As inelegibilidades 
previstas nessa lei possuem 
natureza sancionatória. 
Parágrafo único. As 
alterações legislativas que 
venham a modificar ou 
incluir novas hipóteses de 
inelegibilidade não 
incidirão sobre fatos 
ocorridos antes de sua 
vigência. 

14.  Omisso  Omisso  Proposta originária do GT As decisões judiciais sobre 
inelegibilidade, desde que 
transitadas em julgado, 
possuem caráter definitivo e 
vinculam os processos de 
registro de candidatura em 
pleitos futuros.  

15.  Art. 1º, I Por remissão. Dispositivo que apresenta hipótese Proposta originária do GT Excluir. 
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a) os inalistáveis e os 
analfabetos; 

com decorrência lógica e outra já 
prevista na CR88. Manter apenas 
causas com natureza sancionatórias.  

16.  d) os que tenham contra sua 
pessoa representação 
julgada procedente pela 
Justiça Eleitoral, em decisão 
transitada em julgado ou 
proferida por órgão 
colegiado, em processo de 
apuração de abuso do poder 
econômico ou político, para 
a eleição na qual concorrem 
ou tenham sido diplomados, 
bem como para as que se 
realizarem nos 8 (oito) anos 
seguintes; 

Por remissão. Definir o termo inicial de incidência 
da inelegibilidade e ampliar as 
hipóteses caracterizadoras de abuso 
de poder. 

Proposta originária do GT d) os que tenham contra sua 
pessoa representação 
julgada procedente pela 
Justiça Eleitoral, em decisão 
transitada em julgado ou 
proferida por órgão 
colegiado, em processo de 
apuração de abuso do poder 
para a eleição na qual 
concorrem ou tenham sido 
diplomados, bem como para 
as que se realizarem nos 8 
(oito) anos seguintes 
contados a partir de 1º de 
janeiro do ano subsequente; 

17.  e) os que forem 
condenados, em decisão 
transitada em julgado ou 
proferida por órgão judicial 
colegiado, desde a 
condenação até o transcurso 
do prazo de 8 (oito) anos 
após o cumprimento da 
pena, pelos crimes: 

Por remissão. Garantir previsibilidade e 
razoabilidade quanto ao prazo total 
de inelegibilidade. 

Proposta originária do GT e) os que forem 
condenados, em decisão 
transitada em julgado ou 
proferida por órgão judicial 
colegiado, desde a 
condenação até o transcurso 
do prazo de 8 (oito) anos 
após o início do 
cumprimento da sanção de 
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inelegibilidade, pelos 
crimes: 

18.  h) os detentores de cargo na 
administração pública 
direta, indireta ou 
fundacional, que 
beneficiarem a si ou a 
terceiros, pelo abuso do 
poder econômico ou 
político, que forem 
condenados em decisão 
transitada em julgado ou 
proferida por órgão judicial 
colegiado, para a eleição na 
qual concorrem ou tenham 
sido diplomados, bem como 
para as que se realizarem 
nos 8 (oito) anos seguintes; 

Por remissão. Definir o termo inicial de incidência 
da inelegibilidade e ampliar as 
hipóteses caracterizadoras de abuso 
de poder. 

Proposta originária do GT h) os detentores de cargo na 
administração pública 
direta, indireta ou 
fundacional, que 
beneficiarem a si ou a 
terceiros, pelo abuso de 
poder, que forem 
condenados em decisão 
transitada em julgado ou 
proferida por órgão judicial 
colegiado, para a eleição na 
qual concorrem ou tenham 
sido diplomados, bem como 
para as que se realizarem 
nos 8 (oito) anos seguintes 
contados a partir de 1º de 
janeiro do ano subsequente; 

19.  i) os que, em 
estabelecimentos de crédito, 
financiamento ou seguro, 
que tenham sido ou estejam 
sendo objeto de processo de 
liquidação judicial ou 
extrajudicial, hajam 
exercido, nos 12 (doze) 

Por remissão. Delimitar responsabilidade pessoal 
para fins de incidência da 
inelegibilidade. 

Proposta originária do GT i) os que, em 
estabelecimentos de crédito, 
financiamento ou seguro, 
que tenham sido ou estejam 
sendo objeto de processo de 
liquidação judicial ou 
extrajudicial, hajam 
exercido, nos 12 (doze) 
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meses anteriores à 
respectiva decretação, cargo 
ou função de direção, 
administração ou 
representação, enquanto 
não forem exonerados de 
qualquer responsabilidade; 

meses anteriores à 
respectiva decretação, cargo 
ou função de direção, 
administração ou 
representação, desde que 
tenham contribuído 
diretamente para a 
ocorrência do estado 
falimentar; 

20.  j) os que forem condenados, 
em decisão transitada em 
julgado ou proferida por 
órgão colegiado da Justiça 
Eleitoral, por corrupção 
eleitoral, por captação ilícita 
de sufrágio, por doação, 
captação ou gastos ilícitos 
de recursos de campanha ou 
por conduta vedada aos 
agentes públicos em 
campanhas eleitorais que 
impliquem cassação do 
registro ou do diploma, pelo 
prazo de 8 (oito) anos a 
contar da eleição;   

Por remissão. Definir o termo inicial de incidência 
da inelegibilidade. 

Proposta originária do GT j) os que forem condenados, 
em decisão transitada em 
julgado ou proferida por 
órgão colegiado da Justiça 
Eleitoral, por corrupção 
eleitoral, por captação ilícita 
de sufrágio, por doação, 
captação ou gastos ilícitos 
de recursos de campanha ou 
por conduta vedada aos 
agentes públicos em 
campanhas eleitorais que 
impliquem cassação do 
registro ou do diploma, pelo 
prazo de 8 (oito) anos a 
contar de 1º de janeiro do 
ano subsequente;   

21.  l) os que forem condenados Por remissão. Garantir previsibilidade e Proposta originária do GT l) os que forem condenados 
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à suspensão dos direitos 
políticos, em decisão 
transitada em julgado ou 
proferida por órgão judicial 
colegiado, por ato doloso de 
improbidade administrativa 
que importe lesão ao 
patrimônio público e 
enriquecimento ilícito, 
desde a condenação ou o 
trânsito em julgado até o 
transcurso do prazo de 8 
(oito) anos após o 
cumprimento da pena; 

razoabilidade quanto ao prazo total 
de inelegibilidade. 

à suspensão dos direitos 
políticos, em decisão 
transitada em julgado ou 
proferida por órgão judicial 
colegiado, por ato doloso de 
improbidade administrativa 
que importe lesão ao 
patrimônio público e 
enriquecimento ilícito, 
desde a condenação ou o 
trânsito em julgado até o 
transcurso do prazo de 8 
(oito) anos após o início do 
cumprimento da sanção de 
inelegibilidade; 
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RELATÓRIO DE TRABALHO 

GT III – PROPAGANDA ELEITORAL 

 

 

Relator: Fernando Neisser 

 

Debatedores: 

Bruno Oliveira 

Caio Guimarães 

Carlos Medrado 

Edson Araújo 

Geraldo Agosti 

Guilherme Gonçalves 

Isabel Mota 

Luiz Eduardo Peccinin 

Paulo de Tarso 

Talita Magalhães 

 

Depois de realizadas quatro reuniões virtuais para discussão, entrega de propostas individuais por escrito e debates, apresenta-se 

o relatório de trabalho do GT III – Propaganda Eleitoral, com sugestões de redação dos capítulos relativos ao tema no novo Código 

Eleitoral. 
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Desde o início dos debates percebeu-se haver consenso quanto à necessidade de reduzir as intensas restrições à comunicação 

política que foram se acumulando ao menos desde a Lei 11.300 de 2006. Sob o argumento da necessidade de redução dos custos das 

campanhas, sucessivas reformas da legislação eleitoral reduziram – qualitativa e quantitativamente – as possibilidades de veiculação de 

propaganda eleitoral por candidatos e partidos políticos. 

 

As consequências deste movimento foram percebidas em pesquisas quali e quantitativas, que demonstraram uma redução no nível 

de informação do eleitorado, o que acarreta graves e indesejáveis consequências para o processo eleitoral. 

 

Ademais, a inserção dos tetos de arrecadação e gastos por cargo, nos últimos ciclos eleitorais, logrou atingir o mesmo objetivo 

então buscado, com menor nível de afetação dos direitos fundamentais de livre expressão e comunicação na arena política. 

 

Daí o reconhecimento de que, paulatinamente, houve um processo de inconstitucionalização das regras restritivas à propaganda 

eleitoral. Em outras palavras, se a redução dos custos das campanhas foi obtida por meio menos drástico, aquelas limitações tópicas 

tornaram-se inconstitucionais. 

 

Essa é a linha que orienta o trabalho aqui exposto, que também se avoluma pela adoção de diversas regras estipuladas em 

resoluções do TSE ao longo dos últimos anos, bem como de definições trazidas pela jurisprudência. 
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 Nos termos da orientação apresentada pelo Grupo de Sistematização, apresentamos abaixo a lista dos temas nos quais não houve 

consenso no GT e, por essa razão, são apresentados para submissão ao escrutínio dos membros da ABRADEP1: 

 

1. Adotar ou não uma postura liberalizante da propaganda eleitoral, tendo em vista a adoção, com sucesso, de tetos para 

arrecadação e gastos por cargo e circunscrição, flexibilizando as vedações inseridas na legislação desde a Lei 11.300, 

dentre as quais a de distribuição de pequenos brindes, veiculação de propaganda por outdoors e realização de eventos 

de cunho artístico com finalidade política; 

 

2. Proibir ou autorizar a contratação e realização de disparos em massa e uso de telemarketing pelas campanhas eleitorais, 

desde que, se autorizadas, sejam utilizados dados de contato obtidos nos termos da legislação eleitoral; 

 

Também nos termos da orientação encaminhada, apontamos a necessidade de concatenação das ideias propostas pelo GT III com 

aquelas sugeridas pelo grupo que tratou do registro de candidaturas. Isso porque a antecipação do início da propaganda eleitoral – tema 

no qual houve consenso – exige que o registro tenha sido igualmente antecipado. 

 

                                                 
1 As sugestões normativas abrangidas pelas propostas colocadas em apreciação estão com fundo vermelho, de modo a facilitar a sistematização. 
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Originalmente postula o grupo a ampliação do tempo da propaganda eleitoral em geral para que tenha início em 15 de julho e da 

veiculação da propaganda eleitoral gratuita em rádio e televisão para 45 (quarenta e cinco) dias, o que pode ter o condão de melhor o 

nível de informação disponível para o eleitorado. 

 

Não há oposição à ideia de que haja um descolamento entre o término do registro das candidaturas e o início da propaganda 

eleitoral, caso o primeiro seja estipulado em data muito anterior ao tempo aqui apresentado. De toda forma, fica tal questão a ser balizada 

pela proposta apresentada para o tema do registro de candidaturas. 

 

Sendo este o trabalho que nos cabia apresentar, submetemo-lo à apreciação da ABRADEP. 

 

 

FERNANDO NEISSER 

Relator do GT III 
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 PROPAGANDA ELEITORAL 
LEI ATUAL RESOLUÇÃO TSE ANÁLISE E JUSTIFICATIVA ORIGEM DA 

PROPOSTA 
TEXTO PROPOSTO 

 LEI 9.504/97 
 Art. 33. As entidades e empresas 

que realizarem pesquisas de 
opinião pública relativas às 
eleições ou aos candidatos, para 
conhecimento público, são 
obrigadas, para cada pesquisa, a 
registrar, junto à Justiça 
Eleitoral, até cinco dias antes da 
divulgação, as seguintes 
informações: 

I - quem contratou a pesquisa; 

II - valor e origem dos recursos 
despendidos no trabalho; 

III - metodologia e período de 
realização da pesquisa; 

IV - plano amostral e ponderação 
quanto a sexo, idade, grau de 
instrução, nível econômico e área 
física de realização do trabalho a 

 O texto legal referente às pesquisas 
é muito limitado, não abrangendo 
muitas situações comuns à matéria, 
tendo as Resoluções expandido 
corretamente a cobertura de tais 
situações e assim deve o texto destas 
Resoluções, com as devidas 
adaptações, ser incorporado pelo 
processo legislativo, tornando a lei 
mais completa.  

Aproveitamento de 
Resolução 

Art. XX A partir de 1º de 
janeiro do ano da eleição, as 
entidades e empresas que 
realizarem pesquisas de 
opinião pública relativas às 
eleições ou aos candidatos, 
para conhecimento público, 
são obrigadas, para cada 
pesquisa, a registrar, junto à 
Justiça Eleitoral, em seu 
sistema próprio de registro 
de pesquisas eleitorais, até 
cinco dias antes da 
divulgação, as seguintes 
informações: 

I - contratante da pesquisa e 
seu número de inscrição no 
Cadastro de Pessoas Físicas 
(CPF) ou no Cadastro 
Nacional de Pessoas 
Jurídicas (CNPJ); 
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ser executado, intervalo de 
confiança e margem de erro; 

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

VI - questionário completo 
aplicado ou a ser aplicado; 

VII - nome de quem pagou pela 
realização do trabalho e cópia da 
respectiva nota fiscal; 

§ 1º As informações relativas às 
pesquisas serão registradas nos 
órgãos da Justiça Eleitoral aos 
quais compete fazer o registro 
dos candidatos. 

§ 2o A Justiça Eleitoral afixará no 
prazo de vinte e quatro horas, no 
local de costume, bem como 
divulgará em seu sítio na 
internet, aviso comunicando o 
registro das informações a que se 
refere este artigo, colocando-as à 

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

III - metodologia e período 
de realização da pesquisa; 

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

V - sistema interno de 
controle e verificação, 
conferência e fiscalização 
da coleta de dados e do 
trabalho de campo; 
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disposição dos partidos ou 
coligações com candidatos ao 
pleito, os quais a elas terão livre 
acesso pelo prazo de 30 (trinta) 
dias; 

§ 3º A divulgação de pesquisa 
sem o prévio registro das 
informações de que trata este 
artigo sujeita os responsáveis a 
multa no valor de cinqüenta mil a 
cem mil UFIR. 

§ 4º A divulgação de pesquisa 
fraudulenta constitui crime, 
punível com detenção de seis 
meses a um ano e multa no valor 
de cinqüenta mil a cem mil 
UFIR. 

§ 5o É vedada, no período de 
campanha eleitoral, a realização 
de enquetes relacionadas ao 
processo 
eleitoral.            (Incluído pela 
Lei nº 12.891, de 2013) 

 

VI - questionário completo 
aplicado ou a ser aplicado; 

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

VIII - cópia da respectiva 
nota fiscal; 

IX - nome do estatístico 
responsável pela pesquisa, 
acompanhado de sua 
assinatura com certificação 
digital e o número de seu 
registro no Conselho 
Regional de Estatística 
competente; 

X - indicação do estado ou 
Unidade da Federação, bem 
como dos cargos aos quais 
se refere a pesquisa. 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2013/Lei/L12891.htm#art3
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2013/Lei/L12891.htm#art3
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§ 1º Na hipótese de a 
pesquisa se referir aos 
cargos de prefeito, vice-
prefeito ou vereador e 
envolver mais de um 
município, a entidade ou a 
empresa deverá realizar um 
registro para cada 
município abrangido. 

§ 2º Na hipótese de a 
pesquisa se referir aos 
cargos de governador, vice-
governador ou deputado 
estadual e envolver mais de 
um estado, a entidade ou a 
empresa deverá realizar um 
registro para cada estado 
abrangido. 

§ 3º Na contagem do prazo 
de que cuida o caput, não 
devem ser consideradas as 
datas do registro e a da 
divulgação, de modo que 
entre estas transcorram 
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integralmente 5 (cinco) 
dias. 

§ 4º O sistema de registro de 
pesquisa da Justiça Eleitoral 
deve informar ao usuário o 
dia a partir do qual a 
pesquisa registrada poderá 
ser divulgada. 

§ 5º A integridade e o 
conteúdo dos arquivos e das 
informações inseridos no o 
sistema de registro de 
pesquisa da Justiça Eleitoral 
são de inteira 
responsabilidade da 
entidade ou empresa 
realizadora do registro da 
pesquisa eleitoral. 

§ 6º 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 
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considerada não registrada, 
com os dados relativos: 

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

II - no Distrito Federal, às 
regiões administrativas 
abrangidas ou, na ausência 
de delimitação da região, à 
área em que foi realizada; 

III - nas demais, aos 
municípios e bairros 
abrangidos, observando-se 
que, na ausência de 
delimitação do bairro, será 
identificada a área em que 
foi realizada; 

IV - em quaisquer das 
hipóteses dos incisos I, II e 
III deste parágrafo, ao 
número de eleitores 
pesquisados em cada setor 
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censitário e a composição 
quanto a gênero, idade, grau 
de instrução e nível 
econômico dos 
entrevistados na amostra 
final da área de abrangência 
da pesquisa eleitoral. 

§ 8º As empresas ou 
entidades poderão utilizar 
dispositivos eletrônicos 
portáteis, tais como tablets e 
similares, para a realização 
da pesquisa, os quais 
poderão ser auditados, a 
qualquer tempo, pela Justiça 
Eleitoral. 

§ 9º Na hipótese de a nota 
fiscal de que trata o inciso 
VIII do caput contemplar o 
pagamento de mais de uma 
pesquisa eleitoral, o valor 
individual de cada pesquisa 
deverá ser devidamente 
discriminado no corpo do 
documento fiscal. 
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§ 10. Para efeito do disposto 
no inciso VIII do caput, na 
hipótese de o pagamento ser 
faturado ou parcelado, as 
entidades e as empresas 
deverão informar a 
condição de pagamento no 
momento do registro da 
pesquisa e apresentar a(s) 
respectiva(s) nota(s) 
fiscal(is), tão logo ocorra a 
quitação integral do 
pagamento faturado ou da 
parcela vencida, 
observando-se, quando 
aplicável, o disposto no § 9º 
deste artigo. 

§ 11. As empresas e 
entidades de pesquisa 
deverão enviar todos os 
arquivos em formato aberto, 
que permita a extração 
automatizada dos dados, 
sob pena de serem 
considerados não 
encaminhados. 
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 Art. 34. (VETADO) 

§ 1º Mediante requerimento à 
Justiça Eleitoral, os partidos 
poderão ter acesso ao sistema 
interno de controle, verificação e 
fiscalização da coleta de dados 
das entidades que divulgaram 
pesquisas de opinião relativas às 
eleições, incluídos os referentes à 
identificação dos entrevistadores 
e, por meio de escolha livre e 
aleatória de planilhas 
individuais, mapas ou 
equivalentes, confrontar e 
conferir os dados publicados, 
preservada a identidade dos 
respondentes. 

§ 2º O não-cumprimento do 
disposto neste artigo ou qualquer 
ato que vise a retardar, impedir 
ou dificultar a ação fiscalizadora 
dos partidos constitui crime, 
punível com detenção, de seis 

  Aproveitamento de 
Resolução 

Art. XX Mediante 
requerimento à Justiça 
Eleitoral, os partidos 
poderão ter acesso ao 
sistema interno de controle, 
verificação e fiscalização da 
coleta de dados das 
entidades que divulgaram 
pesquisas de opinião 
relativas às eleições, 
incluídos os referentes à 
identificação dos 
entrevistadores e, por meio 
de escolha livre e aleatória 
de planilhas individuais, 
mapas ou equivalentes, 
confrontar e conferir os 
dados publicados, 
preservada a identidade dos 
respondentes. 

§ 1º O não-cumprimento do 
disposto neste artigo ou 
qualquer ato que vise a 
retardar, impedir ou 
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meses a um ano, com a 
alternativa de prestação de 
serviços à comunidade pelo 
mesmo prazo, e multa no valor de 
dez mil a vinte mil UFIR. 

§ 3º A comprovação de 
irregularidade nos dados 
publicados sujeita os 
responsáveis às penas 
mencionadas no parágrafo 
anterior, sem prejuízo da 
obrigatoriedade da veiculação 
dos dados corretos no mesmo 
espaço, local, horário, página, 
caracteres e outros elementos de 
destaque, de acordo com o 
veículo usado. 

 
 
 
 
 
 
 

dificultar a ação 
fiscalizadora dos partidos 
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 
dez mil a vinte mil UFIR. 

§ 2º A comprovação de 
irregularidade nos dados 
publicados sujeita os 
responsáveis às penas 
mencionadas no parágrafo 
anterior, sem prejuízo da 
obrigatoriedade da 
veiculação dos dados 
corretos no mesmo espaço, 
local, horário, página, 
caracteres e outros 
elementos de destaque, de 
acordo com o veículo 
usado. 

Art. XX A partir das 
publicações dos editais de 
registro de candidatos, os 
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nomes de todos os 
candidatos cujo registro 
tenha sido requerido 
deverão constar da lista 
apresentada aos 
entrevistados durante a 
realização das pesquisas.  
§ 1 O candidato cujo 
registro foi indeferido, 
cancelado ou não conhecido 
somente poderá ser 
excluído da lista a que se 
refere o caput deste artigo 
quando cessada a condição 
sub judice. 
§ 2° Cessada a condição sub 
judice durante a coleta de 
dados, seu prosseguimento 
não será impedido, porém 
deverão ser feitas eventuais 
ressalvas no momento da 
divulgação dos resultados. 
 
 
 

 Art 36-A Não configuram Resolução 23.610/2019 Partindo da combinação dos marcos Proposta originária do GT Art. XX Considera-se como 



 
 

GRUPO DE TRABALHO III – PROPAGANDA ELEITORAL   
REFORMA DA LEGISLAÇÃO ELEITORAL 

 

 16 

propaganda eleitoral antecipada, 
desde que não envolvam pedido 
explícito de voto, a menção à 
pretensa candidatura, a exaltação 
das qualidades pessoais dos pré-
candidatos e os seguintes atos, 
que poderão ter cobertura dos 
meios de comunicação social, 
inclusive via internet. 
I - a participação de filiados a 
partidos políticos ou de pré-
candidatos em entrevistas, 
programas, encontros ou debates 
na rádio, na televisão e na 
internet, inclusive com a 
exposição de plataformas e 
projetos políticos, observado 
pelas emissoras de rádio e de 
televisão o dever de conferir 
tratamento isonômico; 
II - a realização de encontros, 
seminários ou congressos, em 
ambiente fechado e a expensas 
dos partidos políticos, para tratar 
da organização dos processos 
eleitorais, da discussão de 
políticas públicas, dos planos de 
governo ou das alianças 

Não configuram 
propaganda eleitoral 
antecipada, desde que não 
envolvam pedido explícito 
de voto, a menção à 
pretensa candidatura, a 
exaltação das qualidades 
pessoais dos pré-candidatos 
e os seguintes atos, que 
poderão ter cobertura dos 
meios de comunicação 
social, inclusive via internet 
(Lei nº 9.504/1997, art. 36-
A, caput, I a VII e §§): 
I - a participação de filiados 
a partidos políticos ou de 
pré-candidatos em 
entrevistas, programas, 
encontros ou debates na 
rádio, na televisão e na 
internet, inclusive com a 
exposição de plataformas e 
projetos políticos, 
observado pelas emissoras 
de rádio e de televisão o 
dever de conferir 
tratamento isonômico; 

normativos substanciais e 
cronológicos sobre a regulação da 
propaganda eleitoral, se aproveitou 
a lógica mais amiga da liberdade de 
expressão da atual redação do art. 
36-a da Lei 9.504/97, solidificada na 
jurisprudência do TSE (acórdãos 
5124, 9-24 r 9124, entre outros), 
inserindo-a nessa nova 
racionalidade mais aberta da 
liberdade de expressão. E no que 
pertine ao regime jurídico da 
propaganda eleitoral, optou-se por 
extirpar os entulhos autoritários do 
Código Eleitoral de 1965, adotando-
se um principiologia adequada à 
natureza jurídica jusfundamental do 
direito de fazer propaganda eleitoral 
como elemento indissociável do 
direito ao sufrágio ativo e passivo 
A necessidade de, objetivamente, 
trazer disposições gerais acerca do 
conceito de propaganda eleitoral 
extemporânea e as situações 
configuradoras, a partir do 
compilado jurisprudencial.  
A legislação eleitoral permite a 

propaganda eleitoral 
antecipada ilícita aquela que 
ocorre antes do período 
determinado para início da 
propaganda eleitoral. 
§1º Considerar-se-á 
configurada propaganda 
eleitoral antecipada ilícita, 
extrapolando o exercício da 
liberdade de expressão e 
manifestação de ideias 
políticas, quando presentes 
os elementos constituintes 
fixados pelo caput do art. 
xxx acompanhados, 
cumulativamente ou não, 
de:  
I. Pedido explícito de voto; 
II. Utilização de formas 
vedadas durante o período 
oficial de campanha 
eleitoral; 
§2º Não configuram atos de 
propaganda eleitoral 
antecipada ilícita, desde que 
não estejam presentes os 
requisitos do §1º:  
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partidárias visando às eleições, 
podendo tais atividades serem 
divulgadas pelos instrumentos de 
comunicação intrapartidária; 
III - a realização de prévias 
partidárias e a respectiva 
distribuição de material 
informativo, a divulgação dos 
nomes dos filiados que 
participarão da disputa e a 
realização de debates entre os 
pré-candidatos; 
IV - a divulgação de atos de 
parlamentares e de debates 
legislativos, desde que não se 
faça pedido de votos; 
V - a divulgação de 
posicionamento pessoal sobre 
questões políticas, inclusive em 
redes sociais, blogs, sítios 
eletrônicos pessoais e aplicativos 
(apps); 
VI - a realização, a expensas de 
partido político, de reuniões de 
iniciativa da sociedade civil, de 
veículo ou meio de comunicação 
ou do próprio partido político, 
em qualquer localidade, para 

 
II - a realização de 
encontros, seminários ou 
congressos, em ambiente 
fechado e a expensas dos 
partidos políticos, para 
tratar da organização dos 
processos eleitorais, da 
discussão de políticas 
públicas, dos planos de 
governo ou das alianças 
partidárias visando às 
eleições, podendo tais 
atividades serem divulgadas 
pelos instrumentos de 
comunicação 
intrapartidária; 
III - a realização de prévias 
partidárias e a respectiva 
distribuição de material 
informativo, a divulgação 
dos nomes dos filiados que 
participarão da disputa e a 
realização de debates entre 
os pré-candidatos 
IV - a divulgação de atos de 
parlamentares e de debates 

propaganda eleitoral somente a 
partir do dia 16 de agosto do ano 
eleitoral. Desse modo, a propaganda 
realizada fora desse período é 
classificada como extemporânea, 
sujeitando-se à responsabilização e 
sanção.  
O artigo 36-A da Lei das Eleições 
determina que um dos requisitos que 
classificariam a propaganda como 
antecipada seria a existência de 
pedido explícito de votos. Contudo, 
com a práxis eleitoral, esse requisito 
fora insuficiente para os casos 
concretos do dia a dia das eleições.  
Assim, transformando-se em um 
leading case, o Tribunal Superior 
Eleitoral posicionou-se no REspe nº 
0600227-31 de 01/07/2019, sob 
Relatoria do Ministro Edson Fachin, 
que os atos de pré-campanha não 
poderiam utilizar de formas 
proscritas pela legislação.  
Posteriormente, a partir da análise 
do caso paradigma do TSE AgR-AI 
nº 0600091-24, o Tribunal Superior 
Eleitoral enumerou parâmetros para 

I - a participação de filiados 
a partidos políticos ou de 
pré-candidatos em 
entrevistas, programas, 
encontros ou debates na 
rádio, na televisão e na 
internet, inclusive com a 
exposição de plataformas e 
projetos políticos, 
observado pelas emissoras 
de rádio e de televisão o 
dever de conferir tratamento 
isonômico; 
II - a realização de 
encontros, seminários ou 
congressos, em ambiente 
fechado e a expensas dos 
partidos políticos, para 
tratar da organização dos 
processos eleitorais, da 
discussão de políticas 
públicas, dos planos de 
governo ou das alianças 
partidárias visando às 
eleições, podendo tais 
atividades serem divulgadas 
pelos instrumentos de 



 
 

GRUPO DE TRABALHO III – PROPAGANDA ELEITORAL   
REFORMA DA LEGISLAÇÃO ELEITORAL 

 

 18 

divulgar ideias, objetivos e 
propostas partidárias; 
§ 1º É vedada a transmissão ao 
vivo por emissoras de rádio e de 
televisão das prévias partidárias, 
sem prejuízo da cobertura dos 
meios de comunicação social 
§ 2º Nas hipóteses dos incisos I a 
VII do caput, são permitidos o 
pedido de apoio político e a 
divulgação da pré-candidatura, 
das ações políticas desenvolvidas 
e das que se pretende 
desenvolver, observado o 
disposto no § 4º deste artigo 
§ 3º O disposto no § 2º deste 
artigo não se aplica aos 
profissionais de comunicação 
social no exercício da profissão. 
 

legislativos, desde que não 
se faça pedido de votos; 
V - a divulgação de 
posicionamento pessoal 
sobre questões políticas, 
inclusive em redes sociais, 
blogs, sítios eletrônicos 
pessoais e aplicativos 
(apps); 
VI - a realização, a expensas 
de partido político, de 
reuniões de iniciativa da 
sociedade civil, de veículo 
ou meio de comunicação ou 
do próprio partido político, 
em qualquer localidade, 
para divulgar ideias, 
objetivos e propostas 
partidárias; 
VII - campanha de 
arrecadação prévia de 
recursos na modalidade 
prevista no inciso IV do § 4º 
do art. 23 da Lei nº 
9.504/1997. 
§ 1º É vedada a transmissão 
ao vivo por emissoras de 

identificar uma propaganda eleitoral 
antecipada irregular. São eles: i) a 
existência do pedido explícito de 
voto; ii) utilização de formas 
vedadas durante o período oficial de 
campanha eleitoral e iii) a ofensa ao 
princípio da igualdade de 
oportunidades na campanha 
eleitoral. 
Portanto, um ato pode ser 
configurado como propaganda 
eleitoral antecipada, sem que haja 
pedido explícito de votos, pois a 
interpretação do sistema de 
propaganda eleitoral aponta ser 
incompatível a realização de atos de 
pré-campanha que extrapolem os 
limites de forma e meio impostos 
aos atos de campanha eleitoral. 

comunicação 
intrapartidária; 
III - a realização de prévias 
partidárias e a respectiva 
distribuição de material 
informativo, a divulgação 
dos nomes dos filiados que 
participarão da disputa e a 
realização de debates entre 
os pré-candidatos; 
IV - a divulgação de atos de 
parlamentares e de debates 
legislativos, desde que não 
se faça pedido de votos; 
V - a divulgação de 
posicionamento pessoal 
sobre questões políticas, 
inclusive em redes sociais, 
blogs, sítios eletrônicos 
pessoais e aplicativos 
(apps); 
VI - a realização, a expensas 
de partido político, de 
reuniões de iniciativa da 
sociedade civil, de veículo 
ou meio de comunicação ou 
do próprio partido político, 
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rádio e de televisão das 
prévias partidárias, sem 
prejuízo da cobertura dos 
meios de comunicação 
social (Lei nº 9.504/1997, 
art. 36-A, § 1º). 
§ 2º Nas hipóteses dos 
incisos I a VII do caput, são 
permitidos o pedido de 
apoio político e a 
divulgação da pré-
candidatura, das ações 
políticas desenvolvidas e 
das que se pretende 
desenvolver, observado o 
disposto no § 4º deste artigo 
(Lei nº 9.504/1997, art. 36-
A, § 2º). 
§ 3º O disposto no § 2º deste 
artigo não se aplica aos 
profissionais de 
comunicação social no 
exercício da profissão (Lei 
nº 9.504/1997, art. 36-A, § 
3º). 
§ 4º A campanha a que se 
refere o inciso VII deste 

em qualquer localidade, 
para divulgar ideias, 
objetivos e propostas 
partidárias; 
VII - campanha de 
arrecadação prévia de 
recursos na modalidade 
prevista no inciso IV do § 4º 
do art. 23 desta Lei, 
resguardados os dados 
pessoais dos doadores nos 
termos da desta Lei. 
§ 3º A propaganda eleitoral 
antecipada pode ocorrer na 
forma positiva ou negativa. 
§ 4º É vedada a transmissão 
ao vivo por emissoras de 
rádio e de televisão das 
prévias partidárias, sem 
prejuízo da cobertura dos 
meios de comunicação 
social  
§ 5º Nas hipóteses dos 
incisos I a VII do §2º, são 
permitidos o pedido de 
apoio político e a 
divulgação da pré-
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artigo poderá ocorrer a 
partir de 15 de maio do ano 
da eleição, observadas a 
vedação a pedido de voto e 
as regras relativas à 
propaganda eleitoral na 
internet (Lei nº 9.504/1997, 
art. 22-A, § 3º; vide 
Consulta TSE nº 0600233-
12.2018). 

candidatura, das ações 
políticas desenvolvidas e 
das que se pretende 
desenvolver. 
§ 6º O disposto no § 2º deste 
artigo não se aplica aos 
profissionais de 
comunicação social no 
exercício da profissão 
§ 7º A campanha a que se 
refere o inciso VII deste 
artigo poderá ocorrer a 
partir de 15 de maio do ano 
da eleição, observadas a 
vedação a pedido de voto e 
as regras relativas à 
propaganda eleitoral na 
internet. 
§ 8º A manifestação de atos 
de pré-campanha poderá 
sofrer limitações quando 
ofender a honra ou a 
imagem de pré-candidatos e 
partidos ou divulgar fatos 
sabidamente inverídicos. 
§ 9º O impulsionamento de 
conteúdos nas redes sociais 
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e assemelhados de perfis ou 
páginas de pré-candidato 
não configura, por si só, 
propaganda eleitoral 
antecipada ilícita, 
resguardada a possibilidade 
da apuração do eventual 
abuso de poder econômico, 
na forma da lei. 

 Art. 36-B.  Será considerada 
propaganda eleitoral antecipada 
a convocação, por parte do 
Presidente da República, dos 
Presidentes da Câmara dos 
Deputados, do Senado Federal e 
do Supremo Tribunal Federal, de 
redes de radiodifusão para 
divulgação de atos que denotem 
propaganda política ou ataques a 
partidos políticos e seus filiados 
ou instituições. 
 
Parágrafo único.  Nos casos 
permitidos de convocação das 
redes de radiodifusão, é vedada a 
utilização de símbolos ou 
imagens, exceto aqueles 

Resolução 23.610/2019 - 
Art. 4º Será considerada 
propaganda eleitoral 
antecipada a convocação, 
por parte do presidente da 
República, dos presidentes 
da Câmara dos Deputados, 
do Senado Federal e do 
Supremo Tribunal Federal, 
de redes de radiodifusão 
para divulgação de atos que 
denotem propaganda 
política ou ataques a 
partidos políticos e seus 
filiados ou instituições.  
 
Parágrafo único. Nos casos 
permitidos de convocação 

Necessidade de abrangência 
explícita para os Poderes 
Legislativo, Executivo e Judiciários 
dos demais entes políticos. 

Proposta originária do GT Art. XX  Será considerada 
propaganda eleitoral 
antecipada ilícita a 
convocação, por parte do 
Presidente da República, 
dos Governadores dos 
Estados e DF, dos Prefeitos, 
dos Presidentes da Câmara 
dos Deputados, do Senado 
Federal, das Assembleias 
Legislativas, Câmaras 
Municipais e do Supremo 
Tribunal Federal, de redes 
de radiodifusão para 
divulgação de atos que 
denotem propaganda 
política ou ataques a 
partidos políticos e seus 
filiados ou instituições. 
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previstos no § 1º do art. 13 da 
Constituição Federal.  

das redes de radiodifusão, é 
vedada a utilização de 
símbolos ou imagens, 
exceto aqueles previstos no 
§ 1º do art. 13 da 
Constituição Federal (Lei nº 
9.504/1997, art. 36-B, 
parágrafo único). 

 
Parágrafo único.  Nos casos 
permitidos de convocação 
das redes de radiodifusão, é 
vedada a utilização de 
símbolos ou imagens, 
exceto aqueles previstos no 
§ 1º do art. 13 da 
Constituição Federal. 

 Art. 36 § 3º A violação do 
disposto neste artigo sujeitará o 
responsável pela divulgação da 
propaganda e, quando 
comprovado o seu prévio 
conhecimento, o beneficiário à 
multa no valor de R$ 5.000,00 
(cinco mil reais) a R$ 25.000,00 
(vinte e cinco mil reais), ou ao 
equivalente ao custo da 
propaganda, se este for maior. 

Resolução 23.610/2019 – 
Art. 2º - § 4º A violação do 
disposto neste artigo 
sujeitará o responsável pela 
divulgação da propaganda e 
o beneficiário, quando 
comprovado o seu prévio 
conhecimento, à multa no 
valor de R$ 5.000,00 (cinco 
mil reais) a R$ 25.000,00 
(vinte e cinco mil reais) ou 
equivalente ao custo da 
propaganda, se este for 
maior 

A sanção para propaganda eleitoral 
antecipada está deslocada na 
legislação. O objetivo é que 
tenhamos a sanção para propaganda 
eleitoral antecipada inserida de 
modo didático e claro. 

Proposta originária do GT Art. XX Os atos de 
propaganda eleitoral 
antecipada sujeitarão os 
responsáveis pela 
divulgação da propaganda e 
o beneficiário, quando 
comprovado o seu prévio 
conhecimento, à multa no 
valor de R$ 10.000,00 (dez 
mil reais) a R$ 25.000,00 
(vinte e cinco mil reais) ou 
equivalente ao custo da 
propaganda, se este for 
maior. 

    Proposta originária do GT Art. XX Entre o pedido de 
registro de candidatura e o 
início da propaganda 
eleitoral os candidatos 



 
 

GRUPO DE TRABALHO III – PROPAGANDA ELEITORAL   
REFORMA DA LEGISLAÇÃO ELEITORAL 

 

 23 

poderão contratar e realizar 
despesas de organização e 
estruturação das campanhas 
eleitorais, desde que não 
promovam atos de 
exteriorização de 
propaganda eleitoral, 
ficando neste interregno 
mantidas as regras previstas 
no art. XX (que trata de 
propaganda antecipada 
ilícita). 

 Art. 37 - Nos bens cujo uso 
dependa de cessão ou permissão 
do poder público, ou que a ele 
pertençam, e nos bens de uso 
comum, inclusive postes de 
iluminação pública, sinalização 
de tráfego, viadutos, passarelas, 
pontes, paradas de ônibus e 
outros equipamentos urbanos, é 
vedada a veiculação de 
propaganda de qualquer 
natureza, inclusive pichação, 
inscrição a tinta e exposição de 
placas, estandartes, faixas, 
cavaletes, bonecos e 
assemelhados.  

 Em relação à propaganda de rua, 
estamos propondo a completa 
modificação da sua lógica de 
regulação.  
Atualmente, o parâmetro 
normativo é completamente 
restritivo, baseado numa ideia 
equivocada de igualdade de 
oportunidades – ou seja, em regra 
proíbe-se tudo, para tentar “igualar” 
os competidores da eleição. 
Ocorre que a fixação de teto de 
gastos por candidatura e por 
circunscrição eleitoral, combinada 
com o dever de prestação de contas, 

Proposta originária do GT Art. XX  É livre a 
realização de atos de 
propaganda eleitoral em 
bens particulares, em bens 
de uso comum e em áreas 
de acesso público, sendo 
vedado a afixação de 
propaganda eleitoral 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, 
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§ 2º Não é permitida a veiculação 
de material de propaganda 
eleitoral em bens públicos ou 
particulares, exceto de:  
 
I - bandeiras ao longo de vias 
públicas, desde que móveis e que 
não dificultem o bom andamento 
do trânsito de pessoas e veículos;                      

 
II - adesivo plástico em 
automóveis, caminhões, 
bicicletas, motocicletas e janelas 
residenciais, desde que não 
exceda a 0,5 m² (meio metro 
quadrado); 

as prerrogativas de controle 
recíproco entre os disputantes das 
eleições e a detalhada regulação do 
controle de arrecadação e   gastos de 
campanha eleitoral já tornam 
efetiva, objetiva e materialmente, a 
igualdade de chances entre os 
candidatos. 
Nesse cenário regulatório, a 
repressão e proibição às várias 
formas de realização de propaganda 
eleitoral de rua tornam-se 
flagrantemente violadoras 
justamente do direito à liberdade de 
expressão e convencimento. Essa 
contradição é ainda mais agravada 
diante do poder de difusão e 
convencimento das redes sociais e 
da internet. Trocando em miúdos, é 
insustentável limitar tamanho de 
adesivo em veículos quando o 
candidato pode fazer 
impulsionamento de postagens em 
redes sociais.  
Assim, a proposta aqui trazida 
inverte o atual paradigma 
repressionista das várias formas de 

passarelas, pontes, paradas 
de ônibus e outros 
equipamentos urbanos,  
sendo ainda vedados nesses 
bens de uso comum a 
pichação, inscrição a tinta, 
afixação de placas, 
estandartes e faixas. 
§ 1º - Em bens particulares, 
independe da obtenção de 
licença municipal e de 
autorização da Justiça 
Eleitoral a veiculação de 
propaganda eleitoral por 
meio da fixação de faixas, 
placas, cartazes, pinturas ou 
inscrições. 
§ 2º É ainda permitida a 
veiculação de material de 
propaganda eleitoral em 
bens públicos e de uso 
comum mediante cavaletes 
de propaganda e bandeiras 
ao longo de vias públicas, 
desde que móveis, que não 
dificultem o bom 
andamento do trânsito de 
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realização de propaganda eleitoral 
de rua – aqui, conceituada como 
toda aquela que não se dá por rádio, 
TV e internet – e permite a mais 
ampla liberdade de realização de 
propaganda, seu conteúdo e meios 
de divulgação, desde que 
respeitados dois limites essenciais: 

I – a vedação completa ao 
anonimato, de forma a ser 
condição de legalidade da 
propaganda a plena 
identificação de quem é o 
emissor e responsável pela sua 
realização, seja essa 
propaganda negativa ou 
positiva; 
II – partindo da premissa que 
toda a propaganda tem custo, a 
plena controlabilidade do valor 
da propaganda realizada, com 
plena “accountability” para fins 
de controle dos limites de 
gastos e do abuso de poder, de 
forma a fazer efetivo, dentro 
dessa nova racionalidade 
regulatória, o princípio da 

pessoas e veículos, e desde 
que possuam à dimensão 
máxima de 4 m² (quatro 
metros quadrados).  
§ 3º Nas dependências do 
Poder Legislativo, a 
veiculação de propaganda 
eleitoral fica a critério da 
Mesa Diretora. 
§ 4º Bens de uso comum, 
para fins eleitorais, são os 
assim definidos pela Lei no 
10.406, de 10 de janeiro de 
2002 - Código Civil, e 
também aqueles a que a 
população em geral tem 
livre acesso, oneroso ou 
gratuito, tais como 
cinemas, clubes, lojas, 
centros comerciais, 
templos, ginásios, estádios, 
ainda que de propriedade 
privada.                      
§ 5º Nas árvores e nos 
jardins localizados em áreas 
públicas é permitida a 
colocação de propaganda 



 
 

GRUPO DE TRABALHO III – PROPAGANDA ELEITORAL   
REFORMA DA LEGISLAÇÃO ELEITORAL 

 

 26 

igualdade de chances. 
Por fim, também nessa proposta 
estão sendo extirpadas todas as 
formas de proibição de participação 
dos cidadãos, em seus bens 
particulares (veículos, imóveis, 
muros etc.), de expressar apoio aos 
seus candidatos ou permitir a 
afixação de quaisquer formas de 
propaganda eleitoral. 

eleitoral móvel, desde que 
não lhes cause dano 
permanente e que sejam 
retiradas ao final da 
campanha eleitoral. 
§ 6º É permitida a 
colocação de mesas para 
distribuição de material de 
campanha e a utilização de 
bandeiras ao longo das vias 
públicas, desde que móveis 
e que não dificultem o bom 
andamento do trânsito de 
pessoas e veículos.                  
§ 7º A mobilidade referida 
no § 6º configurar-se-á pelo 
uso de meio mecânico, ação 
humana ou fixação em 
aporte que permita sua 
colocação e retirada entre 
as seis horas e as vinte e 
duas horas.                   
§ 8º A veiculação de 
propaganda eleitoral em 
bens particulares deve ser 
espontânea e gratuita, 
sendo vedado qualquer tipo 
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de pagamento em troca de 
espaço para esta finalidade.                   
§ 9º A violação ao disposto 
neste artigo sujeita o 
responsável, após a 
notificação e comprovação, 
à restauração do bem e, 
caso não cumprida no 
prazo, a multa no valor de 
R$ 2.000,00 (dois mil reais) 
a R$ 8.000,00 (oito mil 
reais). 

 Art. 38.  Independe da obtenção 
de licença municipal e de 
autorização da Justiça Eleitoral 
a veiculação de propaganda 
eleitoral pela distribuição de 
folhetos, adesivos, volantes e 
outros impressos, os quais 
devem ser editados sob a 
responsabilidade do partido, 
coligação ou candidato.               
(Redação dada pela Lei nº 
12.891, de 2013) 
§ 1o  Todo material impresso 
de campanha eleitoral deverá 
conter o número de inscrição no 

 Parte-se aqui da premissa da ampla 
liberdade de realização da 
propaganda eleitoral em bens 
particulares e da proibição de 
propaganda eleitoral afixada ou 
inscrita em bens de uso comum – 
mas apenas no sentido do Código 
Civil de 2002 – e em bens públicos, 
diante do princípio da 
impessoalidade. 
E, sobretudo, chamamos a atenção 
para a redação proposta para o 
PARÁGRAFO QUARTO abaixo, 
onde se estabelece a normatividade 
de controle de gastos da propaganda 

Proposta originária do GT Art. XX  Independe da 
obtenção de licença 
municipal e de autorização 
da Justiça Eleitoral a 
veiculação de propaganda 
eleitoral pela distribuição de 
folhetos, adesivos, volantes 
e quaisquer outros 
impressos, os quais devem 
ser editados sob a 
responsabilidade do partido, 
coligação ou candidato 
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Cadastro Nacional da Pessoa 
Jurídica - CNPJ ou o número de 
inscrição no Cadastro de 
Pessoas Físicas - CPF do 
responsável pela confecção, 
bem como de quem a contratou, 
e a respectiva tiragem.              
(Incluído pela Lei nº 12.034, de 
2009) 
§ 2o  Quando o material 
impresso veicular propaganda 
conjunta de diversos candidatos, 
os gastos relativos a cada um 
deles deverão constar na 
respectiva prestação de contas, 
ou apenas naquela relativa ao 
que houver arcado com os 
custos.            (Incluído pela Lei 
nº 12.034, de 2009) 
§ 3o  Os adesivos de que trata o 
caput deste artigo poderão ter a 
dimensão máxima de 50 
(cinquenta) centímetros por 40 
(quarenta) centímetros.             
(Incluído pela Lei nº 12.891, de 
2013) 
§ 4o É proibido colar 

eleitoral – regra que permitirá a 
efetivação e o controle da igualdade 
de oportunidades 

§ 1o Todo material impresso 
de propaganda na campanha 
eleitoral deverá conter o 
número de inscrição no 
Cadastro Nacional da 
Pessoa Jurídica - CNPJ ou o 
número de inscrição no 
Cadastro de Pessoas Físicas 
- CPF do responsável pela 
confecção, bem como de 
quem a contratou, e a 
respectiva tiragem.                
§ 2o Quando o material 
impresso veicular 
propaganda conjunta de 
diversos candidatos, os 
gastos relativos a cada um 
deles deverão constar na 
respectiva prestação de 
contas, ou apenas naquela 
relativa ao que houver 
arcado com os custos 
§ 3o É permitido colar e 
veicular propaganda 
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propaganda eleitoral em 
veículos, exceto adesivos 
microperfurados até a extensão 
total do para-brisa traseiro e, em 
outras posições, adesivos até a 
dimensão máxima fixada no § 
3o.             (Incluído pela Lei nº 
12.891, de 2013) 

eleitoral em veículos 
particulares, desde que não 
prejudiquem a segurança e a 
dirigibilidade do veículo. 
§ 4º Constituem gastos 
ilícitos de recursos, para os 
fins previstos no art. 30-A 
da Lei nº 9.504 [a ajustar] a 
extrapolação do teto de 
gastos do candidato com a 
propaganda eleitoral e a 
omissão de declaração de 
despesas respectivas em sua 
prestação de contas, desde 
que demonstrada a ilicitude 
qualificada pela fraude, 
esforço de ocultação ou 
gravidade da conduta no 
contexto da eleição em 
disputa. 
§ 5º. O disposto no 
parágrafo anterior não obsta 
a apuração e punição da 
conduta sob configuração 
jurídica diversa, inclusive o 
abuso de poder econômico, 
hipótese em que será 
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cabível a aplicação de 
sanção de inelegibilidade 
aos responsáveis. 

 Art. 39. A realização de qualquer 
ato de propaganda partidária ou 
eleitoral, em recinto aberto ou 
fechado, não depende de licença 
da polícia. 
§ 1º O candidato, partido ou 
coligação promotora do ato fará a 
devida comunicação à autoridade 
policial em, no mínimo, vinte e 
quatro horas antes de sua 
realização, a fim de que esta lhe 
garanta, segundo a prioridade do 
aviso, o direito contra quem 
tencione usar o local no mesmo 
dia e horário. 
§ 2º 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. 

 Consectário lógico dos princípios 
que regem a presente proposta é o 
artigo aqui sugerido, que amplia as 
possibilidades de realização de 
propaganda eleitoral, dada a 
existência de teto de arrecadação e 
realização de despesas. 
Deste modo, retoma-se a 
possibilidade de confecção e 
distribuição de pequenos brindes 
pelas campanhas, bem assim da 
realização de eventos de cunho 
artístico, dentre outras medidas. 

Proposta originária do GT Art. XX A realização de 
qualquer ato de propaganda 
partidária ou eleitoral, em 
recinto aberto ou fechado, 
não depende de licença da 
polícia. 
§ 1º O candidato, partido ou 
coligação promotora do ato 
fará a devida comunicação à 
autoridade policial em, no 
mínimo, vinte e quatro 
horas antes de sua 
realização, a fim de que esta 
lhe garanta, segundo a 
prioridade do aviso, o 
direito contra quem 
tencione usar o local no 
mesmo dia e horário. 
§ 2º A autoridade policial 
tomará as providências 
necessárias à garantia da 
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§ 3º O funcionamento de alto-
falantes ou amplificadores de 
som, ressalvada a hipótese 
contemplada no parágrafo 
seguinte, somente é permitido 
entre as oito e as vinte e duas 
horas, sendo vedados a instalação 
e o uso daqueles equipamentos 
em distância inferior a duzentos 
metros: 
I - das sedes dos Poderes 
Executivo e Legislativo da 
União, dos Estados, do Distrito 
Federal e dos Municípios, das 
sedes dos Tribunais Judiciais, e 
dos quartéis e outros 
estabelecimentos militares; 
II - dos hospitais e casas de 
saúde; 
III - das escolas, bibliotecas 
públicas, igrejas e teatros, 
quando em funcionamento. 
§ 4o  A realização de comícios e 
a utilização de aparelhagens de 

realização do ato e ao 
funcionamento do tráfego e 
dos serviços públicos que o 
evento possa afetar. 
§ 3º O funcionamento de 
alto-falantes ou 
amplificadores de som, 
ressalvada a hipótese 
contemplada no parágrafo 
seguinte, é permitido entre 
as oito e as vinte e duas 
horas, sendo vedados a 
instalação e o uso daqueles 
equipamentos em distância 
inferior a duzentos metros: 
I - das sedes dos Poderes 
Executivo e Legislativo da 
União, dos Estados, do 
Distrito Federal e dos 
Municípios, das sedes dos 
Tribunais Judiciais, e dos 
quartéis e outros 
estabelecimentos militares; 
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sonorização fixas são permitidas 
no horário compreendido entre as 
8 (oito) e as 24 (vinte e quatro) 
horas, com exceção do comício 
de encerramento da campanha, 
que poderá ser prorrogado por 
mais 2 (duas) 
horas.               (Redação dada 
pela Lei nº 12.891, de 2013) 
§ 5º Constituem crimes, no dia da 
eleição, puníveis com detenção, 
de seis meses a um ano, com a 
alternativa de prestação de 
serviços à comunidade pelo 
mesmo período, e multa no valor 
de cinco mil a quinze mil UFIR: 
I - o uso de alto-falantes e 
amplificadores de som ou a 
promoção de comício ou 
carreata; 
II - a arregimentação de eleitor 
ou a propaganda de boca de 
urna;             (Redação dada pela 
Lei nº 11.300, de 2006) 

II - dos hospitais e casas de 
saúde; 
III - das escolas, bibliotecas 
públicas, igrejas e teatros, 
quando em funcionamento. 
§ 4o  A realização de 
comícios e a utilização de 
aparelhagens de 
sonorização fixas são 
permitidas no horário 
compreendido entre as 8 
(oito) e as 24 (vinte e 
quatro) horas, com exceção 
do comício de encerramento 
da campanha, que poderá 
ser prorrogado por mais 2 
(duas) horas.                
 § 5o  É permitida na 
campanha eleitoral a 
confecção, utilização, 
distribuição por comitê, 
partido e candidato de 
camisetas, chaveiros, bonés 
e brindes de pequeno valor, 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2013/Lei/L12891.htm#art3
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2013/Lei/L12891.htm#art3
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2006/Lei/L11300.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2006/Lei/L11300.htm#art1
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III - a divulgação de qualquer 
espécie de propaganda de 
partidos políticos ou de seus 
candidatos.                (Redação 
dada pela Lei nº 12.034, de 2009) 
IV - a publicação de novos 
conteúdos ou o impulsionamento 
de conteúdos nas aplicações de 
internet de que trata o art. 57-B 
desta Lei, podendo ser mantidos 
em funcionamento as aplicações 
e os conteúdos publicados 
anteriormente.               (Incluído 
dada pela Lei nº 13.488, de 2017) 
§ 6o  É vedada na campanha 
eleitoral a confecção, utilização, 
distribuição por comitê, 
candidato, ou com a sua 
autorização, de camisetas, 
chaveiros, bonés, canetas, 
brindes, cestas básicas ou 
quaisquer outros bens ou 
materiais que possam 
proporcionar vantagem ao 

sendo vedado a distribuição 
de cestas básicas ou 
quaisquer bens ou materiais 
que possam proporcionar 
vantagem ao 
eleitor.                
§ 7o  É permitida a 
realização de showmício e 
de evento assemelhado para 
promoção de candidatos, 
bem como a apresentação 
voluntária de artistas com a 
finalidade de animar 
comício e reunião eleitoral 
§ 6o  É permitida  a 
propaganda eleitoral 
mediante outdoors, 
inclusive eletrônicos.  
§ 7o  Até as vinte e duas 
horas do dia que antecede a 
eleição, serão permitidos 
distribuição de material 
gráfico, caminhada, 
carreata, passeata ou carro 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L12034.htm#art3
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L12034.htm#art3
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2017/Lei/L13488.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2017/Lei/L13488.htm#art1
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eleitor.                 (Incluído pela 
Lei nº 11.300, de 2006) 
§ 7o  É proibida a realização 
de showmício e de evento 
assemelhado para promoção de 
candidatos, bem como a 
apresentação, remunerada ou 
não, de artistas com a finalidade 
de animar comício e reunião 
eleitoral.               (Incluído pela 
Lei nº 11.300, de 2006) 
§ 8o  É vedada a propaganda 
eleitoral mediante outdoors, 
inclusive eletrônicos, sujeitando-
se a empresa responsável, os 
partidos, as coligações e os 
candidatos à imediata retirada da 
propaganda irregular e ao 
pagamento de multa no valor de 
R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a 
R$ 15.000,00 (quinze mil 
reais).                  (Redação dada 
pela Lei nº 12.891, de 2013) 

de som que transite pela 
cidade 
divulgando jingles ou 
mensagens de candidatos.     
§ 8.  É permitida a 
utilização de trios elétricos e 
a circulação de carros de 
som e minitrios como meio 
de propaganda eleitoral, em 
campanhas eleitorais, 
inclusive para a sonorização 
de comícios, desde que não 
façam difusão sonora de 
propaganda a menos de 500 
m (quinhentos metros): 
I - das sedes dos Poderes 
Executivo e Legislativo da 
União, dos Estados, do 
Distrito Federal e dos 
Municípios, das sedes dos 
Tribunais Judiciais, e dos 
quartéis e outros 
estabelecimentos militares; 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2006/Lei/L11300.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2006/Lei/L11300.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2006/Lei/L11300.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2006/Lei/L11300.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2013/Lei/L12891.htm#art3
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2013/Lei/L12891.htm#art3
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§ 9o  Até as vinte e duas horas do 
dia que antecede a eleição, serão 
permitidos distribuição de 
material gráfico, caminhada, 
carreata, passeata ou carro de 
som que transite pela cidade 
divulgando jingles ou 
mensagens de 
candidatos.   (Incluído pela Lei 
nº 12.034, de 2009) 
§ 9o-A.  Considera-se carro de 
som, além do previsto no § 12, 
qualquer veículo, motorizado ou 
não, ou ainda tracionado por 
animais, que transite 
divulgando jingles ou 
mensagens de 
candidatos.   (Incluído pela Lei 
nº 13.165, de 2015) 
§ 10.  Fica vedada a utilização de 
trios elétricos em campanhas 
eleitorais, exceto para a 
sonorização de 

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

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L12034.htm#art3
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L12034.htm#art3
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13165.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13165.htm#art2
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comícios.   (Incluído pela Lei nº 
12.034, de 2009) 
§ 11.  É permitida a circulação de 
carros de som e minitrios como 
meio de propaganda eleitoral, 
desde que observado o limite de 
oitenta decibéis de nível de 
pressão sonora, medido a sete 
metros de distância do veículo, e 
respeitadas as vedações previstas 
no § 3o deste artigo, apenas em 
carreatas, caminhadas e 
passeatas ou durante reuniões e 
comícios.             (Redação dada 
pela Lei nº 13.488, de 2017) 
§ 12.  Para efeitos desta Lei, 
considera-se:               (Incluído 
pela Lei nº 12.891, de 2013) 
I - carro de som: veículo 
automotor que usa equipamento 
de som com potência nominal de 
amplificação de, no máximo, 
10.000 (dez mil) 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L12034.htm#art3
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L12034.htm#art3
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2017/Lei/L13488.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2017/Lei/L13488.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2013/Lei/L12891.htm#art3
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2013/Lei/L12891.htm#art3
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watts;             (Incluído pela Lei 
nº 12.891, de 2013) 
II - minitrio: veículo automotor 
que usa equipamento de som com 
potência nominal de 
amplificação maior que 10.000 
(dez mil) watts e até 20.000 
(vinte mil) watts;           (Incluído 
pela Lei nº 12.891, de 2013) 
III - trio elétrico: veículo 
automotor que usa equipamento 
de som com potência nominal de 
amplificação maior que 20.000 
(vinte mil) 
watts.                (Incluído pela 
Lei nº 12.891, de 2013) 

 Art. 39-A.  É permitida, no dia 
das eleições, a manifestação 
individual e silenciosa da 
preferência do eleitor por partido 
político, coligação ou candidato, 
revelada exclusivamente pelo 
uso de bandeiras, broches, 
dísticos e adesivos.         

  Manutenção da Lei Art. XX  É permitida, no dia 
das eleições, a manifestação 
individual e silenciosa da 
preferência do eleitor por 
partido político, coligação 
ou candidato, revelada 
exclusivamente pelo uso de 
bandeiras, broches, 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2013/Lei/L12891.htm#art3
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2013/Lei/L12891.htm#art3
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2013/Lei/L12891.htm#art3
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2013/Lei/L12891.htm#art3
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2013/Lei/L12891.htm#art3
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2013/Lei/L12891.htm#art3
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§ 1o  É vedada, no dia do pleito, 
até o término do horário de 
votação, a aglomeração de 
pessoas portando vestuário 
padronizado, bem como os 
instrumentos de propaganda 
referidos no caput, de modo a 
caracterizar manifestação 
coletiva, com ou sem utilização 
de veículos.  
§ 2o  No recinto das seções 
eleitorais e juntas apuradoras, é 
proibido aos servidores da 
Justiça Eleitoral, aos mesários e 
aos escrutinadores o uso de 
vestuário ou objeto que contenha 
qualquer propaganda de partido 
político, de coligação ou de 
candidato.  
§ 3o  Aos fiscais partidários, nos 
trabalhos de votação, só é 
permitido que, em seus crachás, 
constem o nome e a sigla do 
partido político ou coligação a 

camisetas, bonés, dísticos e 
adesivos. 
§ 1o  É vedada, no dia do 
pleito, até o término do 
horário de votação, a 
aglomeração de pessoas 
portando vestuário 
padronizado, bem como os 
instrumentos de propaganda 
referidos no caput de modo 
a caracterizar manifestação 
coletiva, com ou sem 
utilização de veículos 
§ 2o  No recinto das seções 
eleitorais e juntas 
apuradoras, é proibido aos 
servidores da Justiça 
Eleitoral, aos mesários e aos 
escrutinadores o uso de 
vestuário ou objeto que 
contenha qualquer 
propaganda de partido 
político, de coligação ou de 
candidato 
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que sirvam, vedada a 
padronização do vestuário.  
§ 4o  No dia do pleito, serão 
afixadas cópias deste artigo em 
lugares visíveis nas partes interna 
e externa das seções eleitorais.  

§ 3o  Aos fiscais partidários, 
nos trabalhos de votação e 
dentro e nas imediações dos 
locais de votação, só é 
permitido que, em seus 
crachás, constem o nome e a 
sigla do partido político ou 
coligação a que sirvam, 
vedada a padronização do 
vestuário 
§ 4o  No dia do pleito, serão 
afixadas cópias deste artigo 
em lugares visíveis nas 
partes interna e externa das 
seções eleitorais.                

 Art. 40. O uso, na propaganda 
eleitoral, de símbolos, frases ou 
imagens, associadas ou 
semelhantes às empregadas por 
órgão de governo, empresa 
pública ou sociedade de 
economia mista constitui crime, 
punível com detenção, de seis 
meses a um ano, com a 
alternativa de prestação de 
serviços à comunidade pelo 

 No caso da apropriação ilícita de 
símbolos institucionais e 
publicitários financiados pelo erário 
público, manteve-se a atual redação 
(que permanece sem alteração desde 
a vigência da Lei 9.504/97) mas 
optou-se por deixar claro que essa 
infração, demais de constituir crime, 
ainda pode materializar abuso do 
poder de autoridade, bem assim 
destacou-se que o uso ilícito é 

Proposta originária do GT Art. XX É permitido o uso 
na propaganda eleitoral de 
símbolos, frases ou imagens 
associadas às empregadas 
por órgão do governo, 
empresa pública ou 
sociedade de economia 
mista, desde que não induza 
o eleitor a considerar tratar-
se de material produzido ou 
veiculado pelo poder 
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mesmo período, e multa no valor 
de dez mil a vinte mil UFIR. 

apenas aquele que representa 
apropriação, não aquele que faz 
mera referência. 

público. 
§ único. A violação à regra 
do caput acarretará a 
aplicação de multa de R$ 
10.000,00 (dez mil reais) a 
R$ 20.000,00 (vinte mil 
reais). 

 Art. 40-B.  A representação 
relativa à propaganda irregular 
deve ser instruída com prova da 
autoria ou do prévio 
conhecimento do beneficiário, 
caso este não seja por ela 
responsável.               (Incluído 
pela Lei nº 12.034, de 2009) 
Parágrafo único.  A 
responsabilidade do candidato 
estará demonstrada se este, 
intimado da existência da 
propaganda irregular, não 
providenciar, no prazo de 
quarenta e oito horas, sua 
retirada ou regularização e, 
ainda, se as circunstâncias e as 
peculiaridades do caso 
específico revelarem a 
impossibilidade de o 

  Manutenção da Lei Art. XX  A representação 
relativa à propaganda 
irregular deve ser instruída 
com prova da autoria ou do 
prévio conhecimento do 
beneficiário, caso este não 
seja por ela 
responsável.               
§ único.  A 
responsabilidade do 
candidato estará 
demonstrada se este, 
intimado da existência da 
propaganda irregular, não 
providenciar, no prazo de 
quarenta e oito horas, sua 
retirada ou regularização e, 
ainda, se as circunstâncias e 
as peculiaridades do caso 
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beneficiário não ter tido 
conhecimento da propaganda. 

específico revelarem a 
impossibilidade de o 
beneficiário não ter tido 
conhecimento da 
propaganda.  

 Art. 41.  A propaganda exercida 
nos termos da legislação eleitoral 
não poderá ser objeto de multa 
nem cerceada sob alegação do 
exercício do poder de polícia ou 
de violação de postura municipal, 
casos em que se deve proceder na 
forma prevista no art. 40.  
§ 1o  O poder de polícia sobre a 
propaganda eleitoral será 
exercido pelos juízes eleitorais e 
pelos juízes designados pelos 
Tribunais Regionais Eleitorais.  
§ 2o  O poder de polícia se 
restringe às providências 
necessárias para inibir práticas 
ilegais, vedada a censura prévia 
sobre o teor dos programas a 
serem exibidos na televisão, no 
rádio ou na internet.  

 Aqui, além de se manter a lógica de 
regulação que determina ser o 
regime jurídico da propaganda 
eleitoral nacional, portanto 
submetido apenas à legislação 
eleitoral e que não pode ser 
modificado por legislação ou 
regulação estadual e municipal, 
ainda optou-se por proibir os 
inconstitucionais “termos de 
ajustamento de conduta” que, em 
vários municípios, são impostos por 
alguns Juízes e Promotores 
Eleitorais contra formas lícitas de 
propaganda eleitoral. 

Proposta originária do GT Art. XX A propaganda 
exercida nos termos da 
legislação eleitoral não 
poderá ser objeto de multa 
nem cerceada sob alegação 
do exercício do poder de 
polícia ou de violação de 
postura municipal, bem 
como não poderá ser 
proibida por meio de 
Termos de Ajustamento de 
Conduta ou instrumentos 
assemelhados. 
§ 1º O poder de polícia 
sobre a propaganda eleitoral 
e as enquetes, que será 
exercido pelos juízes 
eleitorais, pelos membros 
dos tribunais eleitorais e 
pelos juízes auxiliares 
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designados, é restrito às 
providências necessárias 
para inibir ou fazer cessar 
práticas ilegais, vedada a 
censura prévia sobre o teor 
dos programas e das 
matérias jornalísticas ou de 
caráter meramente 
informativo a serem 
exibidos na televisão, na 
rádio, na internet e na 
imprensa escrita. 
§ 2º No exercício do poder 
de polícia, é vedado ao 
magistrado aplicar sanções 
pecuniárias, instaurar de 
ofício a representação por 
propaganda irregular ou 
adotar medidas coercitivas 
tipicamente jurisdicionais, 
como a imposição de 
astreintes 
§ 3º O mandado de 
segurança é a via 
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jurisdicional cabível contra 
atos comissivos e omissivos 
praticados pelo juiz eleitoral 
no exercício do poder de 
polícia.  

 Art. 43.  São permitidas, até a 
antevéspera das eleições, a 
divulgação paga, na imprensa 
escrita, e a reprodução na internet 
do jornal impresso, de até 10 
(dez) anúncios de propaganda 
eleitoral, por veículo, em datas 
diversas, para cada candidato, no 
espaço máximo, por edição, de 
1/8 (um oitavo) de página de 
jornal padrão e de 1/4 (um 
quarto) de página de revista ou 
tabloide.  
 
§ 1º Deverá constar do anúncio, 
de forma visível, o valor pago 
pela inserção.             (Incluído 
pela Lei nº 12.034, de 2009) 

 
§ 2º A inobservância do disposto 
neste artigo sujeita os 

Resolução 23.610/2019 - 
Art. 42. São permitidas, até 
a antevéspera das eleições, 
a divulgação paga, na 
imprensa escrita, e a 
reprodução na internet do 
jornal impresso, de até 10 
(dez) anúncios de 
propaganda eleitoral, por 
veículo, em datas diversas, 
para cada candidato, no 
espaço máximo, por edição, 
de 1/8 (um oitavo) de 
página de jornal padrão e de 
1/4 (um quarto) de página 
de revista ou tabloide. 
 
§ 1º Deverá constar do 
anúncio, de forma visível, o 
valor pago pela inserção. 
 

Necessidade de uniformização do 
disposto na Resolução com a 
previsão legal quanto à menção do § 
3º do art. 42 da Resolução nº 
23.610/2019. 
 
A transparência nos gastos de 
campanha eleitoral deve ser um 
princípio a ser buscado em todas as 
vias, por isso, sugere-se a alteração 
do § 1º do artigo 43. 

Proposta originária do GT Art. XX São permitidas, a 
partir do dia autorizado para 
início da propaganda 
eleitoral até a antevéspera 
das eleições, a divulgação 
paga, na imprensa escrita, e 
a reprodução na internet do 
jornal impresso, de até 10 
(dez) anúncios de 
propaganda eleitoral, por 
veículo, em datas diversas, 
não consecutivas, para cada 
candidato, no espaço 
máximo, por edição, de 1/8 
(um oitavo) de página de 
jornal padrão e de 1/4 (um 
quarto) de página de revista 
ou tabloide. 
 
§ 1º Deverá constar do 
anúncio, de forma visível e 
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responsáveis pelos veículos de 
divulgação e os partidos, 
coligações ou candidatos 
beneficiados a 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. 

§ 2º A inobservância do 
disposto neste artigo sujeita 
os responsáveis pelos 
veículos de divulgação e os 
partidos políticos, as 
coligações ou os candidatos 
beneficiados a 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. 
 
§ 3º Ao jornal de dimensão 
diversa do padrão e do 
tabloide, aplica-se a regra 
do caput deste artigo, de 
acordo com o tipo de que 
mais se aproxime. 

legível, o valor pago pela 
inserção, número de 
inscrição no CNPJ, bem 
como de quem o contratou. 
 
§ 2º A inobservância do 
disposto neste artigo sujeita 
os responsáveis pelos 
veículos de divulgação e os 
partidos, coligações ou 
candidatos beneficiados a 
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. 
 
§ 3º Ao jornal de dimensão 
diversa do padrão e do 
tabloide, aplica-se a regra 
do caput deste artigo, de 
acordo com o tipo de que 
mais se aproxime. 

 Art. 46 Independentemente da 
veiculação de propaganda 
eleitoral gratuita no horário 

Resolução nº 23.610 
Art.44, parágrafo 1º Deve 

A participação dos candidatos no 
debate transmitidos por emissoras 
de rádio e televisão deve priorizar o 

Proposta originária do GT Art. XX 
Independentemente da 
veiculação obrigatória de 
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definido nesta Lei, é facultada a 
transmissão por emissora de 
rádio ou televisão de debates 
sobre as eleições majoritária ou 
proporcional, assegurada a 
participação de candidatos dos 
partidos com representação no 
Congresso Nacional, de, no 
mínimo, cinco parlamentares, e 
facultada a dos demais, 
observado o seguinte: 

 

ser assegurada a 
participação de candidatos 
dos partidos com 
representação no Congresso 
Nacional, de, no mínimo, 
cinco parlamentares, e 
facultada a dos demais (Lei 
nº 9.504/1997, art. 46, 
caput), desde que, quando 
cessada a condição sub 
judice na forma estipulada 
pela resolução que dispõe 
sobre a escolha e o registro 
de candidatos para as 
eleições, o registro de 
candidatura não tenha sido 
indeferido, cancelado ou 
não conhecido. 
 
 
 

interesse do eleitor. O debate tem 
por objetivo a apresentação de 
propostas, entre candidatos com real 
possibilidade de vencer o pleito. 
A alteração visa atender ao interesse 
jornalístico, que por sua vez atende 
ao interesse do eleitor, que é 
despertado pela possibilidade de 
confronto entre os candidatos com 
reais possibilidades de sucesso no 
pleito. Não se deve deixar de 
observar que nas eleições de 2020 as 
emissoras não se interessaram pela 
realização dos debates.  

propaganda eleitoral 
gratuita no horário definido 
nesta Lei, é facultada a 
transmissão, por emissora 
de rádio e televisão, de 
debates entre os candidatos 
a um mesmo cargo, e 
registrados na justiça 
eleitoral, observado o 
seguinte: 
 

 Art. 46, inciso I, letra “a/b” 

I-  nas eleições 
majoritárias, a apresentação dos 
debates poderá ser feita: 

 A alteração visa atender ao interesse 
jornalístico, que por sua vez atende 
ao interesse do eleitor, que é 
despertado pela possibilidade de 
confronto entre os candidatos com 
reais possibilidades de sucesso no 

Proposta originária do GT I - nas eleições majoritárias, 
a apresentação dos debates 
poderá ser feita: 

a) a) em conjunto, com os 
quatro (4) candidatos com 
melhor desempenho em 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9504.htm#art46
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9504.htm#art46
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9504.htm#art46
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a) em conjunto, estando 
presentes todos os candidatos a 
um mesmo cargo eletivo; 

b) em grupos, estando 
presentes, no mínimo, três 
candidatos; 

 

pleito. Não se deve deixar de 
observar que nas eleições de 2020 as 
emissoras não se interessaram pela 
realização dos debates.  

pesquisa registrada na 
justiça eleitoral e divulgada 
em data mais próxima a 
data da realização do 
debate; 
b) em grupos, estando 
presentes, no mínimo, três 
candidatos 

 Art. 47 “caput” 
 As emissoras de rádio e de 
televisão e os canais de televisão 
por assinatura mencionados no 
art. 57 reservarão, nos trinta e 
cinco dias anteriores à 
antevéspera das eleições, horário 
destinado à divulgação, em rede, 
da propaganda eleitoral gratuita, 
na forma estabelecida neste 
artigo. 

 A redação proposta é o retorno ao 
texto original do dispositivo da Lei 
9504, quando sancionada 
(30/09/1997).  
É sabido, que o envolvimento do 
eleitor na campanha eleitoral se dá 
quando a campanha entra na sua 
casa. 
 

Proposta originária do GT Art. XX As emissoras de 
rádio e de televisão e os 
canais de televisão por 
assinatura mencionados 
nesta Lei reservarão, nos 
quarenta e cinco dias 
anteriores à antevéspera das 
eleições, horário destinado à 
divulgação, em rede, da 
propaganda eleitoral 
gratuita, na forma 
estabelecida neste artigo. 

 Art. 47. [...] 

§ 8o As mídias com as gravações 
da propaganda eleitoral no rádio 
e na televisão serão entregues às 
emissoras, inclusive nos sábados, 

Resolução 23.610 
Art. 66. Os arquivos com as 
gravações da propaganda 
eleitoral na rádio e na 
televisão serão entregues ou 
encaminhados ao grupo de 
emissoras ou à emissora 

A crítica não é lançada aos prazos já 
fixados para a entrega das mídias de 
propaganda eleitoral às respectivas 
emissoras de rádio e televisão, mas 
em face da forma de cumprimento 
das decisões judiciais comunicadas 

Aproveitamento de 
Resolução 

Art. XX 
[…] 
§ XX Caso a emissora 
geradora seja comunicada 
de decisão proibindo trecho 
da propaganda entre a 
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domingos e feriados, com a 
antecedência mínima: 

I - de 6 (seis) horas do horário 
previsto para o início da 
transmissão, no caso dos 
programas em rede; 

II - de 12 (doze) horas do horário 
previsto para o início da 
transmissão, no caso das 
inserções. 

 

responsável pela geração, 
inclusive nos sábados, 
domingos e feriados, com a 
antecedência mínima: 
 
I - de 6 (seis) horas do 
horário previsto para o 
início da transmissão, no 
caso dos programas em 
rede; 

II - de 12 (doze) horas do 
horário previsto para o 
início da transmissão, no 
caso das inserções. 

Parágrafo único. Por 
ocasião da elaboração do 
plano de mídia, as 
emissoras, os partidos 
políticos e as coligações 
poderão acordar outros 
prazos, sob a supervisão da 
Justiça Eleitoral. 

 

após a entrega do material. 
Em muitos casos, as decisões são 
comunicadas às vésperas do horário 
de veiculação da propaganda, a 
ocasionar a impossibilidade técnica 
da emissora em promover a 
supressão de conteúdo determinada. 
A situação é agravada para o caso 
das inserções, na medida em que 
dependem de programação prévia 
na grade comercial das emissoras. 
Essas questões todas geram 
insegurança para os partidos 
políticos, quanto ao tempo e modo 
de cumprimento das decisões 
judiciais, resultando, 
eventualmente, em supressões 
indevidas, com prejuízo à 
veiculação da propaganda eleitoral. 
Da mesma forma para as emissoras 
transmissoras da propaganda, que 
não raras vezes se vêm obrigadas a 
fazer alterações de programação em 
curtíssimo espaço de tempo, 
aumentando significativamente a 
possibilidade de falhas técnicas e 
equívocos humanos, para adequar os 

entrega do material e o 
horário de geração dos 
programas, deverá aguardar 
a substituição do meio de 
armazenamento até o limite 
de 1 (uma) hora antes do 
início do programa; no caso 
de o novo material não ser 
entregue, a emissora 
veiculará programa 
anterior, desde que não 
contenha propaganda já 
declarada proibida pela 
Justiça Eleitoral. 

§ XX Quando se tratar de 
inserções, apenas as 
decisões comunicadas à 
emissora geradora até 1 
(uma) hora antes da geração 
ou do início do bloco 
poderão interferir no 
conteúdo a ser transmitido 
neste; após esse prazo, as 
decisões somente poderão 
ter efeito na geração ou nos 
blocos seguintes. 
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Vide arts. 32, §§ 2º e 3º, da 
resolução 23.610. 
 

 

conteúdos à decisão judicial 
recentemente comunicada. 
Há de ser fixado um horário limite 
para que seja permitida a 
consolidação do conteúdo que será 
veiculado, sem deixar em aberto a 
possibilidade de alterações 
sucessivas a posteriori. 
A sugestão ora proposta tem a 
intenção de garantir segurança 
jurídica, assegurando o legítimo 
direito à veiculação da propaganda 
eleitoral, sem descuidar da 
necessidade de obedecer às decisões 
judiciais proferidas. 

  Art. 55. […] 
§ 8º Para efeito do disposto 
neste artigo, os partidos 
políticos deverão observar 
as disposições do art. 77 
desta Resolução quanto à 
distribuição do tempo da 
propaganda conforme o 
gênero dos candidatos. 
 
Art. 77. […] 

Conquanto o tema tenha sido 
enfrentado na resolução TSE nº 
23.610/2019, a partir de resposta do 
TSE à consulta nº 0600252-
18.2018, parece adequado que se dê 
tratamento legislativo à matéria, 
dada a importância do tema e às 
discussões travadas recentemente a 
respeito dele, fazendo incluir 
dispositivo específico na Lei das 
Eleições. 

Proposta originária do GT Art. XX O tempo de 
propaganda eleitoral 
gratuita no rádio e na 
televisão para as 
candidaturas proporcionais 
será distribuído pelo partido 
político segundo o 
percentual por gênero dos 
candidatos registrados e, 
dentro de cada gênero, a 
distribuição por raça, 
observando-se os 
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§ 1º A distribuição do 
tempo de propaganda 
eleitoral gratuita na rádio e 
na televisão para as 
candidaturas proporcionais 
deve observar os 
percentuais mínimos de 
candidatura por gênero 
estabelecidos no art. 10, § 
3º, da Lei nº 
9.504/1997(vide ADI nº 
5617 e Consulta TSE nº 
0600252-18.2018). 

parâmetros mínimos 
estabelecidos nesta Lei. 

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

 

 Não obstante exista o artigo 56 que 
dispõe que a requerimento de 
partido, coligação ou candidato, a 
Justiça Eleitoral poderá determinar a 
suspensão, por vinte e quatro horas, 
da programação normal de emissora 
que deixar de cumprir as disposições 
da Lei sobre propaganda, entende-se 
que existe necessidade de punição 
pecuniária, posto que muitas vezes 
ocorre prejuízos à exibição das 
propagandas eleitorais, razão pela 
qual deve ser acrescido como 
parágrafo do artigo 53. Com isso, 
evita-se a eventual suspensão da 

Proposta originária do GT Art. XX. [...] 
§ X. A inobservância do 
disposto neste artigo sujeita 
os responsáveis pelos 
veículos ou emissoras de 
comunicação ao pagamento 
de multa no valor de R$ 
5.000,00 (cinco mil reais) a 
20.000,00 (vinte mil reais) 
cabendo a aplicação em 
conformidade com a 
identificação de reiteração 
de conduta e/ou 
reincidência. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9504.htm#art10
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9504.htm#art10
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9504.htm#art10
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9504.htm#art10
http://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=5080398
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programação da emissora, que pode 
ser prejudicial até a exibição da 
propaganda eleitoral 
 

. 

 Art. 53. [...] 

§ 1º É vedada a veiculação de 
propaganda que possa degradar 
ou ridicularizar candidatos, 
sujeitando-se o partido ou 
coligação infratores à perda do 
direito à veiculação de 
propaganda no horário eleitoral 
gratuito do dia seguinte. 

 

Art. 72 [...] 
§ 1º É vedada a veiculação 
de propaganda que possa 
degradar ou ridicularizar 
candidatos, sujeitando-se o 
partido político ou a 
coligação que cometeu 
infração à perda do direito à 
veiculação de propaganda 
no horário eleitoral gratuito 
do dia seguinte ao da 
decisão. 
 

A definição dos termos 
“degradação” e “ridicularização” é 
aberta e ampla, comportando juízos 
de valor os mais diversos. Não raras 
vezes objeções naturais são 
compreendidas como degradação e 
ridicularização do candidato, sob a 
justificativa de que a propaganda 
eleitoral deve ser sempre 
propositiva. Não se pode limitar ou 
tolher o candidato da pretensão de 
querer “desconstruir” a imagem do 
adversário. Para os excessos a 
legislação já dispõe de institutos 
jurídicos, como o direito de resposta 
e o poder de polícia, além da 
responsabilização criminal e civil, 
em situações tradutoras de ofensa à 
honra. 
Por outro lado, a sanção 
estabelecida é desproporcional e 
dissonante de outras previstas na Lei 
das Eleições - perda do direito à 

Proposta originária do GT Art. XX 

§ 1º É vedada a veiculação 
de propaganda que possa 
degradar ou ridicularizar 
candidatos, sujeitando-se o 
partido ou coligação 
infratores à perda de tempo 
igual ao da propaganda 
irregular, na mesma 
modalidade utilizada, 
dobrada a cada reincidência. 
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veiculação de propaganda no 
horário eleitoral gratuito do dia 
seguinte. 
Não se especifica, p. ex., se a 
supressão da propaganda se estende 
à totalidade de tempo de que o 
partido dispõe (rede e inserções) ou 
à modalidades diferentes da 
utilizada para propagar a 
degradação e ridicularização. Acaso 
a propaganda impugnada tenha sido 
transmitida na rádio, o candidato 
perderia também, como reprimenda, 
o direito de veicular inserções na 
televisão, no dia seguinte? Impor a 
perda de todo o tempo de 
propaganda, como pode sugerir uma 
interpretação literal do dispositivo 
vigente, parece excessivo. 
A generalidade dos termos 
“degradação” e “ridicularização”, 
assim como a ausência de 
detalhamento da sanção tem 
conduzido a interpretações e 
decisões incoerentes, que violam o 
direito à propaganda eleitoral. 
Por essa razão é que se propõe a 
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supressão do dispositivo (art. 53, § 
1º, da Lei das Eleições), de modo 
que eventuais controvérsias sejam 
submetidas ao instituto do direito de 
resposta e do exercício do poder de 
polícia da Justiça Eleitoral, além da 
responsabilização criminal e civil, 
quando for o caso. 
Alternativamente, se propõe a 
adequação na sanção fixada, para 
parâmetros já fixados na Lei das 
Eleições, na forma apresentada na 
coluna própria. 

 Art. 54.  Nos programas e 
inserções de rádio e televisão 
destinados à propaganda 
eleitoral gratuita de cada partido 
ou coligação só poderão 
aparecer, em gravações internas 
e externas, observado o disposto 
no § 2o, candidatos, caracteres 
com propostas, fotos, jingles, 
clipes com música ou vinhetas, 
inclusive de passagem, com 
indicação do número do 
candidato ou do partido, bem 
como seus apoiadores, inclusive 

 As limitações impostas pelo artigo 
54 da L. 9.504/97 aos programas 
destinados à propaganda de rádio e 
televisão mostraram-se ineficazes 
no que toca à melhora da qualidade 
da propaganda eleitoral e geraram 
intensa e desnecessária 
judicialização, agravada pela 
dificuldade em unificar o 
entendimento jurisprudencial a cada 
ciclo eleitoral. 
Nenhuma pesquisa científica aponta 
qualquer malefício aos eleitores 
quanto ao uso de recursos 

Proposta originária do GT REVOGAÇÃO DO 
DISPOSITIVO 



 
 

GRUPO DE TRABALHO III – PROPAGANDA ELEITORAL   
REFORMA DA LEGISLAÇÃO ELEITORAL 

 

 53 

os candidatos de que trata o § 1o 
do art. 53-A, que poderão dispor 
de até 25% (vinte e cinco por 
cento) do tempo de cada 
programa ou inserção, sendo 
vedadas montagens, trucagens, 
computação gráfica, desenhos 
animados e efeitos especiais.          
§ 1o No segundo turno das 
eleições não será permitida, nos 
programas de que trata este 
artigo, a participação de filiados 
a partidos que tenham 
formalizado o apoio a outros 
candidatos. 
 § 2o  Será permitida a 

veiculação de entrevistas com o 
candidato e de cenas externas 
nas quais ele, pessoalmente, 
exponha: 
 I - realizações de governo ou 

da administração pública; 
II - falhas administrativas e 

deficiências verificadas em 
obras e serviços públicos em 
geral; 
 III - atos parlamentares e 

tecnológicos para a feitura de 
programas que sejam mais 
agradáveis e, por conseguinte, 
possam captar com mais facilidade a 
atenção das pessoas. 
Tampouco se mostra razoável a 
exigência de uma exposição quase 
exclusiva dos candidatos, o que 
milita em prol de um personalismo 
que não se coaduna com a 
democracia de partidos. 
Por fim, os avanços tecnológicos 
dos últimos anos – cuja tendência é 
prosseguirem em ritmo cada vez 
mais acelerado – reduziram 
substancialmente os custos com a 
gravação de cenas externas e com o 
uso de computação gráfica e afins, 
preocupação que moveu o 
Congresso Nacional a inserir as 
vedações em tempos passados. 
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debates legislativos. 
   Sugere-se a inclusão de artigo que 

trate da veiculação simultânea, em 
blocos de publicidade das 
emissoras, de propaganda eleitoral 
vinculada a publicidade 
institucional. 

Proposta originária do GT Art. XX É vedada a 
exibição de propaganda 
institucional com a mesma 
temática das inserções de 
propaganda eleitoral 
gratuita cabendo às 
emissoras promover a 
devida organização de 
conteúdos na grade de 
programação, sob pena de 
responsabilização destas 
com aplicação de sanção 
pecuniária de R$ 10.000,00 
a 50.000,00 cabendo a 
aplicação em conformidade 
com a identificação de 
reiteração de conduta e/ou 
reincidência. 
 

 Art. 57-A.  É permitida a 
propaganda eleitoral na internet, 
nos termos desta Lei, após o dia 
15 de agosto do ano da eleição. 

 Vinculação da data inicial da 
propaganda na internet à data fixada 
para o início da propaganda em 
geral. 
Previsão de que os atos de pré-
campanha se sujeitam às limitações 
da campanha ordinária (Nos termos 

Proposta originária do GT Art. XX É permitida a 
propaganda eleitoral na 
internet a partir da data 
prevista no artigo XX. 
§ 1º A livre manifestação do 
pensamento do eleitor 
identificado ou identificável 
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da atual jurisprudência do TSE) 
Manutenção dos conceitos de eleitor 
identificado e identificável, nos 
termos do Marco Civil da Internet. 
 

na internet somente é 
passível de limitação 
quando ofender a honra ou a 
imagem de candidatos, 
partidos ou coligações, ou 
divulgar fatos sabidamente 
inverídicos. 
§ 2º As manifestações 
ocorridas antes da data 
prevista no caput sujeitam-
se às limitações desta lei às 
campanhas realizadas na 
internet. 
 

 Art. 57-B.  A propaganda 
eleitoral na internet poderá ser 
realizada nas seguintes formas:   
(Incluído pela Lei nº 12.034, 
de 2009)   (Vide Lei nº 12.034, 
de 2009) 
I - em sítio do candidato, com 
endereço eletrônico 
comunicado à Justiça Eleitoral 
e hospedado, direta ou 
indiretamente, em provedor de 
serviço de internet 
estabelecido no País;   

Resolução 23.610/2019 
Art. 28. A propaganda 
eleitoral na internet poderá 
ser realizada nas seguintes 
formas (Lei nº 9.504/1997, 
art. 57-B, I a IV): 
I - em sítio do candidato, 
com endereço eletrônico 
comunicado à Justiça 
Eleitoral e hospedado, 
direta ou indiretamente, em 
provedor de aplicação de 
internet estabelecido no 

Inclusão do termo “postado” na 
parte relativa ao prévio 
conhecimento do provedor de 
aplicação da internet. 
Responsabilização das pessoas 
físicas e jurídicas que praticam 
condutas previstas nas vedações da 
legislação eleitoral para propaganda 
na internet. 

Proposta originária do GT Art. XX A propaganda 
eleitoral na internet poderá 
ser realizada nas seguintes 
formas: 
I - em sítio do candidato, 
com endereço eletrônico 
comunicado à Justiça 
Eleitoral e hospedado, 
direta ou indiretamente, em 
provedor de aplicação de 
internet estabelecido no 
país; 
II - em sítio do partido 
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(Incluído pela Lei nº 12.034, 
de 2009) 
II - em sítio do partido ou da 
coligação, com endereço 
eletrônico comunicado à 
Justiça Eleitoral e hospedado, 
direta ou indiretamente, em 
provedor de serviço de internet 
estabelecido no País;   
(Incluído pela Lei nº 12.034, 
de 2009) 
III - por meio de mensagem 
eletrônica para endereços 
cadastrados gratuitamente pelo 
candidato, partido ou 
coligação;   (Incluído pela Lei 
nº 12.034, de 2009) 
IV - por meio de blogs, redes 
sociais, sítios de mensagens 
instantâneas e aplicações de 
internet assemelhadas cujo 
conteúdo seja gerado ou 
editado por:   (Redação dada 
pela Lei nº 13.488, de 2017) 
a) candidatos, partidos ou 
coligações; ou   (Incluído pela 
Lei nº 13.488, de 2017) 

país; 
II - em sítio do partido 
político ou da coligação, 
com endereço eletrônico 
comunicado à Justiça 
Eleitoral e hospedado, 
direta ou indiretamente, em 
provedor de aplicação de 
internet estabelecido no 
país; 
III - por meio de mensagem 
eletrônica para endereços 
cadastrados gratuitamente 
pelo candidato, pelo 
partido político ou pela 
coligação, observadas as 
disposições da Lei Geral de 
Proteção de Dados quanto 
ao consentimento do 
titular; 
IV - por meio de blogs, 
redes sociais, sítios de 
mensagens instantâneas e 
aplicações de internet 
assemelhadas, dentre as 
quais aplicativos de 
mensagens instantâneas, 

político 
ou da coligação, com 
endereço eletrônico 
comunicado à Justiça 
Eleitoral e hospedado, 
direta ou indiretamente, em 
provedor de aplicação de 
internet estabelecido no 
país; 
III - por meio de mensagem 
eletrônica para endereços 
cadastrados gratuitamente 
pelo candidato, pelo partido 
político ou pela coligação; 
IV - por meio de blogs, 
redes sociais, sítios de 
mensagens instantâneas e 
aplicações de internet 
assemelhadas, dentre as 
quais aplicativos de 
mensagens instantâneas, 
cujo conteúdo seja gerado 
ou editado por: 
a) candidatos, partidos 
políticos ou coligações, ou 
b) qualquer pessoa natural 
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b) qualquer pessoa natural, 
desde que não contrate 
impulsionamento de 
conteúdos.   (Incluído pela Lei 
nº 13.488, de 2017) 
§ 1o  Os endereços eletrônicos 
das aplicações de que trata este 
artigo, salvo aqueles de 
iniciativa de pessoa natural, 
deverão ser comunicados à 
Justiça Eleitoral, podendo ser 
mantidos durante todo o pleito 
eleitoral os mesmos endereços 
eletrônicos em uso antes do 
início da propaganda eleitoral.   
(Incluído pela Lei nº 13.488, 
de 2017) 
§ 2o  Não é admitida a 
veiculação de conteúdos de 
cunho eleitoral mediante 
cadastro de usuário de 
aplicação de internet com a 
intenção de falsear identidade.   
(Incluído pela Lei nº 13.488, 
de 2017) 
§ 3o  É vedada a utilização de 
impulsionamento de conteúdos 

cujo conteúdo seja gerado 
ou editado por: 
a) candidatos, partidos 
políticos ou coligações, 
desde que não contratem 
disparo em massa de 
conteúdo (Lei nº 
9.504/1997, art. 57-J); ou 
b) qualquer pessoa natural, 
vedada a contratação de 
impulsionamento e de 
disparo em massa de 
conteúdo (Lei nº 
9.504/1997, art. 57-J). 
§ 1º Os endereços 
eletrônicos das aplicações 
de que trata este artigo, 
salvo aqueles de iniciativa 
de pessoa natural, deverão 
ser comunicados à Justiça 
Eleitoral no requerimento 
de registro de candidatura 
ou no demonstrativo de 
regularidade de dados 
partidários, podendo ser 
mantidos durante todo o 
pleito eleitoral os mesmos 

vedada a contratação de 
impulsionamento. 
V – Por meio de eventos 
transmitidos com recursos 
de áudio ou vídeo, online ou 
offline, permitida a 
realização, mesmo que 
gratuita, de eventos 
artísticos. 
VI – Por meio de eventos 
transmitidos com recursos 
de áudio ou vídeo, online ou 
offline, permitida a 
realização inclusive de 
eventos de cunho artístico, 
desde que com o fim de 
arrecadação de recursos 
para a campanha, restrito o 
acesso aos doadores. 
§ 1º Os endereços 
eletrônicos das aplicações 
de que trata este artigo, 
salvo aqueles de iniciativa 
de pessoa natural, deverão 
ser comunicados à Justiça 
Eleitoral no requerimento 
de registro de candidatura 
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e ferramentas digitais não 
disponibilizadas pelo provedor 
da aplicação de internet, ainda 
que gratuitas, para alterar o 
teor ou a repercussão de 
propaganda eleitoral, tanto 
próprios quanto de terceiros.    
(Incluído pela Lei nº 13.488, 
de 2017) 
§ 4o  O provedor de aplicação 
de internet que possibilite o 
impulsionamento pago de 
conteúdos deverá contar com 
canal de comunicação com 
seus usuários e somente poderá 
ser responsabilizado por danos 
decorrentes do conteúdo 
impulsionado se, após ordem 
judicial específica, não tomar 
as providências para, no 
âmbito e nos limites técnicos 
do seu serviço e dentro do 
prazo assinalado, tornar 
indisponível o conteúdo 
apontado como infringente 
pela Justiça Eleitoral.   
(Incluído pela Lei nº 13.488, 
de 2017) 

endereços eletrônicos em 
uso antes do início da 
propaganda eleitoral (Lei 
nº 9.504/1997, art. 57-B, § 
1º). 
§ 2º Não é admitida a 
veiculação de conteúdos de 
cunho eleitoral mediante 
cadastro de usuário de 
aplicação de internet com a 
intenção de falsear 
identidade (Lei nº 
9.504/1997, art. 57-B, § 
2º). 
§ 3º É vedada a utilização 
de impulsionamento de 
conteúdos e ferramentas 
digitais não 
disponibilizadas pelo 
provedor da aplicação de 
internet, ainda que 
gratuitas, para alterar o teor 
ou a repercussão de 
propaganda eleitoral, tanto 
próprios quanto de 
terceiros (Lei nº 
9.504/1997, art. 57-B, § 

ou no demonstrativo de 
regularidade de dados 
partidários, podendo ser 
mantidos durante todo o 
pleito eleitoral os mesmos 
endereços eletrônicos em 
uso antes do início da 
propaganda eleitoral. 
§ 2º Não é admitida a 
veiculação de conteúdos de 
cunho eleitoral mediante 
cadastro de usuário de 
aplicação de internet com a 
intenção de falsear 
identidade. 
§ 3º É vedada a utilização de 
impulsionamento de 
conteúdos e ferramentas 
digitais não 
disponibilizadas pelo 
provedor da aplicação de 
internet, ainda que gratuitas, 
para alterar o teor ou a 
repercussão de propaganda 
eleitoral, tanto próprios 
quanto de terceiros. 
§ 4º O provedor de 
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§ 5o  A violação do disposto 
neste artigo sujeita o usuário 
responsável pelo conteúdo e, 
quando comprovado seu prévio 
conhecimento, o beneficiário, à 
multa no valor de R$ 5.000,00 
(cinco mil reais) a R$ 30.000,00 
(trinta mil reais) ou em valor 
equivalente ao dobro da quantia 
despendida, se esse cálculo 
superar o limite máximo da 
multa.   (Incluído pela Lei nº 
13.488, de 2017) 

3º). 
§ 4º O provedor de 
aplicação de internet que 
possibilite o 
impulsionamento pago de 
conteúdos deverá contar 
com canal de comunicação 
com seus usuários e 
somente poderá ser 
responsabilizado por danos 
decorrentes do conteúdo 
impulsionado se, após 
ordem judicial específica, 
não tomar as providências 
para, no âmbito e nos 
limites técnicos do seu 
serviço e dentro do prazo 
assinalado, tornar 
indisponível o conteúdo 
apontado como infringente 
pela Justiça Eleitoral (Lei 
nº 9.504/1997, art. 57-B, § 
4º). 
§ 5º A violação do disposto 
neste artigo sujeita o 
usuário responsável pelo 
conteúdo e, quando 

aplicação de internet deverá 
contar com canal de 
comunicação com seus 
usuários e somente poderá 
ser responsabilizado por 
danos decorrentes do 
conteúdo postado ou 
impulsionado se, após 
ordem judicial específica, 
não tomar as providências 
para, no âmbito e nos 
limites técnicos do seu 
serviço e dentro do prazo 
assinalado, tornar 
indisponível o conteúdo 
apontado como infringente 
pela Justiça Eleitoral. 
§ 5º As regras pertinentes à 
propaganda eleitoral na 
internet devem obedecer 
aos preceitos da Lei Geral 
de Proteção de Dados com 
os limites definidos por esta 
Lei. 
§ 6º A violação do disposto 
neste artigo sujeita o usuário 
responsável pelo conteúdo 
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comprovado seu prévio 
conhecimento, o 
beneficiário, à multa no 
valor de R$ 5.000,00 
(cinco mil reais) a R$ 
30.000,00 (trinta mil reais) 
ou em valor equivalente ao 
dobro da quantia 
despendida, se esse cálculo 
superar o limite máximo da 
multa (Lei nº 9.504/1997, 
art. 57-B, § 5º). 
§ 6º A manifestação 
espontânea na internet de 
pessoas naturais em 
matéria político-eleitoral, 
mesmo que sob a forma de 
elogio ou crítica a 
candidato ou partido 
político, não será 
considerada propaganda 
eleitoral na forma do inciso 
IV, desde que observados 
os limites estabelecidos no 
§ 1º do art. 27 desta 
Resolução e a vedação 
constante do § 2º deste 
artigo. 

e, quando comprovado seu 
prévio conhecimento, o 
beneficiário, à multa no 
valor de R$ 5.000,00 (cinco 
mil reais) a R$ 30.000,00 
(trinta mil reais) ou em 
valor equivalente ao dobro 
da quantia despendida, se 
esse cálculo superar o limite 
máximo da multa (Lei nº 
9.504/1997, art. 57-B, § 5º). 
§ 7º Para os fins desta Lei, 
inclui-se entre as formas de 
impulsionamento de 
conteúdo a priorização paga 
de conteúdos resultantes de 
aplicações de busca na 
internet. 
§ 8º Tratando-se de empresa 
estrangeira, responde 
solidariamente pelo 
pagamento das multas 
eleitorais sua filial, 
sucursal, escritório ou 
estabelecimento situado no 
país. 
§ 9º Para todas as formas de 
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§ 7º Para os fins desta 
Resolução, inclui-se entre 
as formas de 
impulsionamento de 
conteúdo a priorização 
paga de conteúdos 
resultantes de aplicações de 
busca na internet (Lei nº 
9.504/1997, art. 26, § 2º). 
§ 8º Tratando-se de empresa 
estrangeira, responde 
solidariamente pelo 
pagamento das multas 
eleitorais sua filial, 
sucursal, escritório ou 
estabelecimento situado no 
país. 

propaganda eleitoral na 
internet é vedada a 
contratação de disparos em 
massa e telemarketing. 
§ 10 O acesso pelos 
candidatos aos eleitores, 
pelo envio de mensagens 
eletrônicas ou telefônicas, é 
permitido, desde que haja 
plena identificação pela 
campanha, nos termos da 
Lei, e possibilidade de 
descadastramento pelo 
eleitor. 
§ 11 Sujeitam-se às 
penalidades desta Lei as 
pessoas físicas e jurídicas 
responsáveis por condutas 
realizadas em contrariedade 
à legislação eleitoral e sua 
regulamentação quanto à 
propaganda eleitoral na 
internet ou por outros meios 
telemáticos, incidindo a 
elas, além da multa, a 
proibição de contratar com 
campanhas eleitorais ou 
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partidos políticos, pelo 
prazo de 4 (quatro) anos, se 
grave a repercussão social 
da conduta. 
§ 12 A proibição de 
contratar com campanhas e 
partidos políticos, prevista 
no parágrafo anterior, 
impede a prestação de 
serviços, onerosos ou 
voluntários, a quaisquer 
campanhas ou partidos, 
diretamente ou por meio de 
qualquer forma de 
subcontratação. 

 Art. 57-C.  É vedada a 
veiculação de qualquer tipo de 
propaganda eleitoral paga na 
internet, excetuado o 
impulsionamento de conteúdos, 
desde que identificado de forma 
inequívoca como tal e 
contratado exclusivamente por 
partidos, coligações e candidatos 
e seus representantes. (Redação 
dada pela Lei nº 13.488, de 
2017) 

Resolução 23.610/2019 
Art. 29. É vedada a 

veiculação de qualquer 
tipo de propaganda 
eleitoral paga na internet, 
excetuado o 
impulsionamento de 
conteúdos, desde que 
identificado de forma 
inequívoca como tal e 
contratado 
exclusivamente por 

Aproveitamento do texto da 
Resolução 23.610/19 (eleições 
2020) e no que concerne ao 
impulsionamento de conteúdo. 
A vedação expressa do 
impulsionamento na pré-campanha 
não foi objeto de consenso, razão 
pela qual submete-se a inclusão ou 
não da parte final do artigo, 
destacada em vermelho, à 
ABRADEP. 

Aproveitamento de 
Resolução 

Art. XX É vedada a 
veiculação de qualquer tipo 
de propaganda eleitoral 
paga na internet, excetuado 
o impulsionamento de 
conteúdos, desde que 
identificado de forma 
inequívoca como tal e 
contratado exclusivamente 
por partidos políticos, 
coligações e candidatos e 
seus representantes. 
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§ 1o  É vedada, ainda que 
gratuitamente, a veiculação de 
propaganda eleitoral na internet, 
em sítios:   (Incluído pela Lei nº 
12.034, de 2009) 
I - de pessoas jurídicas, com ou 
sem fins lucrativos;    (Incluído 
pela Lei nº 12.034, de 2009) 
II - oficiais ou hospedados por 
órgãos ou entidades da 
administração pública direta ou 
indireta da União, dos Estados, 
do Distrito Federal e dos 
Municípios.    (Incluído pela Lei 
nº 12.034, de 2009) 
§ 2o  A violação do disposto 
neste artigo sujeita o responsável 
pela divulgação da propaganda 
ou pelo impulsionamento de 
conteúdos e, quando 
comprovado seu prévio 
conhecimento, o beneficiário, à 
multa no valor de R$ 5.000,00 
(cinco mil reais) a R$ 30.000,00 
(trinta mil reais) ou em valor 
equivalente ao dobro da quantia 
despendida, se esse cálculo 

partidos políticos, 
coligações e candidatos e 
seus representantes (Lei 
nº 9.504/1997, art. 57-C, 
caput). 

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

 
I - de pessoas 

jurídicas, com ou sem fins 
lucrativos; 

II - oficiais ou 
hospedados por órgãos ou 
por entidades da 
administração pública 
direta ou indireta da União, 
dos Estados, do Distrito 
Federal e dos Municípios. 

§ 2º A violação do 
disposto neste artigo sujeita 
o responsável pela 
divulgação da propaganda 
ou pelo impulsionamento 

§ 1º É vedada, ainda que 
gratuitamente, a veiculação 
de propaganda eleitoral na 
internet em sítios: 
I - de pessoas jurídicas, com 
ou sem fins lucrativos; 
II - oficiais ou hospedados 
por órgãos ou por entidades 
da administração pública 
direta ou indireta da União, 
dos Estados, do Distrito 
Federal e dos Municípios. 
§ 2º A violação do disposto 
neste artigo sujeita o 
responsável pela divulgação 
da propaganda ou pelo 
impulsionamento de 
conteúdos e, quando 
comprovado seu prévio 
conhecimento, o 
beneficiário, à multa no 
valor de R$ 5.000,00 (cinco 
mil reais) a R$ 30.000,00 
(trinta mil reais) ou em 
valor equivalente ao dobro 
da quantia despendida, se 
esse cálculo superar o limite 
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superar o limite máximo da 
multa. (Redação dada pela Lei 
nº 13.488, de 2017) 
§ 3o O  impulsionamento de que 
trata o caput deste artigo deverá 
ser contratado diretamente com 
provedor da aplicação de internet 
com sede e foro no País, ou de 
sua filial, sucursal, escritório, 
estabelecimento ou representante 
legalmente estabelecido no País e 
apenas com o fim de promover 
ou beneficiar candidatos ou suas 
agremiações.  (Incluído pela Lei 
nº 13.488, de 2017) 

de conteúdos e, quando 
comprovado seu prévio 
conhecimento, o 
beneficiário, à multa no 
valor de R$ 5.000,00 
(cinco mil reais) a R$ 
30.000,00 (trinta mil reais) 
ou em valor equivalente ao 
dobro da quantia 
despendida, se esse cálculo 
superar o limite máximo da 
multa (Lei nº 9.504/1997, 
art. 57-C, § 2º). 

 
 § 3º O impulsionamento 
de que trata o caput deste 
artigo deverá ser 
contratado diretamente 
com provedor da aplicação 
de internet com sede e foro 
no país, ou de sua filial, 
sucursal, escritório, 
estabelecimento ou 
representante legalmente 
estabelecido no país e 
apenas com o fim de 
promover ou beneficiar 

máximo da multa. 
 § 3º O impulsionamento de 
que trata o caput deste 
artigo deverá ser contratado 
diretamente com provedor 
da aplicação de internet com 
sede e foro no país, ou de 
sua filial, sucursal, 
escritório, estabelecimento 
ou representante legalmente 
estabelecido no país e 
apenas com o fim de 
promover ou beneficiar 
candidatos ou suas 
agremiações, vedada a 
realização de propaganda 
negativa. 
§ 4º O representante do 
candidato a que alude o 
caput deste artigo se 
restringe à pessoa do 
administrador financeiro da 
respectiva campanha. 
§ 5º Todo impulsionamento 
deverá conter, de forma 
clara e legível, o número de 
inscrição no Cadastro 
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candidatos ou suas 
agremiações, vedada a 
realização de propaganda 
negativa (Lei nº 
9.504/1997, art. 57-C, § 
3º). 
 
§ 4º O representante do 
candidato a que alude o 
caput deste artigo se 
restringe à pessoa do 
administrador financeiro da 
respectiva campanha. 
§ 5º Todo impulsionamento 
deverá conter, de forma 
clara e legível, o número de 
inscrição no Cadastro 
Nacional da Pessoa Jurídica 
(CNPJ) ou o número de 
inscrição no Cadastro de 
Pessoas Físicas (CPF) do 
responsável, além da 
expressão "Propaganda 
Eleitoral". 

Nacional da Pessoa Jurídica 
(CNPJ) ou o número de 
inscrição no Cadastro de 
Pessoas Físicas (CPF) do 
responsável, além da 
expressão "Propaganda 
Eleitoral". 

 Art. 57-D.  É livre a 
manifestação do pensamento, 
vedado o anonimato durante a 

Resolução 23.610/2019 
Art. 30. É livre a 
manifestação do 

A modificação no Caput do artigo 
visa a inclusão da vedação à 
propaganda que imputa falsamente a 

Aproveitamento de 
Resolução 

Art. XX É livre a 
manifestação do 
pensamento, vedado o 
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campanha eleitoral, por meio da 
rede mundial de computadores - 
internet, assegurado o direito de 
resposta, nos termos das alíneas 
a, b e c do inciso IV do § 3o do 
art. 58 e do 58-A, e por outros 
meios de comunicação 
interpessoal mediante 
mensagem eletrônica.   (Incluído 
pela Lei nº 12.034, de 2009) 
§ 1o  (VETADO)    (Incluído 
pela Lei nº 12.034, de 2009) 
§ 2o  A violação do disposto 
neste artigo sujeitará o 
responsável pela divulgação da 
propaganda e, quando 
comprovado seu prévio 
conhecimento, o beneficiário à 
multa no valor de R$ 5.000,00 
(cinco mil reais) a R$ 30.000,00 
(trinta mil reais).   (Incluído pela 
Lei nº 12.034, de 2009) 
§ 3o  Sem prejuízo das sanções 
civis e criminais aplicáveis ao 
responsável, a Justiça Eleitoral 
poderá determinar, por 
solicitação do ofendido, a 

pensamento, vedado o 
anonimato durante a 
campanha eleitoral, por 
meio da internet, 
assegurado o direito de 
resposta, nos termos dos 
arts. 58, § 3º, IV, alíneas a, 
b e c, e 58-A da Lei nº 
9.504/1997, e por outros 
meios de comunicação 
interpessoal mediante 
mensagem eletrônica e 
mensagem instantânea (Lei 
nº 9.504/1997, art. 57-D, 
caput). 
§ 1º A violação do disposto 
neste artigo sujeitará o 
responsável pela 
divulgação da propaganda 
e, quando comprovado seu 
prévio conhecimento, o 
beneficiário à multa no 
valor de R$ 5.000,00 
(cinco mil reais) a R$ 
30.000,00 (trinta mil reais) 
(Lei nº 9.504/1997, art. 57-
D, § 2º). 

terceiro a autoria, que figura no art. 
57-H. 
Os parágrafos do atual art. 57-H 
passariam à parte penal do Código 
Eleitoral. 
Também buscamos tornar mais 
clara a forma de divulgação das 
respostas no caso de deferimento de 
direito de resposta em conteúdo 
“não editorial” em que o usuário é 
que possui responsabilidade de 
divulgar a resposta e não o provedor 
de aplicação. 

anonimato ou a imputação 
indevida à terceiro durante a 
campanha eleitoral, por 
meio da internet, 
assegurado o direito de 
resposta, nos termos dos 
arts. 58, § 3º, IV, alíneas a, 
b e c, e 58-A da Lei nº 
9.504/1997, e por outros 
meios de comunicação 
interpessoal mediante 
mensagem eletrônica e 
mensagem instantânea. 
§ 1º A violação do disposto 
neste artigo sujeitará o 
responsável pela divulgação 
da propaganda e, quando 
comprovado seu prévio 
conhecimento, o 
beneficiário à multa no 
valor de R$ 5.000,00 (cinco 
mil reais) a R$ 30.000,00 
(trinta mil reais). 
§ 2º Sem prejuízo das 
sanções civis e criminais 
aplicáveis ao responsável, a 
Justiça Eleitoral poderá 
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retirada de publicações que 
contenham agressões ou ataques 
a candidatos em sítios da 
internet, inclusive redes sociais.    
(Incluído pela Lei nº 12.891, de 
2013) 

§ 2º Sem prejuízo das 
sanções civis e criminais 
aplicáveis ao responsável, 
a Justiça Eleitoral poderá 
determinar, por solicitação 
do ofendido, a retirada de 
publicações que contenham 
agressões ou ataques a 
candidatos em sítios da 
internet, inclusive redes 
sociais (Lei nº 9.504/1997, 
art. 57-D, § 3º). 
§ 3º Nos casos de direito de 
resposta em propaganda 
eleitoral realizada na 
internet, prevista no art. 58, 
§ 3º, IV, da Lei nº 
9.504/1997, em se tratando 
de provedor de aplicação de 
internet que não exerça 
controle editorial prévio 
sobre o conteúdo publicado 
por seus usuários, a 
obrigação de divulgar a 
resposta recairá sobre o 
usuário responsável pela 
divulgação do conteúdo 

determinar, por solicitação 
do ofendido, a retirada de 
publicações que contenham 
agressões ou ataques a 
candidatos em sítios da 
internet, inclusive redes 
sociais. 
§ 3º Nos casos de direito de 
resposta em propaganda 
eleitoral realizada na 
internet, prevista no art. 58, 
§ 3º, IV, da Lei nº 
9.504/1997, em se tratando 
de provedor de aplicação de 
internet que não exerça 
controle editorial prévio 
sobre o conteúdo publicado 
por seus usuários, a 
obrigação de divulgação da 
resposta recairá sobre a 
página ou perfil do usuário 
responsável pela divulgação 
do conteúdo ofensivo, na 
forma e pelo tempo que 
vierem a ser definidos na 
respectiva decisão judicial. 
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ofensivo, na forma e pelo 
tempo que vierem a ser 
definidos na respectiva 
decisão judicial. 

 Art. 57-E.  São vedadas às 
pessoas relacionadas no art. 24 
a utilização, doação ou cessão 
de cadastro eletrônico de seus 
clientes, em favor de 
candidatos, partidos ou 
coligações.    (Incluído pela 
Lei nº 12.034, de 2009) 
§ 1o É proibida a venda de 
cadastro de endereços 
eletrônicos.    (Incluído pela 
Lei nº 12.034, de 2009) 

§ 2o A violação do disposto neste 
artigo sujeita o responsável pela 
divulgação da propaganda e, 
quando comprovado seu prévio 
conhecimento, o beneficiário à 
multa no valor de R$ 5.000,00 
(cinco mil reais) a R$ 30.000,00 
(trinta mil reais).    (Incluído pela 
Lei nº 12.034, de 2009) 

Res. 23.610/2019 
Art. 31. É vedada às 
pessoas relacionadas no art. 
24 da Lei nº 9.504/1997, 
bem como às pessoas 
jurídicas de direito privado, 
a utilização, doação ou 
cessão de dados pessoais 
de seus clientes, em favor 
de candidatos, de partidos 
políticos ou de coligações 
(Lei nº 9.504/1997, art. 24 
e art. 57-E, caput; ADI nº 
4650; e Lei nº 13.709/2018, 
art. 1º e art. 5º, I). 
§ 1º É proibida às pessoas 
jurídicas e às pessoas 
naturais a venda de 
cadastro de endereços 
eletrônicos, nos termos do 
art. 57- E, § 1º, da Lei nº 
9.504/1997. 
§ 2º A violação do disposto 

De início, retirar o termo “pessoas 
referidas no art. 24” para os que são 
impedidos de doar para as 
campanhas. 
Proibição genérica de venda do 
cadastro no §1º. 
Aclarar que o uso do cadastro pelas 
redes sociais e buscadores não 
caracteriza a venda proibida 
(polêmico) 
Melhora do parágrafo que fala da 
LGPD para a utilização do cadastro 
de pessoas nas aplicações de 
internet. 

Aproveitamento de 
Resolução 

Art. XX É vedada às 
pessoas que não podem 
realizar doações financeiras 
aos candidatos, partidos ou 
coligações, a utilização, 
doação ou cessão de dados 
pessoais de seus clientes, 
em favor de candidatos, de 
partidos políticos ou de 
coligações. 
§ 1º É proibido a venda de 
cadastro de endereços 
eletrônicos. 
§ 2º A utilização do cadastro 
de usuários das redes sociais 
e aplicações de busca para o 
uso de impulsionamento de 
conteúdo ou priorização de 
busca não caracteriza a 
vedação disposta no º 1º. 
§ 3º A violação do disposto 
neste artigo sujeita o 
responsável pela divulgação 
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neste artigo sujeita o 
responsável pela 
divulgação da propaganda 
e, quando comprovado seu 
prévio conhecimento, o 
beneficiário à multa no 
valor de R$ 5.000,00 
(cinco mil reais) a R$ 
30.000,00 (trinta mil reais) 
(Lei nº 9.504/1997, art. 57-
E, § 2º). 
§ 3º A violação do disposto 
neste artigo não afasta a 
aplicação de outras sanções 
cíveis ou criminais 
previstas em lei, observado, 
ainda, o previsto no art. 41 
desta Resolução. 
§ 4º Observadas as 
vedações do caput deste 
artigo, o tratamento de 
dados pessoais, inclusive a 
utilização, doação ou cessão 
destes por pessoa jurídica 
ou por pessoa natural, 
observará as disposições da 
Lei nº 13.709/2018(Lei nº 

da propaganda e, quando 
comprovado seu prévio 
conhecimento, o 
beneficiário à multa no 
valor de R$ 5.000,00 (cinco 
mil reais) a R$ 30.000,00 
(trinta mil reais). 
§ 4º A violação do disposto 
neste artigo não afasta a 
aplicação de outras sanções 
cíveis ou criminais previstas 
em Lei e Resolução. 
§ 5º Observadas as 
vedações do caput deste 
artigo, o tratamento de 
dados pessoais observará as 
disposições da legislação 
eleitoral, naquilo em que ela 
prever de forma diversa da 
LGPD. 
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9.504/1997, art. 57-J). 
 Art. 57-F.  Aplicam-se ao 

provedor de conteúdo e de 
serviços multimídia que hospeda 
a divulgação da propaganda 
eleitoral de candidato, de partido 
ou de coligação as penalidades 
previstas nesta Lei, se, no prazo 
determinado pela Justiça 
Eleitoral, contado a partir da 
notificação de decisão sobre a 
existência de propaganda 
irregular, não tomar 
providências para a cessação 
dessa divulgação.   (Incluído 
pela Lei nº 12.034, de 2009) 
Parágrafo único.  O provedor de 
conteúdo ou de serviços 
multimídia só será considerado 
responsável pela divulgação da 
propaganda se a publicação do 
material for comprovadamente 
de seu prévio conhecimento.   
(Incluído pela Lei nº 12.034, de 
2009) 

Resolução 23.610/2019 
Art. 32. Aplicam-se ao 

provedor de aplicação de 
internet em que divulgada 
a propaganda eleitoral de 
candidato, de partido 
político ou de coligação 
as penalidades previstas 
nesta Resolução se, no 
prazo determinado pela 
Justiça Eleitoral, contado 
a partir da notificação de 
decisão judicial específica 
sobre a existência de 
propaganda irregular, não 
tomar providências para a 
cessação dessa 
divulgação (Lei nº 
9.504/1997, art. 57-F, 
caput, c.c. a Lei nº 
12.965/2014, art. 19). 

 
Parágrafo único. O 
provedor de aplicação de 
internet só será considerado 
responsável pela divulgação 

A parte final do caput do art. 32 é 
confusa, dando a entender que só 
existe decisão no sentido de “cessar” 
quando na verdade a decisão pode 
ser de cessar, de modificar, de retirar 
apenas parte e por aí vai. 
Deixar mais clara a configuração do 
prévio conhecimento. 

Aproveitamento de 
Resolução 

Art. XX Aplicam-se ao 
provedor de aplicação de 
internet em que divulgada a 
propaganda eleitoral de 
candidato, de partido 
político ou de coligação as 
penalidades previstas em lei 
se, no prazo determinado 
pela Justiça Eleitoral, 
contado a partir da 
notificação de decisão 
judicial específica sobre a 
existência de propaganda 
irregular, não tomar 
providências dispostas na 
ordem judicial  
Parágrafo único. O prévio 
conhecimento do provedor 
de aplicação não poderá ser 
presumido, iniciando-se a 
partir da notificação judicial 
específica. 
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da propaganda se a 
publicação do material for 
comprovadamente de seu 
prévio conhecimento (Lei 
nº 9.504/1997, art. 57-F, 
parágrafo único). 

 Art. 57-G.  As mensagens 
eletrônicas enviadas por 
candidato, partido ou 
coligação, por qualquer meio, 
deverão dispor de mecanismo 
que permita seu 
descadastramento pelo 
destinatário, obrigado o 
remetente a providenciá-lo no 
prazo de quarenta e oito horas.   
(Incluído pela Lei nº 12.034, 
de 2009) 

Parágrafo único.  Mensagens 
eletrônicas enviadas após o 
término do prazo previsto no 
caput sujeitam os responsáveis 
ao pagamento de multa no valor 
de R$ 100,00 (cem reais), por 
mensagem.   (Incluído pela Lei nº 
12.034, de 2009) 

Resolução 23.610/2019 
Art. 33. As mensagens 
eletrônicas e as 
mensagens instantâneas 
enviadas por candidato, 
partido político ou 
coligação, por qualquer 
meio, deverão dispor de 
mecanismo que permita 
seu descadastramento 
pelo destinatário, 
obrigado o remetente a 
providenciá-lo no prazo 
de 48 (quarenta e oito) 
horas (Lei nº 9.504/1997, 
art. 57-G, caput, e art. 57-
J). 
§ 1º Mensagens 
eletrônicas e mensagens 
instantâneas enviadas 
após o término do prazo 

Conforme indicado em item acima, 
não houve consenso com relação à 
vedação ou autorização para o 
disparo de mensagens em massa. 
Assim, caso aprovada a inclusão da 
proibição, as partes destacadas em 
vermelho neste artigo devem 
igualmente ser inseridas. Em caso 
negativo, devem ser retiradas da 
proposta. 
 

Aproveitamento de 
Resolução 

Art. XX As mensagens 
eletrônicas e as mensagens 
instantâneas enviadas por 
candidato, partido político 
ou coligação, por qualquer 
meio, deverão dispor de 
mecanismo que permita seu 
descadastramento pelo 
destinatário, obrigado o 
remetente a providenciá-lo 
no prazo de 48 (quarenta e 
oito) horas, vedada a 
contratação de disparos em 
massa. 
§ 1º Mensagens eletrônicas 
e mensagens instantâneas 
enviadas após o término do 
prazo previsto no caput 
sujeitam os responsáveis ao 
pagamento de multa no 
valor de R$ 100,00 (cem 
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previsto no caput 
sujeitam os responsáveis 
ao pagamento de multa 
no valor de R$ 100,00 
(cem reais), por 
mensagem (Lei nº 
9.504/1997, art. 57-G, 
parágrafo único, e art. 57-
J). 
 

§ 2º As mensagens 
eletrônicas e as mensagens 
instantâneas enviadas 
consensualmente por 
pessoa natural, de forma 
privada ou em grupos 
restritos de participantes, 
não se submetem ao caput 
deste artigo e às normas 
sobre propaganda eleitoral 
previstas nesta Resolução 
(Lei nº 9.504/1997, art. 57-
J). 

reais), por mensagem. 
§ 2º  É vedado aos 
candidatos, partidos e 
coligações utlizar na 
disseminação da 
propaganda eleitoral 
potencializadores de envio 
de mesagens instanâneas e 
eletrônicas, bem como 
ferramentas  online ou  
offline, não disponíveis 
pelos provedores de 
aplicação, que possibilitem 
a  geração e envio em massa 
de contatos e mensagens. 
§ 3º As mensagens 
eletrônicas e as mensagens 
instantâneas enviadas 
consensualmente por 
pessoa natural, de forma 
privada ou em grupos 
restritos de participantes, 
não se submetem ao caput 
deste artigo e às normas 
sobre propaganda eleitoral 
previstas em Lei ou 
Resolução.  
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 Art. 57-I.  A requerimento de 
candidato, partido ou 
coligação, observado o rito 
previsto no art. 96 desta Lei, 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 
desta Lei, devendo o número 
de horas de suspensão ser 
definida proporcionalmente à 
gravidade da infração 
cometida em cada caso, 
observado o limite máximo de 
vinte e quatro horas. (Redação 
dada pela Lei nº 13.488, de 
2017) 
§ 1o  A cada reiteração de 
conduta, será duplicado o 
período de suspensão.    
(Incluído pela Lei nº 12.034, 
de 2009) 

§ 2o  No período de suspensão a 
que se refere este artigo, a 

  Manutenção texto da lei Art. 57-I.  A requerimento 
de candidato, partido ou 
coligação, observado o 
rito previsto no art. 96 
desta Lei, 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 
desta Lei, devendo o 
número de horas de 
suspensão ser definida 
proporcionalmente à 
gravidade da infração 
cometida em cada caso, 
observado o limite 
máximo de vinte e quatro 
horas. (Redação dada pela 
Lei nº 13.488, de 2017) 
§ 1o  A cada reiteração de 
conduta, será duplicado o 
período de suspensão.    
(Incluído pela Lei nº 
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empresa informará, a todos os 
usuários que tentarem acessar 
seus serviços, que se encontra 
temporariamente inoperante por 
desobediência à legislação 
eleitoral.    (Incluído pela Lei nº 
12.034, de 2009) 

12.034, de 2009) 
§ 2o  No período de 
suspensão a que se refere 
este artigo, a empresa 
informará, a todos os 
usuários que tentarem 
acessar seus serviços, que se 
encontra temporariamente 
inoperante por 
desobediência à legislação 
eleitoral.    (Incluído pela 
Lei nº 12.034, de 2009) 

 Art. 57-J.  O Tribunal Superior 
Eleitoral regulamentará o 
disposto nos arts. 57-A a 57-I 
desta Lei de acordo com o 
cenário e as ferramentas 
tecnológicas existentes em cada 
momento eleitoral e promoverá, 
para os veículos, partidos e 
demais entidades interessadas, a 
formulação e a ampla divulgação 
de regras de boas práticas 
relativas a campanhas eleitorais 
na internet.    (Incluído pela Lei 
nº 13.488, de 2017) 

 Adaptação do texto para torná-lo 
mais genérico. 

Manutenção do texto 
legal 

Art. 57-J.  O Tribunal 
Superior Eleitoral 
regulamentará a propaganda 
eleitoral na internet de 
acordo com o cenário e as 
ferramentas tecnológicas 
existentes em cada 
momento eleitoral e 
promoverá, para os 
veículos, partidos e demais 
entidades interessadas, a 
formulação e a ampla 
divulgação de regras de 
boas práticas relativas a 
campanhas eleitorais na 
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internet. 
   Inclusão de novo artigo que adeque 

a LGPD ao processo eleitoral. 
Proposta originária do GT Art. XXX 

A Lei geral de proteção de 
dados aplica-se às eleições 
exclusivamente no 
tratamento dos dados 
pessoais que não sejam 
necessários à divulgação 
dos meios de propaganda 
eleitoral lícitos. 
§1º Aplica-se integralmente 
os ditames da Lei Geral de 
Proteção de Dados ao 
tratamento de dados 
sensíveis. 
§2º A propaganda eleitoral 
licitamente realizada não 
poderá ser obstada sob a 
pretexto de aplicação da Lei 
Geral de Proteção de Dados, 
cabendo ao tratamento de 
dados nas campanhas 
eleitorais os limites 
estipulados nesta Lei. 
§3º Caberá à Justiça 
Eleitoral, exclusivamente, a 
apreciação de quaisquer 
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temas relativos à proteção 
de dados no âmbito eleitoral 
e partidário, excluindo-se a 
competência da ANPD para 
a aplicação de sanções a 
candidatos e partidos 
políticos. 

    Escolher um item.  
    Escolher um item.  

CÓDIGO ELEITORAL 
 Art. 234. Ninguém poderá 

impedir ou embaraçar o exercício 
do sufrágio. 

 A partir das propostas de regulação 
das várias formas de propaganda 
eleitoral realizadas pelos demais 
relatores do grupo, bem como dos 
entendimentos jurisprudenciais 
decorrentes da evolução do 
tratamento da propaganda eleitoral à 
partir da Lei 9.504/97, e partindo-se 
da premissa de unificar num corpo 
legislativo único a legislação 
eleitoral, utilizou-se como base o 
Código Eleitoral em vigor, bem 
como os parâmetros legais relativos 
aos princípios gerais da propaganda 
eleitoral da Lei 9.504/97, para se 
propor um corpo coerente relativo às 
garantias eleitorais e, sobretudo, de 

Proposta originária do GT Art. XX Ninguém poderá 
impedir ou embaraçar o 
exercício do sufrágio e de 
suas liberdades correlatas, 
como a manifestação de 
liberdade de expressão e de 
opinião, decisão do voto e 
de comparecimento aos 
locais de votação e de 
exercício do voto, de 
eleitores, partidos e 
candidatos, na forma do 
presente Código Eleitoral. 
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princípios gerais para a regulação da 
propaganda eleitoral. 

 Art. 235. O juiz eleitoral, ou o 
presidente da mesa receptora, 
pode expedir salvo-conduto com 
a cominação de prisão por 
desobediência até 5 (cinco) dias, 
em favor do eleitor que sofrer 
violência, moral ou física, na sua 
liberdade de votar, ou pelo fato 
de haver votado. 
        Parágrafo único. A medida 
será válida para o período 
compreendido entre 72 (setenta e 
duas) horas antes até 48 
(quarenta e oito) horas depois do 
pleito. 

  Proposta originária do GT Art. XX O juiz eleitoral 
pode expedir salvo-conduto 
com a cominação de prisão 
por desobediência até 5 
(cinco) dias, em favor do 
eleitor que sofrer violência, 
moral ou física, na sua 
liberdade de votar, ou pelo 
fato de haver votado. 
Parágrafo único. A medida 
será válida para o período 
compreendido entre 72 
(setenta e duas) horas antes 
até 48 (quarenta e oito) 
horas depois do pleito. 

 Art. 236. Nenhuma autoridade 
poderá, desde 5 (cinco) dias antes 
e até 48 (quarenta e oito) horas 
depois do encerramento da 
eleição, prender ou deter 
qualquer eleitor, salvo em 
flagrante delito ou em virtude de 
sentença criminal condenatória 
por crime inafiançável, ou, ainda, 
por desrespeito a salvo-conduto. 

  Manutenção da Lei Art. XX Nenhuma 
autoridade poderá, desde 5 
(cinco) dias antes e até 48 
(quarenta e oito) horas 
depois do encerramento da 
eleição, prender ou deter 
qualquer eleitor, salvo em 
flagrante delito ou em 
virtude de sentença criminal 
condenatória por crime 
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§ 1º Os membros das mesas 
receptoras e os fiscais de 
partido, durante o exercício de 
suas funções, não poderão ser 
detidos ou presos, salvo o caso 
de flagrante delito; da mesma 
garantia gozarão os candidatos 
desde 15 (quinze) dias antes da 
eleição. 
§ 2º Ocorrendo qualquer prisão o 
preso será imediatamente 
conduzido à presença do juiz 
competente que, se verificar a 
ilegalidade da detenção, a 
relaxará e promoverá a 
responsabilidade do coator. 

inafiançável, ou, ainda, por 
desrespeito a salvo-
conduto. 
§ 1º Os membros das mesas 
receptoras e os fiscais de 
partido, durante o exercício 
de suas funções, não 
poderão ser detidos ou 
presos, salvo o caso de 
flagrante delito; da mesma 
garantia gozarão os 
candidatos desde 15 
(quinze) dias antes da 
eleição. 
§ 2º Ocorrendo qualquer 
prisão o preso será 
imediatamente conduzido à 
presença do juiz competente 
que, se verificar a 
ilegalidade da detenção, a 
relaxará e promoverá a 
responsabilidade do coator. 

 Art. 238. É proibida, durante o 
ato eleitoral, a presença de força 
pública no edifício em que 
funcionar mesa receptora, ou nas 
imediações, observado o 

 Corrige-se o texto original do 
Código Eleitoral, para afirmar a 
ideia da exclusiva competência da 
Justiça Eleitoral para a tomada de 
todas as decisões administrativas e 

Proposta originária do GT Art. XX É proibida, durante 
o ato eleitoral, a presença de 
força pública no edifício em 
que funcionar mesa 
receptora, ou nas 
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disposto no Art. 141. de poder de polícia durante o dia da 
eleição. 

imediações, salvo se 
requisitado por Juiz 
Eleitoral e sob a 
responsabilidade e 
comando integral do 
mesmo. 

 Art. 239. Aos partidos políticos é 
assegurada a prioridade postal 
durante os 60 (sessenta) dias 
anteriores à realização das 
eleições, para remessa de 
material de propaganda de seus 
candidatos registrados. 

  Manutenção da Lei Art. XX Aos partidos 
políticos é assegurada a 
prioridade postal durante os 
60 (sessenta) dias anteriores 
à realização das eleições, 
para remessa de material de 
propaganda de seus 
candidatos registrados. 

   Aqui a proposta é sistematizar 
princípios normativos gerais 
vinculados à liberdade de expressão 
e manifestação das ideias aplicados 
à propaganda política e eleitoral, de 
forma a construir um corpo 
normativo coerente que indique as 
diretrizes de tratamento da 
propaganda eleitoral vinculado à 
ideia da “posição preferencial” 
(preferred position) da liberdade de 
expressão que, na propaganda 
eleitoral, exige um rompimento do 

Proposta originária do GT Art. XX É livre a 
manifestação e expressão de 
opinião política por parte 
dos cidadãos, candidatos, 
partidos e de organizações 
da sociedade civil, por 
qualquer meio e modo de 
comunicação. 
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paradigma que informou o Código 
Eleitoral, limitador, passando a 
trabalhar com a base normativa da 
máxima amplitude do debate 
político no período pré-eleitoral. 

    Proposta originária do GT Art. XX Aos partidos 
políticos registrados na 
forma da legislação vigente 
é assegurado o direito de 
realização de propaganda 
partidária gratuita por meio 
de radiodifusão e 
teledifusão, na forma da lei, 
sendo vedada qualquer 
forma de aquisição de 
espaços comerciais em 
meios de comunicação que 
se constituem em serviço 
público. 

   Diante dessa opção reguladora, 
optou-se por efetivar e propor um 
conceito normativo de propaganda 
eleitoral construído à partir da 
jurisprudência do TSE e da doutrina 
eleitoralista contemporânea, de 
forma a inverter o fetichismo da 
igualdade de oportunidades como 

Proposta originária do GT Art. XX Considera-se como 
propaganda eleitoral a 
exteriorização publicitária 
onerosa feita por candidato, 
pré-candidato, apoiador 
e/ou partido político que 
explicite a candidatura, o 
cargo almejado, as 
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racionalidade que busca constatar 
como propaganda eleitoral ilegal 
manifestações políticas e de debate 
que são necessárias e adequadas ao 
regime jurídico da democracia 
representativa da CF/88. 

qualidades e motivos pelos 
quais o candidato deve ser 
eleito e contenha pedido, ao 
menos implícito, de voto. 

 Art. 240.  A propaganda de 
candidatos a cargos eletivos 
somente é permitida após o dia 
15 de agosto do ano da eleição.            
(Redação dada pela Lei nº 
13.165, de 2015) 
        Parágrafo único. É vedada, 
desde quarenta e oito horas antes 
até vinte e quatro horas depois da 
eleição, qualquer propaganda 
política mediante radiodifusão, 
televisão, comícios ou reuniões 
públicas. 

  Proposta originária do GT Art. XX A propaganda 
eleitoral somente é 
permitida após o dia 15 de 
julho do ano da eleição.  
Parágrafo único. É vedada, 
desde quarenta e oito horas 
antes até vinte e quatro 
horas depois da eleição, 
qualquer propaganda 
política mediante 
radiodifusão, televisão, 
comícios ou reuniões 
públicas. 

 Art. 241. Toda propaganda 
eleitoral será realizada sob a 
responsabilidade dos partidos e 
por eles paga, imputando-lhes 
solidariedade nos excessos 
praticados pelos seus candidatos 
e adeptos. 
Parágrafo único.  A solidariedade 

 No caso, manteve-se a lógica da 
regulação de responsabilidade da 
propaganda eleitoral solidária entre 
partidos e candidatos. 

Manutenção da Lei Art. XX Toda propaganda 
eleitoral será realizada sob a 
responsabilidade dos 
partidos e por eles paga, 
imputando-lhes 
solidariedade nos excessos 
praticados pelos seus 
candidatos e adeptos. 
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prevista neste artigo é restrita aos 
candidatos e aos respectivos 
partidos, não alcançando outros 
partidos, mesmo quando 
integrantes de uma mesma 
coligação. 

 

 Art. 242. A propaganda, qualquer 
que seja a 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.            (Redação dada 
pela Lei nº 7.476, de 15.5.1986) 
        Parágrafo único. Sem 
prejuízo do processo e das penas 
cominadas, a Justiça Eleitoral 
adotará medidas para fazer 
impedir ou cessar imediatamente 
a propaganda realizada com 
infração do disposto neste artigo. 

 

 A proposta, aqui, modifica 
radicalmente a racionalidade 
normativa da regulação da 
propaganda eleitoral. Combina-se a 
efetiva responsabilização, 
identidade do emissor e vedação ao 
anonimato com a plena efetivação 
do princípio da ampla liberdade de 
convencimento e de debate – 
invertendo o paradigma do Código 
Eleitoral de 1965 e dando 
normatividade ao axioma do “tudo 
o que não está proibido 
expressamente, está permitido” em 
termos de formas e conteúdo de 
propaganda eleitoral. 
Ainda, afirma a competência 
exclusiva e indelegável da Justiça 
Eleitoral para o controle judicial e 
administrativo da propaganda 
eleitoral, tornando-a submetida a um 

Proposta originária do GT Art. XX A propaganda 
eleitoral, qualquer que seja 
a sua forma, modalidade e 
meio publicitário utilizado 
para sua divulgação, 
mencionará sempre a 
legenda partidária e será 
sempre destinada aos 
eleitores nacionais, sendo 
ainda condição de sua 
validade a perfeita 
identificação do 
responsável pela sua 
veiculação, com o nome do 
candidato em destaque, 
sendo vedado qualquer 
forma de anonimato ou de 
dissimulação da identidade 
do efetivo responsável pela 
sua veiculação, bem como a 
disseminação de 
desinformação. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/1980-1988/L7476.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/1980-1988/L7476.htm#art1
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regime jurídico de sujeição especial 
que afasta a possibilidade de 
interferência de quaisquer 
autoridades dos poderes Executivo e 
Legislativo nesse controle, tornando 
eficaz a ideia da impessoalidade dos 
poderes do Estado nas disputas 
eleitorais. 
Ainda, suprime a parte relativa aos 
estados mentais, vedando-se o 
emprego de qualquer técnica de 
desinformação.  

§1º. Sem prejuízo do 
processo e das penas 
cominadas, apenas a Justiça 
Eleitoral poderá, no 
exercício do poder de 
polícia administrativo, 
adotar medidas para fazer 
impedir ou cessar 
imediatamente a 
propaganda realizada com 
infração do disposto neste 
artigo. 
§2º. A realização de 
propaganda eleitoral 
constitui direito público 
subjetivo dos candidatos e 
partidos políticos 
registrados ou com pedidos 
de registro em tramitação, 
bem como direito do eleitor, 
não podendo ser impedido, 
constrangido ou limitado 
por quaisquer autoridades 
que não as da Justiça 
Eleitoral, bem como 
cerceado a pretexto da 
aplicação de quaisquer 
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formas de limitação do seu 
exercício que não aquelas 
expressamente previstas 
pela legislação eleitoral. 
§ 3º. A propaganda eleitoral 
poderá ser veiculada em 
qualquer língua nacional, 
inclusive LIBRAS, bem 
como nas línguas nativas e 
ainda naquelas faladas por 
eleitores, residentes no 
Brasil ou no exterior. 
§4º. A vedação ao 
anonimato, prevista no 
caput, direciona-se 
precipuamente a 
candidatos, partidos e 
coligações, vez que aos 
cidadãos em geral o 
anonimato somente será 
proibido quando usado para 
a prática de alguma conduta 
ilegal.  

 Art. 243. Não será tolerada 
propaganda: 
        I - de guerra, de processos 
violentos para subverter o 

 Aproveitamento do texto da 
Resolução 23.610 no art. 22, que 
concerne às vedações gerais à 
propaganda com a inclusão da 

Aproveitamento de 
Resolução 

Art. XX Não será tolerada 
propaganda, respondendo o 
infrator pelo emprego de 
processo de propaganda 
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regime, a ordem política e social 
ou de preconceitos de raça ou de 
classes; 
        II - que provoque 
animosidade entre as forças 
armadas ou contra elas, ou delas 
contra as classes e instituições 
civis; 
        III - de incitamento de 
atentado contra pessoa ou bens; 
        IV - de instigação à 
desobediência coletiva ao 
cumprimento da lei de ordem 
pública; 
        V - que implique em 
oferecimento, promessa ou 
solicitação de dinheiro, dádiva, 
rifa, sorteio ou vantagem de 
qualquer natureza; 
        VI - que perturbe o sossego 
público, com algazarra ou abusos 
de instrumentos sonoros ou 
sinais acústicos; 
        VII - por meio de impressos 
ou de objeto que pessoa 
inexperiente ou rústica possa 

desinformação. 
É uma adaptação do Código 
Eleitoral com uma séria de 
propagandas não toleradas, dentre 
elas incluímos o uso de 
desinformação. 
Além disso, são retiradas das 
vedações genéricas questões que 
não tem relação com o processo 
eleitoral ou que conflitam com o 
restante da legislação e do regime 
democrático da CR88. 
O Código Eleitoral previa o Direito 
de Resposta nesse capítulo, mas 
optamos por retirar na medida em 
que a redação do art. 58 da Lei 
9.504/97 é mais adequada a esse 
novo regime. 

vedada e, se for o caso, pelo 
abuso de poder: 
I – de guerra, de processos 
violentos para subverter o 
regime democrático, o 
Estado de Direito, a ordem 
política e social ou que 
incentive preconceitos de 
raça, gênero, opção sexual 
ou contra a dignidade da 
pessoa humana; 
II - de incitamento de 
atentado contra pessoa ou 
bens; 
III – de instigação à 
desobediência coletiva ao 
cumprimento dos princípios 
do Estado de Direito, do 
regime democrático, da lei 
ou da ordem pública; 
IV - que implique 
oferecimento, promessa ou 
solicitação de dinheiro, 
dádiva, rifa, sorteio ou 
vantagem de qualquer 
natureza; 
V - por meio de impressos 
ou de objeto que pessoa 
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confundir com moeda; 
        VIII - que prejudique a 
higiene e a estética urbana ou 
contravenha a posturas municiais 
ou a outra qualquer restrição de 
direito; 
        IX - que caluniar, difamar 
ou injuriar quaisquer pessoas, 
bem como órgãos ou entidades 
que exerçam autoridade pública. 

inexperiente ou rústica 
possa confundir com 
moeda; 
VI - que caluniar, difamar 
ou injuriar qualquer pessoa; 
VII – que veicule 
desinformação por qualquer 
meio. 
§ único -  O ofendido por 
calúnia, difamação ou 
injúria, sem prejuízo e 
independentemente da ação 
penal competente, poderá 
demandar, no juízo cível, a 
reparação do dano moral 
respondendo por este o 
ofensor e, solidariamente, o 
partido político deste, 
quando responsável por 
ação ou omissão, e quem 
quer que favorecido pelo 
crime, haja de qualquer 
modo contribuído para ele. 
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Breve relatório e contextualização dos trabalhos:   O grupo de trabalho teve como atribuição e objetivo destacar conflitos 
normativos, eventuais lacunas ou excessos na legislação eleitoral que regem a matéria de Financiamento e prestação de contas de 
campanhas e de exercícios financeiros, objetivando, ao final, propor soluções para a temática em questão.  
Para alcançar seu objetivo, os membros do grupo de trabalho ficaram responsáveis pela análise de temáticas especificas, com vistas 
a imprimir uma maior celeridade ao trabalho proposto. 
 
 
 
 

 
 
 
 



   
 

   
 

 
 
 
 
Para a realização do estudo e sistematização das normas atinentes a temática proposta, os membros do Grupo de Trabalho 
utilizaram os seguintes diplomas legais: 
 

 
1- Lei n° 4.737, de 15 de julho de 1965 - Código Eleitoral; 
2- Lei n° 9.096, de 19 de setembro de 1995 - Lei dos Partidos Políticos;  
3-Lei n° 9.504, de 30 de setembro de 1997 – Lei das Eleições; 
4- Resolução do TSE n. 23.604 de 2019; 
5- Resolução do TSE n. 23.607 de 2019. 

 
 



   
 

   
 

 
 
 
 

Por fim, após análise dos diplomas legais citados e debates internos, passou-se a organização e sistematização em formato de 
tabela conforme template encaminhado pela Coordenação dos trabalhos. Nos debates internos, quanto às propostas apresentadas, 
registre-se que o debatedor Guilherme Sturm divergiu dos demais membros do grupo de trabalho acerca do rito da apresentação de 
prestação de contas anual e eleitoral sem movimentação financeira e uniformização dos ritos e prazos da Prestação de contas anual 
e eleitoral, propondo:  

 
 
1. Proposição de novo rito para prestação de contas anual e eleitoral sem movimentação financeira, com a finalidade 

de uniformizar o tratamento da matéria e impor celeridade à análise das contas, sendo proposto o seguinte texto: 
 

Art. 28-A. Não possuirão caráter jurisdicional e deverão ser processadas e homologadas junto à Justiça Eleitoral, de 
acordo com a esfera competente: 

I – A prestação de contas anual ou eleitoral, sem movimentação financeira; 
II – A prestação de contas anual ou eleitoral, com movimentação de recursos não superior a R$ 25.000,00 e sem 
 movimentação de recursos provenientes de fundos públicos. 
§ 1º A autuação do processo administrativo de prestação de contas de que trata o caput ocorrerá a partir de sua 
transmissão pelo Sistema de Prestação de Contas da Justiça Eleitoral. 
§ 2º A prestação de contas é obrigatória mesmo que não haja o recebimento de recursos financeiros ou estimáveis em 
dinheiro, devendo o partido apresentar sua posição patrimonial e financeira apurada no exercício. 
§ 3º A prestação de contas dos órgãos partidários e dos candidatos que não tenham movimentado recursos financeiros 
ou bens estimáveis em dinheiro é realizada por meio da declaração de ausência de movimentação de recursos no 
período, a qual deve ser apresentada no prazo estipulado nos incisos I e II do caput e: 
I - será preenchida e emitida no Sistema de Prestação de Contas da Justiça Eleitoral; 
II - deverá conter a indicação do presidente, do tesoureiro e dos seus eventuais substitutos no período das contas, que 
são responsáveis, inclusive criminalmente, pelo teor da declaração prestada; 
III - será autuada de forma automática no Processo Judicial Eletrônico, na forma do art. 31; e 
IV - processada na forma do disposto no art. 35 e seguintes. 



   
 

   
 

§ 4º Em havendo movimentação de recursos, mesmo que inferior a R$ 25.000,00, se fará obrigatória a elaboração da 
prestação de contas por contador com inscrição regular no respectivo conselho de classe. 

 
 
 
 

2. Uniformização dos ritos da Prestação de contas anual e eleitoral, sendo proposto o seguinte texto: 
 
 

CAPÍTULO VI 
DA APRESENTAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 

Art. 28. Devem apresentar suas prestações de contas à Justiça Eleitoral: 
I – Os partidos políticos, em todas as esferas de direção, até o dia 30 de junho do ano subsequente, por meio do 
Sistema de Prestação de Contas da Justiça Eleitoral; 
II – Os partidos políticos e candidatos, em período eleitoral, em data definida pelo TSE em resolução própria, por meio 
do Sistema de  Prestação de Contas da Justiça Eleitoral. 
§ 1º As prestações de contas deverão ser dirigidas: 
I - juízo eleitoral competente, no caso de prestação de contas de órgão definitivo municipal ou comissão provisória 
municipal ou zonal; 
II - Tribunal Regional Eleitoral, no caso de prestação de contas de órgão estadual definitivo ou comissão estadual 
provisória; e 
III - TSE, no caso de prestação de contas de órgão nacional. 
§ 2º Para os efeitos do disposto no caput, consideram-se obrigados a prestar contas: 
I – Anuais os órgãos partidários que, no curso do exercício financeiro, estiverem vigentes ou tenham perdido ou 
recuperado vigência, ocasião em que deverão prestar contas do período que regularmente funcionaram. 
II – Eleitorais: 
a) Os órgãos partidários que, no curso do período eleitoral, estiverem vigentes ou tenham perdido ou recuperado 
vigência, ocasião em que deverão prestar contas do período que regularmente funcionaram e, concomitantemente, 
tenham efetivamente participado do pleito, arrecadando receitas e realizando despesas, sejam elas estimáveis ou não. 
b) Os candidatos que tenham sido registrados junto à Receita Federal. 
§ 3º Os Tribunais Regionais Eleitorais farão publicar até o fim do mês de fevereiro de cada ano a relação dos juízos 
competentes para o recebimento das contas dos órgãos municipais e zonais. 



   
 

   
 

§ 4º A extinção ou a dissolução de comissão provisória ou de diretório partidário não excluem a obrigação de 
apresentação das contas relativas ao período de vigência da comissão ou do diretório. 
§ 5º Na hipótese do § 4º, a prestação de contas deve ser apresentada pelo diretório de esfera equivalente à do candidato 
inadimplente ou pela esfera partidária imediatamente superior ou por quem suceder a comissão ou o diretório, em se 
tratando de partido político inadimplente, com a identificação dos dirigentes partidários de acordo com o período de 
atuação.  

 
 

No tocante à proposta n.01, os membros do GT, por maioria, consideraram um retrocesso a retirada do caráter jurisdicional 
da prestação de contas anual ou eleitoral, mesmo que sem movimentação financeira, tornando-as, dentro desta proposta vencida, 
meramente um processo administrativo. No caso das prestações de contas eleitorais, tendo em vista a obrigatoriedade de contador 
e advogado, sob pena das contas serem julgadas como não prestadas, o grupo de trabalho considerou inviável a proposta já que o 
contador e advogado seriam uma doação estimável.  
 
 

No caso da proposta n. 02, relativa à unificação de ritos das prestações de contas anuais e eleitorais, ela foi rejeitada, por maioria, 
em razão da complexidade inerente a uma prestação de contas anual, devendo ser mantido o rito já existente, com os 
aprimoramentos propostos pelo GT. 

   
Nessa linha, o Grupo de Trabalho IV, apresenta a tabela abaixo, com as contribuições e seguintes sugestões: 
 
 
Finalmente, explica-se que os trechos destacados em amarelo são sugestões de que os novos artigos que tragam o conteúdo 

ora contido nas missivas sejam observados, também, na condução do texto ora proposto ao novo código, porém, adaptando-se a 
numeração da remissão conforme a sua nova disposição no código. 

 
 
 
 
 
 
 



   
 

   
 

 
 FINANCIAMENTO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHAS E DE EXERCÍCIO FINANCEIRO 

LEI ATUAL RESOLUÇÃO TSE ANÁLISE E JUSTIFICATIVA ORIGEM DA 
PROPOSTA 

TEXTO PROPOSTO 

 DAS RECEITAS ANUAIS 
1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Das Receitas– Lei 9.096/95.  
  
Art.39.Ressalvado o disposto no 
art. 31, o partido político pode 
receber doações de pessoas 
físicas e jurídicas para 
constituição de seus fundos.  
  
§1º As doações de que trata este 
artigo podem ser feitas 
diretamente aos órgãos de 
direção nacional, estadual e 
municipal, que remeterão, à 
Justiça Eleitoral e aos órgãos 
hierarquicamente superiores do 
partido, o demonstrativo de seu 
recebimento e respectiva 
destinação, juntamente com o 
balanço contábil.  
  
§2º Outras doações, quaisquer 
que sejam, devem ser lançadas 
na contabilidade do partido, 
definidos seus valores em 
moeda corrente.  
  

Resolução 23.604/19 
Art.5º. Constituem receitas dos 
partidos políticos: 
 
I - recursos oriundos do Fundo 
Especial de Assistência Financeira 
aos Partidos Políticos (Fundo 
Partidário)  de que trata o art. 38 da 
Lei nº 9.096/1995; 
 
II-doações ou contribuições de 
pessoas físicas destinadas à 
constituição de fundos próprios; 
 
III - sobras financeiras de 
campanha, recebidas de 
candidatos; 
 
IV - doações de pessoas físicas e 
de outras agremiações partidárias, 
destinadas ao financiamento de 
campanhas eleitorais e das 
despesas ordinárias do partido, 
com a identificação do doador 
originário; 
 

Propõe-se a manutenção do texto da 
Resolução do TSE n. 23.604/19 e da Lei 
9.096/95, combinando ambos os textos 
com as seguintes alterações:  
 
1- Financiamento Pessoa Jurídica- 
Retorno das doações de pessoas jurídicas 
como fontes de receita dos partidos políticos, 
com a criação de limites nominais de 
doações e gastos eleitorais, além do 
estabelecimento de teto máximo e único (não 
mais com base em percentual), desde que os 
doadores não recebam recursos públicos, 
não tenham empréstimos do BNDES, não 
tenham mais de 20% de suas receitas 
advindas de contratos com a administração 
pública e possuam certificações de 
conformidade (compliance) e que no limite 
do valor de doação, em caso de empresas do 
mesmo grupo econômico seja aplicável o 
limite estabelecido para todo o grupo, 
adoção de medidas de transparência com a 
divulgação das doações recebidas em tempo 
real pela Justiça Eleitoral. Com as adoções 
dessas medidas, será possível afastar o 
risco de cooptação do poder político pelo 

Proposta 
originária do GT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DAS RECEITAS:  
Art. Constituem receitas dos partidos 
políticos:  
  
I-recursos oriundos do Fundo 
Especial de Assistência Financeira 
aos Partidos Políticos (Fundo 
Partidário) de que trata o art. 38 da 
Lei nº 9.096/1995;  
 
II- doações financeiras ou estimáveis 
em dinheiro de pessoas físicas e 
jurídicas, estritamente na forma e 
nos limites estabelecidos nesta lei, 
destinadas à constituição de fundos 
próprios e/ou destinadas ao 
financiamento de campanhas 
eleitorais e das despesas ordinárias 
do partido, com a identificação do 
doador originário;  
  
III-contribuições de filiados, inclusive 
aqueles que exerçam função ou 



   
 

   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V - recursos decorrentes: 
 
a)da alienação ou da locação de 
bens e produtos próprios; 
b)da comercialização de bens e 
produtos; 
c)da realização de eventos; ou 
d)de empréstimos contraídos com 
instituição financeira ou 
equiparados, desde que 
autorizada a funcionar pelo Banco 
Central do Brasil (BCB); 
 

VI-doações estimáveis em 
dinheiro; 

VII-rendimentos de aplicações 
financeiras, respeitando-se a 
natureza dos recursos aplicados; 
ou 

VIII-recursos provenientes do 
Fundo Especial de Financiamento 
de Campanha (FEFC). 

§1º Não podem ser utilizados, a 
título de recursos próprios, valores 
obtidos mediante empréstimos 
pessoais contraídos com pessoas 

econômico, razão pela qual afastou-se a 
possibilidade de qualquer tipo de pessoa 
jurídica efetuar doações, mas apenas 
aquelas legalmente qualificadas, unindo-se a 
responsabilidade social à possibilidade de 
sua inclusão no processo de financiamento.  
 
Além disso, reforçamos a necessidade 
aumento da transparência na arrecadação e 
nos gastos partidários, permitindo o controle 
social pela sociedade.   
 
Em 2015, sobre o   sistema de financiamento 
da política no Brasil, a ABRADEP firmou o 
posicionamento pela manutenção do sistema 
misto de doações aos partidos políticos e às 
campanhas eleitorais, com a criação de 
limites nominais de doações e gastos 
eleitorais. 
O retorno das doações de pessoas jurídicas 
com a adoção dos limites e medidas 
propostas acima, promoverá uma maior 
participação dos cidadãos e também de 
pessoas jurídicas, preservando o princípio 
constitucional do pluralismo político e o 
fortalecimento da democracia.  
  
2-Financiamento Coletivo Permanente 
pelos Partidos Políticos para pagamento 
de despesas ordinárias.  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

cargo público de livre nomeação e 
exoneração, ou cargo, ou emprego 
público temporário, bem como os 
detentores de mandatos eletivos, 
nos termos do estatuto partidário, 
sendo permitido o desconto em 
folha; 
 
IV-sobras financeiras de campanha, 
recebidas de candidatos;    
  
V- recursos decorrentes:   
  
a) da alienação ou da locação de 
bens e produtos próprios;  
b) da comercialização de bens e 
produtos;  
  
c) da realização de eventos;   
 
d)de empréstimos contraídos com 
instituição financeira ou 
equiparados, desde que autorizada 
a funcionar pelo Banco Central do 
Brasil (BCB);  
  
e) por meio da contratação 



   
 

   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

físicas ou entidades não 
autorizadas pelo BCB. 

§ 2º O partido deve comprovar à 
Justiça Eleitoral a realização do 
empréstimo e o pagamento das 
parcelas vencidas até a data da 
apresentação das contas, por meio 
de documentação legal e idônea, 
identificando a origem dos 
recursos utilizados para a quitação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Propomos a arrecadação permanente pelos 
partidos políticos de doações de pessoas 
físicas e jurídicas por meio de instituições 
que promovam técnicas e serviços de 
financiamento coletivo, objetivando o 
pagamento das despesas ordinárias do 
partido, com a permissão contratação de 
instituições que promovam técnicas e 
serviços de financiamento coletivo por meio 
de sítios da internet, aplicativos eletrônicos e 
outros recursos similares.  
  
A regulamentação sobre a inovação 
legislativa está atualmente regulamentada 
na Lei 9.5054/97 e  Res.-TSE nº 
23.607/2019, que dispõe sobre a 
arrecadação e os gastos de recursos por 
partidos políticos e candidatos e sobre a 
prestação de contas nas eleições. Porém, a 
Lei nº 9.096/1995, na parte que trata da 
arrecadação de recursos, não sofreu 
qualquer alteração pela citada 
minirreforma eleitoral de 2017, ou seja, ao 
contrário da Lei das Eleições, o legislador 
não trouxe naquele âmbito qualquer 
menção à possibilidade de financiamento 
coletivo por partidos políticos de forma 
permanente e para constituir seus fundos 
próprios.  Então, hoje, não há, no arcabouço 
normativo vigente, possibilidade de 
terceirização do veículo de arrecadação, fora 
do período eleitoral, para contribuições dos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

permanente de instituições que 
promovam técnicas e serviço de 
financiamento coletivo, por meio de 
sítios da internet, aplicativos 
eletrônicos e outros recursos 
similares, objetivando arrecadação 
de recursos para pagamento de 
despesas ordinárias das 
agremiações.  
  
VI-rendimentos de aplicações 
financeiras, respeitando-se a 
natureza dos recursos aplicados; ou  
  
VII- recursos provenientes do Fundo 
Especial de Financiamento de 
Campanha (FEFC).  
  
§1ºNão podem ser utilizados, a título 
de recursos próprios, valores obtidos 
mediante empréstimos pessoais 
contraídos com pessoas físicas ou 
entidades não autorizadas pelo 
BCB.  
  
§2º O partido deve comprovar à 
Justiça Eleitoral a realização do 
empréstimo e o pagamento das 



   
 

   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pagamentos das despesas ordinárias do 
partido. Importante destacar que à EC nº 
97/2017, a qual criou cláusula de barreira (ou 
de desempenho) prevendo que os partidos 
somente terão acesso aos recursos do 
Fundo Partidário se atingirem um patamar 
mínimo de candidatos eleitos, dificultou o 
acesso, principalmente dos partidos 
menores, ao fundo partidário. Portanto, 
torna-se   imperiosa a inclusão do 
financiamento coletivo permanente, fato que 
possibilitará as agremiações que não tem 
acesso ao fundo partidário obter outra fonte 
de receita para pagamento de suas 
despesas ordinárias. Por fim, a permissão de 
arrecadação de recursos por meio de 
instituições que promovam técnicas e 
serviços de financiamento coletivo auxiliará 
os órgãos diretivos municipais e estaduais na 
constituição de recursos próprios, tornando-
os mais independentes financeiramente dos 
órgãos de direção nacional.  
 
3-Contribuições de Filiados detentores de 
mandatos eletivos e filiados que exerçam 
função ou cargo público de livre 
nomeação e exoneração, ou cargo ou 
emprego público temporário - O inciso V 
do Art. 31 da Lei n.  9096/95 dispõe que é 
facultado às agremiações receberem, direta 
ou indiretamente, contribuição ou auxílio 
pecuniário de autoridades públicas que a 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

parcelas vencidas até a data da 
apresentação das contas, por meio 
de documentação legal e idônea, 
identificando a origem dos recursos 
utilizados para a quitação.  
  
  
  
  
  
  
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   
 

   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

elas sejam filiadas. A cobrança de 
contribuições aos filiados ao partido político 
é lícita, contanto que prevista no respectivo 
estatuto, como prevê a Lei 9.096/95 nos 
artigos 14 e 15, inciso VII. Não se trata, no 
caso, de doação – muito menos de caráter 
obrigatório incompatível com a 
voluntariedade que reveste esse instituto –, 
mas de contraprestação, voltada ao custeio 
das atividades da agremiação. Aliás, a 
característica de contraprestação distingue a 
contribuição das doações, em sua raiz. A 
cobrança de contribuição de filiados 
detentores de mandatos eletivos e filiados 
que exerçam função ou cargo público de livre 
nomeação e exoneração, ou cargo ou 
emprego público temporário é fruto de 
relação jurídica de cunho estatutário.  
Propõe-se a manutenção do texto da 
Resolução do TSE n. 23.604/19 e da Lei 
9.096/95, com organização nos capítulos 
específicos de alguns trechos do art.39, 
tal como o §3º, § , §6º.  
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Das Contas Bancárias   
Lei 9.096/95: art.39.  
 

Das Contas Bancárias  
 Resolução 23.604/19 
 
Art.6º Os partidos políticos, nos 
termos dos parágrafos deste 
artigo, devem abrir contas 
bancárias para a movimentação 
financeira das receitas de acordo 
com a sua origem, destinando 
contas bancárias específicas para 
a movimentação dos recursos 
provenientes:  
I-do Fundo Partidário, previstos no 
inciso I do art. 5º;   
II-da conta "Doações para 
Campanha", previstos no inciso IV 
do art. 5º;  
III-da conta "Outros Recursos", 
previstos nos incisos II, III e V do 
art. 5º;  
IV-dos destinados ao programa de 
promoção e difusão da 
participação política das mulheres 
(art. 44, V, da Lei nº 9.096/95);  
V-do FEFC, previstos no inciso VIII 
do art. 5º.  
  
§1º Os órgãos partidários 
nacionais estão obrigados a abrir 
conta bancária para a 
movimentação dos recursos 
referidos nos incisos I e IV e, em 

Propõe-se a manutenção do texto da 
Resolução do TSE n. 23.604/19 e da Lei 
9.096/95 com organização nos capítulos 
específicos de alguns trechos do art.39 e 
adequação com a inclusão do termo 
"pessoas jurídicas", considerando a 
proposta de retorno do financiamento por 
pessoas jurídicas.  
 

Aproveitament
o da Resolução 
e da Lei / 
Proposta 
originária do 
GT no §13º.  

 

Das Contas Bancárias. 
Art.__º Os partidos políticos, nos 
termos dos parágrafos deste artigo, 
devem abrir contas bancárias para a 
movimentação financeira das 
receitas de acordo com a sua 
origem, destinando contas bancárias 
específicas para a movimentação 
dos recursos provenientes:  
 
I-do Fundo Partidário, previstos no 
inciso I do art. 5º;  
  
II-da conta "Doações para 
Campanha", previstos no inciso IV 
do art. 5º;  
  
III-da conta "Outros Recursos", 
previstos nos incisos II, III, IV, V e VII 
do art. 5º;  
  
IV-dos destinados ao programa de 
promoção e difusão da participação 
política das mulheres (art. 44, V, da 
Lei nº 9.096/95); 
  
V -do FEFC, previstos no inciso VIII 
do art. 5º.  
  
§1º Os órgãos partidários nacionais 
estão obrigados a abrir conta 
bancária para a movimentação dos 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9096.htm#art44
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9096.htm#art44
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9096.htm#art44


   
 

   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

relação às contas bancárias 
referidas nos incisos III e V, a 
obrigatoriedade aplica-se somente 
na ocorrência de movimentação de 
recursos daquela natureza.  
 
§2º A abertura da conta bancária 
"Doações para Campanha", 
constante do inciso II, será exigida, 
ainda que não ocorra arrecadação 
e/ou movimentação de recursos 
financeiros, em face do disposto no 
art. 22 da Lei nº 9.504/97, que 
estabelece normas para as 
eleições.  
§3º Para as esferas partidárias 
estaduais, municipais, zonais e 
comissões provisórias, a exigência 
de abertura de conta específica 
para movimentar os recursos de 
que tratam o caput e os incisos 
somente se aplica quando 
receberem, direta ou 
indiretamente, recursos do gênero, 
salvo no que se refere à conta 
"Doações para Campanha", 
conforme dispõe o parágrafo 
anterior, inclusive em razão da 

recursos referidos nos incisos I e IV 
e, em relação às contas bancárias 
referidas nos incisos III e V, à 
obrigatoriedade aplica-se somente 
na ocorrência de movimentação de 
recursos daquela natureza.  
  
§2º A abertura da conta bancária 
"Doações para Campanha", 
constante do inciso II, será exigida, 
ainda que não ocorra arrecadação 
e/ou movimentação de recursos 
financeiros, em face do disposto no 
art. 22 da Lei nº 9.504/97,que 
estabelece normas para as eleições.  
 
§3º Para as esferas partidárias 
estaduais, municipais, zonais e 
comissões provisórias, à exigência 
de abertura de conta específica para 
movimentar os recursos de que 
tratam o caput e os incisos somente 
se aplica quando receberem, direta 
ou indiretamente, recursos do 
gênero, salvo no que se refere à 
conta "Doações para Campanha", 
conforme dispõe o parágrafo 
anterior, inclusive em razão da 
eventual assunção de dívidas de 
campanha, nos termos do art. 24.  
 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9504.htm#art22
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9504.htm#art22
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9504.htm#art22


   
 

   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

eventual assunção de dívidas de 
campanha, nos termos do art. 24.  
§4ºNa hipótese de inexistência de 
movimentação de recursos de 
determinada espécie, o partido 
político deve apresentar certidão 
específica, emitida por ele próprio 
ou pela(s) esfera(s) 
partidária(s)hierarquicamente 
superior(es) e subscrita pelo 
presidente e pelo tesoureiro do 
partido, responsáveis pela 
movimentação financeira no 
exercício financeiro das contas e 
seus respectivos substitutos, caso 
tenha ocorrida a substituição no 
período.  
§5º Os responsáveis pela 
expedição da certidão a que se 
refere o parágrafo anterior 
respondem pela sua veracidade, 
sujeitando-se, na hipótese de a 
certidão apresentada não retratar a 
verdade, às penas previstas no art. 
350 do Código Eleitoral.  
 
§6º As instituições financeiras que 
mantiverem conta bancária de 
partido político devem fornecer 

§4ºNa hipótese de inexistência de 
movimentação de recursos de 
determinada espécie, o partido 
político deve apresentar certidão 
específica, emitida por ele próprio ou 
pela(s) esfera(s) partidária(s) 
hierarquicamente superior(es) e 
subscrita pelo presidente e pelo 
tesoureiro do partido, responsáveis 
pela movimentação financeira no 
exercício financeiro das contas e 
seus respectivos substitutos, caso 
tenha ocorrida a substituição no 
período.  
§5º Os responsáveis pela expedição 
da certidão a que se refere o 
parágrafo anterior respondem pela 
sua veracidade, sujeitando-se, na 
hipótese de a certidão apresentada 
não retratar a verdade, às penas 
previstas no art. 350 do Código 
Eleitoral.  
§6º As instituições financeiras que 
mantiverem conta bancária de 
partido político devem fornecer 
mensalmente à Justiça Eleitoral os 
extratos eletrônicos do movimento 
financeiro para fins de instrução dos 
processos de prestação de contas, 
até o décimo quinto dia do mês 
seguinte àquele a que se referem.  



   
 

   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mensalmente à Justiça Eleitoral os 
extratos eletrônicos do movimento 
financeiro para fins de instrução 
dos processos de prestação de 
contas, até o décimo quinto dia do 
mês seguinte àquele a que se 
referem.  
  
§7º Os extratos eletrônicos devem 
ser padronizados e fornecidos 
conforme normas específicas do 
BCB e devem compreender o 
registro de toda a movimentação 
financeira com identificação da 
contraparte.  
§8ºOs rendimentos financeiros e 
os recursos obtidos com a 
alienação de bens têm a mesma 
natureza dos recursos investidos 
ou utilizados para sua aquisição e 
devem ser creditados na 
respectiva conta bancária.  
  
§9ºOs depósitos e as 
movimentações dos recursos 
oriundos do Fundo Partidário 
devem ser feitos em 
estabelecimentos bancários 
controlados pelo Poder Público 
Federal, pelo Poder Público 
Estadual ou, inexistindo estes, no 

§7ºOs extratos eletrônicos devem 
ser padronizados e fornecidos 
conforme normas específicas do 
BCB e devem compreender o 
registro de toda a movimentação 
financeira com identificação da 
contraparte.  
§8º Os rendimentos financeiros e os 
recursos obtidos com a alienação de 
bens têm a mesma natureza dos 
recursos investidos ou utilizados 
para sua aquisição e devem ser 
creditados na respectiva conta 
bancária.  
§9ºOs depósitos e as 
movimentações dos recursos 
oriundos do Fundo Partidário devem 
ser feitos em estabelecimentos 
bancários controlados pelo Poder 
Público Federal, pelo Poder Público 
Estadual ou, inexistindo estes, no 
banco escolhido pelo órgão diretivo 
do partido (art. 43 da Lei nº 
9.096/95).  
§10 Sem prejuízo da exigência de 
outros documentos previstos em 
regulamentação específica do BCB, 
a abertura das contas bancárias de 
que trata o caput deve ser requerida 
pelo partido na instituição financeira 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9096.htm#art43
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9096.htm#art43


   
 

   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

banco escolhido pelo órgão diretivo 
do partido (art. 43 da Lei nº 
9.096/95).  
§10ºSem prejuízo da exigência de 
outros documentos previstos em 
regulamentação específica do 
BCB, a abertura das contas 
bancárias de que trata o caput 
deve ser requerida pelo partido na 
instituição financeira com a 
apresentação dos seguintes 
documentos e informações:  
I - requerimento de Abertura de 
Conta Bancária (RAC), disponível 
na página do TSE na internet;  
II-comprovante da respectiva 
inscrição no CNPJ da Receita 
Federal do Brasil (RFB), a ser 
impresso mediante consulta à 
página do órgão na internet;  
III- certidão de composição 
partidária, disponível na página do 
TSE na Internet;  
  
IV-nome dos responsáveis pela 
movimentação da conta bancária e 
endereço atualizado do órgão 
partidário e dos seus dirigentes.  
 
 
 
 

com a apresentação dos seguintes 
documentos e informações:  
I- requerimento de Abertura de 
Conta Bancária (RAC), disponível na 
página do TSE na internet;  
II- comprovante da respectiva 
inscrição no CNPJ da Receita 
Federal do Brasil (RFB), a ser 
impresso mediante consulta à 
página do órgão na internet;  
III- certidão de composição 
partidária, disponível na página do 
TSE na Internet;  
IV- nome dos responsáveis pela 
movimentação da conta bancária e 
endereço atualizado do órgão 
partidário e dos seus dirigentes.  
§11º Os serviços para os partidos 
políticos não se caracterizam e não 
acarretam restrições relativas às 
pessoas politicamente expostas, e 
seus serviços serão disponibilizados 
pelo preço oferecido pela instituição 
financeira a outras pessoas 
jurídicas.  
§12º As instituições financeiras 
devem oferecer aos partidos 
políticos pacote de serviços 
bancários que agreguem o conjunto 
dos serviços financeiros, e a 
mensalidade desse pacote não 
poderá ser superior à soma das 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9096.htm#art43
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9096.htm#art43


   
 

   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Resolução 23.604/19 
 
Art. 7º As contas bancárias 
somente podem receber doações 
ou contribuições com identificação 
do respectivo número de inscrição 
no Cadastro de Pessoas Físicas 
(CPF) do doador ou do contribuinte 

tarifas avulsas praticadas no 
mercado.  
§13º Os bancos e empresas de 
meios de pagamentos, incluídos os 
denominados digitais, ficam 
obrigados a disponibilizar a abertura 
de contas bancárias e os seus 
serviços de meios de pagamentos e 
compensação, inclusive on-line, 
para que os partidos políticos 
possam desenvolver e 
operacionalizar a arrecadação de 
doação de recursos financeiros por 
meio de mecanismo disponível em 
sítio do partido na internet que 
permita o uso de cartão de crédito, 
cartão de débito, emissão on-line de 
boleto bancário ou, ainda, convênios 
de débitos em conta, no formato 
único e no formato recorrente, e 
outras modalidades. 
 
 
 
Art.___º As contas bancárias 
somente podem receber doações ou 
contribuições com identificação do 
respectivo número de inscrição no 
Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) 
do doador ou do contribuinte ou no 
CNPJ, no caso de recursos 
provenientes de outro partido político 



   
 

   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ou no CNPJ, no caso de recursos 
provenientes de outro partido 
político ou de candidatos.  
§1º Para arrecadar recursos pela 
internet, o partido político deve 
tornar disponível mecanismo em 
página eletrônica que permita o 
uso de cartão de crédito, cartão de 
débito, emissão on-line de boleto 
bancário ou, ainda, convênios de 
débitos em conta, observados os 
seguintes requisitos:  
I - identificação do doador pelo 
nome e pelo CPF;  
II- emissão de recibo para cada 
doação auferida, dispensada a 
assinatura do doador;  
 
§2ºAs doações por meio de cartão 
de crédito ou cartão de débito 
somente são admitidas quando 
realizadas pelo titular do cartão e 
deverão ser realizadas com a 
utilização de terminal de captura de 
transações.  
  
§3ºEventuais estornos, 
desistências ou não confirmação 
da despesa do cartão deve ser 
informados pela respectiva 

ou pessoas jurídicas e de 
candidatos.  
  
§1º Para arrecadar recursos pela 
internet, o partido político deve 
tornar disponível mecanismo em 
página eletrônica que permita o uso 
de cartão de crédito, cartão de 
débito, emissão on-line de boleto 
bancário ou, ainda, convênios de 
débitos em conta, observados os 
seguintes requisitos:  
   
I- identificação do doador pelo nome, 
pelo CPF e pelo CNPJ;  
   
II- emissão de recibo para cada 
doação auferida, dispensada à 
assinatura do doador;  
 
§2º As doações por meio de cartão 
de crédito ou cartão de débito 
somente são admitidas quando 
realizadas pelo titular do cartão e 
deverão ser realizadas com a 
utilização de terminal de captura de 
transações.  
  
§3º.Eventuais estornos, desistências 
ou não confirmação da despesa do 
cartão deve ser informados pela 



   
 

   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

administradora ao beneficiário e à 
Justiça Eleitoral.  
§4º A emissão de boleto on-line 
deverá observar os seguintes 
requisitos:  
I - somente o doador poderá figurar 
como pagador do boleto, devendo 
constar do boleto a identificação do 
seu nome e número de inscrição 
no Cadastro de Pessoas Físicas 
(CPF) ou, quando se tratar de 
partido político ou candidato, no 
Cadastro Nacional da Pessoa 
Jurídica (CNPJ);  
II-somente o órgão do partido 
político poderá figurar como 
beneficiário, devendo constar do 
boleto o seu nome, endereço e 
número de inscrição no CNPJ;  
III- deverão constar do boleto o 
valor do pagamento e a data de 
vencimento;  
IV-o boleto bancário somente 
poderá ser pago até a data do seu 
vencimento, não sendo admitida a 
cobrança de juros ou multa por 
atraso, sem prejuízo de o doador 
solicitar a emissão de novo boleto; 
e  
V- a quitação do boleto bancário 
não poderá ser realizada em 
espécie quando o seu valor for 

respectiva administradora ao 
beneficiário e à Justiça Eleitoral.  
§4º A emissão de boleto on-line 
deverá observar os seguintes 
requisitos:  
I - somente o doador poderá figurar 
como pagador do boleto, devendo 
constar do boleto a identificação do 
seu nome e número de inscrição no 
Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) 
ou, quando se tratar de partido 
político, pessoa jurídica ou 
candidato, no Cadastro Nacional da 
Pessoa Jurídica (CNPJ);  
II- somente o órgão do partido 
político poderá figurar como 
beneficiário, devendo constar do 
boleto o seu nome, endereço e 
número de inscrição no CNPJ;  
 
III- deverão constar do boleto o valor 
do pagamento e a data de 
vencimento; 
 
IV- o boleto bancário somente 
poderá ser pago até a data do seu 
vencimento, não sendo admitida a 
cobrança de juros ou multa por 
atraso, sem prejuízo de o doador 
solicitar a emissão de novo boleto; e   
 



   
 

   
 

 
 
 
 
 
 

igual ou superior a R$1.064,10 (mil 
e sessenta e quatro reais e dez 
centavos). 

V - a quitação do boleto bancário não 
poderá ser realizada em espécie 
quando o seu valor for igual ou 
superior a um salário mínimo 
nacional. 
 

 



   
 

   
 

3 DO FUNDO PARTIDÁRIO - Lei 
9.096/95. 
 
Art. 38. O Fundo Especial de 
Assistência Financeira aos 
Partidos Políticos (Fundo 
Partidário) é constituído por: 

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

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

III–doações de pessoa física ou 
jurídica, efetuadas por 
intermédio de depósitos 
bancários diretamente na conta 
do Fundo Partidário; 

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

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Manutenção da 
Lei 

 

DO FUNDO PARTIDÁRIO  
 
Art. . O Fundo Especial de 
Assistência Financeira aos Partidos 
Políticos (Fundo Partidário) é 
constituído por: 

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

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

III–doações de pessoa física e/ou 
jurídica, efetuadas por intermédio de 
depósitos bancários diretamente na 
conta do Fundo Partidário; 

IV–dotações orçamentárias da 
União em valor nunca inferior, a 
cada ano, ao número de eleitores 
inscritos em 31 de dezembro do ano 
anterior ao da proposta 
orçamentária, multiplicados por trinta 
e cinco centavos de real, em valores 
de agosto de 1995. 
§ 1º (Vetado). 



   
 

   
 

§ 1º (Vetado). 
§ 2º (Vetado). 

§ 2º (Vetado). 

 
 
 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Das Doações - Art.39, § 1º, §3º 
da Lei 9.096/95.  
 
Art. 39. Ressalvado o disposto 
no art. 31, o partido político pode 
receber doações de pessoas 
físicas e jurídicas para 
constituição de seus fundos. 
   
§1º As doações de que trata este 
artigo podem ser feitas 
diretamente aos órgãos de 
direção nacional, estadual e 
municipal, que remeterão, à 
Justiça Eleitoral e aos órgãos 
hierarquicamente superiores do 
partido, o demonstrativo de seu 
recebimento e respectiva 
destinação, juntamente com o 
balanço contábil.  
   
§2º Outras doações, quaisquer 
que sejam, devem ser lançadas 
na contabilidade do partido, 
definidos os seus valores em 
moeda corrente. 

Das Doações - Art. 8º da 
Resolução 23.604/19.  
  
Art. 8º As doações realizadas ao 
partido político podem ser feitas 
diretamente aos órgãos de direção 
nacional, estadual ou distrital, 
municipal e zonal, que devem 
remeter à Justiça Eleitoral e aos 
órgãos hierarquicamente 
superiores do partido o 
demonstrativo de seu recebimento 
e da respectiva destinação, 
acompanhado do balanço contábil 
(art. 39, §1º, da Lei nº 9.096/95).  
 
§1ºAs doações em recursos 
financeiros devem ser, 
obrigatoriamente, efetuadas por 
cheque cruzado em nome do 
partido político, transferência 
eletrônica, depósito bancário 
diretamente na conta do partido 
político, mecanismo disponível em 
sítio do partido na internet que 
permita o uso de cartão de crédito, 

Propõe-se a manutenção do texto da 
Resolução do TSE n. 23.604/19 e da Lei 
9.096/95, combinando ambos os textos com 
as seguintes alterações:  
  
1- Retorno das pessoas jurídicas conforme 
explicitado no item 1;  
  
2- Estabelecimento de dois tipos de limites 
para doações de pessoas jurídicas:  
  
A) Limite nominal, estabelecido em salários 
mínimos, por CNPJ/doador, por ano, 
somadas todas as doações feitas no 
exercício;  
  
B) Estabelecimento de um limite nominal 
para os partidos, anual, para 
doações/receitas de pessoas jurídicas, 
considerando todas as doações recebidas 
sob essa rubrica.  
  
 
 

Aproveitament
o da Lei e 
Resolução com 
propostas 
originárias do 
GT. 

Art. ___º As doações realizadas ao 
partido político podem ser feitas 
diretamente aos órgãos de direção 
nacional, estadual ou distrital, 
municipal e zonal, que devem 
remeter à Justiça Eleitoral e aos 
órgãos hierarquicamente superiores 
do partido o demonstrativo de seu 
recebimento e da respectiva 
destinação, acompanhado do 
balanço contábil (art. 39, §1º, da Lei 
nº 9.096/95).  
 
§1ºAs doações em recursos 
financeiros devem ser, 
obrigatoriamente, efetuadas por 
cheque cruzado em nome do partido 
político, transferência eletrônica, 
depósito bancário diretamente na 
conta do partido político, mecanismo 
disponível em sítio do partido na 
internet que permita o uso de cartão 
de crédito, cartão de débito, emissão 
on-line de boleto bancário ou, ainda, 
convênios de débitos em conta e 
outras modalidades, desde que 



   
 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§3ºAs doações de recursos 
financeiros somente poderão ser 
efetuadas na conta do partido 
político por meio de:  
I–cheques cruzados e nominais 
ou transferência eletrônica de 
depósitos;  
II–depósitos em espécie 
devidamente identificados;  
III - mecanismo disponível em 
sítio do partido na internet que 
permita o uso de cartão de 
crédito, cartão de débito, 
emissão on-line de boleto 
bancário ou, ainda, convênios de 
débitos em conta, no formato 
único e no formato recorrente, e 
outras modalidades, e que 
atenda aos seguintes requisitos:  
  
a) identificação do doador;   
b) emissão obrigatória de recibo 
eleitoral para cada doação 
realizada.  
 
 
§5º Em ano eleitoral, os partidos 
políticos poderão aplicar ou 
distribuir pelas diversas eleições 
os recursos financeiros 
recebidos de pessoas físicas e 
jurídicas, observando-se o 

cartão de débito, emissão on-line 
de boleto bancário ou, ainda 
convênios de débitos em conta e 
outras modalidades, desde que 
atenda aos requisitos previstos no 
art. 7º,§ 1º, desta Resolução, 
devendo ser registradas na 
prestação de contas de forma 
concomitante à sua realização com 
a inclusão da respectiva 
documentação comprobatória. 
§2º O depósito bancário previsto 
no § 1º deve ser realizado na conta 
"Doações para Campanha" ou na 
conta "Outros Recursos", conforme 
sua destinação, sendo admitida a 
efetivação por qualquer meio de 
transação bancária no qual o CPF 
do doador ou do contribuinte ou o 
CNPJ, no caso de partidos 
políticos ou candidatos, seja 
obrigatoriamente identificado.  
 
§3º As doações financeiras de 
valor igual ou superior a 
R$1.064,10 (mil e sessenta e 
quatro reais e dez centavos) só 
poderão ser realizadas mediante 
transferência eletrônica entre as 
contas bancárias do doador e do 
beneficiário da doação ou cheque 
cruzado e nominal.  

atenda aos requisitos previstos na 
lei, devendo ser registradas na 
prestação de contas de forma 
concomitante à sua realização com a 
inclusão da respectiva 
documentação comprobatória.  
  
§2º O depósito bancário previsto no 
§ 1º deve ser realizado na conta 
"Doações para Campanha" ou na 
conta "Outros Recursos", conforme 
sua destinação, sendo admitida a 
efetivação por qualquer meio de 
transação bancária no qual o CPF do 
doador ou do contribuinte ou o 
CNPJ, no caso de partidos políticos, 
pessoas jurídicas ou candidatos, 
seja obrigatoriamente identificado.  
 
§3º As doações financeiras de valor 
igual ou superior a um salário 
mínimo nacional só poderão ser 
realizadas mediante transferências 
bancárias ou transferências 
monetárias eletrônicas instantâneas 
entre as contas bancárias do doador 
e do beneficiário da doação ou, 
então, cheque cruzado e nominal.  
 
§4º Em ano eleitoral, os partidos 
políticos podem aplicar ou distribuir 
pelas diversas eleições os recursos 



   
 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

disposto no § 1º do art. 23, no 
art. 24 e no § 1º do art. 81 da Lei 
nº 9.504, de 30 de setembro de 
1997, e os critérios definidos 
pelos respectivos órgãos de 
direção e pelas normas 
estatutárias.  

§ 6º ao 8 foram remanejados 
para o artigo de contas 
bancárias. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
§4º Em ano eleitoral, os partidos 
políticos podem aplicar ou distribuir 
pelas diversas eleições os 
recursos financeiros recebidos de 
pessoas físicas, observando-se o 
disposto nos arts. 23, § 1º, e 24 da 
Lei nº 9.504/97 e os critérios 
definidos pelos respectivos órgãos 
de direção e pelas normas 
estatutárias (art. 39, § 5º, da Lei nº 
9.096/95).  
§5ºPara efeito do disposto no § 4º, 
a utilização ou a distribuição de 
recursos financeiros recebidos de 
pessoas físicas em benefício de 
campanhas eleitorais devem 
observar as seguintes regras: 
 
I -os valores decorrentes de 
doações recebidas pelo órgão 
partidário que forem destinados, 
total ou parcialmente, à utilização 
em campanha eleitoral devem ser 
previamente transferidos para a 
conta bancária de que trata o inciso 
II do art. 6º "Doações para 
Campanha", com o necessário 
registro que permita a clara 
identificação da origem dos valores 
e do doador originário (STF, ADI nº 
5.394); 

financeiros recebidos de pessoas 
físicas e pessoas jurídicas, 
observando-se o regramento  
disposto nesta lei  e os critérios 
definidos pelos respectivos órgãos 
de direção e pelas normas 
estatutárias.  
 
§5º Para efeito do disposto no § 4º, 
a utilização ou a distribuição de 
recursos financeiros recebidos de 
pessoas físicas e pessoas jurídicas 
em benefício de campanhas 
eleitorais devem observar as 
seguintes regras:  
 
I-os valores decorrentes de doações 
recebidas pelo órgão partidário que 
forem destinados, total ou 
parcialmente, à utilização em 
campanha eleitoral devem ser 
previamente transferidos para a 
conta bancária  "Doações para 
Campanha", com o necessário 
registro que permita a clara 
identificação da origem dos valores e 
do doador originário; 
  
II- No caso de doações de pessoas 
físicas e jurídicas, estas ficam 
limitadas aos seguintes valores, a 
serem considerados individualmente 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9504.htm#art23
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9504.htm#art24
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9504.htm#art24
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9096.htm#art39
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9096.htm#art39
http://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=4860251
http://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=4860251


   
 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
II-a utilização ou a distribuição de 
recursos decorrentes de doações 
em favor de campanhas eleitorais 
é limitada a 10% (dez por cento) do 
rendimento bruto auferido pela 
pessoa física no ano anterior ao da 
eleição;  

III -o partido político que aplicar 
recursos do Fundo Partidário e/ou 
do Fundo Especial de 
Financiamento de Campanha em 
campanha eleitoral deve fazer a 
movimentação financeira 
diretamente nas contas bancárias 
abertas para estas espécies de 
recursos, vedada a transferência 
desses recursos para a conta 
"Doações para Campanha".  

§6º A apuração dos rendimentos 
brutos da pessoa física 
contemplada no inciso II do § 5º é 
realizada na forma prevista em 
resolução de prestação de contas 
das campanhas eleitorais nas 
eleições em que a doação for 
utilizada.  
  
§7º São isentas do limite 
referenciado no inciso II do § 5º as 

por doador /CNPJ ou grupo 
econômico:  
 
a) Mensalmente, pessoas físicas ou 
jurídicas podem doar até 100 (cem) 
salários-mínimos nacionais, 
consideradas as doações em 
espécie e estimáveis em dinheiro;   
   
b) Anualmente, o montante total das 
doações recebidas por pessoas 
jurídicas, pelos partidos políticos, 
poderá ser até 2000 (dois mil) 
salários mínimos, considerando 
todas as doações recebidas sob 
essa rubrica, incluindo-se as 
estimáveis em dinheiro.  
  
§6º As doações de pessoa física e 
jurídica de quantia acima do limite 
fixado nesta lei, sujeita o doador ao 
pagamento de multa no valor de 
cinco vezes a quantia em excesso.  
  
§7º No caso de pessoas jurídicas 
pertencentes a um mesmo grupo 
econômico, os limites estabelecidos 
nesta lei, alcança todo o grupo 
econômico.  
 
§8º As pessoas jurídicas que 
efetuarem doações em desacordo 



   
 

   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

doações estimáveis em dinheiro 
relativas à utilização de bens 
móveis ou imóveis de propriedade 
do doador desde que o valor da 
doação não ultrapasse R$ 
40.000,00 (quarenta mil reais), 
apurados conforme o valor de 
mercado.  
§8º A aferição do limite de doação 
do contribuinte dispensado da 
apresentação de declaração anual 
de ajuste do Imposto de Renda 
deve ser realizada com base no 
limite de isenção previsto para o 
exercício.  
(...)  
§10.As doações financeiras 
recebidas em desacordo com este 
artigo não podem ser utilizadas e 
devem, na hipótese de 
identificação do doador, ser a ele 
restituídas, até o último dia útil do 
mês subsequente à efetivação do 
crédito, ou, se não for possível 
identificá-lo, devem ser 
consideradas de origem não 
identificada e recolhidas ao 
Tesouro Nacional, na forma 
prevista no caput do art. 14 desta 
resolução.  
 

com o disposto neste artigo estarão 
sujeitas ao pagamento de multa 
estipulada no §5º deste artigo e à 
proibição de participar de licitações 
públicas e de celebrar contratos com 
o poder público pelo período de 
cinco anos, por determinação da 
Justiça Eleitoral, em processo no 
qual seja assegurada ampla defesa.  
 
§9º Caberá à Justiça Eleitoral 
estabelecer por meio norma interna, 
estabelecer mecanismo de 
acompanhamento em tempo real 
das doações e dos gastos 
realizados, os quais devem ser 
publicados no site da Justiça 
Eleitoral. 
 
§ 10 - o partido político que aplicar 
recursos do Fundo Partidário e/ou do 
Fundo Especial de Financiamento 
de Campanha em campanha 
eleitoral deve fazer a movimentação 
financeira diretamente nas contas 
bancárias abertas para estas 
espécies de recursos, vedada a 
transferência desses recursos para a 
conta "Doações para Campanha".  
 
§11 São isentas do limite 
referenciado no inciso II do § 5º as 



   
 

   
 

  
 

doações estimáveis em dinheiro 
relativas à utilização de bens móveis 
ou imóveis de propriedade do 
doador, ou dos quais seja possuidor 
direto, desde que o valor da doação 
não ultrapasse 40 (quarenta) 
salários mínimos anuais, apurados 
conforme o valor de mercado. 
 
§12 As doações financeiras 
recebidas em desacordo com este 
artigo não podem ser utilizadas e 
devem, na hipótese de identificação 
do doador, ser a ele restituídas, até 
o último dia útil do mês subsequente 
à efetivação do crédito, ou, se não 
for possível identificá-lo, devem ser 
consideradas de origem não 
identificada e recolhidas ao Tesouro 
Nacional, na forma prevista no __ do 
art. ___. '' 
 

5 FONTES VEDADAS - Lei 
9.096/95. 
Art. 31.É vedado ao partido 
receber, direta ou indiretamente, 
sob qualquer forma ou pretexto, 
contribuição ou auxílio 
pecuniário ou estimável em 
dinheiro, inclusive através de 
publicidade de qualquer espécie, 
procedente de: 

FONTES VEDADAS-
RESOLUÇÃO 23.604/19 
Art. 12. É vedado aos partidos 
políticos receber, direta ou 
indiretamente, sob qualquer forma 
ou pretexto, doação, contribuição 
ou auxílio pecuniário ou estimável 
em dinheiro, inclusive por meio 
de publicidade de qualquer 
espécie, procedente de: 

Propõe-se a manutenção do texto da 
Resolução do TSE n. 23.604/19 e da Lei 
9.096/95, combinando ambos os textos 
com as seguintes alterações:  
  
1-Deixar claro a possibilidade de doação por 
detentores de mandato eletivo conforme 
exposto no item 1;  
  

Aproveitamen
to da 
Resolução e 
Lei 9.096 com 
propostas 
originárias do 
GT 

 

Art. ____. É vedado aos partidos 
políticos receber, direta ou 
indiretamente, sob qualquer forma 
ou pretexto, doação, contribuição ou 
auxílio pecuniário ou estimável em 
dinheiro, inclusive por meio de 
publicidade de qualquer espécie, 
procedente de:  
  
I - Origem estrangeira;  



   
 

   
 

 
I– entidade ou governo 
estrangeiros; 
II–entes públicos e pessoas 
jurídicas de qualquer natureza, 
ressalvadas as dotações 
referidas no art. 38 desta lei e às 
proveniente do Fundo Especial 
de Financiamento de 
Campanha; 
III– (Revogado pelo art. 2º da Lei 
nº 13.488/2017); 
IV – entidade de classe ou 
sindical; 
V – pessoas físicas que exerçam 
função ou cargo público de livre 
nomeação e exoneração, ou 
cargo ou emprego público 
temporário,  ressalvados os 
filiados a partido político. 
 

 
 
I - origem estrangeira; 
II - entes públicos e pessoas 
jurídicas de qualquer natureza, 
ressalvadas as dotações 
orçamentárias do Fundo Partidário 
e do FEFC; 
III -pessoa física que exerça 
atividade comercial decorrente de 
permissão; ou 
IV- autoridades públicas. 
§1 Consideram-se autoridades 
públicas, para fins do inciso IV do 
caput, pessoas físicas que 
exerçam função ou cargo público 
de livre nomeação e exoneração, 
ou cargo ou emprego público 
temporário, ressalvados os filiados 
a partido político. 
§2ºAs vedações previstas neste 
artigo atingem todos os órgãos 
partidários, observado o disposto 
no § 1º do art. 20. 
§3º Entende-se por doação 
indireta, a que se refere o caput, 
aquela efetuada por pessoa 
interposta que se inclua nas 
hipóteses previstas nos incisos. 

 

2-Exclui pessoas jurídicas do inciso II.Porém, 
estabelece vedações para pessoas jurídicas: 
cujo rendimento bruto seja composto de mais 
de 20% (vinte por cento) em contratos com a 
administração pública; tenham empréstimos 
suportados por recursos públicos; não 
tenham certificações de conformidade e nem 
planejamento de governança corporativa, 
cujos requisitos mínimos deverão ser 
estipulados por normativa a ser expedida 
pelo Tribunal Superior Eleitoral; tenham 
falência declarada judicialmente; tenham em 
seu quadro social sócios que façam parte de 
outras pessoas jurídicas previstos acima.  
  
3-Estabelecer vedação de receber doações 
de pessoas jurídicas que mantenham 
contrato de execução de obras, fornecimento 
de mão de obra terceirizada, locação de 
equipamentos com órgãos ou entidades da 
administração pública direta e indireta, na 
circunscrição do órgão ou entidade com a 
qual mantêm o contrato.  
 
 

II-entes públicos de qualquer 
natureza, ressalvadas as dotações 
orçamentárias ressalvadas as 
dotações orçamentárias do Fundo 
Partidário e do FEFC;  
III-pessoa física que exerça 
atividade comercial decorrente de 
permissão; ou  
 IV - autoridades públicas;  
 V–entidade de classe ou sindical;  
 
VI–pessoas físicas que exerçam 
função ou cargo público de livre 
nomeação e exoneração, ou cargo 
ou emprego público temporário, 
ressalvados os filiados a partido 
político, inclusive os detentores de 
mandato eletivo; 
 
VII-pessoas jurídicas:    

  
a) cujo rendimento bruto seja 
composto de mais de 20% (vinte por 
cento) em contratos com a 
administração pública;  
  
b)tenham empréstimos suportados 
por recursos públicos;  
  
c) ressalvadas as microempresas e 
empresas de pequeno porte, 
conforme classificação da Receita 



   
 

   
 

Federal, não tenham certificações de 
conformidade e nem planejamento 
de governança corporativa, cujos 
requisitos mínimos deverão ser 
estipulados por normativa a ser 
expedida pelo Tribunal Superior 
Eleitoral. 
 
d)tenham falência declarada 
judicialmente ou estejam em 
processo de recuperação judicial;  
  
e) tenham em seu quadro social 
sócios que façam parte de outras 
pessoas jurídicas que atenda a uma 
das alíneas anteriores;  
  
f) que mantenham contrato de 
prestação de serviços, execução de 
obras, fornecimento de mão de obra 
terceirizada, locação de 
equipamentos com órgãos ou 
entidades da administração pública 
direta e indireta, na circunscrição do 
órgão ou entidade com a qual 
mantêm o contrato.  
  
§1º Consideram-se autoridades 
públicas, para fins do inciso IV do 
caput, pessoas físicas que exerçam 
função ou cargo público de livre 
nomeação e exoneração, ou cargo 



   
 

   
 

ou emprego público temporário, 
ressalvados os filiados a partido 
político, inclusive os detentores de 
mandato eletivo. 
 
§2º As vedações previstas neste 
artigo atingem todos os órgãos 
partidários, observado o disposto no 
§ 1º do art. 20.  
  
§3º Entende-se por doação indireta, 
a que se refere o caput, aquela 
efetuada por pessoa interposta que 
se inclua nas hipóteses previstas 
nos incisos.  
 
§4o Não se incluem nas vedações de 
que trata este artigo as cooperativas 
cujos cooperados não sejam 
concessionários ou permissionários 
de serviços públicos, desde que não 
estejam sendo beneficiadas com 
recursos públicos. 
 
§5o  O partido que receber recursos 
provenientes de fontes vedadas 
deverá proceder à devolução dos 
valores recebidos ou, não sendo 
possível a identificação da fonte, 
transferi-los para a conta única do 
Tesouro Nacional, sem prejuízo da 
aplicação de outras sanções. 
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Financiamento Coletivo 
permanente.  
 
Não existe na Lei 9.0996/95 
previsão de realização de 
arrecadação de recursos por 
partidos políticos por instituições 
que promovam técnicas de 
financiamento coletivo.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Não existe na Resolução 
23.604/19 previsão de realização 
de arrecadação de recursos por 
partidos políticos por instituições 
que promovam técnicas de 
financiamento coletivo.  

Financiamento Coletivo Permanente 
Propomos a arrecadação de doações de 
pessoas físicas e jurídicas por de instituições 
que promovam técnicas e serviços de 
financiamento coletivo, objetivando o 
pagamento das despesas ordinárias do 
partido, com a permissão contratação de 
instituições que promovam técnicas e 
serviços de financiamento coletivo por meio 
de sítios da internet, aplicativos eletrônicos e 
outros recursos similares. A Lei nº 
13.488/2017 alterou a Lei das Eleições, 
incluindo, entre outras disposições, o inciso 
IV do § 4º do art. 23, permitindo a doação de 
recursos financeiros por pessoas físicas, por 
meio de instituições que promovam técnicas 
e serviços de financiamento coletivo por 
meio de sítios na Internet, aplicativos 
eletrônicos e outros recursos similares. A 
regulamentação sobre a inovação legislativa 
em comento está atualmente regulamentada 
na  Res. TSE nº 23.607/2019, que dispõe 
sobre a arrecadação e os gastos de recursos 
por partidos políticos e candidatos e sobre a 
prestação de contas nas eleições. Porém, a 
Lei nº 9.096/1995, na parte que trata da 

Proposta 
originária do GT 

Art.__. É facultado aos partidos 
políticos, permanentemente, realizar 
arrecadação prévia de recursos, 
para pagamento de suas despesas 
ordinárias, efetuada por instituições 
que promovam técnicas e serviços 
de financiamento coletivo por meio 
de sítios na internet, aplicativos 
eletrônicos e outros recursos 
similares, que deverão atender aos 
seguintes requisitos:  
 
I - cadastro prévio na Justiça 
Eleitoral, que estabelecerá 
regulamentação para prestação de 
contas, fiscalização instantânea das 
doações, contas intermediárias, se 
houver, e repasses aos partidos 
políticos;  
  
II - Identificação obrigatória, com o 
nome completo e o número de 
inscrição no Cadastro de Pessoas 
Físicas (CPF) ou no Cadastro de 
Pessoas Jurídicas (CNPJ) de cada 
um dos doadores e das quantias 
doadas individualmente, a forma de 
pagamento e as datas das 
respectivas doações;  
  



   
 

   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

arrecadação de recursos, não sofreu 
qualquer alteração pela citada minirreforma 
eleitoral de 2017, ou seja, ao contrário da Lei 
das Eleições, o legislador não trouxe naquele 
âmbito qualquer menção à possibilidade de 
financiamento coletivo por partidos políticos 
de forma permanente e para constituir seus 
fundos próprios. Então, hoje, não há, no 
arcabouço normativo vigente, possibilidade 
de terceirização do veículo de arrecadação, 
fora do período eleitoral, para contribuições 
dos pagamentos das despesas ordinárias do 
partido. Importante destacar que a EC nº 
97/2017, a qual criou cláusula de barreira (ou 
de desempenho) prevendo que os partidos 
somente terão acesso aos recursos do 
Fundo Partidário se atingirem um patamar 
mínimo de candidatos eleitos, dificultou o 
acesso, principalmente de partidos menores, 
ao financiamento público.  Por essa razão, 
torna-se imperioso a permissão para que as 
agremiações possam contratar instituições 
que utilizam a técnica ou serviços de 
financiamento coletivo de forma permanente, 
objetivando arrecadar recursos para custear 
suas despesas ordinárias. Além disso, a 
permissão de arrecadação de recursos por 
meio de instituições que promovam técnicas 

III - disponibilização em sítio 
eletrônico de lista com identificação 
dos doadores e das respectivas 
quantias doadas, a ser atualizada 
instantaneamente a cada nova 
doação, cujo endereço eletrônico, 
bem como a identificação da 
instituição arrecadadora, deve ser 
informado à Justiça Eleitoral, na 
forma por ela regulamentada;  
  
IV - emissão obrigatória de recibo 
para o doador, relativo a cada 
doação realizada, sob a 
responsabilidade da entidade 
arrecadadora, com envio imediato 
para a Justiça Eleitoral e para o 
partido de todas as informações 
relativas à doação;  
  
V - ampla ciência aos partidos e 
doadores acerca das taxas 
administrativas a serem cobradas 
pela realização do serviço;  
  
VI- não incidência em quaisquer das 
hipóteses de fonte vedadas 
previstas neste código;  
  
VII-movimentação dos recursos 
captados na conta bancária 



   
 

   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

e serviços de financiamento coletivo auxiliará 
os órgãos diretivos municipais e estaduais na 
constituição de recursos públicos, tornando-
os mais independentes financeiramente do 
órgão diretivo nacional.  
 Admitiram-se três inovações:   
i)arrecadações nesta modalidade são 
expressamente permitidas aos partidos 
políticos;   
ii) possibilidade de pessoas jurídicas 
também fazerem a sua doação e   
iii) possibilidade de uso de contas em 
instituições financeiras do tipo fintechs, 
cuja plataforma de atendimento se dê 
ainda que exclusivamente digital (p. ex. 
Nubank etc).   
Com isso a legislação admite a recepção 
de modernidades, amplia o leque de 
fontes de receitas e fomenta a atividade 
partidária (aproveitamento da proposta 
Patrícia e Cecílio).  
  
  
 

destinada ao recebimento de 
doações "outros recursos ";  
  
VIII-Permissão de propaganda na 
internet no site do partido político e 
redes sociais da agremiação, com a 
finalidade de divulgação da 
campanha de arrecadação de 
recursos, sendo vedados quaisquer 
referências o impulsionamento ao 
período eleitoral;    
  
§1º A liberação de recursos aos 
partidos, por parte das entidades 
arrecadadoras fica condicionada:  
 
a) ao registro regular do partido no 
TSE, sendo vedado o repasse em 
caso de suspensão de anotação de 
registro partidário do órgão diretivo, 
por determinação da justiça eleitoral, 
bem como em caso de caducidade 
do órgão de direção, devendo para 
tanto observar 
os termos de resolução do TSE; 
 
b) inscrição regular no Cadastro 
Nacional da Pessoa Jurídica 
(CNPJ);  
 
c) abertura de conta bancária 
específica destinada a registrar a 



   
 

   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

movimentação financeira de outros 
recursos;   
 
§ 2º Na hipótese prevista na alínea 
"a" do parágrafo §1, as entidades 
arrecadadoras deverão devolver os 
valores arrecadados aos doadores 
na forma e nas condições 
estabelecidas entre a entidade 
arrecadadora e o partido político;  
  
§3º A liberação de recursos, por 
parte das entidades arrecadadoras 
aos partidos fica condicionada, às 
alíneas “a, "b” e “c” do §1º deste 
artigo.  
  
§4º O cadastramento prévio a que se 
refere o inciso I do caput deste artigo 
será disciplinado por normativa 
própria do Tribunal Superior 
Eleitoral.  
  
§5º O prazo a ser observado para o 
repasse de recursos arrecadados 
pela instituição arrecadadora ao 
beneficiário, bem como a destinação 
dos eventuais rendimentos 
decorrentes de aplicação financeira 
devem ser estabelecidos entre as 
partes no momento da contratação 
da prestação do serviço.  



   
 

   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
§6º Incumbe à instituição 
arrecadadora encaminhar ao 
prestador de contas a identificação 
completa dos doadores, ainda que a 
doação seja efetivada por intermédio 
de cartão de crédito. 
 
Art. _____.Todas as doações 
recebidas mediante financiamento 
coletivo deverão ser lançadas 
individualmente pelo valor bruto na 
prestação de contas anual dos 
partidos políticos.  
  
Parágrafo único. As taxas cobradas 
pelas instituições arrecadadoras 
deverão ser consideradas despesas 
partidárias e lançadas na prestação 
de contas anual dos partidos 
políticos, sendo pagas no prazo 
fixado entre as partes no contrato de 
prestação de serviços.  
  
Art__. Havendo conta intermediária 
para a captação de doações por 
financiamento coletivo, a instituição 
arrecadadora deve efetuar o repasse 
dos respectivos recursos à conta 
bancária do partido político (conta 
"Outros Recursos").  
  



   
 

   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

§1º No momento do repasse ao 
partido político, que deverá ser feito 
obrigatoriamente por transação 
bancária identificada, a instituição 
arrecadadora deverá identificar, 
individualmente, os doadores 
relativos ao crédito na conta 
bancária do destinatário final.  
  
§ 2º A conta intermediária de que 
trata o caput deste artigo, uma vez 
aberta, deve observar a modalidade 
de conta bancária de depósito à 
vista, em instituição financeira ou 
assemelhada, ainda que em 
plataforma exclusivamente digital, 
com carteira comercial reconhecida 
pelo Banco Central do Brasil.  
  
§3º Os créditos recebidos na conta 
intermediária de que trata o caput 
deste artigo devem ser realizados 
por meio de transação bancária na 
qual o CPF ou o CNPJ do doador 
seja obrigatoriamente identificado. 
 

 Art. 41. O Tribunal Superior 
Eleitoral, dentro de cinco dias, a 
contar da data do depósito a que 
se refere o § 1º do artigo anterior, 
fará a respectiva distribuição aos 
órgãos nacionais dos partidos, 

  Manutenção 
da Lei. 

 



   
 

   
 

obedecendo aos seguintes 
critérios: 

I – um por cento do total do 
Fundo Partidário será destacado 
para entrega, em partes iguais, a 
todos os partidos que tenham 
seus estatutos registrados no 
Tribunal Superior Eleitoral; 

II – noventa e nove por cento do 
total do Fundo Partidário serão 
distribuídos aos partidos que 
tenham preenchido as 
condições do art. 13, na 
proporção dos votos obtidos na 
última eleição geral para a 
Câmara dos Deputados. 

Art. 41-A.Do total do Fundo 
Partidário: 

I–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; e 
 
II – 95% (noventa e cinco por 
cento) serão distribuídos aos 



   
 

   
 

partidos na proporção dos 
votos obtidos na última 
eleição geral para a Câmara 
dos Deputados. 

Parágrafo único. Para efeito do 
disposto no inciso II, serão 
desconsideradas as mudanças 
de filiação partidária em 
quaisquer hipóteses. 

RECEITAS DE CAMPANHA 
6 Art. 16-D. Os recursos do 

Fundo Especial de 
Financiamento de Campanha 
(FEFC), para o primeiro turno das 
eleições, serão distribuídos entre 
os partidos políticos, obedecidos 
os seguintes critérios:  

I - 2% (dois por cento), 
divididos igualitariamente entre 
todos os partidos com estatutos 
registrados no Tribunal Superior 
Eleitoral;  

II - 35% (trinta e cinco por 
cento), divididos entre os partidos 
que tenham pelo menos um 
representante na Câmara dos 
Deputados, na proporção do 
percentual de votos por eles 

Art. 17. O Fundo Especial de 
Financiamento de Campanha 
(FEFC) será disponibilizado pelo 
Tesouro Nacional ao Tribunal 
Superior Eleitoral e distribuído aos 
diretórios nacionais dos partidos 
políticos na forma disciplinada pelo 
Tribunal Superior Eleitoral (Lei nº 
9.504/1997, art. 16-C, § 2º). 

§ 1º Inexistindo candidatura 
própria ou em coligação na 
circunscrição, é vedado o repasse 
dos recursos do Fundo Especial de 
Financiamento de Campanha 
(FEFC) para outros partidos 
políticos ou candidaturas desses 
mesmos partidos. 

Em que pese se propor a manutenção de 
boa parte da redação legal e da resolução, 
fazendo-se uma combinação entre 
ambas, é bastante salutar o 
esclarecimento de dois pontos 
nevrálgicos que causam muitas dúvidas 
e/ou que merecem aprimoramento: i) a 
legislação não previa a proibição de 
repasse do FEFC de um diretório sem 
candidatura a outro do mesmo partido, 
mas de outra circunscrição, logo, para se 
manter a lógica de que o FEFC deve 
caber, ou ao partido, ou às alianças 
políticas (coligações) que ele estabelece 
em período eleitoral, é importante que 
haja esta permissão expressa; ii) tendo 
em vista que muitos diretórios não 
possuem recursos o bastante para arcar 

Proposta 
originária do GT 

Art. ____. Os recursos do 
Fundo Especial de Financiamento 
de Campanha (FEFC), para o 
primeiro turno das eleições, serão 
distribuídos entre os partidos 
políticos, obedecidos os seguintes 
critérios:  

I - 2% (dois por cento), 
divididos igualitariamente entre 
todos os partidos com estatutos 
registrados no Tribunal Superior 
Eleitoral;  

II - 35% (trinta e cinco por 
cento), divididos entre os partidos 
que tenham pelo menos um 
representante na Câmara dos 
Deputados, na proporção do 
percentual de votos por eles obtidos 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9504.htm#art16c
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9504.htm#art16c


   
 

   
 

obtidos na última eleição geral 
para a Câmara dos Deputados; 

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

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

§ 1o  (VETADO). 

§ 2o Para que o candidato 
tenha acesso aos recursos do 
Fundo a que se refere este artigo, 
deverá fazer requerimento por 
escrito ao órgão partidário 
respectivo. 

§ 3º Para fins do disposto 
no inciso III do caput deste 
artigo, a distribuição dos recursos 
entre os partidos terá por base o 
número de representantes eleitos 

§ 2º É vedado o repasse de 
recursos do FEFC, dentro ou fora 
da circunscrição, por partidos 
políticos ou candidatos: 

I - não pertencentes à 
mesma coligação; e/ou 

II - não coligados. 

§ 3º Os recursos 
provenientes do Fundo Especial de 
Financiamento de Campanha 
(FEFC) que não forem utilizados 
nas campanhas eleitorais deverão 
ser devolvidos ao Tesouro 
Nacional, integralmente, por meio 
de Guia de Recolhimento da União 
(GRU), no momento da 
apresentação da respectiva 
prestação de contas. 

§ 4º Os partidos políticos 
devem destinar no mínimo 30% 
(trinta por cento) do montante do 
Fundo Especial de Financiamento 
de Campanha (FEFC) para 
aplicação nas campanhas de suas 
candidatas. 

§ 5º Havendo percentual 
mais elevado de candidaturas 

com os custos de seus candidatos ao 
cargo proporcional, mas eles acabam 
propiciando apoiamento ao candidato ao 
cargo majoritário, estipulou-se a 
possibilidade de repasses do FEFC de 
partidos coligados na majoritária aos 
candidatos proporcionais de sua base 
aliada na campanha.. 

na última eleição geral para a 
Câmara dos Deputados; 

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

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

§ 1o Para que o candidato 
tenha acesso aos recursos do Fundo 
a que se refere este artigo, deverá 
fazer requerimento por escrito ao 
órgão partidário respectivo. 

§ 2º Para fins do disposto no 
inciso III do caput deste artigo, a 
distribuição dos recursos entre os 
partidos terá por base o número de 
representantes eleitos para a 
Câmara dos Deputados na última 
eleição geral, ressalvados os casos 
dos detentores de mandato que 
migraram em razão de o partido pelo 



   
 

   
 

para a Câmara dos Deputados na 
última eleição geral, ressalvados 
os casos dos detentores de 
mandato que migraram em razão 
de o partido pelo qual foram 
eleitos não ter cumprido os 
requisitos previstos no § 3º do art. 
17 da Constituição Federal. 

§ 4º Para fins do disposto 
no inciso IV do caput deste 
artigo, a distribuição dos recursos 
entre os partidos terá por base o 
número de representantes eleitos 
para o Senado Federal na última 
eleição geral, bem como os 
Senadores filiados ao partido 
que, na data da última eleição 
geral, encontravam-se no 1º 
(primeiro) quadriênio de seus 
mandatos. 

 

femininas, o mínimo de recursos 
do Fundo Especial de 
Financiamento de Campanha 
(FEFC) deve ser aplicado no 
financiamento das campanhas de 
candidatas na mesma proporção. 

§ 6º A verba oriunda da 
reserva de recursos do Fundo 
Especial de Financiamento das 
Campanhas (FEFC) destinada ao 
custeio das candidaturas femininas 
deve ser aplicada pela candidata 
no interesse de sua campanha ou 
de outras campanhas femininas, 
sendo ilícito o seu emprego, no 
todo ou em parte, exclusivamente 
para financiar candidaturas 
masculinas. 

§ 7º O disposto no § 6º deste 
artigo não impede: o pagamento de 
despesas comuns com candidatos 
do gênero masculino; a 
transferência ao órgão partidário 
de verbas destinadas ao custeio da 
sua cota-parte em despesas 
coletivas; outros usos regulares 
dos recursos provenientes da cota 
de gênero; desde que, em todos os 

qual foram eleitos não ter cumprido 
os requisitos previstos no § 3º do art. 
17 da Constituição Federal. 

§ 4º Para fins do disposto no 
inciso IV do caput deste artigo, a 
distribuição dos recursos entre os 
partidos terá por base o número de 
representantes eleitos para o 
Senado Federal na última eleição 
geral, bem como os Senadores 
filiados ao partido que, na data da 
última eleição geral, encontravam-se 
no 1º (primeiro) quadriênio de seus 
mandatos. 

§ 5º Ao partido que não lançar 
qualquer candidatura e não coligar 
com outros partidos fica vedado o 
recebimento dos recursos do Fundo 
Especial de Financiamento de 
Campanha (FEFC). 

§6º Os partidos que compõem 
a coligação para o cargo majoritário 
poderão repassar recursos do Fundo 
Especial de Financiamento de 
Campanha (FEFC) entre si e aos 
respectivos candidatos a cargo 
proporcional, desde que dentro da 
mesma circunscrição. 



   
 

   
 

casos, haja benefício para 
campanhas femininas. 

§ 8º O emprego ilícito de 
recursos do Fundo Especial de 
Financiamento das Campanhas 
(FEFC) nos termos dos §§ 6º e 7º 
deste artigo, inclusive na hipótese 
de desvio de finalidade, sujeitará 
os responsáveis e beneficiários às 
sanções do art. 30-A da Lei nº 
9.504/1997, sem prejuízo das 
demais cominações legais 
cabíveis. 

§ 9º Na hipótese de repasse 
de recursos do FEFC em 
desacordo com as regras 
dispostas neste artigo, configura-
se a aplicação irregular dos 
recursos, devendo o valor 
repassado irregularmente ser 
recolhido ao Tesouro Nacional pelo 
órgão ou candidato que realizou o 
repasse tido por irregular, 
respondendo solidariamente pela 
devolução o recebedor, na medida 
dos recursos que houver utilizado. 

 

§ 7º A verba oriunda da 
reserva de recursos do Fundo 
Especial de Financiamento das 
Campanhas (FEFC) destinada ao 
custeio das candidaturas femininas 
deve ser aplicada pela candidata no 
interesse de sua campanha ou de 
outras campanhas femininas, sendo 
ilícito o seu emprego, no todo ou em 
parte, exclusivamente para financiar 
candidaturas masculinas. 

§ 8º O disposto no § 7º deste 
artigo não impede: o pagamento de 
despesas comuns com candidatos 
do gênero masculino; a transferência 
ao órgão partidário de verbas 
destinadas ao custeio da sua cota-
parte em despesas coletivas; outros 
usos regulares dos recursos 
provenientes da cota de gênero; 
desde que, em todos os casos, haja 
benefício para campanhas 
femininas. 

§ 9º Na hipótese de repasse 
de recursos do FEFC em desacordo 
com as regras dispostas neste 
artigo, configura-se a aplicação 
irregular dos recursos, devendo o 
valor repassado irregularmente ser 
recolhido ao Tesouro Nacional pelo 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9504.htm#art30a
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9504.htm#art30a


   
 

   
 

órgão ou candidato que realizou o 
repasse tido por irregular, 
respondendo solidariamente pela 
devolução o recebedor, na medida 
dos recursos que houver utilizado, 
sem prejuízo de aplicação de outras 
penalidades previstas neste código. 

 
 

7 

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

Art. 21. As doações de pessoas 
físicas e de recursos próprios 
somente poderão ser realizadas, 
inclusive pela internet, por meio de: 

I - transação bancária na qual o 
CPF do doador seja 
obrigatoriamente identificado; 

II - doação ou cessão temporária 
de bens e/ou serviços estimáveis 
em dinheiro, com a demonstração 
de que o doador é proprietário do 
bem ou é o responsável direto pela 
prestação de serviços; 

III - instituições que promovam 
técnicas e serviços de 
financiamento coletivo por meio de 
sítios da internet, aplicativos 
eletrônicos e outros recursos 
similares. 

Novamente, propõe-se um 
aproveitamento da redação da lei, unindo-
a ao regramento resolutivo, todavia, 
resgata-se a doação de pessoas jurídicas, 
a qual será tratada de modo mais vertical 
em proposta de redação de artigo própria. 
Vale ressaltar que se buscou uma 
modernização nos meios de recebimento 
de transferência de valores, albergando 
as transferências monetárias eletrônicas 
instantâneas (ex. PIX). Ainda preferiu-se o 
salário mínimo nacional como indexador 
de valor máximo de doação sem 
necessidade de trânsito por conta 
bancária. 

Proposta 
originária do GT 

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

§1º As doações de pessoas 
físicas, jurídicas e de recursos 
próprios somente poderão ser 
realizadas, inclusive pela internet, 
por meio de:  

 
I - transferências bancárias ou 
transferências monetárias 
eletrônicas instantâneas que tragam 
obrigatoriamente a identificação do 
CPF ou CNPJ do doador; 



   
 

   
 

§ 1º As doações financeiras de 
valor igual ou superior a R$ 
1.064,10 (mil e sessenta e quatro 
reais e dez centavos) só poderão 
ser realizadas mediante 
transferência eletrônica entre as 
contas bancárias do doador e do 
beneficiário da doação ou cheque 
cruzado e nominal. 

§ 2º O disposto no § 1º aplica-se 
também à hipótese de doações 
sucessivas realizadas por um 
mesmo doador em um mesmo dia. 

§ 3º As doações financeiras 
recebidas em desacordo com este 
artigo não podem ser utilizadas e 
devem, na hipótese de 
identificação do doador, ser a ele 
restituídas ou, se isso não for 
possível, devem ser consideradas 
de origem não identificada e 
recolhidas ao Tesouro Nacional, na 
forma prevista no caput do art. 32 
desta Resolução. 

§ 4º No caso da utilização das 
doações financeiras recebidas em 
desacordo com este artigo, ainda 
que identificado o doador, os 
valores devem ser recolhidos ao 
Tesouro Nacional, na forma do 

II - doação ou cessão temporária de 
bens e/ou serviços estimáveis em 
dinheiro, com a demonstração de 
que o doador é proprietário ou 
possuidor direto do bem ou é o 
responsável direto pela prestação de 
serviços que seja de sua atividade 
profissional; 

III - instituições que promovam 
técnicas e serviços de financiamento 
coletivo por meio de sítios da 
internet, aplicativos eletrônicos e 
outros recursos similares. 

§ 2º As doações financeiras de valor 
igual ou superior a 01 (um) salário 
mínimo nacional só poderão ser 
realizadas mediante transferências 
bancárias ou transferências 
monetárias eletrônicas instantâneas 
entre as contas bancárias do doador 
e do beneficiário da doação ou, 
então, cheque cruzado e nominal. 

§ 3º O disposto no § 2º aplica-se 
também à hipótese de doações 
sucessivas realizadas por um 
mesmo doador em um mesmo dia. 

§ 4º As doações financeiras 
recebidas em desacordo com este 
artigo não podem ser utilizadas e 



   
 

   
 

disposto caput do art. 32 desta 
Resolução. 

§ 5º Além da consequência 
disposta no parágrafo anterior, o 
impacto sobre a regularidade das 
contas decorrente da utilização dos 
recursos recebidos em desacordo 
com este artigo será apurado e 
decidido por ocasião do julgamento 
. 

§ 6º É vedado o uso de moedas 
virtuais para o recebimento de 
doações financeiras. 

 

devem, na hipótese de identificação 
do doador, ser a ele restituídas ou, 
se isso não for possível, devem ser 
consideradas de origem não 
identificada e recolhidas ao Tesouro 
Nacional, em forma a ser prevista 
por Resolução do Tribunal Superior 
Eleitoral. 

§ 5º No caso da utilização das 
doações financeiras recebidas em 
desacordo com este artigo, ainda 
que identificado o doador, os valores 
devem ser recolhidos ao Tesouro 
Nacional, em forma a ser prevista 
por Resolução do Tribunal Superior 
Eleitoral, sem prejuízo de outras 
sanções cabíveis. 

§ 6º É vedado o uso de moedas 
virtuais para o recebimento de 
doações financeiras. 

 

 
 

8 9.504/97 

Art. 22-A. Os candidatos 
estão obrigados à inscrição no 

23.607/19 

Art. 22. O financiamento coletivo, 
se adotado, deverá atender aos 
seguintes requisitos: 

Buscou-se sistematizar as doações 
coletivas (crowdfunding) em um único 
artigo, unindo disciplina legal e de 
resolução, na medida em que facilitasse a 
disciplina desta fonte de receita. 

Proposta 
originária do GT 

Art. ____. É facultado aos 
candidatos, desde 15 de maio do 
ano de eleição, inclusive, 
arrecadação prévia de recursos, 
efetuada por instituições que 



   
 

   
 

Cadastro Nacional da Pessoa 
Jurídica – CNPJ. 

(...) 

§ 3º Desde o dia 15 de 
maio do ano eleitoral, é facultada 
aos pré-candidatos a 
arrecadação prévia de recursos 
na modalidade prevista no inciso 
IV do § 4º do art. 23 desta Lei, 
mas a liberação de recursos por 
parte das entidades 
arrecadadoras fica condicionada 
ao registro da candidatura, e a 
realização de despesas de 
campanha deverá observar o 
calendário eleitoral. 

§ 4o Na hipótese prevista 
no § 3o deste artigo, se não for 
efetivado o registro da 
candidatura, as entidades 
arrecadadoras deverão devolver 
os valores arrecadados aos 
doadores. 

 

Art. 23.  Pessoas físicas 
poderão fazer doações em 
dinheiro ou estimáveis em 

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

II - identificação obrigatória, com o 
nome completo e o número de 
inscrição no cadastro de pessoas 
físicas (CPF) de cada um dos 
doadores, o valor das quantias 
doadas individualmente, a forma 
de pagamento e as datas das 
respectivas doações; 

III disponibilização, em sítio 
eletrônico, de lista com 
identificação dos doadores e das 
respectivas quantias doadas, a ser 
atualizada instantaneamente a 
cada nova doação, cujo endereço 
eletrônico, bem como a 
identificação da instituição 
arrecadadora, devem ser 
informados à Justiça Eleitoral, na 
forma por ela fixada; 

IV - emissão obrigatória de recibo 
de comprovação para cada doação 

Admitiram-se três inovações: i) 
arrecadações nesta modalidade são 
expressamente permitidas aos partidos 
políticos; ii) possibilidade de pessoas 
jurídicas também fazerem a sua doação e 
iii) possibilidade de uso de contas em 
instituições financeiras do tipo fintechs, 
cuja plataforma de atendimento se dê 
ainda que exclusivamente digital (p. ex. 
Nubank etc). Com isso a legislação 
admite a recepção de modernidades, 
amplia o leque de fontes de receitas e 
fomenta a atividade partidária. 
 
 

promovam técnicas e serviços de 
financiamento coletivo por meio de 
sítios na internet, aplicativos 
eletrônicos e outros recursos 
similares, que deverão atender aos 
seguintes requisitos: 

I - cadastro prévio na Justiça 
Eleitoral, que estabelecerá 
regulamentação para prestação de 
contas, fiscalização instantânea das 
doações, contas intermediárias, se 
houver, e repasses aos candidatos; 

II - identificação obrigatória, 
com o nome completo e o número de 
inscrição no Cadastro de Pessoas 
Físicas (CPF) ou no Cadastro de 
Pessoas Jurídicas (CNPJ) de cada 
um dos doadores e das quantias 
doadas individualmente, a forma de 
pagamento e as datas das 
respectivas doações; 

III - disponibilização em sítio 
eletrônico de lista com identificação 
dos doadores e das respectivas 
quantias doadas, a ser atualizada 
instantaneamente a cada nova 
doação, cujo endereço eletrônico, 
bem como a identificação da 
instituição arrecadadora devem ser 



   
 

   
 

dinheiro para campanhas 
eleitorais, obedecido o disposto 
nesta Lei.  

(...) 

III - mecanismo disponível 
em sítio do candidato, partido ou 
coligação na internet, permitindo 
inclusive o uso de cartão de 
crédito, e que deverá atender aos 
seguintes requisitos: 

a) identificação do doador; 

b) emissão obrigatória de 
recibo eleitoral para cada doação 
realizada. 

IV - instituições que 
promovam técnicas e serviços de 
financiamento coletivo por meio 
de sítios na internet, aplicativos 
eletrônicos e outros recursos 
similares, que deverão atender 
aos seguintes requisitos: 

a) cadastro prévio na 
Justiça Eleitoral, que 
estabelecerá regulamentação 
para prestação de contas, 
fiscalização instantânea das 

realizada, sob a responsabilidade 
da entidade arrecadadora;  

V - envio imediato para a Justiça 
Eleitoral, na forma por ela 
estabelecida, e para o candidato 
de todas as informações relativas à 
doação; 

VI - ampla ciência a candidatos e 
eleitores acerca das taxas 
administrativas a serem cobradas 
pela realização do serviço; 

VII - não incidência em quaisquer 
das hipóteses de vedação listadas 
no art. 31 desta Resolução; 

VIII - observância do Calendário 
Eleitoral para arrecadação de 
recursos, especialmente quanto 
aos requisitos dispostos no art. 3º 
desta Resolução; 

IX - movimentação dos recursos 
captados na conta bancária 
destinada ao recebimento de 
doações para campanha; 

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

informados à Justiça Eleitoral, na 
forma por ela regulamentada; 

IV - emissão obrigatória de 
recibo para o doador, relativo a cada 
doação realizada, sob a 
responsabilidade da entidade 
arrecadadora, com envio imediato 
para a Justiça Eleitoral e para o 
candidato ou partido de todas as 
informações relativas à doação; 

V - ampla ciência a 
candidatos, partidos e eleitores 
acerca das taxas administrativas a 
serem cobradas pela realização do 
serviço; 

VI - não incidência em 
quaisquer das hipóteses de fontes 
vedadas previstas neste código; 

VII - observância do calendário 
eleitoral, especialmente no que diz 
respeito ao início do período de 
arrecadação financeira; 

VIII - movimentação dos 
recursos captados na conta bancária 
destinada ao recebimento de 
doações para campanha; 



   
 

   
 

doações, contas intermediárias, 
se houver, e repasses aos 
candidatos; 

b) identificação obrigatória, 
com o nome completo e o 
número de inscrição no Cadastro 
de Pessoas Físicas (CPF) de 
cada um dos doadores e das 
quantias doadas; 

c) disponibilização em sítio 
eletrônico de lista com 
identificação dos doadores e das 
respectivas quantias doadas, a 
ser atualizada instantaneamente 
a cada nova doação; 

d) emissão obrigatória de 
recibo para o doador, relativo a 
cada doação realizada, sob a 
responsabilidade da entidade 
arrecadadora, com envio 
imediato para a Justiça Eleitoral e 
para o candidato de todas as 
informações relativas à doação; 

e) ampla ciência a 
candidatos e eleitores acerca das 
taxas administrativas a serem 

§ 1º O cadastramento prévio a que 
se refere o inciso I do caput deste 
artigo ocorrerá mediante: 

I - preenchimento de formulário 
eletrônico disponível na página do 
Tribunal Superior Eleitoral na 
internet; 

II - encaminhamento eletrônico dos 
seguintes documentos 
comprobatórios: 

a) requerimento assinado pelo 
administrador responsável pelas 
atividades da instituição 
arrecadadora; 

b) cópia dos atos constitutivos em 
sua versão vigente e atualizada, 
revestidos das formalidades legais, 
que devem conter previsão para o 
exercício da atividade e certidão de 
pessoa jurídica emitida pela 
Receita Federal do Brasil; 

c) declaração emitida pelo 
administrador responsável que 
ateste a adequação dos sistemas 
utilizados pela instituição 
arrecadadora e passíveis de 
verificação para efetuar a 
identificação do doador, a 

IX - observância dos 
dispositivos desta Lei relacionados à 
propaganda na internet; 

§1º A liberação de recursos aos 
candidatos, por parte das entidades 
arrecadadoras fica condicionada: 

a) ao registro da candidatura, 
devendo, para tanto, observar o 
calendário eleitoral; 

b) inscrição no Cadastro Nacional da 
Pessoa Jurídica (CNPJ); 

c) abertura de conta bancária 
específica destinada a registrar a 
movimentação financeira de 
campanha;  

§ 2º Na hipótese prevista no 
parágrafo anterior, se não for 
solicitado o registro da candidatura, 
as entidades arrecadadoras deverão 
devolver os valores arrecadados aos 
doadores na forma e nas condições 
estabelecidas entre a entidade 
arrecadadora e o pré-candidato. 

§3º A liberação de recursos, por 
parte das entidades arrecadadoras 
aos partidos fica condicionada, às 



   
 

   
 

cobradas pela realização do 
serviço; 

f) não incidência em 
quaisquer das hipóteses listadas 
no art. 24 desta Lei; 

g) observância do 
calendário eleitoral, 
especialmente no que diz 
respeito ao início do período de 
arrecadação financeira, nos 
termos dispostos no § 2o do art. 
22-A desta Lei; 

h) observância dos 
dispositivos desta Lei 
relacionados à propaganda na 
internet; 

V - comercialização de 
bens e/ou serviços, ou promoção 
de eventos de arrecadação 
realizados diretamente pelo 
candidato ou pelo partido político. 

§ 4º-A Na prestação de 
contas das doações 
mencionadas no § 4o deste 
artigo, é dispensada a 
apresentação de recibo eleitoral, 
e sua comprovação deverá ser 

divulgação dos valores 
arrecadados e o atendimento a 
reclamações dos doadores; 

III - documentos de identificação de 
sócios e administradores, incluindo 
identidade, CPF e comprovante de 
residência no caso dos 
administradores; 

IV - declarações individuais 
firmadas pelos sócios e 
administradores da plataforma 
atestando que não estão 
inabilitados ou suspensos para o 
exercício de cargo em instituições 
financeiras e demais entidades 
autorizadas a funcionar pela 
Comissão de Valores Mobiliários e 
pelo Banco Central do Brasil. 

§ 2º O recibo de comprovação a 
que se refere o inciso IV do caput 
deste artigo deve ser emitido pela 
instituição arrecadadora como 
prova de recebimento dos recursos 
do doador, contendo: 

I - identificação do doador, com a 
indicação do nome completo, o 
CPF e o endereço; 

alíneas “b” e “c” do §2º deste artigo, 
bem como ao calendário eleitoral. 

§4º O cadastramento prévio a que se 
refere o inciso I do caput deste artigo 
será disciplinado por normativa 
própria do Tribunal Superior 
Eleitoral. 

§5º O prazo a ser observado para o 
repasse de recursos arrecadados 
pela instituição arrecadadora ao 
beneficiário, bem como a destinação 
dos eventuais rendimentos 
decorrentes de aplicação financeira 
devem ser estabelecidos entre as 
partes no momento da contratação 
da prestação do serviço. 

§ 6º Incumbe à instituição 
arrecadadora encaminhar ao 
prestador de contas a identificação 
completa dos doadores, ainda que a 
doação seja efetivada por intermédio 
de cartão de crédito. 
 
7º A limitação temporal para início de 
arrecadação, estipulada no caput, 
não se aplica aos partidos políticos. 
 
Art. _____. Todas as doações 
recebidas mediante financiamento 
coletivo deverão ser lançadas 



   
 

   
 

realizada por meio de documento 
bancário que identifique o CPF 
dos doadores. 

§ 4o-B As doações 
realizadas por meio das 
modalidades previstas nos 
incisos III e IV do § 4o deste artigo 
devem ser informadas à Justiça 
Eleitoral pelos candidatos e 
partidos no prazo previsto no 
inciso I do § 4o do art. 28 desta 
Lei, contado a partir do momento 
em que os recursos arrecadados 
forem depositados nas contas 
bancárias dos candidatos, 
partidos ou coligações. 

II - identificação do beneficiário, 
com a indicação do CNPJ ou CPF, 
na hipótese de pré-candidato, e a 
eleição a que se refere; 

III - valor doado; 

IV - data de recebimento da 
doação; 

V - forma de pagamento; 

VI - identificação da instituição 
arrecadadora emitente do recibo, 
com a indicação da razão social e 
do CNPJ; e 

VII - referência ao limite legal 
fixado para doação, com a 
advertência de que o valor do limite 
é calculado pela soma de todas as 
doações realizadas no período 
eleitoral e a sua não observância 
poderá gerar aplicação de multa de 
até 100% (cem) por cento do valor 
excedido. 

§ 3º O prazo a ser observado para 
o repasse de recursos arrecadados 
pela instituição arrecadadora ao 
beneficiário, bem como a 
destinação dos eventuais 
rendimentos decorrentes de 

individualmente pelo valor bruto na 
prestação de contas de campanha 
eleitoral de candidatos e partidos 
políticos. 
Parágrafo único. As taxas cobradas 
pelas instituições arrecadadoras 
deverão ser consideradas despesas 
de campanha eleitoral e lançadas na 
prestação de contas de candidatos e 
partidos políticos, sendo pagas no 
prazo fixado entre as partes no 
contrato de prestação de serviços.  

Art. ______. Havendo conta 
intermediária para a captação de 
doações por financiamento coletivo, 
a instituição arrecadadora deve 
efetuar o repasse dos respectivos 
recursos à conta bancária de 
campanha eleitoral do candidato ou 
do partido político (conta "Doações 
para Campanha"). 
 
§ 1º No momento do repasse ao 
candidato ou ao partido político, que 
deverá ser feito obrigatoriamente por 
transação bancária identificada, a 
instituição arrecadadora deverá 
identificar, individualmente, os 
doadores relativos ao crédito na 
conta bancária do destinatário final. 



   
 

   
 

aplicação financeira devem ser 
estabelecidos entre as partes no 
momento da contratação da 
prestação do serviço. 

§ 4º A partir de 15 de maio do ano 
eleitoral, é facultada aos pré-
candidatos a arrecadação prévia 
de recursos nesta modalidade, 
mas a liberação de recursos por 
parte das entidades arrecadadoras 
fica condicionada ao cumprimento, 
pelo candidato, dos requisitos 
dispostos no inciso I, alíneas "a" 
até "c", do art. 3º desta Resolução. 

§ 5º Na hipótese prevista no 
parágrafo anterior, se não for 
solicitado o registro da 
candidatura, as entidades 
arrecadadoras deverão devolver 
os valores arrecadados aos 
doadores na forma e nas 
condições estabelecidas entre a 
entidade arrecadadora e o pré-
candidato (Lei nº 9.504/1997, art. 
22-A, § 4º). 
§ 6º Incumbe à instituição 
arrecadadora encaminhar ao 
prestador de contas a identificação 
completa dos doadores, ainda que 
a doação seja efetivada por 

§ 2º A conta intermediária de que 
trata o caput deste artigo, uma vez 
aberta, deve observar a modalidade 
de conta bancária de depósito à 
vista, em instituição financeira ou 
assemelhada, ainda que em 
plataforma exclusivamente digital, 
com carteira comercial reconhecida 
pelo Banco Central do Brasil. 

§ 3º Os créditos recebidos na conta 
intermediária de que trata o caput 
deste artigo devem ser realizados 
por meio de transação bancária na 
qual o CPF ou o CNPJ do doador 
seja obrigatoriamente identificado. 

 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9504.htm#art22a
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9504.htm#art22a


   
 

   
 

intermédio de cartão de crédito (Lei 
nº 9.504/1997, art. 23, § 4º, IV, "b"). 
§ 7º As doações recebidas pelo 
financiamento coletivo devem 
observar o disposto no art. 21, § 1º, 
desta Resolução. 

Art. 23. Todas as doações 
recebidas mediante financiamento 
coletivo deverão ser lançadas 
individualmente pelo valor bruto na 
prestação de contas de campanha 
eleitoral de candidatos e partidos 
políticos. 
Parágrafo único. As taxas 
cobradas pelas instituições 
arrecadadoras deverão ser 
consideradas despesas de 
campanha eleitoral e lançadas na 
prestação de contas de candidatos 
e partidos políticos, sendo pagas 
no prazo fixado entre as partes no 
contrato de prestação de serviços.  

Art. 24. Havendo conta 
intermediária para a captação de 
doações por financiamento 
coletivo, a instituição arrecadadora 
deve efetuar o repasse dos 
respectivos recursos à conta 
bancária de campanha eleitoral do 
candidato ou do partido político 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9504.htm#art23
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9504.htm#art23


   
 

   
 

(conta "Doações para 
Campanha"). 
§ 1º No momento do repasse ao 
candidato ou ao partido político, 
que deverá ser feito 
obrigatoriamente por transação 
bancária identificada, a instituição 
arrecadadora deverá identificar, 
individualmente, os doadores 
relativos ao crédito na conta 
bancária do destinatário final. 

§ 2º A conta intermediária de que 
trata o caput deste artigo, uma vez 
aberta, deve observar a 
modalidade de conta bancária de 
depósito à vista, em instituição 
financeira com carteira comercial 
reconhecida pelo Banco Central do 
Brasil. 

§ 3º Os créditos recebidos na conta 
intermediária de que trata o caput 
deste artigo devem ser realizados 
por meio de transação bancária na 
qual o CPF do doador seja 
obrigatoriamente identificado. 

 
9  

Art. 24. É vedado, a partido 
e candidato, receber direta ou 

 

Art. 31. É vedado a partido político 
e a candidato receber, direta ou 

Com o resgate da possibilidade de 
doações por pessoas jurídicas, impõem-
se certas condições democratizantes que 

Proposta 
originária do GT 

Art. _____ É vedado, a partido 
e candidato, receber direta ou 
indiretamente doação em dinheiro 
ou estimável em dinheiro, inclusive 



   
 

   
 

indiretamente doação em 
dinheiro ou estimável em 
dinheiro, inclusive por meio de 
publicidade de qualquer espécie, 
procedente de:  

I - entidade ou governo 
estrangeiro; 

II - órgão da administração 
pública direta e indireta ou 
fundação mantida com recursos 
provenientes do Poder Público; 

III - concessionário ou 
permissionário de serviço 
público; 

IV - entidade de direito 
privado que receba, na condição 
de beneficiária, contribuição 
compulsória em virtude de 
disposição legal; 

V - entidade de utilidade 
pública; 

VI - entidade de classe ou 
sindical; 

indiretamente, doação em dinheiro 
ou estimável em dinheiro, inclusive 
por meio de publicidade de 
qualquer espécie, procedente de: 

I - pessoas jurídicas; 

II - origem estrangeira; 

III - pessoa física permissionária de 
serviço público. 

§ 1º A configuração da fonte 
vedada a que se refere o inciso II 
deste artigo não depende da 
nacionalidade do doador, mas da 
procedência dos recursos doados. 

§ 2º A vedação prevista no inciso 
III deste artigo não alcança a 
aplicação de recursos próprios do 
candidato em sua campanha. 

§ 3º O recurso recebido por 
candidato ou partido oriundo de 
fontes vedadas deve ser 
imediatamente devolvido ao 
doador, sendo vedada sua 
utilização ou aplicação financeira. 

§ 4º Na impossibilidade de 
devolução dos recursos ao doador, 
o prestador de contas deve 

afastem o risco de cooptação do poder 
político pelo econômico, razão pela qual 
afastou-se a possibilidade de qualquer 
tipo de pessoa jurídica efetuar doações, 
mas apenas aquela legalmente 
qualificadas, unindo-se a 
responsabilidade social à possibilidade 
de sua inclusão no processo de 
financiamento. 

por meio de publicidade de qualquer 
espécie, procedente de:  

I - entidade ou governo 
estrangeiro; 

II - órgão da administração 
pública direta e indireta ou fundação 
mantida com recursos provenientes 
do Poder Público; 

III - concessionário ou 
permissionário de serviço público; 

IV - entidade de direito privado 
que receba, na condição de 
beneficiária, contribuição 
compulsória em virtude de 
disposição legal; 

V - entidade de utilidade 
pública; 

VI - entidade de classe ou 
sindical; 

VII - pessoa jurídica sem fins 
lucrativos que receba recursos do 
exterior. 



   
 

   
 

VII - pessoa jurídica sem 
fins lucrativos que receba 
recursos do exterior. 

VIII - entidades 
beneficentes e religiosas; 

IX - entidades esportivas;  

X - organizações não-
governamentais que recebam 
recursos públicos;  

XI - organizações da 
sociedade civil de interesse 
público. 

XII - (VETADO).  

§ 1o Não se incluem nas 
vedações de que trata este artigo 
as cooperativas cujos 
cooperados não sejam 
concessionários ou 
permissionários de serviços 
públicos, desde que não estejam 
sendo beneficiadas com recursos 
públicos, observado o disposto 
no art. 81. 

§ 2o (VETADO). 

providenciar imediatamente a 
transferência dos recursos 
recebidos ao Tesouro Nacional, 
por meio de Guia de Recolhimento 
da União (GRU). 

§ 5º Incidirão atualização 
monetária e juros moratórios, 
calculados com base na taxa 
aplicável aos créditos da Fazenda 
Pública, sobre os valores a serem 
recolhidos ao Tesouro Nacional, 
desde a data da ocorrência do fato 
gerador até a do efetivo 
recolhimento, salvo se tiver sido 
determinado de forma diversa na 
decisão judicial. 

§ 6º O disposto no § 5º deste artigo 
não se aplica quando o candidato 
ou o partido político promove 
espontânea e imediatamente a 
transferência dos recursos para o 
Tesouro Nacional, sem deles se 
utilizar. 

§ 7º A transferência de recurso 
recebido de fonte vedada para 
outro órgão partidário ou candidato 
não isenta o donatário da 
obrigação prevista nos §§ 3º e 4º 
deste artigo. 

VIII - entidades beneficentes e 
religiosas; 

IX - entidades esportivas;  

X - organizações não-
governamentais que recebam 
recursos públicos;  

XI - organizações da 
sociedade civil de interesse público. 

XII – pessoas jurídicas: 

a) cujo rendimento bruto seja 
composto de mais de 20% (vinte por 
cento) em contratos com a 
administração pública. 

b) tenham empréstimos 
suportados por recursos públicos; 

c) ressalvadas as 
microempresas e empresas de 
pequeno porte, conforme 
classificação da Receita Federal, 
não tenham certificações de 
conformidade e nem planejamento 
de governança corporativa, cujos 
requisitos mínimos deverão ser 
estipulados por normativa a ser 



   
 

   
 

§ 3o (VETADO). 

§ 4o O partido ou candidato 
que receber recursos 
provenientes de fontes vedadas 
ou de origem não identificada 
deverá proceder à devolução dos 
valores recebidos ou, não sendo 
possível a identificação da fonte, 
transferi-los para a conta única 
do Tesouro Nacional. 

 

§ 8º O beneficiário de transferência 
cuja origem seja considerada fonte 
vedada pela Justiça Eleitoral 
responde solidariamente pela 
irregularidade, e as consequências 
serão aferidas por ocasião do 
julgamento das respectivas contas. 

§ 9º 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 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, § 10, da 
Constituição da República. 
§ 10. O comprovante de devolução 
ou de recolhimento, conforme o 
caso, poderá ser apresentado em 
qualquer fase da prestação de 
contas ou até 5 (cinco) dias após o 
trânsito em julgado da decisão que 
julgar as contas de campanha, sob 
pena de encaminhamento dos 
autos à representação estadual ou 

expedida pelo Tribunal Superior 
Eleitoral. 

 

d)tenham falência declarada 
judicialmente ou estejam em 
processo de recuperação judicial;  

e) tenham em seu quadro 
social, ou no de empresa 
pertencente ao seu grupo 
econômico, sócios majoritários e/ou 
administradores que façam parte de 
outras pessoas jurídicas que 
atendam a uma das alíneas 
anteriores. 

§ 1o Não se incluem nas 
vedações de que trata este artigo as 
cooperativas cujos cooperados não 
sejam concessionários ou 
permissionários de serviços 
públicos, desde que não estejam 
sendo beneficiadas com recursos 
públicos. 

§ 2o O partido ou candidato 
que receber recursos provenientes 
de fontes vedadas ou de origem não 
identificada deverá proceder à 
devolução dos valores recebidos ou, 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9504.htm#art30a
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9504.htm#art30a
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http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp64.htm#art22
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http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm#art14
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municipal da Advocacia-Geral da 
União para fins de cobrança. 

§ 11. O Tribunal Superior Eleitoral 
disponibilizará, em sua página de 
internet, as informações recebidas 
dos órgãos públicos relativas às 
permissões concedidas, as quais 
não exaurem a identificação de 
fontes vedadas, incumbindo ao 
prestador de contas aferir a licitude 
dos recursos que financiam sua 
campanha. 

 

não sendo possível a identificação 
da fonte, transferi-los para a conta 
única do Tesouro Nacional. 

 

1
0 

Art. 23. Pessoas físicas 
poderão fazer doações em 
dinheiro ou estimáveis em 
dinheiro para campanhas 
eleitorais, obedecido o disposto 
nesta Lei. 

§ 1o As doações e 
contribuições de que trata este 
artigo ficam limitadas a 10% (dez 
por cento) dos rendimentos 
brutos auferidos pelo doador no 
ano anterior à eleição. 

§ 2º-A. O candidato poderá usar 
recursos próprios em sua 
campanha até o total de 10% 

Art. 27. As doações realizadas por 
pessoas físicas são limitadas a 
10% (dez por cento) dos 
rendimentos brutos auferidos pelo 
doador no ano-calendário anterior 
à eleição (Lei nº 9.504/1997, art. 
23, § 1º). 
 
§ 1º O candidato poderá usar 
recursos próprios em sua 
campanha até o total de 10% (dez 
por cento) dos limites previstos 
para gastos de campanha no cargo 
em que concorrer (Lei nº 
9.504/1997, art. 23, § 2º-A). 
 

Com a inclusão das doações feitas por 
pessoas jurídicas, é de grande 
importância o estabelecimento de valores 
máximos fixos por cargo, deixando, 
inclusive, mais clara a possibilidade de 
arrecadação independente aos cargos de 
vice e suplentes. A opção por tetos fixos 
favorece uma equalização entre doadores 
que tenham reserva de valores, em que 
pese não terem rendimentos no ano 
anterior ao do pleito tão elevados. 
Ademais, o teto máximo para gastos com 
recursos próprios levam em 
consideração o teto para doações e não 
de gastos, ampliando o valor, vez que em 

Proposta 
originária do GT 

Art. _____ Pessoas físicas e 
jurídicas poderão fazer doações em 
dinheiro ou estimáveis em dinheiro 
para campanhas eleitorais, 
obedecido o disposto nesta Lei. 

§ 1o As doações e 
contribuições de pessoas físicas e 
jurídicas que trata este artigo ficam 
limitadas aos seguintes valores, a 
serem considerados individualmente 
por doador ou por grupo econômico: 

I – Para candidaturas ao cargo 
de Presidente da República até 500 
(quinhentos) salários-mínimos 
nacionais, consideradas as doações 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9504.htm#art23
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9504.htm#art23
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9504.htm#art23
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(dez por cento) dos limites 
previstos para gastos de 
campanha no cargo em que 
concorrer. 

 

(...) 

 

§ 4o As doações de 
recursos financeiros somente 
poderão ser efetuadas na conta 
mencionada no art. 22 desta Lei 
por meio de: 

I - cheques cruzados e 
nominais ou transferência 
eletrônica de depósitos; 

II - depósitos em espécie 
devidamente identificados até o 
limite fixado no inciso I do § 
1o deste artigo. 

III - mecanismo disponível 
em sítio do candidato, partido ou 
coligação na internet, permitindo 
inclusive o uso de cartão de 

§ 2º É vedada a aplicação indireta 
de recursos próprios mediante a 
utilização de doação a interposta 
pessoa, com a finalidade de burlar 
o limite de utilização de recursos 
próprios previstos no artigo 23, § 
2º-A, da Lei 9.504/2017. 
 
§ 3º O limite previsto no caput não 
se aplica a doações estimáveis em 
dinheiro relativas à utilização de 
bens móveis ou imóveis de 
propriedade do doador ou à 
prestação de serviços próprios, 
desde que o valor estimado não 
ultrapasse R$ 40.000,00 (quarenta 
mil reais) (Lei nº 9.504/1997, art. 
23, § 7º). 
 
§ 4º A doação acima dos limites 
fixados neste artigo sujeita o 
infrator ao pagamento de multa no 
valor de até 100% (cem por cento) 
da quantia em excesso, sem 
prejuízo de o candidato responder 
por abuso do poder econômico, 
nos termos do art. 22 da Lei 
Complementar nº 64/1990 (Lei nº 
9.504/1997, art. 23, § 3º). 

 

cidades muito pequenas, a limitação pelo 
valor dos gastos vinham dificultando a 
utilização desta fonte de receitas. 

em espécie e estimáveis em 
dinheiro; 

II – Para candidaturas ao 
cargo de Senador e de Governador 
até 250 (duzentos e cinquenta) 
salários mínimos-nacionais, 
consideradas as doações em 
espécie e estimáveis em dinheiro; 

III – Para candidaturas ao 
cargo de deputado federal até 160 
(cento e sessenta) salários-mínimos 
nacionais, consideradas as doações 
em espécie e estimáveis em 
dinheiro; 

IV – Para candidaturas ao 
cargo de deputado estadual e 
Prefeito até 130 (cento e trinta) 
salários-mínimos nacionais, 
consideradas as doações em 
espécie e estimáveis em dinheiro; 

V – Para candidaturas ao 
cargo de vereador até 80 (oitenta) 
salários-mínimos nacionais, 
consideradas as doações em 
espécie e estimáveis em dinheiro. 

§ 2º. Cada doação individualmente 
considerada não pode representar 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9504.htm#art23
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http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9504.htm#art23
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http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp64.htm#art22
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crédito, e que deverá atender aos 
seguintes requisitos: 

a) identificação do doador; 

b) emissão obrigatória de 
recibo eleitoral para cada doação 
realizada. 

 

mais do que 50% (cinquenta por 
cento) do total arrecadado pelo 
candidato ou pelo partido a que se 
destina.  
 
§ 3º. Aos cargos de vice e de 
suplente aplicam-se os mesmos 
limites impostos aos cargos titulares.  
 
§ 4º. O candidato poderá usar 
recursos próprios em sua campanha 
o mesmo limite previsto para 
doações de pessoa física para o 
cargo em que concorrer. 
 
§ 5 º. Para efeito do limite de 
doações para campanhas eleitorais 
computam-se doações de qualquer 
natureza que tenham sido feitas ao 
partido político. 

 
GASTOS ANUAIS 

1
1 

Capítulo VI - Da Fusão, 
Incorporação e Extinção dos 
Partidos Políticos 
 
 
 

Art. 17. Constituem gastos 
partidários todos os custos e 
despesas utilizadas pelo órgão do 
partido político para a sua 
manutenção e para a consecução 
de seus objetivos e programas. 

A Lei nº 9.096/95 dispõe sobre as 
despesas partidárias de forma esparsa, 
misturando o tema inclusive com outras 
matérias, em capítulos específicos que 
tratam de outros assuntos. 

Outro Capítulo __  DOS GASTOS 
PARTIDÁRIOS 
 
Art._____Constituem gastos 
partidários todos os custos e 



   
 

   
 

 
 
Art. 28.  
(...) 
§4o  Despesas realizadas por 
órgãos partidários municipais ou 
estaduais ou por candidatos 
majoritários nas respectivas 
circunscrições devem ser 
assumidas e pagas 
exclusivamente pela esfera 
partidária correspondente, salvo 
acordo expresso com órgão de 
outra esfera 
partidária.       (Incluído pela Lei 
nº 12.034, de 2009) 
§5o  Em caso de não pagamento, 
as despesas não poderão ser 
cobradas judicialmente dos 
órgãos superiores dos partidos 
políticos, recaindo eventual 
penhora exclusivamente sobre o 
órgão partidário que contraiu a 
dívida executada.        (Incluído 
pela Lei nº 12.034, de 2009) 
 
Art. 44 (...) 
§1º Na prestação de contas dos 
órgãos de direção partidária de 
qualquer nível devem ser 
discriminadas as despesas 
realizadas com recursos do 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A questão da responsabilidade pelas 
despesas partidárias, por exemplo, está 
prevista no art. 28, que está no Capítulo 
VI, que trata “Da Fusão, Incorporação e 
Extinção dos Partidos Politicos”. 
É necessária a previsão de capítulo 
próprio para tratar dos tipos de despesas 
partidárias, de forma geral, e não apenas 
no Capítulo referente ao Fundo Partidário, 
como é atualmente, até porque o Partido 
possui outras receitas que não apenas o 
Fundo Partidário, e com os quais pode 
arcar com o pagamento e custeio de 
despesas. 
A Lei 9096/95 prevê a necessidade de 
serem discriminadas as despesas 
custeadas com o Fundo Partidário para 
fins de efetivo controle da Justiça 
Eleitoral, mas para melhor controle seria 
importante a discriminação de todas as 
despesas realizadas pela agremiação. 
De outro lado, algumas especificidades 
contidas na Resolução nº 23.607/TSE são 
importantes de terem previsão legal, 
como a hipótese de assunção de débito 
por parte dos órgãos partidários, que 
deve ocorrer por meio de termo formal, 
que conte com descrição da dívida e a 

despesas realizadas pelo órgão do 
partido político para a sua 
manutenção e para a consecução de 
seus objetivos e programas. 
 
§1º - Na prestação de contas dos 
órgãos de direção partidária de 
qualquer nível devem ser 
discriminadas todas as despesas 
realizadas pela agremiação, de 
modo a permitir o controle da Justiça 
Eleitoral. 
 
§2º – Os gastos partidários não 
estão sujeitos ao regime das 
licitações previstos em lei, tendo os 
partidos políticos autonomia para a 
contratação e realização de suas 
despesas. 
 
Art._____As despesas realizadas 
por órgãos partidários nas 
respectivas circunscrições devem 
ser assumidas e pagas 
exclusivamente pela esfera 
partidária correspondente, salvo 
acordo expresso com órgão de outra 
esfera partidária.   
 
§1º Em caso de não pagamento, as 
despesas não poderão ser cobradas 
judicialmente dos órgãos superiores 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L12034.htm#art2
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Fundo Partidário, de modo a 
permitir o controle da Justiça 
Eleitoral sobre o cumprimento do 
disposto nos incisos I e IV deste 
artigo. 
 

 
 
 
 
 
Art. 23. Órgãos partidários de 
qualquer esfera podem assumir 
obrigação de outro órgão, 
mediante acordo, expressamente 
formalizado, que deve conter a 
origem e o valor da obrigação 
assumida, os dados e a anuência 
do credor. 
§1º Não podem ser utilizados 
recursos do Fundo Partidário para 
quitação, ainda que parcial, da 
obrigação se o órgão 
partidário originalmente 
responsável estiver impedido de 
receber recursos daquele Fundo. 
§2º O disposto no § 1º não impede 
que os órgãos partidários de 
qualquer esfera assumam 
obrigação de outro órgão mediante 
a utilização de outros recursos. 
§3º A cópia do documento que deu 
origem à obrigação assumida deve 
ser anexada ao acordo. 
§4º O acordo de que trata o caput 
deve ser firmado pelos 
representantes dos respectivos 
órgãos partidários e pelo credor. 

anuência de todos os interessados. 
É importante que na assunção da dívida 
de campanha de candidato, autorizada 
exclusivamente pelo Diretório Nacional, 
nos termos do art.  29, §4º da Lei nº 
9.504/97, conste a origem dos recursos 
que serão utilizados para tal, pois 
normalmente o que ocorre é o Diretório 
Nacional autorizar essa assunção de 
dívida de candidato, para que o mesmo 
possa ter suas contas aprovadas, mas 
não se ocupa de verificar a 
disponibilidade financeira para a 
assunção dessa responsabilidade, 
comprometendo os órgãos partidários 
com dívidas milionárias, que serão objeto 
de execuções e cobranças judiciais.  
Necessário também separar as hipóteses 
de assunção de dívida de outra esfera 
partidária da assunção de dívidas de 
campanha, já que, nada obstante tenham 
que ser formalizadas da mesma maneira, 
somente a dívida de campanha que conta 
com a autorização exclusiva do Diretório 
Nacional. Nas dívidas partidárias, os 
órgãos da agremiação, de qualquer 
esfera, podem assumir débitos uns dos 
outros. A possibilidade de assunção de 

dos partidos políticos, recaindo 
eventual penhora exclusivamente 
sobre o órgão partidário que contraiu 
a dívida executada. 
 
§2º Órgãos partidários de qualquer 
esfera podem assumir obrigação de 
outro órgão da mesma legenda 
partidária, mediante acordo, 
expressamente formalizado, que 
deve conter a origem e o valor da 
obrigação assumida, os dados e a 
anuência do credor, assim como 
cronograma e fonte de recursos 
utilizados para o pagamento. 
 
§3º Celebrado o acordo para a 
assunção da dívida, o órgão devedor 
originário fica desobrigado de 
qualquer responsabilidade. 
 
§ 4º Não podem ser utilizados 
recursos do Fundo Partidário para 
quitação, ainda que parcial, da 
obrigação se o órgão partidário 
originalmente responsável estiver 
impedido de receber recursos 
daquele Fundo, ressalvado o 
pagamento de despesas de 
natureza contínua relativamente ao 
funcionamento e manutenção da 



   
 

   
 

§5º Os órgãos partidários de que 
trata o caput devem registrar em 
suas escriturações os efeitos 
contábeis resultantes da referida 
operação. 
§6º Celebrado o acordo para a 
assunção da dívida, o órgão 
devedor originário fica desobrigado 
de qualquer responsabilidade e 
deve proceder à liquidação do 
respectivo registro contábil em seu 
passivo. 
 
Art. 24. Os débitos de campanha 
não quitados, assumidos pelo 
partido político por decisão do seu 
órgão nacional de direção 
partidária, devem observar os 
critérios estabelecidos no art. 23. 
Parágrafo único. A arrecadação 
financeira de recursos para o 
pagamento de débitos de 
campanha eleitoral deve: 
I - transitar na conta bancária de 
que trata o inciso II do art. 6º; 
II - obrigatoriamente ter sua origem 
identificada; e 
III - sempre estar sujeita aos limites 
e às vedações estabelecidos nesta 
resolução, bem como na Lei nº 
9.096/95 e na Lei nº 9.504/97. 
 

despesas por órgão superior de daqueles 
de nível inferior e que estejam com 
suspensão de repasse de recursos do 
Fundo Partidário (Consulta 5605 de 2015). 
 

agremiação, inclusive honorários de 
contador e advogado. 
 
Art.___Os débitos de campanha não 
quitados, de órgãos partidários e 
candidatos filiados, poderão ser 
assumidos pelo respectivo partido 
político, por decisão da direção 
partidária nacional ou estadual, 
mediante acordo, expressamente 
formalizado, que deve conter a 
origem e o valor da obrigação 
assumida, os dados e a anuência do 
credor, além do cronograma e fonte 
dos recursos utilizados para o 
pagamento.  
 
Parágrafo único – Para que o órgão 
partidário da respectiva 
circunscrição eleitoral responda 
pelas dívidas solidariamente com o 
candidato filiado, os recursos 
indicados pelo órgão acordante, no 
termo de assunção de dívida, 
deverão ser efetivamente 
repassados para esse mesmo fim, 
sob pena de responsabilização da 
esfera partidária omissa. 
 
Art.____As atividades de direção 
exercidas nos órgãos partidários e 
em suas fundações e institutos, bem 



   
 

   
 

como as de assessoramento e as de 
apoio político-partidário, assim 
definidas em normas internas de 
organização, não geram vínculo de 
emprego, não sendo aplicável o 
regime jurídico previsto na 
Consolidação das Leis do Trabalho, 
aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, 
de 1º de maio de 1943, quando 
remuneradas com valor mensal igual 
ou superior a 2 (duas) vezes o limite 
máximo do benefício do Regime 
Geral de Previdência Social.       
 

1
2 

CAPÍTULO II - Do Fundo 
Partidário  
Art. 44. Os recursos oriundos do 
Fundo Partidário serão aplicados: 
 
I - na manutenção das sedes e 
serviços do partido, permitido o 
pagamento de pessoal, a 
qualquer título, observado, do 
total recebido, os seguintes 
limites:                        (Redação 
dada pela Lei nº 13.165, de 2015) 
 
a) 50% (cinquenta por cento) 
para o órgão 
nacional;                      (Incluído 
pela Lei nº 13.165, de 2015) 
 

Art. 17. Constituem gastos 
partidários todos os custos e 
despesas utilizadas pelo órgão do 
partido político para a sua 
manutenção e para a consecução 
de seus objetivos e programas. 
§ 1º Os recursos oriundos do 
Fundo Partidário somente podem 
ser utilizados para o pagamento de 
gastos relacionados (art. 44 da Lei 
nº 9.096/95): 
I - à manutenção das sedes e dos 
serviços do partido, permitido o 
pagamento de pessoal, a qualquer 
título; 
 
 
 

Algumas restrições estipuladas para o 
uso do Fundo Partidário estão a engessar 
os partidos políticos, cada vez mais 
dependentes dele, já que as agremiações 
encontram muita dificuldade em 
arrecadar recursos: vedação de doação 
de pessoas jurídicas; vedação de 
cobrança de contribuição por parte de 
filiados (TSE), que somente pode ocorrer 
de forma voluntária; receio de 
contribuição por parte de particulares... 
É preciso prever a possibilidade de o 
Fundo Partidário poder ser também 
utilizado para pagamento dos termos de 
assunção de dívida, para que não haja 

Proposta do GT Art. ___Os recursos oriundos do 
Fundo Partidário serão utilizados 
para o pagamento de gastos 
relacionados: 
 
I - à manutenção das sedes e dos 
serviços do partido, permitido o 
pagamento de pessoal, a qualquer 
título, observado, do total recebido, 
os seguintes limites:                         
 
a) 50% (cinquenta por cento) para o 
órgão nacional;                       
 
b) 60% (sessenta por cento) para 
cada órgão estadual e 
municipal;                            
 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13165.htm#art3
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http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13165.htm#art3
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13165.htm#art3
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b) 60% (sessenta por cento) para 
cada órgão estadual e 
municipal;                           (Incluí
do pela Lei nº 13.165, de 2015) 
 
II - na propaganda doutrinária e 
política; 
 
III - no alistamento e campanhas 
eleitorais; 
 
IV - na criação e manutenção de 
instituto ou fundação de pesquisa 
e de doutrinação e educação 
política, sendo esta aplicação de, 
no mínimo, vinte por cento do 
total recebido. 
 
V - na criação e manutenção de 
programas de promoção e 
difusão da participação política 
das mulheres, criados e 
executados pela Secretaria da 
Mulher ou, a critério da 
agremiação, por instituto com 
personalidade jurídica própria 
presidido pela Secretária da 
Mulher, em nível nacional, 
conforme percentual que será 
fixado pelo órgão nacional de 
direção partidária, observado o 
mínimo de 5% (cinco por cento) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
II - à propaganda doutrinária e 
política; 
 
III - ao alistamento e às campanhas 
eleitorais; 
 
IV - à criação e à manutenção de 
instituto ou fundação de pesquisa e 
de doutrinação e educação 
política; 
 
 
 
 
 
V - à criação e à manutenção de 
programas de promoção e difusão 
da participação política das 
mulheres; 
 
 
 
 

qualquer dúvida sobre isso. 
No que se refere ao pagamento de multas, 
juros e correção monetária, deve também 
ser possibilitado esse pagamento com o 
Fundo Partidário, mas, sendo decorrentes 
de ato negligente, de má-fé ou má gestão, 
deve tal valor ser cobrado, em regresso, 
do respectivo responsável. 
Quanto ao valor destinado aos programas 
de promoção e difusão da participação 
política das mulheres, é importante fixar 
um patamar máximo de gastos com 
despesas comuns com o partido político, 
já que é muito difícil para a agremiação 
montar, para cada esfera partidária, uma 
estrutura independente.  
Importante também prever 
expressamente na lei a obrigação de 
destinar às candidaturas femininas 30% 
dos recursos provenientes do Fundo 
Partidário usados nas eleições.  
 
 
 
 
 

II - à propaganda doutrinária e 
política; 
 
III - ao alistamento e às campanhas 
eleitorais; 
 
IV - à criação e à manutenção de 
instituto ou fundação de pesquisa e 
de doutrinação e educação política, 
sendo esta aplicação de, no mínimo, 
10% (dez por cento) do total 
recebido; 
 
V - à criação e à manutenção de 
programas de promoção e difusão 
da participação política das 
mulheres, criados e executados pela 
Secretaria da Mulher ou, a critério da 
agremiação, por instituto com 
personalidade jurídica própria 
presidido pela Secretária da Mulher, 
em nível nacional, conforme 
percentual que será fixado pelo 
órgão nacional de direção partidária, 
observado o mínimo de 5% (cinco 
por cento) do total;     
 
VI - ao pagamento de mensalidades, 
anuidades e congêneres devidos a 
organismos partidários 
internacionais que se destinem ao 
apoio à pesquisa, ao estudo e à 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13165.htm#art3
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do total;     (Redação dada pela 
Lei nº 13.877, de 2019) 
 
VI - no pagamento de 
mensalidades, anuidades e 
congêneres devidos a 
organismos partidários 
internacionais que se destinem 
ao apoio à pesquisa, ao estudo e 
à doutrinação política, aos quais 
seja o partido político 
regularmente filiado; (Incluído 
pela Lei nº 13.165, de 2015) 
 
VII - no pagamento de despesas 
com alimentação, incluindo 
restaurantes e 
lanchonetes. (Incluído pela Lei nº 
13.165, de 2015) 
 
VIII - na contratação de serviços 
de consultoria contábil e 
advocatícia e de serviços 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 candidatos do 
partido, eleitos ou não, 
relacionados exclusivamente ao 

 
 
 
 
 
 
 
 
VI - ao pagamento de 
mensalidades, anuidades e 
congêneres devidos a organismos 
partidários internacionais que se 
destinem ao apoio à pesquisa, ao 
estudo e à doutrinação política, aos 
quais o partido político seja 
regularmente filiado; 
 
 
 
VII - ao pagamento de despesas 
com alimentação, incluindo 
restaurantes e lanchonetes; 
 
 
 
VIII - na contratação de serviços de 
consultoria contábil e advocatícia e 
de serviços para atuação 
jurisdicional em ações de controle 
de constitucionalidade e em 
demais processos judiciais e 
administrativos de interesse 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

doutrinação política, aos quais o 
partido político seja regularmente 
filiado; 
 
VII - ao pagamento de despesas 
com alimentação, incluindo 
restaurantes e lanchonetes; 
 
VIII - na contratação de serviços de 
consultoria contábil e advocatícia e 
de serviços 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 candidatos 
do partido, eleitos ou não, 
relacionados exclusivamente ao 
processo eleitoral; 
 
IX - na compra ou na locação de 
bens móveis e imóveis, bem como 
na edificação ou na construção de 
sedes e afins, e na realização de 
reformas e outras adaptações 
nesses bens; 
 
X - no custeio de impulsionamento, 
para conteúdos contratados 
diretamente com provedor de 
aplicação de internet com sede e 
foro no país, incluída a priorização 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Lei/L13877.htm#art1
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processo eleitoral;      (Incluído 
pela Lei nº 13.877, de 2019) 
 
IX - (VETADO);     (Incluído pela 
Lei nº 13.877, de 2019) 
 
X - 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;    (Incluído pela Lei nº 
13.877, de 2019) 
 
XI - no custeio de 
impulsionamento, para 
conteúdos contratados 
diretamente com provedor de 
aplicação de internet com sede e 
foro no País, incluída a 
priorização paga de conteúdos 
resultantes de aplicações de 
busca na internet, mediante o 
pagamento por meio de boleto 
bancário, de depósito identificado 
ou de transferência eletrônica 
diretamente para conta do 
provedor, o qual deve manter 
conta bancária específica para 
receber recursos dessa natureza, 
proibido nos 180 (cento e oitenta) 

partidário, bem como nos litígios 
que envolvam candidatos do 
partido, eleitos ou não, 
relacionados exclusivamente ao 
processo eleitoral; 
 
 
 
 
 
IX - na compra ou na locação de 
bens móveis e imóveis, bem como 
na edificação ou na construção de 
sedes e afins, e na realização de 
reformas e outras adaptações 
nesses bens; 
 
X - no custeio de impulsionamento, 
para conteúdos contratados 
diretamente com provedor de 
aplicação de internet com sede e 
foro no país, incluída a priorização 
paga de conteúdos resultantes de 
aplicações de busca na internet, 
mediante o pagamento por meio de 
boleto bancário, de depósito 
identificado ou de transferência 
eletrônica diretamente para conta 
do provedor, o qual deve manter 
conta bancária específica para 
receber recursos dessa natureza, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

paga de conteúdos resultantes de 
aplicações de busca na internet, 
mediante o pagamento por meio de 
boleto bancário, de depósito 
identificado ou de transferência 
eletrônica diretamente para conta do 
provedor, o qual deve manter conta 
bancária específica para receber 
recursos dessa natureza, proibido 
nos 180 (cento e oitenta) dias 
anteriores à eleição. 
 
XI – no pagamento de obrigações e 
débitos assumidos de órgãos 
partidários, relacionados ou não às 
eleições, bem como de dívidas de 
candidatos filiados, esses últimos 
exclusivamente por débitos de 
campanha eleitoral, nos termos dos 
arts. _____ e ______. 
 
§ 1º - Caso os recursos do Fundo 
Partidário sejam utilizados para a 
quitação de multas relativas a ilícitos 
penais ou para a quitação de 
encargos decorrentes de 
inadimplência de pagamentos, tais 
como multa de mora, atualização 
monetária ou juros, deverão ser 
objeto de ação de regresso contra os 
respectivos responsáveis, sob pena 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Lei/L13877.htm#art1
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dias anteriores à 
eleição.       (Incluído pela Lei nº 
13.877, de 2019) 
 
§1º Na prestação de contas dos 
órgãos de direção partidária de 
qualquer nível devem ser 
discriminadas as despesas 
realizadas com recursos do 
Fundo Partidário, de modo a 
permitir o controle da Justiça 
Eleitoral sobre o cumprimento do 
disposto nos incisos I e IV deste 
artigo. 
 
§2º A Justiça Eleitoral pode, a 
qualquer tempo, investigar sobre 
a aplicação de recursos oriundos 
do Fundo Partidário. 
 
§3o  Os recursos de que trata 
este artigo não estão sujeitos ao 
regime da Lei no 8.666, de 21 de 
junho de 1993, tendo os partidos 
políticos autonomia para 
contratar e realizar 
despesas.                 (Redação 
dada pela Lei nº 12.891, de 2013) 
 
§ 4o  Não se incluem no cômputo 
do percentual previsto no inciso I 
deste artigo encargos e tributos 

proibido nos 180 (cento e oitenta) 
dias anteriores à eleição. 
 
§2º Os recursos do Fundo 
Partidário não podem ser utilizados 
para a quitação de multas relativas 
a atos infracionais, ilícitos penais, 
administrativos ou eleitorais ou 
para a quitação de encargos 
decorrentes de inadimplência de 
pagamentos, tais como multa de 
mora, atualização monetária ou 
juros. 
 
§3º Os recursos do Fundo 
Partidário, ainda que depositados 
na conta bancária prevista no 
inciso I do art. 6º, são 
impenhoráveis e não podem ser 
dados em garantia. 
 
Art. 20. Os órgãos nacionais dos 
partidos devem destinar, no 
mínimo, 20% (vinte por cento) do 
total de recursos do Fundo 
Partidário recebidos no exercício 
financeiro para criação ou 
manutenção de instituto ou 
fundação de pesquisa, de 
doutrinação e educação política. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

de responsabilização pessoal do 
gestor omisso. 
 
 
§ 2º - Os recursos do Fundo 
Partidário são impenhoráveis e não 
podem ser dados em garantia. 
 
§3º- Não se incluem no cômputo do 
percentual previsto no inciso I deste 
artigo encargos e tributos de 
qualquer natureza, nem as despesas 
e os gastos relacionados à 
contratação de serviços ou produtos 
prestados ou fornecidos por 
terceiros autônomos, sem vínculo 
trabalhista, salvo se for comprovada 
fraude.  
 
§4º - Não serão computados, para 
fins do inciso I deste artigo, o 
ressarcimento de despesas 
comprovadamente realizadas no 
desempenho de atividades 
partidárias.  
  
Art. _____ Os órgãos nacionais dos 
partidos devem destinar, no mínimo, 
20% (vinte por cento) do total de 
recursos do Fundo Partidário 
recebidos no exercício financeiro 
para criação ou manutenção de 
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de qualquer 
natureza.                 (Incluído 
pela Lei nº 12.034, de 2009) 
 
§ 5o  O partido político que não 
cumprir o disposto no inciso V 
do caput deverá transferir o saldo 
para conta específica, sendo 
vedada sua aplicação para 
finalidade 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 previsto no 
inciso V do caput, a ser aplicado 
na mesma 
finalidade.                  (Redação 
dada pela Lei nº 13.165, de 2015) 
 
§ 5o-A.  A critério das 
agremiações partidárias, os 
recursos a que se refere o inciso 
V poderão ser acumulados em 
diferentes exercícios financeiros, 
mantidos em contas bancárias 
específicas, para utilização futura 
em campanhas eleitorais de 
candidatas do partido.   (Incluído 
pela Lei nº 13.165, de 
2015)    (Vide ADIN Nº 5.617) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

instituto ou fundação de pesquisa, 
de doutrinação e educação política. 
§ 1º No exercício financeiro em que 
a fundação ou o instituto não 
despender a totalidade dos recursos 
que lhe forem destinados, a eventual 
sobra pode ser revertida para outras 
atividades partidárias previstas nos 
termos da lei. 
 
§ 2º Inexistindo instituto ou fundação 
de pesquisa, de doutrinação e de 
educação política, o percentual 
estabelecido deve ser levado à conta 
especial do Diretório Nacional do 
partido político, permanecendo 
bloqueada até que se verifique a 
criação da referida entidade. 
 
Art. ___ Os órgãos partidários 
devem destinar, no mínimo, 5% 
(cinco por cento) do total de recursos 
do Fundo Partidário recebidos no 
exercício financeiro para criação ou 
manutenção de programas de 
promoção e difusão da participação 
política das mulheres. 
 
§ 1º É vedada a aplicação dos 
recursos previstos no caput para 
finalidade diversa, sendo que, caso 
não aplicados para tal fim, em sua 
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§6o  No exercício financeiro em 
que a fundação ou instituto de 
pesquisa não despender a 
totalidade dos recursos que lhe 
forem assinalados, a eventual 
sobra poderá ser revertida para 
outras atividades partidárias, 
conforme previstas 
no caput deste artigo.   (Incluído 
pela Lei nº 12.891, de 2013) 
 
§7o  A critério da secretaria da 
mulher ou, inexistindo a 
secretaria, a critério da fundação 
de pesquisa e de doutrinação e 
educação política, os recursos a 
que se refere o inciso V 
do caput poderão ser 
acumulados em diferentes 
exercícios financeiros, mantidos 
em contas bancárias específicas, 
para utilização futura em 
campanhas eleitorais de 
candidatas do partido, não se 
aplicando, neste caso, o disposto 
no § 5o. (Incluído pela Lei nº 
13.165, de 2015)       (Vide ADIN 
Nº 5.617) 

 

 
 
 
 
§1º No exercício financeiro em que 
a fundação ou o instituto não 
despender a totalidade dos 
recursos que lhe forem 
assinalados, a eventual sobra 
pode ser revertida para outras 
atividades partidárias previstas 
no art. 44 da Lei nº 9.096/1995, 
observando-se que: 
 
I - as sobras devem ser apuradas 
até o fim do exercício financeiro e 
devem ser integralmente 
transferidas para a conta bancária 
destinada à movimentação dos 
recursos derivados do Fundo 
Partidário, no mês de janeiro do 
exercício seguinte; 
II - o valor das sobras transferido 
não deve ser computado para 
efeito do cálculo previsto neste 
artigo; e 
III - o valor das sobras deve ser 
computado para efeito dos cálculos 
previstos nos arts. 21 e 22. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

totalidade, no respectivo exercício, 
deverão ser aplicados dentro do 
exercício financeiro subsequente, 
sob pena de acréscimo de 12,5% 
(doze inteiros e cinco décimos por 
cento), a ser aplicado na mesma 
finalidade.               
 
§ 2º É permitida a aplicação de 
recursos a que se refere este artigo 
no rateio de despesas do respectivo 
órgão partidário, até o limite de 20% 
(vinte por cento) do total, desde que 
comprovada a efetiva utilização para 
tal fim e com apresentação dos 
respectivos documentos fiscais. 
 
Art. _____Em anos eleitorais, os 
partidos políticos, em cada esfera, 
devem destinar ao financiamento de 
campanhas de suas candidatas no 
mínimo 30% (trinta por cento) dos 
gastos totais contratados nas 
campanhas eleitorais com recursos 
do Fundo Partidário, incluídos nesse 
valor os recursos a que se refere o 
inciso V do art. _____. 
 
§ 1º Havendo percentual mais 
elevado de candidaturas femininas, 
a aplicação de recursos a que se 
refere o caput deve alcançar a 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2013/Lei/L12891.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2013/Lei/L12891.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13165.htm#art3
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13165.htm#art3
http://www.stf.jus.br/portal/peticaoInicial/verPeticaoInicial.asp?base=ADIN&s1=5617&processo=5617
http://www.stf.jus.br/portal/peticaoInicial/verPeticaoInicial.asp?base=ADIN&s1=5617&processo=5617
http://www.stf.jus.br/portal/peticaoInicial/verPeticaoInicial.asp?base=ADIN&s1=5617&processo=5617
http://www.stf.jus.br/portal/peticaoInicial/verPeticaoInicial.asp?base=ADIN&s1=5617&processo=5617
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9096.htm#art44


   
 

   
 

§2º Inexistindo instituto ou 
fundação de pesquisa, de 
doutrinação e de educação 
política, o percentual estabelecido 
no inciso IV do art. 44 da Lei nº 
9.096/95 deve ser levado à conta 
especial do Diretório Nacional do 
partido político, permanecendo 
bloqueada até que se verifique a 
criação da referida entidade. 
 
Art. 21. No caso de utilização dos 
recursos oriundos do Fundo 
Partidário para o pagamento de 
despesas com pessoal, a qualquer 
título, inclusive mediante locação 
de mão de obra, devem ser 
observados os seguintes limites 
relativos ao total do Fundo 
Partidário recebido no exercício 
financeiro em cada nível de 
direção: 

I - 50% (cinquenta por cento) para 
o órgão nacional; e 

II - 60% (sessenta por cento) para 
cada órgão estadual e municipal. 

§1º As despesas e os gastos 
relacionados à contratação de 
serviços ou produtos prestados ou 
fornecidos por terceiros 

mesma proporção de candidaturas 
femininas existentes. 
 
Art. ____ A Justiça Eleitoral pode, a 
qualquer tempo, investigar sobre a 
aplicação de recursos oriundos do 
Fundo Partidário e realização de 
gastos pelos partidos políticos. 
 
  
 
 
 
 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9096.htm#art44
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autônomos, sem vínculo 
trabalhista, não devem ser 
considerados para efeito da 
aferição do limite previsto neste 
artigo, salvo se for comprovada 
fraude. 

§2º A fiscalização do limite de que 
trata este artigo será feita nas 
prestações de contas anuais, 
apresentadas pelos partidos 
políticos em cada esfera de direção 
partidária. 

§3º Não se incluem no cômputo do 
percentual previsto neste artigo 
encargos e tributos de qualquer 
natureza. 

§4º As atividades de direção 
exercidas nos órgãos partidários, 
bem como as de assessoramento 
e as de apoio político-partidário, 
assim definidas em normas 
internas de organização, não 
geram vínculo de emprego, não 
sendo aplicável o regime jurídico 
previsto na Consolidação das Leis 
do Trabalho, aprovada 
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de 
maio de 1943, quando 
remuneradas com valor mensal 
igual ou superior a 2 (duas) vezes 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del5452.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del5452.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del5452.htm


   
 

   
 

o limite máximo do benefício do 
Regime Geral de Previdência 
Social. 
 
§5º O partido político poderá 
ressarcir despesas 
comprovadamente realizadas no 
desempenho de atividades 
partidárias e deverá manter 
registro contábil de todos os 
dispêndios efetuados, sem 
computar esses valores para os 
fins no caput deste artigo (art. 44-
A, parágrafo único, da Lei nº 
9.096/95). 
 
§6º Para a comprovação do 
ressarcimento a que se refere o § 
5º deste artigo, a Justiça Eleitoral 
poderá requerer provas adicionais 
para atestar a realização do gasto, 
na forma do art. 18 desta 
resolução. 

Art. 22. Os órgãos partidários 
devem destinar, no mínimo, 5% 
(cinco por cento) do total de 
recursos do Fundo Partidário 
recebidos no exercício financeiro 
para criação ou manutenção de 
programas de promoção e difusão 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9096.htm#art44a
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9096.htm#art44a
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9096.htm#art44a


   
 

   
 

da participação política das 
mulheres. 
 
§1º Os recursos destinados aos 
programas de promoção e difusão 
da participação política das 
mulheres podem ser executados 
pela Secretaria da Mulher ou, a 
critério da agremiação partidária, 
por instituto com personalidade 
jurídica própria presidido pela 
Secretaria da Mulher, em nível 
nacional, conforme percentual que 
será fixado pelo órgão nacional de 
direção partidária, observado o 
mínimo de cinco por cento do 
total (art. 44, inciso V, da Lei nº 
9.096/95). 
 
§2º Na hipótese prevista no § 1º 
deste artigo, caso seja criado 
instituto com personalidade 
jurídica própria, os dirigentes 
devem constar do processo de 
prestação de contas e ser 
representados por advogados. 
 
§3º O partido político que não 
cumprir o disposto no caput deve 
transferir o saldo para conta 
bancária de que trata o inciso IV do 
art. 6º, sendo vedada sua 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9096.htm#art44
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9096.htm#art44


   
 

   
 

aplicação para finalidade diversa, 
de modo que o saldo 
remanescente deve ser aplicado 
dentro do exercício financeiro 
subsequente, sob pena de 
acréscimo de 12,5% (doze inteiros 
e cinco décimos por cento) do valor 
previsto no caput, a ser aplicado na 
mesma finalidade (art. 44, § 5º, da 
Lei nº 9.096/95). 
 
§4º Na hipótese do § 3º, o partido 
fica impedido de utilizar qualquer 
dos valores mencionados para 
finalidade diversa. 
 
§5º A aplicação de recursos a que 
se refere este artigo, além da 
contabilização em rubrica própria 
do plano de contas aprovado pelo 
TSE, deve estar comprovada 
mediante a apresentação de 
documentos fiscais em que conste 
expressamente a finalidade da 
aplicação, vedada a comprovação 
mediante o rateio de despesas 
ordinárias, tais como água, luz, 
telefone, aluguel e similares. 
 
§6º Em anos eleitorais, os partidos 
políticos, em cada esfera, devem 
destinar ao financiamento de 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9096.htm#art44
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9096.htm#art44


   
 

   
 

campanhas de suas candidatas no 
mínimo 30% dos gastos totais 
contratados nas campanhas 
eleitorais com recursos do Fundo 
Partidário, incluídos nesse valor os 
recursos a que se refere o inciso V 
do art. 44 da Lei nº 9.096/1995. 
 
§7º Havendo percentual mais 
elevado de candidaturas 
femininas, a aplicação de recursos 
a que se refere o parágrafo anterior 
deve alcançar a mesma proporção 
de candidaturas femininas 
existentes. 
 
§8º Na apuração do cumprimento 
do percentual de que trata o caput, 
devem ser consideradas as 
despesas que promovam 
efetivamente o incentivo à 
participação feminina na política, 
vedado o cômputo da contratação 
de serviços administrativos 
prestados por mulheres. 

DESPESAS DE CAMPANHA 
1
3 

Art. 22-A. § 2º Cumprido o 
disposto no § 1º deste artigo e no 
§ 1º do art. 22, ficam os 
candidatos autorizados a 
promover a arrecadação de 
recursos financeiros e a realizar 

Art. 36. Os gastos de campanha 
por partido político ou candidato 
somente poderão ser efetivados a 
partir da data da realização da 
respectiva convenção partidária, 
observado o preenchimento dos 

Em virtude do encurtamento do prazo das 
campanhas eleitorais, vincular a 
arrecadação de recursos estimáveis e a 
realização de despesas de à abertura da 
conta bancária prejudica 
desnecessariamente o início lícito das 

Aproveitamento 
da lei 

Art. ______. É obrigatório para o 
partido e para os candidatos abrir 
conta bancária específica para 
registrar todo o movimento 
financeiro da campanha. 
 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9096.htm#art44
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as despesas necessárias à 
campanha eleitoral.                    
(Redação dada pela Lei nº 
13.165, de 2015) 

pré-requisitos de que trata o art. 3º, 
inciso I, alíneas "a" até "c" e inciso 
II, alíneas "a" até "c" desta 
Resolução.  
 
Art. 3º A arrecadação de recursos 
para campanha eleitoral de 
qualquer natureza deverá observar 
os seguintes pré-requisitos: 
I - para candidatos: 
a) requerimento do registro de 
candidatura; 
b) inscrição no Cadastro Nacional 
da Pessoa Jurídica (CNPJ); 
c) abertura de conta bancária 
específica destinada a registrar a 
movimentação financeira de 
campanha; 
 
 

campanhas, podendo, em contrapartida, 
beneficiar quem, eventualmente, em 
detrimento dos demais, arrecade 
recursos estimáveis e realize gastos 
antes da abertura da conta bancária de 
campanha. 
Assim, propõe-se que os candidatos 
possam arrecadar recursos estimáveis e 
realizar despesas, desde que não haja 
desembolso de recursos, antes da 
abertura e trânsito de recursos pela conta 
de campanha, para quaisquer hipóteses 
de gastos eleitorais e não apenas no caso 
das chamadas despesas preparatórias 
para a instalação de comitês de 
campanha e criação de página na Internet 
(art. 36, § 2º, da Resolução TSE nº 
23.553/2017). 

§ 1º Os bancos são obrigados a: 
 
I - acatar, em até 03 (três) dias, o 
pedido de abertura de conta de 
qualquer candidato escolhido em 
convenção, sendo-lhes vedado 
condicioná-la a depósito mínimo e à 
cobrança de taxas ou de outras 
despesas de manutenção; 
  
II - identificar, nos extratos bancários 
das contas correntes a que se refere 
o caput, o CPF ou o CNPJ do 
doador. 
 
III - encerrar a conta bancária no final 
do ano da eleição, transferindo a 
totalidade do saldo existente para a 
conta bancária do órgão de direção 
indicado pelo partido, na forma 
prevista nesta lei, e informar o fato à 
Justiça Eleitoral. 
 
§ 2º. Cumprido o disposto no § 1o 
deste artigo, ficam os candidatos 
autorizados a promover a 
arrecadação de recursos estimáveis 
e a realizar as despesas necessárias 
à campanha eleitoral.  
 

1
4 

Lei 9.504/97 
 

 É importante manter o dispositivo que 
prevê a fixação máxima de gastos, a ser 

Aproveitamento 
da lei 

Art. ____ Os limites de gastos de 
campanha serão definidos em lei e 



   
 

   
 

Art. 18 Os limites de gastos de 
campanha serão definidos em lei 
e divulgados pelo Tribunal 
Superior Eleitoral em cada 
eleição 

feita mediante resolução da Justiça 
Eleitoral. 

divulgados pelo Tribunal Superior 
Eleitoral em cada eleição 

1
5 

Sem dispositivo correspondente Sem dispositivo correspondente Nas Eleições de 2018 e 2020 houve grande 
dificuldade, especialmente no início da 
campanha, para que os prestadores de 
conta conseguissem impulsionar e pagar 
pelo impulsionamento de conteúdos pela 
Internet. 
Além disso, o Facebook costuma deixar 
créditos eventualmente adquiridos pelo 
pré-candidato na pré-campanha como 
saldo na conta posteriormente 
configurada com o CNPJ de campanha, 
na hipótese dos valores não terem sido 
consumidos na pré-campanha. Isso 
costuma gerar diligências e 
apontamentos nas prestações de contas, 
por falha exclusiva do Facebook, que não 
separa as contas da pessoa física do pré-
candidato da figura do candidato 
(relativas ao seu CNPJ), misturando 
créditos de anúncios da pré-campanha e 
da campanha. 
 
Assim, propõe-se que seja permitido o 
pagamento de despesas com 
impulsionamento em valor a ser definido 
pelo TSE com pagamento por cartão de 
crédito do candidato ou do administrador 

Aproveitamento 
da lei 

 
Art_____. As despesas com o 
impulsionamento de conteúdos 
poderão ser pagas com cartão de 
crédito ou débito da pessoa física do 
candidato ou do administrador 
financeiro de campanha, desde que 
os gastos sejam comprovadamente 
reembolsados com recursos que 
tenham transitado pela conta 
bancária de campanha. 



   
 

   
 

financeiro, desde que os respectivos 
valores sejam comprovados e 
reembolsados com recursos que tenham 
transitado pela conta bancária de 
campanha. Isso permitiria a declaração e 
transparência das receitas e despesas 
correlatas. 

1
6 

Art. 26. [...] 
§ 4º  As despesas com 
consultoria, assessoria e 
pagamento de honorários 
realizadas em decorrência da 
prestação de serviços 
advocatícios e de contabilidade 
no curso das campanhas 
eleitorais serão consideradas 
gastos eleitorais, mas serão 
excluídas do limite de gastos de 
campanha.      
§ 5º  Para fins de pagamento das 
despesas de que trata este 
artigo, inclusive as do § 4º deste 
artigo, poderão ser utilizados 
recursos da campanha, do 
candidato, do fundo partidário ou 
do FEFC.  

Art. 35. [...] 
§ 3º As despesas com consultoria, 
assessoria e pagamento de 
honorários realizadas em 
decorrência da prestação de 
serviços advocatícios e de 
contabilidade no curso das 
campanhas eleitorais serão 
consideradas gastos eleitorais, 
mas serão excluídas do limite de 
gastos de campanha (Lei nº 
9.504/1997, art. 26, § 4º). 
§ 4º Para fins de pagamento das 
despesas de que trata o parágrafo 
anterior, poderão ser utilizados 
recursos da campanha, do 
candidato, do Fundo Partidário ou 
do FEFC (Lei nº 9.504/1997, art. 
26, § 5º). 

A alteração decorrente da Lei nº 
13.877/2019 excluiu dos limites de 
campanha quaisquer tipos de gastos com 
advogado. A exclusão é bem ampla e 
engloba gastos consultivos e judiciais: 
 
Art. 18-A. 
[...] 
Parágrafo único. Para fins do disposto no 
caput deste artigo, os gastos 
advocatícios e de contabilidade 
referentes a consultoria, assessoria e 
honorários, relacionados à prestação de 
serviços em campanhas eleitorais e em 
favor destas, bem como em processo 
judicial decorrente de defesa de 
interesses de candidato ou partido 
político, não estão sujeitos a limites de 
gastos ou a limites que possam impor 
dificuldade ao exercício da ampla defesa. 
 
Redação semelhante e ampla é utilizada 
para permitir que pessoas físicas paguem 
honorários de advogados por atuação 
consultiva e judicial, sem que isso 

Aproveitamento 
da lei 

 
Art. ______. As despesas com 
consultoria, assessoria, contencioso 
e pagamento de honorários 
realizadas em decorrência da 
prestação de serviços advocatícios e 
de contabilidade contratados no 
curso das campanhas eleitorais 
serão consideradas gastos 
eleitorais, mas serão excluídas do 
limite de gastos de campanha. 
      
§ ____. Para fins de pagamento das 
despesas de que trata este artigo, 
poderão ser utilizados recursos da 
campanha, do candidato, do fundo 
partidário ou do FEFC, nos termos 
desta lei. 
 
§ _____. O pagamento efetuado por 
pessoas físicas, candidatos ou 
partidos em decorrência de 
honorários de serviços advocatícios 
e de contabilidade, relacionados à 
prestação de serviços em 



   
 

   
 

constitua doação de campanha e seja 
considerado no limite de doações 
previsto no art. 23, § 1º, da Lei nº 9.504/07: 
 
Art. 23. 
[...] 
§ 10.  O pagamento efetuado por pessoas 
físicas, candidatos ou partidos em 
decorrência de honorários de serviços 
advocatícios e de contabilidade, 
relacionados à prestação de serviços em 
campanhas eleitorais e em favor destas, 
bem como em processo judicial 
decorrente de defesa de interesses de 
candidato ou partido político, não será 
considerado para a aferição do limite 
previsto no § 1º deste artigo e não 
constitui doação de bens e serviços 
estimáveis em dinheiro.  
 
O problema reside naquilo que a lei diz 
que constitui gasto de campanha e que 
pode ser pago com recursos públicos. 
Nesse ponto, o objeto parece ser menor e 
só inclui atuação em favor de campanhas: 
 
Art. 26. 
[...] 
§ 4º  As despesas com consultoria, 
assessoria e pagamento de honorários 
realizadas em decorrência da prestação 
de serviços advocatícios e de 

campanhas eleitorais e em favor 
destas, bem como em processo 
judicial decorrente de defesa de 
interesses de candidato ou partido 
político, não será considerado para a 
aferição do limite previsto para 
doação de campanha, nem, 
tampouco, será considerado para 
efeitos de teto de gastos. 
 
 
 
 



   
 

   
 

contabilidade no curso das campanhas 
eleitorais serão consideradas gastos 
eleitorais, mas serão excluídas do limite 
de gastos de campanha.     (Incluído pela 
Lei nº 13.877, de 2019) 
§ 5º  Para fins de pagamento das 
despesas de que trata este artigo, 
inclusive as do § 4º deste artigo, poderão 
ser utilizados recursos da campanha, do 
candidato, do fundo partidário ou do 
FEFC. 
 
O ideal é deixar claro que as despesas 
com o contencioso das campanhas 
também são gastos eleitorais. 

1
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Sem dispositivo 
correspondente 

Art. 17. 
§ 2º É vedado o repasse de 
recursos do FEFC, dentro ou 
fora da circunscrição, por 
partidos políticos ou 
candidatos: 
I - não pertencentes à mesma 
coligação; e/ou 
II - não coligados. 

A vedação ao repasse de recursos do 
FEFC para candidatos e partidos não 
coligados objetiva evitar desvio de 
finalidade na transferência de recursos a 
partidos e candidatos que não tenham 
qualquer relação no pleito com quem 
efetua o repasse. 
Todavia, o disposto no art. 17, § 2º, da 
Res. TSE nº 23.607/19 tem sido aplicado 
inúmeras vezes para vedar qualquer tipo 
de transferência. 
Esse entendimento ignora a lógica de que 
as campanhas majoritárias recebem mais 
recursos públicos e costumam auxiliar na 
realização das campanhas proporcionais, 
com a produção de material impresso e 
programas de rádio e televisão, por 

Aproveitament
o da lei 

Art._______ O candidato ao cargo 
majoritário e os partidos que 
compõem a respectiva coligação 
podem realizar gastos em favor dos 
candidatos proporcionais e dos 
partidos integrantes da coligação 
majoritária. 
 
 



   
 

   
 

exemplo. 
E que gastos assim realizados, na 
perspectiva de fortalecer as campanhas 
proporcionais, acabam por beneficiar e 
favorecer a campanha majoritária. 
Proibir que a campanha majoritária realize 
gastos em favor de campanhas 
proporcionais de candidatos 
pertencentes a partidos com os quais há 
coligação na majoritária, dificulta a 
realização tanto dessa como das 
campanhas proporcionais. Outrossim, as 
campanhas proporcionais, em regra, não 
são destinatárias de recursos públicos. 
É preciso, pois, garantir que a campanha 
majoritária ou mesmo o respectivo 
partido possa realizar gastos em favor 
das candidaturas proporcionais 
pertencentes aos partidos políticos 
coligados na majoritária. 
 

RITO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS SEM MOVIMENTAÇÃO/SIMPLIFICADA E OMISSAS 
1
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Lei. 9504/97 
 
Art. 30. O partido político, através 
de seus órgãos nacionais, 
regionais e municipais, deve 
manter escrituração contábil, de 
forma a permitir o conhecimento 
da origem de suas receitas e a 
destinação de suas despesas. 
 

Art. 6º Os partidos políticos, nos 
termos dos parágrafos deste 
artigo, devem abrir contas 
bancárias para a movimentação 
financeira das receitas de acordo 
com a sua origem, destinando 
contas bancárias específicas para 
a movimentação dos recursos 
provenientes: 
[...] 

Alterações recentes na Lei n° 9.096/95, 
ocorrida nos anos de 2019 e 2020, teve a 
finalidade de desburocratizar a prestação 
de contas dos partidos políticos 
municipais que não realizaram 
movimentação financeira ou estimável.  
A referida Lei prevê expressamente em 
seu art. 32, §4°, que “os órgãos 
partidários municipais que não hajam 
movimentado recursos financeiros ou 

Aproveitamento 
de Resolução 

Art. ____. Os partidos políticos, 
através de seus órgãos nacionais, 
regionais e municipais, devem 
manter escrituração contábil digital, 
de forma a permitir o conhecimento 
da origem de suas receitas e a 
destinação de suas despesas, 
observando as regras fixadas pela 
Secretaria da Receita Federal do 
Brasil e Conselho Federal de 



   
 

   
 

Art. 32.  O partido está obrigado 
a enviar, anualmente, à Justiça 
Eleitoral, o balanço contábil do 
exercício findo, até o dia 30 de 
junho do ano seguinte.            
(Redação dada pela Lei nº 
13.877, de 2019) 
§ 1º O balanço contábil do órgão 
nacional será enviado ao Tribunal 
Superior Eleitoral, o dos órgãos 
estaduais aos Tribunais 
Regionais Eleitorais e o dos 
órgãos municipais aos Juízes 
Eleitorais. 
§ 2º A Justiça Eleitoral determina, 
imediatamente, a publicação dos 
balanços na imprensa oficial, e, 
onde ela não exista, procede à 
afixação dos mesmos no Cartório 
Eleitoral. 
§3° (Revogado). (Redação dada 
pela Lei nº 13.165, de 2015) 
§ 4º Os órgãos partidários 
municipais que não hajam 
movimentado recursos 
financeiros ou arrecadado bens 
estimáveis em dinheiro ficam 
desobrigados de prestar contas à 
Justiça Eleitoral e de enviar 
declarações de isenção, 
declarações de débitos e créditos 
tributários federais ou 

§ 4º Na hipótese de inexistência de 
movimentação de recursos de 
determinada espécie, o partido 
político deve apresentar certidão 
específica, emitida por ele próprio 
ou pela(s) esfera(s) partidária(s) 
hierarquicamente superior(es) e 
subscrita pelo presidente e pelo 
tesoureiro do partido, responsáveis 
pela movimentação financeira no 
exercício financeiro das contas e 
seus respectivos substitutos, caso 
tenha ocorrida a substituição no 
período. 
[...] 
§ 6º As instituições financeiras que 
mantiverem conta bancária de 
partido político devem fornecer 
mensalmente à Justiça Eleitoral os 
extratos eletrônicos do movimento 
financeiro para fins de instrução 
dos processos de prestação de 
contas, até o décimo quinto dia do 
mês seguinte àquele a que se 
referem. 
§ 7º Os extratos eletrônicos devem 
ser padronizados e fornecidos 
conforme normas específicas do 
BCB e devem compreender o 
registro de toda a movimentação 
financeira com identificação da 
contraparte. 

arrecadado bens estimáveis em dinheiro 
ficam desobrigados de prestar contas à 
Justiça Eleitoral e de enviar declarações 
de isenção, declarações de débitos e 
créditos tributários federais ou 
demonstrativos contábeis à Receita 
Federal do Brasil, bem como ficam 
dispensados da certificação digital, 
exigindo-se do responsável partidário, no 
prazo estipulado no caput deste artigo, a 
apresentação de declaração da ausência 
de movimentação de recursos nesse 
período”. 
No plano fático, contudo, esta 
desburocratização não se opera como 
previsto na Lei, eis que a Resolução TSE 
n° 23.604/19 prevê no §3° do art. 28 que “a 
prestação de contas é obrigatória mesmo 
que não haja o recebimento de recursos 
financeiros ou estimáveis em dinheiro, 
devendo o partido apresentar sua posição 
patrimonial e financeira apurada no 
exercício”.  Na prática, o dirigente 
partidário apresenta declaração de 
ausência de movimentação de recursos 
no período, que é autuada como 
Prestação de Contas pela JE, acarretando 
em todas as exigências que um processo 
de prestação de contas comum demanda. 
Além disso, o fato do partido não possuir 
movimentação financeira não o dispensa 
da Declaração de Débitos e Créditos 

Contabilidade. 
 
§1° A escrituração contábil deve 
tomar como base o exercício 
financeiro correspondente ao ano 
civil. 
 
§ 2º Na escrituração contábil digital, 
os registros contábeis devem: 
 
I - identificar: 
 
a) a origem e o valor das doações e 
das contribuições; 
 
b) as pessoas físicas com as quais 
o órgão partidário tenha 
transacionado, com a indicação do 
nome e do CPF do doador ou do 
contribuinte ou do CNPJ, em se 
tratando de partido político; e 
 
c) os gastos de caráter eleitoral, 
assim considerados aqueles 
definidos em Resolução expedida 
pelo Tribunal Superior Eleitoral; 
 
II - especificar detalhadamente os 
gastos e os ingressos de recursos 
de qualquer natureza. 
 
Art. ____. O partido político, em 



   
 

   
 

demonstrativos contábeis à 
Receita Federal do Brasil, bem 
como ficam dispensados da 
certificação digital, exigindo-se 
do responsável partidário, no 
prazo estipulado no caput deste 
artigo, a apresentação de 
declaração da ausência de 
movimentação de recursos nesse 
período.                  (Redação dada 
pela Lei nº 13.831, de 2019) 
§ 5° A desaprovação da 
prestação de contas do partido 
não ensejará sanção alguma que 
o impeça de participar do pleito 
eleitoral.                     (Incluído 
pela Lei nº 13.165, de 2015) 
§ 6º O Tribunal Superior Eleitoral, 
na condição de unidade 
cadastradora, deverá proceder à 
reativação da inscrição perante o 
CNPJ na Secretaria Especial da 
Receita Federal do Brasil dos 
órgãos partidários municipais 
referidos no § 4º deste artigo que 
estejam com a inscrição baixada 
ou inativada, após o recebimento 
da comunicação de constituição 
de seus órgãos de direção 
regionais e municipais, definitivos 
ou provisórios.   (Redação dada 
pela Lei nº 14.063, de 2020) 

 
 [...] 
 
Art. 25. A obrigatoriedade de 
adoção da escrituração contábil 
digital pelos partidos políticos deve 
observar os limites e as isenções 
fixados pela Secretaria da Receita 
Federal do Brasil. 
Parágrafo único. A escrituração 
contábil deve tomar como base o 
exercício financeiro 
correspondente ao ano civil. 
 
Art. 26. A escrituração contábil 
digital compreende a versão 
digital: 
I - do Livro-Diário e de seus 
auxiliares; e 
II - do Livro-Razão e de seus 
auxiliares. 
§ 1º A escrituração contábil digital 
deve observar o disposto nesta 
resolução e nos atos expedidos 
pela RFB e pelo CFC. 
§ 2º Na escrituração contábil 
digital, os registros contábeis 
devem: 
I - identificar: 
a) a origem e o valor das doações 
e das contribuições; 
b) as pessoas físicas com as quais 

Tributários Federais e do envio da RAIS - 
Relação Anual de Informações Sociais. 
Ao tempo que precisamos 
desburocratizar o funcionamento dos 
pequenos órgãos partidários municipais 
que muitas vezes existem somente no 
papel e funcionam na casa de seus 
dirigentes, não podemos nos apartar da 
necessidade de apresentação das 
informações mínimas aos órgãos de 
fiscalização, como é exigido de qualquer 
empresa de pequeno porte ou empresário 
individual. 
É certo que a desburocratização deve 
recar sobre o “processo judicial de 
prestação de contas” e não sobre a 
manutenção o envio de informações 
contábeis aos órgãos de controle. 
Não se pode abrir mão da exigência de 
que a JE receba informações mínimas 
sobre receitas, despesas, patrimônio, e 
movimentação bancária da agremiação, 
mesmo que ‘zeradas”, até mesmo para 
subsidiar de informação novos dirigentes 
partidários, garantindo, assim, a 
transparência da gestão e a continuidade 
da administração partidária. 
No entanto, quando tais informações dão 
conta da inexistência de movimentação 
financeira ou estimável no exercício, 
devem tais documentos apenas serem 
mantidos em arquivo pela JE, não 

todas as esferas de direção, deve 
apresentar a sua prestação de 
contas à Justiça Eleitoral 
anualmente até 30 de junho do ano 
subsequente. 
§1° A prestação de contas do órgão 
nacional será enviada ao Tribunal 
Superior Eleitoral, o dos órgãos 
estaduais aos Tribunais Regionais 
Eleitorais e o dos órgãos municipais 
aos Juízes Eleitorais. 
 
§2° O procedimento de prestação de 
contas será regulamentado pela 
Justiça Eleitoral, assegurada a 
publicidade, o contraditório e a 
ampla defesa. 
 
§3° Deve obrigatoriamente integrar 
a prestação de contas o balanço 
patrimonial. 
 
§4° Os órgãos partidários municipais 
que não hajam movimentado 
recursos financeiros ou bens e 
serviços estimáveis em dinheiro 
ficam desobrigados de prestar 
contas à Justiça Eleitoral. 
 
§5° A hipótese do §4° não 
desobriga, no prazo estipulado no 
caput deste artigo, a apresentação 



   
 

   
 

§ 7º  O requerimento a que se 
refere o § 6º deste artigo indicará 
se a agremiação partidária 
pretende a efetivação imediata 
da reativação da inscrição pela 
Secretaria Especial da Receita 
Federal do Brasil ou a partir de 1º 
de janeiro de 2020, hipótese em 
que a efetivação será realizada 
sem a cobrança de quaisquer 
taxas, multas ou outros encargos 
administrativos relativos à 
ausência de prestação de contas.                 
(Incluído pela Lei nº 13.831, de 
2019) 
§ 8º  As decisões da Justiça 
Eleitoral nos processos de 
prestação de contas não 
ensejam, ainda que 
desaprovadas as contas, a 
inscrição dos dirigentes 
partidários no Cadastro 
Informativo dos Créditos não 
Quitados do Setor Público 
Federal (Cadin).                 (Incluído 
pela Lei nº 13.831, de 2019) 

o órgão partidário tenha 
transacionado, com a indicação do 
nome e do CPF do doador ou do 
contribuinte ou do CNPJ, em se 
tratando de partido político; e 
c) os gastos de caráter eleitoral, 
assim considerados aqueles 
definidos no art. 26 da Lei nº 
9.504/97; 
II - especificar detalhadamente os 
gastos e os ingressos de recursos 
de qualquer natureza. 
 
Art. 27. A escrituração contábil dos 
órgãos partidários deve observar o 
plano de contas específico 
estabelecido pelo TSE. 
 
Art. 28. O partido político, em todas 
as esferas de direção, deve 
apresentar a sua prestação de 
contas à Justiça Eleitoral 
anualmente até 30 de junho do ano 
subsequente, dirigindo-a ao: 
[...] 
§ 3º A prestação de contas é 
obrigatória mesmo que não haja o 
recebimento de recursos 
financeiros ou estimáveis em 
dinheiro, devendo o partido 
apresentar sua posição patrimonial 
e financeira apurada no exercício. 

havendo a necessidade de autuar um 
processo de prestação de contas.  
Ora, a JE possui núcleo de inteligência 
que pode, mediante cruzamento de 
dados, atestar a falsidade ideológica de 
tais declarações, devendo, somente 
nesses casos, instaurar o competente 
processo de prestação de contas. 
Assim, sugerimos a alteração legislativa 
nos termos propostos, no intuito de 
conferir transparência à gestão partidária, 
mas sem necessidade de instauração de 
PC quando não haja movimentação 
financeira e estimável no exercício. 

dos seguintes documentos, que 
deverão ser arquivados pela Justiça 
Eleitoral: 
 
I - declaração de ausência de 
movimentação de recursos e 
estimáveis do exercício, firmada pelo 
presidente e tesoureiro do partido; 
 
II - balanço patrimonial que ateste a 
posição contábil e financeira do 
partido, apurada no exercício; 
 
III – Recibo de entrega da DCTF – 
Declaração de Débitos e Créditos 
Tributários Federais; e  
 
IV – Recibo de entrega da RAIS - 
Relação Anual de Informações 
Sociais. 
 
§6° Caso não prestadas as 
informações do §5°, ou caso a 
Justiça Eleitoral constate, por 
qualquer meio legal de cruzamento 
de dados, a inconsistência das 
informações constantes dos 
documentos apresentados na forma 
do §5°, deverá ser autuado o 
processo judicial de prestação de 
contas, que seguirá sua tramitação 
ordinária. 



   
 

   
 

§ 4º A prestação de contas dos 
órgãos partidários municipais que 
não tenham movimentado 
recursos financeiros ou bens 
estimáveis em dinheiro é realizada 
por meio da declaração de 
ausência de movimentação de 
recursos no período, a qual deve 
ser apresentada no prazo 
estipulado no caput e: 
I - será preenchida e emitida no 
Sistema de Prestação de Contas 
Anual (SPCA); 
II - deverá conter a indicação do 
presidente, do tesoureiro e dos 
seus eventuais substitutos no 
período das contas, que são 
responsáveis, inclusive 
criminalmente, pelo teor da 
declaração prestada; 
III - será autuada de forma 
automática no Processo Judicial 
Eletrônico, na forma do art. 31; e 
IV - processada na forma do 
disposto no art. 35 e seguintes. 
 
Art. 44. Na hipótese de 
apresentação da declaração de 
ausência de movimentação de 
recursos, na forma do § 4º do art. 
28, a autoridade judiciária 
determina, sucessivamente: 

 
§ 7º As instituições financeiras que 
mantiverem conta bancária de 
partido político e candidatos devem 
fornecer à Justiça Eleitoral: 
 
I - Mensalmente os extratos 
eletrônicos do movimento financeiro 
dos partidos políticos para fins de 
instrução dos processos de 
prestação de contas ou para fins de 
arquivamento, até o décimo quinto 
dia do mês seguinte àquele a que se 
referem; 
 
II – Mensalmente, durante o período 
de campanha, os extratos 
eletrônicos do movimento financeiro 
dos candidatos, para fins de 
instrução dos processos de 
prestação de contas ou para fins de 
arquivamento, até o décimo quinto 
dia do mês seguinte àquele a que se 
referem. 
 
§ 8º Os extratos eletrônicos a serem 
encaminhados à Justiça Eleitoral 
devem ser padronizados e 
fornecidos conforme normas 
específicas do BCB e devem 
compreender o registro de toda a 
movimentação financeira com 



   
 

   
 

I - a publicação de edital com o 
nome de todos os órgãos 
partidários e respectivos 
responsáveis que apresentaram a 
declaração de ausência de 
movimentação de recursos, 
facultando a qualquer interessado, 
no prazo de três dias contados da 
publicação do edital, a 
apresentação de impugnação que 
deve ser apresentada em petição 
fundamentada e acompanhada 
das provas que demonstrem a 
existência de movimentação 
financeira ou de bens estimáveis 
no período; 
II - a juntada dos extratos 
bancários que tenham sido 
enviados para a Justiça Eleitoral, 
na forma do § 7º do art. 6º; 
III - a colheita e a certificação no 
processo das informações obtidas 
nos outros órgãos da Justiça 
Eleitoral sobre a eventual emissão 
de recibos de doação e registros 
de repasse ou distribuição de 
recursos do Fundo Partidário; 
IV - a manifestação do responsável 
pela análise técnica sobre as 
matérias previstas nos incisos I, II 
e III, no prazo de 5 (cinco) dias; 
V - a manifestação do MPE, após 

identificação da contraparte. 
 
§ 9º Na hipótese de a instituição 
financeira não encaminhar os 
extratos bancários, a Justiça 
Eleitoral poderá baixar em diligência, 
determinando a sua apresentação 
pelo partido político. 
 



   
 

   
 

as informações de que tratam as 
alíneas a e b do inciso VIII, no 
prazo de 5 (cinco) dias; 
VI - as demais providências que 
entender necessárias, de ofício ou 
mediante provocação do órgão 
técnico, do impugnante ou do 
MPE; 
VII - a abertura de vista aos 
interessados para se manifestarem 
sobre, se houver, a impugnação, 
as informações e os documentos 
apresentados no processo, no 
prazo comum de 3 (três) dias; e 
VIII - a submissão do feito a 
julgamento, observando que: 
a) na hipótese de, 
concomitantemente, não existir 
impugnação ou movimentação 
financeira registrada nos extratos 
bancários e existir manifestação 
favorável da análise técnica e do 
MPE, deve ser determinado o 
imediato arquivamento da 
declaração apresentada pelo 
órgão partidário, considerando, 
para todos os efeitos, prestadas e 
aprovadas as respectivas contas; 
b) na hipótese de existir 
impugnação ou manifestação 
contrária da análise técnica ou do 
MPE, a autoridade judiciária, após 



   
 

   
 

ter assegurado o amplo direito de 
defesa, decide a causa de acordo 
com os elementos existentes e a 
sua livre convicção; 
c) na hipótese de a declaração 
apresentada não retratar a 
verdade, a autoridade judiciária 
deve determinar a aplicação das 
sanções cabíveis ao órgão 
partidário e a seus responsáveis, 
na forma do art. 47, e a 
disponibilização do processo ao 
MPE para a apuração da prática de 
crime eleitoral, em especial o 
previsto no art. 350 do CE. 

1
9 

Art. 33. Os balanços devem 
conter, entre outros, os seguintes 
itens: 
I - discriminação dos valores e 
destinação dos recursos 
oriundos do fundo partidário; 
II - origem e valor das 
contribuições e doações; 
III - despesas de caráter eleitoral, 
com a especificação e 
comprovação dos gastos com 
programas no rádio e televisão, 
comitês, propaganda, 
publicações, comícios, e demais 
atividades de campanha; 
IV - discriminação detalhada das 
receitas e despesas. 

 Manifestamo-nos pela manutenção do 
dispositivo, apenas fazendo um ajuste em 
relação ao termo “balanço”, passando a 
constar “balanço patrimonial”, termo 
previsto no art. 1.020 do Código Civil, que 
compreende uma demonstração contábil 
que tem por finalidade apresentar a 
posição contábil, financeira e econômica 
de uma entidade. 
 
 
 

Manutenção da 
Lei 

Art. ____. O balanço patrimonial 
deve conter, entre outros, os 
seguintes itens: 
 
I - discriminação dos valores e 
destinação dos recursos oriundos do 
fundo partidário; 
 
II - origem e valor das contribuições 
e doações; 
 
III - despesas de caráter eleitoral, 
com a especificação e comprovação 
dos gastos com programas no rádio 
e televisão, comitês, propaganda, 
publicações, comícios, e demais 
atividades de campanha; 



   
 

   
 

 
IV - discriminação detalhada das 
receitas e despesas. 
 

2
0 

Sem referência. Art. 58. Transitada em julgado a 
decisão que julgar as contas não 
prestadas, os órgãos partidários 
podem requerer a regularização da 
situação de inadimplência para 
suspender as consequências 
previstas no art. 47. 
§ 1º O requerimento de 
regularização: 
I - pode ser apresentado pelo 
próprio órgão partidário, ou pelo(s) 
hierarquicamente superior(es); 
II - deve ser autuado na classe 
Regularização da omissão de 
prestação de contas anual 
partidária, consignando-se os 
nomes dos responsáveis, e 
distribuído por prevenção ao juiz 
ou ao relator que conduziu o 
processo de prestação de contas a 
que ele se refere; 
III - deve ser instruído com todos os 
dados e documentos que deveriam 
ter sido apresentados à época da 
obrigação de prestar contas a que 
se refere o requerimento; 
IV - não deve ser recebido com 
efeito suspensivo; 

Como a Lei n° 9.096/95 não dispõe sobre 
o procedimento de regularização da 
situação de inadimplência no caso de 
contas julgadas não prestadas, achamos 
por bem em propor a inclusão de artigo, 
com a adoção da redação do art. 58 da 
Resolução TSE n° 23.604/19 e algumas 
poucas alterações propostas pelo GT, 
prevendo tratamento diferenciado caso 
haja alteração da direção partidária sem a 
participação de qualquer membro da 
direção faltosa.  
 

Aproveitamento 
de Resolução 

Art. _____. Transitada em julgado a 
decisão que julgar as contas não 
prestadas, os órgãos partidários 
podem, a qualquer tempo, requerer 
a regularização da situação de 
inadimplência. 
 
§ 1º O requerimento de 
regularização: 
 
I - pode ser apresentado pelo próprio 
órgão partidário, ou pelo(s) 
hierarquicamente superior(es); 
 
II - deve ser instruído com dados e 
documentos que deveriam ter sido 
apresentados à época da obrigação 
de prestar contas a que se refere o 
requerimento, ou, na sua 
impossibilidade, dados e 
documentos que possam suprir tais 
informações; 
 
III - não terá efeito suspensivo, 
ficando sua concessão dependente 
de apreciação judicial, quando assim 
for solicitada, ou na hipótese de ter 
havido alteração da direção 



   
 

   
 

V - deve ser submetido ao exame 
técnico para verificação: 
a) se foram apresentados todos os 
dados e documentos que deveriam 
ter sido apresentados 
originalmente; e 
b) se há impropriedade ou 
irregularidade na aplicação de 
recursos públicos recebidos, 
recebimento de recursos de origem 
não identificada, de fonte vedada 
ou irregularidade que afete a 
confiabilidade do requerimento 
apresentado. 
§ 2º Caso constatada 
impropriedade ou irregularidade na 
aplicação dos recursos do Fundo 
Partidário, do Fundo Especial de 
Financiamento de Campanha ou 
no recebimento dos recursos de 
que tratam os arts. 12 e 13, o órgão 
partidário e seus responsáveis 
devem ser notificados para fins de 
devolução ao erário, se já não 
houver sido demonstrada a sua 
realização. 
§ 3º Recolhidos os valores 
mencionados no § 2º ou na 
ausência de valores a recolher, o 
Juiz Eleitoral ou o Tribunal, 
conforme o caso, deve decidir 
sobre o deferimento ou não do 

partidária sem a participação de 
qualquer membro da direção faltosa; 
 
IV - deve ser submetido ao exame 
técnico para verificação: 
 
a) se foram apresentados todos os 
dados e documentos que deveriam 
ter sido apresentados originalmente, 
ou outros que possam suprir tais 
informações; e 
 
b) se há impropriedade ou 
irregularidade na aplicação de 
recursos públicos recebidos, 
recebimento de recursos de origem 
não identificada, de fonte vedada ou 
irregularidade que afete a 
confiabilidade do requerimento 
apresentado. 
 
§ 2º Caso constatada impropriedade 
ou irregularidade na aplicação dos 
recursos do Fundo Partidário, do 
Fundo Especial de Financiamento 
de Campanha ou recebimento dos 
recursos de fontes vedadas, o órgão 
partidário e seus responsáveis 
devem ser notificados para fins de 
devolução ao erário, se já não 
houver sido demonstrada a sua 
realização. 



   
 

   
 

requerimento apresentado, 
aplicando ao órgão partidário e a 
seus responsáveis, quando for o 
caso, as sanções previstas nos 
arts. 48 e 50 ou aquelas aplicáveis 
à época das contas que se 
pretende regularizar, caso sejam 
relativas a exercícios anteriores a 
2018. 
§ 4º Na hipótese de a decisão 
prevista no parágrafo anterior 
impor o recolhimento de valores 
e/ou a aplicação de sanções, a 
situação de inadimplência do órgão 
partidário e dos seus dirigentes 
somente deve ser levantada após 
o efetivo recolhimento dos valores 
devidos e o cumprimento das 
sanções impostas na decisão 
prevista no § 3º. 

 
§ 3º Recolhidos os valores 
mencionados no § 2º ou na ausência 
de valores a recolher, o Juiz Eleitoral 
ou o Tribunal, conforme o caso, deve 
decidir sobre o deferimento ou não 
do requerimento apresentado, 
aplicando ao órgão partidário e a 
seus responsáveis, quando for o 
caso, as sanções previstas nesta 
Lei. 
 
§ 4º Na hipótese de a decisão 
prevista no parágrafo anterior impor 
o recolhimento de valores e/ou a 
aplicação de sanções, a situação de 
inadimplência do órgão partidário e 
dos seus dirigentes somente deve 
ser levantada após o efetivo 
recolhimento dos valores devidos e o 
cumprimento das sanções impostas 
na decisão prevista no § 3º. 

RITO DAS PRESTAÇÕES COM MOVIMENTAÇÃO 
2
1  Art. 28 § 9o da Lei nº 9.504: A 

Justiça Eleitoral adotará sistema 
simplificado de prestação de 
contas para candidatos que 
apresentarem movimentação 
financeira correspondente a, no 
máximo, R$ 20.000,00 (vinte mil 
reais), atualizados 

Art. 62 da Res TSE n. 23.607/2019: 
A Justiça Eleitoral adotará sistema 
simplificado de prestação de 
contas para candidatos que 
apresentarem movimentação 
financeira correspondente, no 
máximo, ao valor de R$ 20.000,00 
(vinte mil reais), fixado pela Lei nº 

Busca-se, primeiramente, a inserção no 
texto da Lei 9.504 da previsão já contida 
nas Resoluções de contas de que as 
contas dos candidatos não eleitos 
também podem ser analisadas pelo 
exame simplificado.  
 
Em segundo lugar, busca-se estabelecer 
a impossibilidade de adoção do modo 

Outro  
 Art.__. A Justiça Eleitoral adotará 

sistema simplificado de prestação de 
contas para candidatos que 
apresentarem movimentação 
financeira correspondente a, no 
máximo, 25 (vinte e cinco) salários 
mínimos vigentes no ano da 
campanha, podendo ser submetidas 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13165.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13165.htm


   
 

   
 

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. 

§ 11. Nas eleições para Prefeito 
e Vereador de Municípios com 
menos de cinquenta mil eleitores, 
a prestação de contas será feita 
sempre pelo sistema simplificado 
a que se referem os §§ 9o e 10. 

 

13.165/2015, 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. 

§ 1º Nas eleições para prefeito e 
vereador em municípios com 
menos de 50 mil eleitores, a 
prestação de contas será feita pelo 
sistema simplificado 

Art. 63, Parágrafo único. Poderão 
ser submetidas ao exame 
simplificado também as contas dos 
candidatos não eleitos. 

simplificado quando houver recebimento 
de recursos provenientes do Fundo 
Partidário e/ou do Fundo Especial de 
Financiamento de Campanha (FEFC), uma 
vez que se tratam de recursos públicos, 
dependendo de análise mais rigorosa. 
 

ao exame simplificado, também, as 
contas dos candidatos não eleitos.  

§ 1º Nas eleições para prefeito e 
vereador em municípios com menos 
de 50  mil eleitores, a prestação de 
contas será feita pelo sistema 
simplificado. 

§ 2º É vedada a adoção do modo 
simplificado quando houver 
recebimento de recursos 
provenientes do Fundo Partidário 
e/ou do Fundo Especial de 
Financiamento de Campanha 
(FEFC). 

 

2
2  Art. 28, § 10.  O sistema 

simplificado referido no §9o  
deverá conter, pelo menos:            

I - identificação das doações 
recebidas, com os nomes, o CPF 
ou CNPJ dos doadores e os 
respectivos valores recebidos;               

II - identificação das despesas 
realizadas, com os nomes e o 
CPF ou CNPJ dos fornecedores 
de material e dos prestadores 

Art. 64. A prestação de contas 
simplificada será composta 
exclusivamente pelas informações 
prestadas diretamente no SPCE e 
pelos documentos descritos nas 
alíneas "a", "b", "d" e "f" do inciso II 
do art. 53. 

a) extratos das contas bancárias 
abertas em nome do candidato e 
do partido político, inclusive da 
conta aberta para movimentação 
de recursos do Fundo Partidário e 

O art. 64, caput e alíneas da Resolução de 
Contas resume as informações exigidas 
no art. 28, §10º da Lei das Eleições, 
dissecando-a.  
Ocorre, porém, que carece de 
informações quanto ao recebimento de 
receitas de origem não identificada e de 
fontes vedadas que eventualmente 
tenham sido recebidas. Daí a necessidade 
de inclusão. 

Proposta 
originária do 

GT 
. 

Art.____. O sistema simplificado 
referido no artigo anterior deverá 
conter, pelo menos: 

I - identificação das doações 
recebidas, com os nomes, o CPF ou 
CNPJ dos doadores e os respectivos 
valores recebidos;                

II - identificação das despesas 
realizadas, com os nomes e o CPF 
ou CNPJ dos fornecedores de 
material e dos prestadores dos 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13165.htm


   
 

   
 

dos serviços realizados;                

III - registro das eventuais sobras 
ou dívidas de campanha. 

 

daquela aberta para 
movimentação de recursos do 
Fundo Especial de Financiamento 
de Campanha (FEFC), quando for 
o caso, nos termos exigidos pelo 
inciso III do art. 3º desta 
Resolução, demonstrando a 
movimentação financeira ou sua 
ausência, em sua forma definitiva, 
contemplando todo o período de 
campanha, vedada a 
apresentação de extratos sem 
validade legal, adulterados, 
parciais ou que omitam qualquer 
movimentação financeira; 

b) comprovantes de recolhimento 
(depósitos/transferências) à 
respectiva direção partidária das 
sobras financeiras de campanha; 

d) declaração firmada pela direção 
partidária comprovando o 
recebimento das sobras de 
campanha constituídas por bens 
e/ou materiais permanentes, 
quando houver; 

f) instrumento de mandato para 
constituição de advogado para a 
prestação de contas, caso não 
tenha sido apresentado na 

serviços realizados;   

III - registro das eventuais sobras ou 
dívidas de campanha.  

IV- registro das receitas de origem 
não identificada e de fontes vedadas 
eventualmente recebidas e seus 
comprovantes de devolução. 

 



   
 

   
 

prestação de contas parcial; 

§ 5º Na hipótese de utilização de 
recursos provenientes do Fundo 
Partidário e/ou do Fundo Especial 
de Financiamento de Campanha 
(FEFC), além das informações 
transmitidas pelo SPCE, na forma 
do caput, o prestador de contas 
deverá apresentar os respectivos 
comprovantes dos recursos 
utilizados, na forma do disposto no 
§ 1º do art. 53 desta Resolução. 

2
3 

Art. 28, § 1º: As prestações de 
contas dos candidatos às 
eleições majoritárias serão feitas 
pelo próprio candidato, devendo 
ser acompanhadas dos extratos 
das contas bancárias referentes 
à movimentação dos recursos 
financeiros usados na campanha 
e da relação dos cheques 
recebidos, com a indicação dos 
respectivos números, valores e 
emitentes.  
§2º As prestações de contas dos 
candidatos às eleições 
proporcionais serão feitas pelo 
próprio candidato.    

 Busca-se apenas organizar o texto legal, 
haja vista que tanto as prestações de 
contas dos candidatos às eleições 
majoritárias, quanto às eleições 
proporcionais precisam ser elaboradas 
pelo próprio candidato. Ademais, optou-
se por retirar a necessidade de 
apresentação dos extratos bancários haja 
vista já ser essa uma exigência para o 
banco, tendo a JE acesso a esses extratos 
bancários eletrônicos. 

Sugestão do 
GT  Art. ____. As prestações de contas 

dos candidatos serão feitas sob sua 
responsabilidade, pessoalmente, ou 
por intermédio do administrador 
financeiro de sua campanha, 
devendo ser acompanhadas dos 
documentos comprobatórios dos 
gastos realizados e das receitas 
recebidas. 

Parágrafo único. No caso de 
falecimento do candidato, a 
responsabilidade da prestação de 
contas recairá em seu administrador 
financeiro ou, subsidiariamente, ao 
partido político pelo qual tenha 
concorrido. 



   
 

   
 

2
4  

 
Res. 23.607/2019 TSE 

Art. 49: (...) 

§ 5º Findos os prazos fixados neste 
artigo sem que as contas tenham 
sido prestadas, observar-se-ão os 
seguintes procedimentos: 

I - a identificação dos omissos será 
feita em até 3 (três) dias do prazo 
para prestar contas; 

II - mediante integração entre o 
SPCE e o PJE, com a autuação da 
informação na classe processual 
de Prestação de Contas, caso 
tenha havido omissão na 
prestação de contas parcial, ou a 
juntada na respectiva prestação de 
contas parcial já autuada; 

III - a unidade técnica, nos 
tribunais, e o chefe de cartório, nas 
zonas eleitorais, instruirão os autos 
com os extratos eletrônicos 
encaminhados à Justiça Eleitoral, 
com as informações relativas ao 
recebimento de recursos do Fundo 
Partidário, do Fundo Especial de 
Financiamento de Campanhas, de 
fonte vedada e/ou de origem não 

Não há previsão na Lei das Eleições do 
procedimento que deve ser adotado nos 
casos de não prestação de contas. Assim, 
sugere-se a inclusão, na lei, do 
procedimento disposto na Resolução de 
Contas.  
 
 
 

 

 

Aproveitament
o de Resolução Art____. Findo o prazo para prestar 

contas e identificada a sua omissão, 
será realizada, mediante a 
integração entre o SPCE e o PJE, a 
autuação da informação e a juntada 
dos extratos eletrônicos 
encaminhados à Justiça Eleitoral, 
com as informações relativas ao 
recebimento de recursos do Fundo 
Partidário, do Fundo Especial de 
Financiamento de Campanhas, de 
fonte vedada e/ou de origem não 
identificada e com os demais dados 
disponíveis. 

I- O candidato com prestação de 
contas parcial já autuada será 
intimado pelo mural eletrônico, até a 
diplomação dos eleitos e, após, pelo 
Diário da Justiça Eleitoral Eletrônico, 
para, no prazo de 3 (três) dias, 
prestar as contas finais; 

II- O omisso será citado 
pessoalmente para prestar as contas 
no prazo de 3 (três) dias; 

III- Após, será dada vista dos autos 
ao Ministério Público para emissão 
de parecer no prazo de 3 (três) dias;  

IV- Realizada a conclusão dos autos, 



   
 

   
 

identificada e com os demais 
dados disponíveis; 

IV - O candidato com prestação de 
contas parcial já autuada será 
intimado pelo mural eletrônico, até 
a diplomação dos eleitos e, após, 
pelo Diário da Justiça Eleitoral 
Eletrônico, para, no prazo de 3 
(três) dias, prestar as contas finais; 
o omisso será citado para prestar 
as contas no prazo de 3 (três) dias, 
devendo observar os 
procedimentos previstos nos arts. 
98 e seguintes desta Resolução; 

V - a Secretaria Judiciária ou o 
chefe de cartório na Zona Eleitoral 
dará vista da prestação de contas 
ao Ministério Público, que deverá 
emitir parecer no prazo de 2 (dois) 
dias; 

VI - os autos serão encaminhados 
ao relator ou ao juiz eleitoral, 
conforme o caso; 

VII - permanecendo a omissão, as 
contas serão julgadas como não 
prestadas. 

§ 6º A citação de que trata o inciso 
IV deve ser pessoal e observar os 

tendo permanecido a omissão, as 
contas serão julgadas não 
prestadas. 



   
 

   
 

procedimentos previstos nos arts. 
98 e seguintes desta Resolução. 
 

2
5  

 
Art. 80, §2º O requerimento de 
regularização: I – pode ser 
apresentado: a) pelo candidato 
interessado, para efeito da 
regularização de sua situação 
cadastral; b) pelo órgão partidário 
cujo direito ao recebimento da 
quota do Fundo Partidário esteja 
suspenso ou pelo 
hierarquicamente superior; II – 
deve ser autuado na classe 
Petição, consignando-se os nomes 
dos responsáveis, e distribuído por 
prevenção ao juiz ou relator que 
conduziu o processo de prestação 
de contas a que ele se refere; III – 
deve ser instruído com todos os 
dados e documentos previstos no 
art. 56 desta resolução utilizando-
se, em relação aos dados, o 
sistema de que trata o art. 57; IV – 
não deve ser recebido com efeito 
suspensivo; V – deve observar o 
rito previsto nesta resolução para o 
processamento da prestação de 
contas, no que couber, com a 
finalidade de verificar: a) eventual 
existência de recursos de fontes 

Não há previsão na Lei das Eleições do 
procedimento que deve ser adotado para 
regularizar as contas julgadas não 
prestadas. Assim, sugere-se a inclusão, 
na lei, do procedimento disposto na 
Resolução de Contas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aproveitament
o de Resolução 

Art. ____ O requerimento de 
regularização: 
 
I – pode ser apresentado: 
 
a) pelo candidato interessado, para 
efeito da regularização de sua 
situação cadastral; 
 
b) pelo órgão partidário cujo direito 
ao recebimento da quota do Fundo 
Partidário esteja suspenso ou pelo 
hierarquicamente superior;  
 
II – deve ser autuado na classe 
Petição, consignando-se os nomes 
dos responsáveis, e distribuído por 
prevenção ao juiz ou relator que 
conduziu o processo de prestação 
de contas a que ele se refere;  
 
III- deve ser instruído com todos os 
dados e documentos previstos para 
apresentação das contas com ou 
sem movimentação financeira, 
utilizando-se, em relação aos dados, 
o SPCE para sua elaboração e 
transmissão;  
 



   
 

   
 

vedadas; b) eventual existência de 
recursos de origem não 
identificada; c) ausência de 
comprovação ou irregularidade na 
aplicação de recursos oriundos do 
Fundo Partidário e/ou do Fundo 
Especial de Financiamento de 
Campanha (FEFC); d) outras 
irregularidades de natureza grave. 
§ 3º Caso constatada 
impropriedade ou irregularidade na 
aplicação dos recursos do Fundo 
Partidário e/ou do Fundo Especial 
de Financiamento de Campanha 
(FEFC) ou no recebimento dos 
recursos de que tratam os arts. 33 
e 34 desta resolução, o órgão 
partidário e os seus responsáveis 
serão intimados para fins de 
devolução ao erário, se já não 
demonstrada a sua realização. § 4º 
Recolhidos os valores 
mencionados no § 3º, a autoridade 
judicial julgará o requerimento 
apresentado, decidindo pela 
regularização ou não da omissão, 
aplicando ao órgão partidário e aos 
seus responsáveis, quando for o 
caso, as sanções previstas no § 4º 
do art. 77 desta resolução. § 5º A 
situação de inadimplência do órgão 
partidário ou do candidato somente 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IV – não terá efeito suspensivo, 
ficando sua concessão dependente 
de apreciação judicial, quando assim 
for solicitada; 
 
V – deve observar o rito previsto para 
o processamento da prestação de 
contas, no que couber, com a 
finalidade de verificar:  
 
a) eventual existência de recursos 
de fontes vedadas;  
 
b) eventual existência de recursos 
de origem não identificada;  
 
c) ausência de comprovação ou 
irregularidade na aplicação de 
recursos oriundos do Fundo 
Partidário e/ou do Fundo Especial de 
Financiamento de Campanha 
(FEFC);  
 
d) outras irregularidades de natureza 
grave.  
 
§1º Caso constatada impropriedade 
ou irregularidade na aplicação dos 
recursos do Fundo Partidário e/ou do 
Fundo Especial de Financiamento 
de Campanha (FEFC) ou no 
recebimento dos recursos de origem 



   
 

   
 

deve ser levantada após: I – o 
efetivo recolhimento dos valores 
devidos; e II – o cumprimento das 
sanções impostas na decisão 
prevista nos incisos I e II do caput 
e no § 4º deste artigo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

não identificada ou de fonte vedada, 
o órgão partidário e os seus 
responsáveis serão intimados para 
fins de devolução ao erário, se já não 
demonstrada a sua realização. 
 
§2º Recolhidos os valores 
mencionados no § 1º, a autoridade 
judicial julgará o requerimento 
apresentado, decidindo pela 
regularização ou não da omissão, 
aplicando ao órgão partidário e aos 
seus responsáveis, quando for o 
caso, as sanções previstas nesta lei, 
sem prejuízo de responderem os 
candidatos beneficiados por abuso 
do poder econômico. 
 
§3º A situação de inadimplência do 
órgão partidário ou do candidato 
somente deve ser levantada após:  
 
I – o efetivo recolhimento dos valores 
devidos; e  
 
II – o cumprimento das sanções 
impostas na decisão. 

2
6 Art. 23, § 3º A doação de quantia 

acima dos limites fixados neste 
artigo sujeita o infrator ao 
pagamento de multa no valor de 

Art. 27, §4º: A doação acima dos 
limites fixados neste artigo sujeita 
o infrator ao pagamento de multa 
no valor de até 100% (cem por 

Busca-se estabelecer um percentual 
mínimo sobre o valor da multa - 30% 
(trinta por cento) da quantia em excesso -
, visando orientar o magistrado, bem 
como sancionar aqueles que violam 

Proposta 
originária do 
GT 

Art. ___. A doação de quantia acima 
dos limites fixados neste artigo 
sujeita o infrator ao pagamento de 
multa no valor de 30% (trinta por 



   
 

   
 

até 100% (cem por cento) da 
quantia em excesso. 

cento) da quantia em excesso, sem 
prejuízo de o candidato responder 
por abuso do poder econômico, 
nos termos do art. 22 da Lei 
Complementar nº 64/1990  

objetivamente a lei. cento) até 100% (cem por cento) da 
quantia em excesso. 

 

 
27  Artigo 35 da Res. TSE nº 

23.607/2019 
 
Art. 35. São gastos eleitorais, 
sujeitos ao registro e aos limites 
fixados nesta Resolução (Lei nº 
9.504/1997, art. 26): 
(...) 

Muitas vezes, na prática partidária, não se 
tem em mãos um cartão de crédito ou débito, 
ou até mesmo um talão de cheques, no 
momento em que se percebe a necessidade 
da realização de um gasto cujo pagamento 
seja imediato. Exemplo disso é a compra de 
um alimento no curso de uma viagem ou a 
compra de um material de expediente no 
curso do exercício financeiro. Nesse sentido, 
se propõe a inclusão da possibilidade de 
reembolso de uma despesa cujo beneficiário 
seja a agremiação, mas o pagador, no ato da 
contratação/aquisição, seja alguém ligado à 
agremiação (funcionário, dirigente, 
delegado, etc.). Tal medida serviria para 
reduzir a burocracia imposta à realização dos 
gastos, mas sem prejudicar a fiscalização 
das contas. 
 

Proposta 
originária do 
GT 

 
Art. ______. São gastos eleitorais, 
sujeitos ao registro e aos limites 
fixados nesta lei: 
 
(...) repetir as demais disposições 
do artigo 35 da Res. 23.607/19 TSE  
 
§_____. Poderá o candidato ou 
partido reembolsar o pagamento de 
despesa feita por terceiros de valor 
não superior a meio salário mínimo, 
desde que estritamente vinculada à 
campanha e sejam devidamente 
comprovadas mediante recibo ou 
outro comprovante, emitido pelo 
fornecedor ou prestador de serviço 
contra o efetivo pagador.  

28  Artigo 60 da Res. TSE nº 
23.607/2019 
 
Art. 60. A comprovação dos gastos 
eleitorais deve ser feita por meio de 
documento fiscal idôneo emitido 

Muitas vezes uma nota fiscal é emitida de 
forma equivocada (em alguns casos, até 
mesmo de má-fé) pelo fornecedor ou pelo 
prestador de serviço. Assim, em sendo 
inexistente o objeto da nota fiscal, e 
considerando a primazia à realidade dos 

Proposta 
originária do 
GT 

Art. _______. A comprovação dos 
gastos eleitorais deve ser feita por 
meio de documento fiscal idôneo 
emitido em nome dos candidatos e 
partidos políticos, sem emendas ou 
rasuras, devendo conter a data de 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp64.htm#art22
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp64.htm#art22


   
 

   
 

em nome dos candidatos e 
partidos políticos, sem emendas ou 
rasuras, devendo conter a data de 
emissão, a descrição detalhada, o 
valor da operação e a identificação 
do emitente e do destinatário ou 
dos contraentes pelo nome ou 
razão social, CPF ou CNPJ e 
endereço. 
 
(...) 

fatos, caso não atestado nos autos a efetiva 
prestação do serviço ou a entrega do 
produto, em princípio, contratado ou 
adquirido, a declaração de desconhecimento 
do gasto pela agremiação deve prevalecer 
em prejuízo do indício de sua realização. 
 

emissão, a descrição detalhada, o 
valor da operação e a identificação 
do emitente e do destinatário ou dos 
contraentes pelo nome ou razão 
social, CPF ou CNPJ e endereço. 
 
§____.A Nota Fiscal cujo objeto seja 
declarado como desconhecido ou 
inexistente pelo prestador, desde 
que acompanhada da apresentação 
do registro de ocorrência junto à 
autoridade policial, não deve ser 
considerada no bojo da prestação de 
contas, sem prejuízo de investigação 
em feito próprio pelo Ministério 
Público. 

29   
Artigo à Res. TSE nº 23.607/2019 

 
Muito apontado em exames de contas, a 
contratação de prestadores ou fornecedores 
cujos sócios sejam beneficiários de 
programas sociais do governo ou estejam 
inscritos em cadastros de inadimplentes ou 
desempregados não pode, por si só, ensejar 
a desaprovação ou a aposição de ressalvas 
na prestação de contas. 
 

 
Proposta 
originária do 
GT 

 
Art. _______. A contratação de 
pessoa jurídica cujos sócios estejam 
inscritos em cadastros de 
devedores, beneficiários de 
programas sociais ou de 
desempregados não pode ser 
considerada, por si só, 
irregularidade, devendo eventuais 
ilegalidades ser apuradas em 
processo próprio. 
 

30  Artigo 38, Inciso I, da Res. TSE nº 
23.607/2019 
 

O artigo 38, Inciso I, da Res. TSE nº 
23.607/2019 impõe ao prestador de contas o 
pagamento de suas despesas com cheque 
nominativo cruzado ou por transferência 

Proposta 
originária do 
GT 

Art.________. Os gastos eleitorais 
de natureza financeira, ressalvados 
os de pequeno vulto, previstos 



   
 

   
 

Art. 38. Os gastos eleitorais de 
natureza financeira, ressalvados 
os de pequeno vulto previstos no 
art. 39 e o disposto no § 4º do art. 
8º, ambos desta Resolução, só 
podem ser efetuados por meio de: 
 
I - cheque nominal cruzado; 

bancária. A sugestão em apreço se limita ao 
cheque nominativo cruzado. O cheque serve 
como substituto à moeda e, na qualidade de 
título executivo, se constitui em um meio de 
pagamento à determinada obrigação. Assim, 
uma vez que representa um valor 
econômico, uma vez que dado em 
pagamento ao beneficiário, inequívoca a 
necessidade de ter-se por quitada a 
obrigação, não obstante a sua compensação 
por um terceiro – que significa, tão somente, 
que o beneficiário do cheque dado em 
pagamento pelo emitente o utilizou para 
adimplir uma obrigação contraída junto à um 
terceiro, da mesma forma como poderia 
fazer se houvesse recebido do emitente, ao 
invés do cheque, um valor em moeda 
corrente. 

previstos nesta lei, só podem ser 
efetuados por meio de: 
 
I - Cheque, nominativo ou 
acompanhado de recibo com a 
indicação da contraparte”. 
 (...) 
 

 

31  Artigo 35 da Res. TSE nº 
23.607/2019 
 
Art. 35. São gastos eleitorais, 
sujeitos ao registro e aos limites 
fixados nesta Resolução (Lei nº 
9.504/1997, art. 26): 
 
I - confecção de material impresso 
de qualquer natureza, observado o 
tamanho fixado no § 2º, inciso II do 
art. 37 e nos §§ 3º e 4º do art. 38, 
todos da Lei nº 9.504/1997; 

A obrigatoriedade da contratação de serviços 
advocatícios apenas surge na exigência de 
apresentação da procuração por ocasião da 
entrega da prestação de contas. A 
obrigatoriedade da contratação de serviços 
contábeis, por sua vez, resulta de uma soma 
de fatores, dentre os quais a complexidade 
técnica do serviço e a exigência pelos 
sistemas da Justiça Eleitoral do número do 
CRC do responsável. A inclusão de previsão 
legal para esta exigência dá ao tema o 
devido tratamento, traz segurança ao 
processo e garante uma melhor entrega à 
Justiça Eleitoral. 

Proposta 
originária do 
GT 

Art. ______. São gastos eleitorais, 
sujeitos ao registro e aos limites 
fixados nesta lei: 
 
(...) item 26 
 
§____. É obrigatória a indicação dos 
profissionais responsáveis pela 
prestação dos serviços de advocacia 
e contabilidade, cujas contratações, 
devidamente formalizadas, podem 
ser realizadas pelo próprio 
interessado, por pessoas físicas, por 



   
 

   
 

 
II - propaganda e publicidade direta 
ou indireta, por qualquer meio de 
divulgação; 
 
III - aluguel de locais para a 
promoção de atos de campanha 
eleitoral; 
 
IV - despesas com transporte ou 
deslocamento de candidato e de 
pessoal a serviço das 
candidaturas; 
 
V - correspondências e despesas 
postais; 
 
VI - despesas de instalação, 
organização e funcionamento de 
comitês de campanha e serviços 
necessários às eleições, 
observadas as exceções previstas 
no § 6º do art. 35 desta Resolução; 
 
VII - remuneração ou gratificação 
de qualquer espécie paga a quem 
preste serviço a candidatos e a 
partidos políticos; 
 

outras esferas da mesma sigla 
partidária ou por outro candidato. 
§_____. A exibição de contrato de 
serviços advocatícios não substitui a 
obrigatoriedade de apresentação de 
instrumento procuratório, sob pena 
de, em não o fazendo, após a devida 
intimação, ter as contas julgadas 
como não prestadas.  



   
 

   
 

VIII - montagem e operação de 
carros de som, de propaganda e de 
assemelhados; 
 
IX - realização de comícios ou 
eventos destinados à promoção de 
candidatura; 
 
X - produção de programas de 
rádio, televisão ou vídeo, inclusive 
os destinados à propaganda 
gratuita; 
 
XI - realização de pesquisas ou 
testes pré-eleitorais; 
 
XII - custos com a criação e a 
inclusão de páginas na internet e 
com o impulsionamento de 
conteúdos contratados 
diretamente de provedor da 
aplicação de internet com sede e 
foro no país; 
 
XIII - multas aplicadas, até as 
eleições, aos candidatos e partidos 
políticos por infração do disposto 
na legislação eleitoral; 
 



   
 

   
 

XIV - doações para outros partidos 
políticos ou outros candidatos; 
 
XV - produção de jingles, vinhetas 
e slogans para propaganda 
eleitoral. 

32 Art. 267, Código Civil 
 
Art. 267. Cada um dos credores 
solidários tem direito a exigir 
do devedor o cumprimento da 
prestação por inteiro. 

Artigo 35 da Res. TSE nº 
23.607/2019 
 
Art. 35. São gastos eleitorais, 
sujeitos ao registro e aos limites 
fixados nesta Resolução (Lei nº 
9.504/1997, art. 26): 

É cada vez mais comum no âmbito eleitoral 
a atuação de prestadores de serviço ou de 
fornecedores de produtos em regime de 
parceria ou de qualquer outra forma de 
atuação conjunta no mercado eleitoral. De 
modo a privilegiar o avanço e a atualização 
da norma eleitoral, assim como a atuação 
dos nela envolvidos, pertinente a disposição 
de previsão legal que autorize, mediante 
requisitos, e simplifique a contratação e o 
pagamento de despesas contratadas nesse 
formato, sem que daí decorra prejuízo à 
transparência das contas. 
 

Proposta 
originária do 
GT 

 
Art. _______. São gastos eleitorais, 
sujeitos ao registro e aos limites 
fixados nesta lei: 
Itens 26 e 30 
§ __ Em havendo a solidariedade 
ativa entre dois ou mais prestadores 
de um mesmo serviço, se faculta ao 
prestador de contas o pagamento do 
valor total somente a um deles, 
desde que não haja estipulação 
contratual em sentido diverso. 
 
 

33  
9.504/1997 

 
Res. TSE nº 23.607/2019 
 
Art. 47. Os partidos políticos e os 
candidatos são obrigados, durante 
as campanhas eleitorais, a enviar 
por meio do SPCE à Justiça 
Eleitoral, para divulgação em 
página criada na internet para esse 

 
Proposição de retirada da obrigatoriedade de 
apresentação dos relatórios de 72h (setenta 
e duas horas) e manutenção do relatório 
parcial das contas. 

Proposta 
originária do 
GT 

Art. ________. Os partidos políticos 
e os candidatos são obrigados, 
durante as campanhas eleitorais, a 
enviar por meio do SPCE à Justiça 
Eleitoral, para divulgação em página 
criada na internet para esse fim o 
relatório parcial, de caráter 
meramente informativo, 
discriminando: 



   
 

   
 

fim (Lei nº 9.504/1997, art. 28, § 
4º): I - os dados relativos aos 
recursos financeiros recebidos 
para financiamento de sua 
campanha eleitoral, em até 72 
(setenta e duas) horas contadas do 
recebimento; II - relatório parcial 
discriminando as transferências do 
Fundo Partidário e do Fundo 
Especial de Financiamento de 
Campanha (FEFC), os recursos 
financeiros e os estimáveis em 
dinheiro recebidos, bem como os 
gastos realizados. § 1º A prestação 
de contas parcial de que trata o 
inciso II do caput deve ser feita em 
meio eletrônico, por intermédio do 
SPCE, com a discriminação dos 
recursos financeiros ou estimáveis 
em dinheiro para financiamento da 
campanha eleitoral, contendo, 
cumulativamente: I - a indicação 
dos nomes, do CPF das pessoas 
físicas doadoras ou do CNPJ dos 
partidos políticos ou dos 
candidatos doadores; II - a 
especificação dos respectivos 
valores doados; III - a identificação 
dos gastos realizados, com 
detalhamento dos fornecedores; 
(...) 
 

I - as transferências do Fundo 
Partidário e do Fundo Especial de 
Financiamento de Campanha 
(FEFC); 
II- os recursos financeiros e os 
estimáveis em dinheiro recebidos 
III - gastos contratados. 
 



   
 

   
 

SANÇÕES 

34 Art. 36. Constatada a 
violação de normas legais ou  
estatutárias, ficará o partido 
sujeito às seguintes sanções: 
I - no caso de recursos de 
origem não mencionada ou 
esclarecida, fica suspenso o 
recebimento das quotas do 
fundo partidário até que o 
esclarecimento seja aceito 
pela Justiça Eleitoral; 
II - no caso de recebimento de 
recursos mencionados no art. 
31, fica suspensa a 
participação no fundo 
partidário por um ano; 
III - no caso de recebimento 
de doações cujo valor 
ultrapasse os limites 
previstos no art. 39, § 4º, fica 
suspensa por dois anos a 
participação no fundo 
partidário e será aplicada ao 
partido multa correspondente 
ao valor que exceder aos 
limites fixados. 

Art. 6º Os partidos políticos, 
nos termos dos parágrafos 
deste artigo, devem abrir 
contas bancárias para a 
movimentação financeira das 
receitas de acordo com a sua 
origem, destinando contas 
bancárias específicas para a 
movimentação dos recursos 
provenientes: 
[...] 
§ 5º Os responsáveis pela 
expedição da certidão a que se 
refere o parágrafo anterior 
respondem pela sua 
veracidade, sujeitando-se, na 
hipótese de a certidão 
apresentada não retratar a 
verdade, às penas previstas no 
art. 350 do Código Eleitoral. 
[...] 

Manifestamo-nos pela manutenção do 
dispositivo, com alguns ajustes no inciso 
I em respeito ao princípio da 
proporcionalidade, bem como, 
acréscimo do parágrafo único, com 
redação próxima do previsto no §5° do 
art. 6° da Resolução TSE n. 23.604/19, 
para responsabilizar o dirigente 
partidário que falta com a verdade nas 
informações apresentadas à JE. 

Manutenção 
da Lei 

Art. _____. Constatada a 
violação de normas legais ou  
estatutárias, ficará o partido 
sujeito às seguintes sanções: 
 
I - no caso de recursos de origem 
não identificada, deverá ser 
efetuado o recolhimento do 
montante ao Tesouro Nacional 
no prazo de 30 (trinta) dias, sob 
pena de retenção de valor 
equivalente das próximas quotas 
do fundo partidário. 
 
II - no caso de recebimento de 
recursos de fontes vedadas, 
previstas nesta lei, fica suspenso 
o recebimento de quota do fundo 
partidário por até um ano. 
 
Parágrafo único. No caso de as 
informações prestadas não 
retratarem a verdade, após 
competente apuração judicial, os 
dirigentes partidários 
responsáveis ficarão impedidos 
de obter certidão de quitação 
eleitoral até a devida 
regularização, sujeitando-se, 
ainda, às penas previstas no art. 
350 do Código Eleitoral. 
 
 



   
 

   
 

35 Art. 37-A.  A falta de 
prestação de contas implicará 
a suspensão de novas cotas 
do Fundo Partidário enquanto 
perdurar a inadimplência e 
sujeitará os responsáveis às 
penas da lei.                     
(Incluído pela Lei nº 13.165, 
de 2015) 

Art. 30. Encerrado o prazo para 
a apresentação das contas, a 
inadimplência dos partidos 
políticos deve ser autuada, 
individualmente, na classe 
processual de prestação de 
contas, mediante a integração 
automática entre o SPCA e o 
PJE, a partir do que: 
I - a Secretaria Judiciária nos 
Tribunais Eleitorais ou o 
Cartório Eleitoral devem, 
mediante a determinação da 
autoridade judicial competente: 
a) notificar os órgãos 
partidários que deixaram de 
apresentar suas contas ou a 
declaração de que trata o § 4º 
do art. 28, na pessoa do atual 
presidente e tesoureiro ou 
daqueles que desempenhem 
funções equivalentes e de 
eventuais substitutos no 
período das contas, para que 
supram a omissão no prazo de 
72 (setenta e duas) horas; 
b) cientificar o presidente e o 
tesoureiro ou aqueles que 
desempenharam funções 
equivalentes e eventuais 
substitutos no período das 
contas quanto à omissão da 
apresentação das contas; 
II - findo o prazo previsto na 
alínea a do inciso I, a 

Achamos por bem fazer uma fusão da 
disposição legal com o disposto na 
Resolução TSE n. 23.604/19, 
prevendo a penalização não só do 
partido, mas também do dirigente 
partidário, pela omissão em prestar 
de contas. 
Previmos o impedimento do dirigente 
à obtenção de certidão de quitação 
eleitoral até a devida regularização, 
como forma de coibir o descaso na 
prestação de contas ou de 
informações de ausência de 
movimentação financeira e estimável 
à Justiça Eleitoral. Entendemos ser 
um mecanismo coercitivo com 
eficácia, pois a maioria dos 
dirigentes partidários possuem 
intenção de lançarem candidaturas, 
sendo que estariam impedidos caso 
possuam pendencias perante a JE 
em relação a prestação de contas de 
sua gestão. 
De outro norte, buscamos criar 
alternativa ao novo dirigente partidário, 
que não teve envolvimento das falhas e 
omissões do antigo gestor, e mesmo 
assim acabava sendo penalizado com a 
suspensão de recursos financeiros em 
decorrência de inadimplência que não 
deu causa. Assim, previu-se um prazo 
razoável de 180 dias de afastamento da 
penalidade ao partido, dando-se a 
chance do novo dirigente regularizar a 
situação herdada. 

Aproveitament
o de 

Resolução 

Art. ____. Encerrado o prazo 
para a apresentação das contas, 
a omissão implicará na 
suspensão do direito ao 
recebimento da quota do Fundo 
Partidário e o acesso aos 
recursos do Fundo Especial de 
Financiamento de Campanha 
pelo órgão partidário, até a 
devida apresentação das contas.  
 
Art. ____. Encerrado o prazo 
para a prestação de contas, a 
inadimplência dos partidos 
políticos implicará, após 
comando judicial: 
I - ao órgão partidário, 
suspensão do direito ao 
recebimento da quota do Fundo 
Partidário e o acesso aos 
recursos do Fundo Especial de 
Financiamento de Campanha, 
até a devida regularização; 
 
II – aos dirigentes partidários 
responsáveis, o impedimento à 
obtenção de certidão de 
quitação eleitoral até a devida 
regularização. 
 
§1° A penalidade prevista no 
inciso I deve ser afastada pelo 
prazo de 180 (cento e oitenta) 
dias, caso haja alteração da 
direção partidária sem a 



   
 

   
 

Secretaria Judiciária ou o 
Cartório Eleitoral deve 
comunicar ao relator do 
processo no Tribunal ou ao Juiz 
Eleitoral que o órgão partidário 
não prestou contas 
tempestivamente; 
III - o relator do processo no 
Tribunal ou o Juiz Eleitoral no 
Cartório deve determinar a 
imediata suspensão do 
repasse das quotas do Fundo 
Partidário; 
IV - persistindo a não 
apresentação das contas, a 
autoridade judiciária deve 
determinar, sucessivamente: 
a) a juntada dos extratos 
bancários que tenham sido 
enviados para a Justiça 
Eleitoral, na forma do § 6º do 
art. 6º; 
b) a colheita e a certificação no 
processo das informações 
obtidas nos outros órgãos da 
Justiça Eleitoral sobre a 
eventual emissão de recibos de 
doação e registros de repasse 
ou distribuição de recursos do 
Fundo Partidário; 
c) a oitiva do MPE, no prazo de 
cinco dias após a juntada das 
informações de que tratam as 
alíneas a e b; 
d) as demais providências que 

participação de qualquer 
membro da direção faltosa. 
 
§2° No prazo previsto no §1°, os 
novos dirigentes devem requerer 
a regularização da situação de 
inadimplência perante a esfera 
judicial competente, que será 
recebido com efeito suspensivo; 
 
§3° Caso não seja apresentado 
o pedido de regularização no 
prazo previsto no §1°, ocorrerá o 
restabelecimento da penalidade 
prevista no inciso I até a devida 
regularização. 

 



   
 

   
 

entender necessárias, de ofício 
ou por provocação do órgão 
técnico ou do MPE; 
e) a abertura de vista aos 
interessados para se 
manifestarem sobre as 
informações e os documentos 
apresentados no processo, no 
prazo de três dias; e 
f) a submissão do feito a 
julgamento, deliberando sobre 
as sanções cabíveis ao órgão 
partidário e a seus 
responsáveis. 
 
Art. 47. A decisão que julgar a 
prestação de contas não 
prestada acarreta ao órgão 
partidário: 
I - a perda do direito ao 
recebimento da quota do 
Fundo Partidário, do Fundo 
Especial de Financiamento de 
Campanha; e 
II - a suspensão do registro ou 
da anotação do órgão 
partidário, após decisão, com 
trânsito em julgado, precedida 
de processo regular que 
assegure ampla defesa (STF 
ADI nº 6.032, julgada em 
5.12.2019). 
Parágrafo único. O órgão 
partidário, de qualquer esfera, 
que tiver as suas contas 



   
 

   
 

julgadas não prestadas fica 
obrigado a devolver 
integralmente todos os 
recursos provenientes do 
Fundo Partidário e do Fundo 
Especial de Financiamento de 
Campanha que lhe forem 
entregues, distribuídos ou 
repassados. 

 
36  Res. 23.604/2019 -TSE 

 

Do Julgamento das Contas 

 

Art. 45. Compete à Justiça 
Eleitoral decidir sobre a 
regularidade das contas 
partidárias, julgando: 

 

I - pela aprovação, quando 
estiverem regulares; 

 

II - pela aprovação com 
ressalvas, quando verificadas 
impropriedades de natureza 
formal, falhas ou ausências 
irrelevantes; 

 

III - pela desaprovação, 
quando: 

Opina-se pelo recebimento em nível 
legislativo de disposição resolutiva. 

Manutenção 
da lei Do Julgamento das Contas 

 

Art. _____. Compete à Justiça 
Eleitoral decidir sobre a 
regularidade das contas 
partidárias, julgando: 

 

I - pela aprovação, quando 
estiverem regulares; 

 

II - pela aprovação com 
ressalvas, quando verificadas 
impropriedades de natureza 
formal, falhas ou ausências 
irrelevantes; 

 

III - pela desaprovação, quando: 

 

a) verificada irregularidade que 



   
 

   
 

 

a) verificada irregularidade que 
comprometa a integralidade 
das contas; 

 

b) apresentados apenas 
parcialmente os documentos e 
as informações de que trata o 
art. 29, §§ 1º e 2º, e não seja 
possível verificar a 
movimentação financeira do 
órgão partidário; ou 

 

c) verificado que a declaração 
de que trata o § 4º do art. 28 
não corresponde à verdade. 

 

IV - pela não prestação, 
quando: 

 

a) depois de intimados na 
forma do art. 30, o órgão 
partidário e os responsáveis 
permanecerem omissos ou as 
suas justificativas não forem 
aceitas; ou 

 

b) os documentos e as 

comprometa a integralidade das 
contas; 

 

b) apresentados apenas 
parcialmente os documentos e 
as informações de que trata esta 
lei, e não seja possível verificar a 
movimentação financeira do 
órgão partidário; ou 

 

c) verificado que a declaração de 
não movimentação de recursos 
financeiros não corresponde à 
verdade. 

 

IV - pela não prestação, quando: 

 

a) depois de intimados na forma 
desta lei, o órgão partidário e os 
responsáveis permanecerem 
omissos, ou apresentarem 
justificativas pela omissão que 
não supram as deficiências 
detectadas, ou, ainda, que não  
tenham plausibilidade. 

b) os documentos e as 
informações de que trata esta lei, 
não forem apresentados, ou o 
órgão partidário deixar de 
atender às diligências 



   
 

   
 

informações de que trata o art. 
29, §§ 1º e 2º, não forem 
apresentados, ou o órgão 
partidário deixar de atender às 
diligências determinadas para 
suprir a ausência que impeça a 
análise da movimentação dos 
seus recursos financeiros. 

 

§ 1º A ausência parcial dos 
documentos e das informações 
de que trata o art. 29, §§ 1º e 
2º, não enseja o julgamento 
das contas como não 
prestadas se do processo 
constarem elementos mínimos 
que permitam a análise da 
prestação de contas. 

 

§ 2º Na hipótese do § 1º, a 
autoridade judiciária deve 
examinar se a ausência 
verificada é relevante e 
compromete a regularidade 
das contas para efeito de sua 
aprovação com ressalvas ou de 
sua desaprovação. 

 
§ 3º Erros formais ou materiais 
que, no conjunto da prestação 
de contas, não comprometam o 
conhecimento da origem das 

determinadas para suprir a 
ausência que impeça a análise 
da movimentação dos seus 
recursos financeiros. 

 

§ 1º A ausência parcial dos 
documentos e das informações 
elencadas nesta lei, não enseja 
o julgamento das contas como 
não prestadas se do processo 
constarem elementos mínimos 
que permitam a análise da 
prestação de contas. 

 

§ 2º Na hipótese do § 1º, a 
autoridade judiciária deve 
examinar se a ausência 
verificada é relevante e 
compromete a regularidade das 
contas para efeito de sua 
aprovação com ressalvas ou de 
sua desaprovação. 

 
§ 3º Erros formais ou materiais 
que, no conjunto da prestação 
de contas, não comprometam o 
conhecimento da origem das 
receitas nem a destinação das 
despesas não acarretarão a 
desaprovação das contas. 



   
 

   
 

receitas nem a destinação das 
despesas não acarretarão a 
desaprovação das contas (art. 
37, § 12, da Lei nº 9.096/95). 
 

NOVIDADES 

37 SEM CORRESPONDENTE SEM CORRESPONDENTE É importante estabelecer algumas normas 
com conteúdo principiológico quanto ao 
assunto Prestação de Contas. 

Criação do GT Art. ____ Os partidos políticos, na 
condução de sua contabilidade, 
devem observar a continuidade de 
gestões.  
 
Art. _____ Ao presidente de 
agremiação recai a responsabilidade 
pessoal pelo rompimento da 
continuidade de gestão ao não 
fornecer ao seu sucessor a 
documentação contábil e o 
inventário patrimonial legalmente 
exigível. 
 
Art._____. Não recai o direito de 
sigilo aos dados de terceiros 
fornecedores e doadores, 
constantes em documentação e 
demonstrativos que guarneçam a 
prestação de contas, salvo se 
houver expressa e motivada 
determinação judicial, a qual pode 
recair no todo ou em parte de 
documento específico. 



   
 

   
 

 
 

 
 
 



LISTA ABERTA, COTAS DE REPRESENTAÇÃO E INCENTIVOS E 

PUNIÇÕES 

 

O aprofundamento da democracia e a realização da justiça exige a participação de 

diferentes grupos sociais nas esferas representativas oficiais, sobretudo daqueles 

historicamente excluídos. Para garantir essa participação, e uma aproximação da 

igualdade de fato, por vezes, é preciso criar medidas que promovam o acesso de membros 

desses seguimentos sociais vulnerabilizados em seus direitos aos espaços decisórios 

oficiais.  

Uma posição frequente em discussões sobre como aumentar a participação 

política dos seguimentos sociais vulnerabilizados em seus direitos é a de que, para 

garantir a efetividade de medidas como a lei de cotas, seria necessária uma mudança no 

sistema eleitoral brasileiro, no sentido de transformar o sistema de lista aberta em eleições 

proporcionais para um de lista fechada.  

Apesar de abalizada opinião em sentido contrário, entende-se que, da perspectiva 

do eleitor e de sua liberdade de escolha, a adoção do sistema de lista fechada não se 

apresenta, ao menos por ora, como a melhor estratégia para a maior inclusão dos 

segmentos sociais vulnerabilizados em seus direitos. 

Tendo em conta a histórica falta de democracia interna na maior parte das 

agremiações brasileiras, o sistema de lista fechada eventualmente concentraria ainda mais 

poder nas cúpulas partidárias, com a possibilidade de definirem a ordem dos candidatos 

nas respectivas nominatas e, consequentemente, de quem potencialmente seriam os 

eleitos. No sistema de lista fechada, possuem grande peso os mecanismos competitivos 

internos de seleção dos candidatos. E, por que não dizer, também de escolha dos próprios 

órgãos dirigentes que definem tais mecanismos. O problema, acreditamos, está na 

incapacidade de controle desses mesmos mecanismos de escolha de candidatos e, 

também, dos próprios dirigentes partidários, de garantir que sejam democráticos e abertos 

à ampla participação de todos os filiados, visto que os partidos têm sua autonomia 

assegurada inclusive constitucionalmente. 

Entendemos que a vantagem do sistema de lista fechada, qual seja, a possibilidade 

de se exigir que os seguimentos sociais vulnerabilizados em seus direitos figurem nas 

primeiras posições das listas de candidatos, de modo a garantir a sua eleição, pode ser 

eventualmente ofuscada pelo excesso de autonomia dos partidos na definição dos órgãos 

dirigentes e mecanismos de seleção, em detrimento do poder de escolha do eleitor da 



candidatura de sua preferência, que seria minimizado nesse sistema. A implementação do 

sistema de lista fechada em um país de práticas políticas pouco transparentes, como o 

Brasil, lamentavelmente, poderia eventualmente fortalecer o clientelismo, ao permitir que 

os dirigentes partidários mais experientes e influentes, ao pré-ordenarem os nomes na 

lista de candidatos, tivessem, ao final, na prática, total controle sobre quem nos 

representaria. Em um sistema como esse, dificilmente haveria democracia interna para a 

seleção dos órgãos dirigentes partidários e a escolha de candidatos, fragilizando ainda 

mais o nosso já problemático sistema de eleição dos representantes.  

Quando reivindicamos uma maior participação política dos seguimentos sociais 

vulnerabilizados em seus direitos, o fazemos amparados na crença de que é fundamental 

promover a inclusão dos diversos grupos sociais e a consequente redistribuição do poder 

político, criando-se reais condições também de renovação e diversificação dos nossos 

representantes. Acreditamos, porém, que o sistema de lista fechada iria contra essa 

proposição, podendo eventualmente perpetuar a eleição das mesmas pessoas ou de 

representantes dos mesmos interesses, das cúpulas partidárias ou seus líderes mais 

influentes e experientes. 

Com isso em mente, defendemos o sistema de lista aberta. Argumentamos que a 

chave da transformação não está em alterar o tipo de lista1, mas em estabelecer cotas de 

representação, no lugar das cotas apenas para candidatura. Cremos que seja essa a maneira 

de estabelecer uma medida afirmativa realmente efetiva na inclusão de seguimentos 

sociais vulnerabilizados em seus direitos no caso brasileiro, já que, desse modo, seria 

possível garantir que realmente viessem a ocupar número maior de cadeiras nas casas 

legislativas, ao contrário do dispositivo atual, que assegura percentual de participação 

apenas no momento de candidatura. Respeitados os respectivos quocientes eleitoral e 

partidário, propomos que todas as vagas conquistadas por uma agremiação em eleições 

proporcionais sejam distribuídas alternadamente, em razão do gênero dos candidatos: 

uma mulher, um homem, ou vice-versa, a começar pelo gênero do mais bem votado.  

Ainda que, eventualmente, em seu respectivo segmento, um ou outro candidato 

tenha sido mais bem votado que aquele ou aquela do outro gênero que, efetivamente, será 

considerado eleito, o mais importante é que estará resguardada toda a lógica do sistema 

representativo proporcional, especialmente o número de vagas conquistadas pelo partido. 

Isto é, estarão preservadas todas as vagas obtidas pelo partido – afinal, é sabido, 

 
1 O que, além de tudo, exigiria uma reforma muito mais drástica no nosso sistema eleitoral. 



independentemente de sua escolha pessoal de um determinado candidato ou candidata, o 

eleitor vota primeiro é na legenda – e, não menos importante, a própria soberania popular, 

com a reserva das vagas aos mesmos partidos que alcançaram a preferência do eleitorado. 

Dessa forma, a presença paritária de homens e mulheres nas Casas legislativas será 

efetivamente garantida, sem qualquer prejuízo ao número de vagas alcançadas pelos seus 

respectivos partidos. 

Os seguimentos sociais vulnerabilizados em seus direitos, eleitos nesse cenário, 

estariam de acordo com a vontade dos eleitores e não apenas com o interesse do partido 

ou, mesmo, de eventuais cúpulas partidárias. Exatamente como é hoje, a ordem dos eleitos 

continuará dependendo da quantidade de votos recebidos, independentemente do gênero, 

e não de uma definição prévia, em lista fechada, pré-ordenada, pelos próprios partidos. É 

bem verdade que os candidatos eleitos, homem ou mulher, a depender do caso, poderiam 

não ser aqueles com os maiores números de votos absolutos, mas, e é isto que importa, 

seriam os escolhidos pelos eleitores e não segundo a lista fechada ou pré-ordenada pelo 

partido. 

No Brasil, de acordo com os dados da PNAD contínua (Pesquisa Nacional por 

Amostra de Domicílios), divulgada em 2019, a maioria da população brasileira é 

composta de mulheres (51,8%)2. No que diz respeito ao quantitativo de eleitores, as 

mulheres também representam a maior parcela (52,5%)3. E, apesar de serem em maior 

parte da população e de eleitoras, as mulheres representam apenas, aproximadamente 

15% das cadeiras do parlamento brasileiro. No que diz respeito aos municípios não é 

diferente. Nas eleições municipais de 2020, pesquisas apontam que “9.196 mulheres 

foram eleitas vereadoras – o que representa 16% do número total -, contudo em 916 

municípios brasileiros nenhuma mulher foi eleita para a sua Câmara Municipal nessas 

últimas eleições”4. 

Segundo os dados levantados pelo “pesquisador e doutor em demografia, José 

Eustáquio Alves diz que os partidos são os maiores responsáveis pelo avanço lento das 

mulheres na política; segundo ele, se nada mudar, a igualdade entre homens e mulheres 

 
2 Disponível em: https://educa.ibge.gov.br/jovens/conheca-o-brasil/populacao/18320-quantidade-de-
homens-e-mulheres.html Acesso em: 13/04/2021 
3 Disponível em: https://www.tse.jus.br/eleicoes/estatisticas/estatisticas-eleitorais Acesso em 
13/04/2021 
4 Disponível em: https://www.jota.info/opiniao-e-analise/colunas/elas-no-jota/avanco-das-minorias-
politicas-nas-eleicoes-de-2020-10122020 Acesso em 13/04/2021 

https://educa.ibge.gov.br/jovens/conheca-o-brasil/populacao/18320-quantidade-de-homens-e-mulheres.html
https://educa.ibge.gov.br/jovens/conheca-o-brasil/populacao/18320-quantidade-de-homens-e-mulheres.html
https://www.tse.jus.br/eleicoes/estatisticas/estatisticas-eleitorais
https://www.jota.info/opiniao-e-analise/colunas/elas-no-jota/avanco-das-minorias-politicas-nas-eleicoes-de-2020-10122020
https://www.jota.info/opiniao-e-analise/colunas/elas-no-jota/avanco-das-minorias-politicas-nas-eleicoes-de-2020-10122020


nas prefeituras só acontecerá em 300 anos”5. Diz isso para defender que “já passa da 

hora de a lei das cotas para  candidaturas femininas subirem para 50%”.  

Em pesquisa realizada pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento 

(PNUD) e pela ONU Mulheres sobre direitos políticos das mulheres, entre os países da 

América Latina, o Brasil ocupa o 9º lugar dentre os 11, estando entre os piores indicadores 

da América Latina no que diz respeito aos direitos políticos das mulheres e à paridade 

política entre homens e mulheres6.  

Dados obtidos através do Observatório de Igualdade de Gênero da América Latina 

e do Caribe7 apontam que países como Argentina, Venezuela, México, Panamá, 

Nicarágua, Honduras, Bolívia, Equador, Costa Rica já adotam a paridade de gênero.  

No que diz respeito ao recorte racial, “apesar dos negros e pardos representam a 

maioria da população brasileira (56,2%) e apresentaram o maior percentual de 

candidaturas (50,04%), ainda há sub-representatividade do grupo, pois pouco mais 40% 

foram eleitos, sendo 1.730 para o cargo de prefeito e 25.960 para vereadores8”9 Quando 

se trata da mulher preta, os índices de subrepresentatividade são mais alarmantes. 

Segundo dados do IBGE, as mulheres pretas representam apenas “2% do Congresso 

Nacional. Somente, 3% ocupam o cargo de prefeita, em todo o país. Segundo 

o Movimento Mulheres Municipalistas (MMM), o índice nacional de vereadoras 

autodeclaradas negras é de 4,21%”10, o que justifica a necessidade da criação da cota 

racial dentro da cota de gênero.   

Portanto, para que o Brasil avance e tenha uma democracia verdadeiramente 

representativa, para que possam ser rompidas as barreiras estruturais do sistema, faz-se 

necessário que sejam implementadas ações afirmativas que estabeleçam cotas paritárias 

de assentos no parlamento nacional e nos municipais, bem como de cotas raciais, sem 

esquecer das cotas para pessoas com deficiência, para que todos os seguimentos da 

população estejam devidamente representados.   

 
5 Disponível em: http://www.generonumero.media/56-anos-paridade-genero/ Acesso em 13/04/2021.  
6 Disponível em: https://www.onumulheres.org.br/noticias/estudo-conduzido-pelo-pnud-e-pela-onu-
mulheres-sobre-direitos-politicos-das-mulheres-coloca-o-brasil-em-9o-lugar-entre-11-paises-da-
america-latina/  Acesso em 13/04/2021 
7 Disponível em: https://oig.cepal.org/pt/laws/3/country Acesso em 13/04/2021 
8 Em 283 município, 100% da Câmara municipal foi preenchida por candidatos declarados pretos ou 
pardos, segundo o site do TSE Disponível em <https://www.tse.jus.br/imprensa/noticias-
tse/2020/Novembro/mais-de-40-dos-candidatos-negros-das-eleicoes-municipais-2020-foram-eleitos> 
9 Disponível em: https://www.jota.info/opiniao-e-analise/colunas/elas-no-jota/avanco-das-minorias-
politicas-nas-eleicoes-de-2020-10122020 Acesso em 13/04/2021 
10 Disponível em: https://noticiapreta.com.br/pesquisas-revelam-sub-representacao-de-mulheres-
pretas-na-politica/ Acesso em 15/04/2021 

http://www.generonumero.media/56-anos-paridade-genero/
https://www.onumulheres.org.br/noticias/estudo-conduzido-pelo-pnud-e-pela-onu-mulheres-sobre-direitos-politicos-das-mulheres-coloca-o-brasil-em-9o-lugar-entre-11-paises-da-america-latina/
https://www.onumulheres.org.br/noticias/estudo-conduzido-pelo-pnud-e-pela-onu-mulheres-sobre-direitos-politicos-das-mulheres-coloca-o-brasil-em-9o-lugar-entre-11-paises-da-america-latina/
https://www.onumulheres.org.br/noticias/estudo-conduzido-pelo-pnud-e-pela-onu-mulheres-sobre-direitos-politicos-das-mulheres-coloca-o-brasil-em-9o-lugar-entre-11-paises-da-america-latina/
https://oig.cepal.org/pt/laws/3/country
https://www.jota.info/opiniao-e-analise/colunas/elas-no-jota/avanco-das-minorias-politicas-nas-eleicoes-de-2020-10122020
https://www.jota.info/opiniao-e-analise/colunas/elas-no-jota/avanco-das-minorias-politicas-nas-eleicoes-de-2020-10122020
https://noticiapreta.com.br/pesquisas-revelam-sub-representacao-de-mulheres-pretas-na-politica/
https://noticiapreta.com.br/pesquisas-revelam-sub-representacao-de-mulheres-pretas-na-politica/
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RELATÓRIO FINAL 
GT V – Participação de mulheres, pessoas negras, indígenas, pessoas com deficiência e LGBTQI+ no 

processo eleitoral 
 

Breve contextualização dos trabalhos 

 
A participação política fundamenta a democracia, na medida em que lhe confere legitimidade. E uma das questões centrais da 

democracia é a participação política das minorias e outros grupos sociais vulnerabilizados em seus direitos, como, por exemplo, mulheres, 
pessoas negras, indígenas, pessoas com deficiência e segmento LGBTQI+. Afinal, não existe regime democrático onde a coletividade – 
ou uma parcela significativa dela - esteja alijada das esferas onde se forjam as orientações de caráter público, porque a democracia se 
caracteriza como o regime em que as decisões fundamentais defluem de todos os cidadãos.1 

 
                                                 
1 ALVIM, Frederico; DIAS, Joelson. A Lei Brasileira de Inclusão e a efetivação do direito à participação política das pessoas com deficiência. In: Silva, Marcelo 
Rodrigues da e outro (coord.) Temas Relevantes sobre o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Editora Jus Podivm, 2018. 
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De acordo com o Alto Comissariado da ONU, as estimativas sugerem que 10 a 20% da população mundial pertence às minorias. 
Isso significa que entre 600 milhões e 1,2 bilhão de pessoas necessitam de medidas especiais para a proteção de seus direitos, vez que 
pertencem aos grupos sociais mais desfavorecidos da sociedade, sendo alvos frequentes de discriminação e injustiça, além de excluídos 
da participação na vida pública e política. 
 

Segundo o IBGE, a população brasileira é composta por 51,8% de mulheres, já o percentual de 56,10% se refere às pessoas que 
se auto declaram negras, e 24% da população apresenta algum tipo de impedimento de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, 
por fim, 0,4% é formado por índios.  
 

Portanto, a modificação do quadro de sub-representação dos grupos vulneráveis e as minorias no campo político é fundamental 
para consolidar, efetivar e salvaguardar os direitos básicos desses importantes segmentos sociais. Mais que isso: assegurar uma 
participação efetiva de grupos em situação de vulnerabilidade e destituídos de poder significa fortalecer a democracia e avançar no 
processo de afirmação dos direitos humanos. 
 

Dessa forma, o objetivo principal deste trabalho é encaminhar propostas sobre a participação de mulheres, pessoas negras, 
indígenas, pessoas com deficiência e LGBTQI+ no processo eleitoral à Coordenação Acadêmica da ABRADEP para subsidiar sua 
atuação junto ao grupo de trabalho criado pela Câmara dos Deputados para elaboração do Novo Código Eleitoral e de Processo Eleitoral 
e Reforma Política.  
 

 PARTICIPAÇÃO DE MULHERES, PESSOAS NEGRAS, INDÍGENAS, PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E LGBTQI+ NO PROCESSO 
ELEITORAL 
LEI ATUAL RESOLUÇÃO TSE ANÁLISE E JUSTIFICATIVA ORIGEM DA 

PROPOSTA 
TEXTO PROPOSTO 

   Código Eleitoral   
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1 Código Eleitoral 
Art. 5º Não podem alistar-se eleitores: 

II – os que não saibam exprimir-se 
na língua nacional 

Res.-TSE nº 23274/2010 O TSE já se manifestou no sentido de 
que essa restrição não foi 
recepcionada pela CF/88 

A relação com o tema está no fato de 
que os grupos vulneráveis de que 
cuida o GT são os principais 
prejudicados por restrições legais para 
o exercício dos direitos políticos sem 
o devido respaldo constitucional.  

As restrições estabelecidas pelo 
código eleitoral atingem em escala 
muito maior, negros, indígenas, 
mulheres, transgêneros, presos, pois 
são grupos que já encontram 
dificuldades de acesso à 
documentação e, por conseguinte, a 
habilitação como eleitor ou 
atualização de seus dados perante a 
justiça eleitoral.  

 

Aproveitamento de 
Resolução 

Art. X Não podem alistar-
se como eleitores os 
estrangeiros e, durante o 
período do serviço militar 
obrigatório, os conscritos. 

2 Código Eleitoral 
Art. 5º Não podem alistar-se eleitores: 
III – os que estejam privados, temporária 
ou definitivamente, dos direitos políticos. 

 A CR/88 veda o alistamento eleitoral 
apenas aos estrangeiros e conscritos 
(Art. 14, §2º), nesse sentido, a 
restrição ao alistamento para outras 
hipóteses estabelecidas por norma 

Proposta originária do GT Art. X Não podem alistar-
se como eleitores os 
estrangeiros e, durante o 
período do serviço militar 
obrigatório, os conscritos. 
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infraconstitucional está incompatível 
com nossa carta política. Além disso, 
há que se fazer uma distinção entre 
alistamento eleitoral que é ato 
meramente administrativo de emissão 
de documento que gera, inclusive, 
impacto em outras áreas da vida do 
eleitor, e o exercício de direitos 
políticos. Qualquer cidadão que esteja 
com restrição dos direitos políticos 
pode vir a alistar-se e ter a sua 
situação de constrição imediatamente 
anotada no cadastro. 
 
Os presos, que são grupos 
vulneráveis, têm uma série de 
dificuldades para exercício de direitos 
políticos ou para obtenção de 
inscrição eleitoral. Isso provoca uma 
exclusão ainda maior no que se refere 
à participação política. 

3 Código Eleitoral 
Art. 35 Compete aos juízes: 
XIII – designar, até 60 (sessenta) dias 
antes das eleições, os locais das seções 

 Atualmente não há no texto legal a 
exigência de se buscar locais de 
votação com melhor acessibilidade. A 
recomendação é estabelecida apenas 
por resolução. Sugere-se que ganhe 
estatura legal. 

Proposta originária do GT XIII – designar, até 60 
(sessenta) dias antes das 
eleições, os locais das 
seções, dando-se 
preferência aqueles com 
melhores condições de 
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acessibilidade. 
4 Código Eleitoral 

Art. 42. O alistamento se faz mediante a 
qualificação e inscrição do eleitor. 
Parágrafo único. Para o efeito da 
inscrição, é domicílio eleitoral o lugar de 
residência ou moradia do requerente, e, 
verificado ter o alistando mais de uma, 
considerar-se-á domicílio qualquer delas. 

 Deve-se deixar claro que não se pode 
exigir prova documental de domicílio 
eleitoral. 

Mulheres, por vezes arrimos da 
família, não contam com 
documentação de domicílio em nome 
próprio, da mesma forma pretos e 
partos que muitas vezes vivem em 
comunidades desprovidas de 
organização espacial que lhe sejam 
atribuídos endereços para recepção de 
correspondência. 

De igual sorte, pessoas que utilizam 
nomes social podem ainda ter 
documentação de residência com o 
nome civil, o que além do normal 
constrangimento para apresentação de 
tal documento, ainda teria que esperar 
incompreensão é suspeita de fraude 
na apresentação do documento 

Proposta originária do GT § 2º a exigência de prova 
documental para 
comprovação de domicílio 
eleitoral somente poderá 
ocorrer em processo 
revisional instaurado a 
partir de indícios de fraude 
no cadastro eleitoral da 
respectiva circunscrição. 

5 Código Eleitoral 
Art. 43. O alistando apresentará em 
cartório ou local previamente designado, 
requerimento em fórmula que obedecerá 

Res. TSE 23.562/2018 Inclusão do nome social 
trazido por resolução deve ser elevado 
a estatura legal. 

Aproveitamento de 
Resolução 

Art.X A pessoa travesti ou 
transexual poderá, por 
ocasião do alistamento ou 
de atualização de seus 
dados no Cadastro 
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ao modelo aprovado pelo Tribunal 
Superior. 

Eleitoral, se registrar com 
seu nome social e 
respectiva identidade de 
gênero, na forma 
estabelecida pelo TSE. 

6 Código Eleitoral 
Art. 49. Os cegos alfabetizados pelo 
sistema braille, que reunirem as demais 
condições de alistamento, podem 
qualificar-se mediante o preenchimento 
da fórmula impressa e a aposição do 
nome com as letras do referido alfabeto. 
§ 1º De forma idêntica serão assinadas a 
folha individual de votação e as vias do 
título. 
 § 2º Esses atos serão feitos na presença 
também de funcionários de 
estabelecimento especializado de amparo 
e proteção de cegos, conhecedor do 
sistema braille, que subscreverá, com o 
escrivão ou funcionário designado, a 
seguinte declaração a ser lançada no 
modelo de requerimento: "Atestamos que 
a presente fórmula bem como a folha 
individual de votação e vias do título 
foram subscritas pelo próprio, em nossa 

 Essa distinção atualmente é 
indevida. Ao servidor da zona 
eleitoral deve-se exigir que leia o 
requerimento para a pessoa com 
deficiência visual, que pode alistar-se 
normalmente ainda que não seja 
alfabetizada pelo sistema braile. 

Proposta originária do GT Suprimir a previsão ou 
alternativamente colocar o 
seguinte artigo: Art. X às 
pessoas com deficiência 
visual, será lido em voz alta 
pelo servidor do cartório 
eleitoral as informações 
preenchidas no 
requerimento de 
alistamento eleitoral. 
Parágrafo único. É 
franqueado ao eleitor apor 
sua assinatura 
digitalmente no 
requerimento. 
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presença". 
7 Código Eleitoral 

Art. 50. O juiz eleitoral providenciará 
para que se proceda ao alistamento nas 
próprias sedes dos estabelecimentos de 
proteção aos cegos, marcando 
previamente, dia e hora para tal fim, 
podendo se inscrever na zona eleitoral 
correspondente todos os cegos do 
município. 
§ 2º Se no alistamento realizado pela 
forma prevista nos artigos anteriores, o 
número de eleitores não alcançar o 
mínimo exigido, este se completará com 
a inclusão de outros, ainda que não sejam 
cegos. 

 A Lei brasileira de inclusão 
veda segregação de eleitores com 
deficiência. (Art. 76, §1º, inciso I) 

Proposta originária do GT Suprimir ou, 
alternativamente, colocar 
expressamente que: Art. X 
É vedada a instalação de 
seções eleitorais exclusivas 
para a pessoa com 
deficiência 

8 Código Eleitoral 
Art. 52. No caso de perda ou extravio de 
seu título, requererá o eleitor ao juiz do 
seu domicílio eleitoral, até 10 (dez) dias 
antes da eleição, que lhe expeça segunda 
via. 

 O procedimento para emissão de 
segunda via do título de eleitor torna 
dificultoso o acesso à informação 
eleitoral pela pessoa com deficiência 
e, além disso, tornou-se desnecessário 
com a substituição do documento 
título de eleitor em sua versão 
impressa com papel especial para 
documento pela mera impressão em 
papel A4 ou por meio eletrônico. 

Proposta originária do GT Art. X. Havendo extravio 
do título de eleitor, é 
possível a obtenção do 
número de inscrição por 
meio da rede mundial de 
computadores ou, ainda, 
em qualquer cartório 
eleitoral mediante a 
reimpressão da 
informação, sem 
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Assim, sugere-se suprimir todo o 
capítulo. 

necessidade de realização 
de operação cadastral. 

9 Código Eleitoral 
Art. 61. Somente será concedida 
transferência ao eleitor que estiver quite 
com a Justiça Eleitoral. 

 A vinculação à quitação eleitoral para 
realizar operação cadastral é medida 
que tem dois pontos prejudiciais em 
relação à população vulnerável: i. 
dupla punição, visto que a falta de 
quitação, por si, já gera alguns efeitos 
no âmbito de restrição de direitos, seja 
na esfera civil, seja no próprio âmbito 
eleitoral; ii. gera desatualização dos 
dados cadastrais desta parcela do 
eleitorado. 

Proposta originária do GT Art. X A falta de quitação 
eleitoral não impede o 
deferimento de operações 
cadastrais. 

10 Código Eleitoral 
Art. 95. O candidato poderá ser 
registrado sem o prenome, ou com o 
nome abreviado, desde que a supressão 
não estabeleça dúvidas quanto à sua 
identidade. 

Res. TSE 23.609/2019 Deve-se prever a 
possibilidade da candidata ou 
candidato inscrever-se com nome 
social. 

Aproveitamento de 
Resolução 

Art. X. a identificação da 
candidatura poderá ser 
feita por meio de nome 
social declarado no 
Cadastro Eleitoral. 

11 Código Eleitoral 
Art. 103. O sigilo do voto é assegurado 
mediante as seguintes providências: 

Res. TSE 23.611/2019 Deve-se prever 
expressamente que não se considera 
quebra do sigilo do voto o auxílio 
prestado à pessoa com deficiência 
para realizar o processo de votação. 

Aproveitamento de 
Resolução 

Art. X O eleitor com 
deficiência ou mobilidade 
reduzida, ao votar, poderá 
ser auxiliado por pessoa de 
sua escolha, ainda que não 
o tenha requerido 
antecipadamente ao juiz 
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eleitoral (Lei nº 
13.146/2015, art. 76, § 1º, 
IV). 
 
§ 1º O presidente da mesa, 
verificando ser 
imprescindível que o 
eleitor com deficiência ou 
mobilidade reduzida seja 
auxiliado por pessoa de sua 
escolha para votar, 
autorizará o ingresso dessa 
segunda pessoa com o 
eleitor na cabina, sendo 
permitido inclusive digitar 
os números na urna. 
 
§ 2º A pessoa que auxiliará 
o eleitor com deficiência ou 
mobilidade reduzida 
deverá identificar-se 
perante a mesa receptora e 
não poderá estar a serviço 
da Justiça Eleitoral, de 
partido político ou de 
coligação. 
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§ 3º A assistência de outra 
pessoa ao eleitor com 
deficiência ou mobilidade 
reduzida de que trata este 
artigo não extingue o sigilo 
ao voto e deverá ser 
consignada em ata. 

12 Código Eleitoral 
Art. 108. Estarão eleitos, entre os 
candidatos registrados por um partido 
ou coligação que tenham obtido votos 
em número igual ou superior a 10% 
(dez por cento) do quociente eleitoral, 
tantos quantos o respectivo quociente 
partidário indicar, na ordem da 
votação nominal que cada um tenha 
recebido. 
Parágrafo único. Os lugares não 
preenchidos em razão da exigência de 
votação nominal mínima a que se 
refere o caput serão distribuídos de 
acordo com as regras do art. 109. 
Art. 109. Os lugares não preenchidos 
com a aplicação dos quocientes 
partidários e em razão da exigência de 

 Previsão de criação de duas 
listas, uma para cada gênero, para 
que sejam eleitas e eleitos um 
candidato por lista, vedada, após o 
resultado final, a eleição de mais 
de um candidato do mesmo 
gênero, consecutivamente. 

Proposta originária do GT "Art. 108. Estarão eleitos, 
entre as candidatas e os 
candidatos registrados por 
um partido que tenham 
obtido votos em número 
igual ou superior a 10% 
(dez por cento) do 
quociente eleitoral, tantos 
quantos o respectivo 
quociente partidário 
indicar, na ordem da 
votação nominal que cada 
um tenha recebido.  
§ 1º - Na apuração, as 
candidatas e candidatos 
serão divididos, por 
gênero, em duas listas, 
considerados eleitos 
candidatas e candidatos de 
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votação nominal mínima a que se 
refere o art. 108 serão distribuídos de 
acordo com as seguintes regras: 
I – dividir-se-á o número de votos 
válidos atribuídos a cada partido ou 
coligação pelo número de lugares 
definido para o partido pelo cálculo 
do quociente partidário do art. 107, 
mais um, cabendo ao partido ou 
coligação que apresentar a maior 
média um dos lugares a preencher, 
desde que tenha candidato que atenda 
à exigência de votação nominal 
mínima; 
 
II – repetir-se-á a operação para cada 
um dos lugares a preencher; 
III – quando não houver mais partidos 
ou coligações com candidatos que 
atendam às duas exigências do inciso 
I, as cadeiras serão distribuídas aos 
partidos que apresentem as maiores 
médias. 
§ 1º O preenchimento dos lugares 
com que cada partido ou coligação for 
contemplado far-se-á segundo a 

cada uma das listas na 
ordem de votação nominal 
que cada  candidata ou 
candidato tenha recebido, 
não podendo haver, após o 
resultado final, mais de 
uma (um) candidata (o) do 
mesmo gênero eleito 
consecutivamente." 
§ 2º. Os lugares não 
preenchidos em razão da 
exigência de votação 
nominal mínima a que se 
refere o caput serão 
distribuídos de acordo com 
as regras do art. 109. 
Art. 109. Os lugares não 
preenchidos com a 
aplicação dos quocientes 
partidários e em razão da 
exigência de votação 
nominal mínima a que se 
refere o art. 108 serão 
distribuídos de acordo com 
as seguintes regras: 
I – dividir-se-á o número 
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ordem de votação recebida por seus 
candidatos. 
§ 2º Poderão concorrer à distribuição 
dos lugares todos os partidos e 
coligações que participaram do pleito. 
Art. 110. Em caso de empate, haver-
se-á por eleito o candidato mais idoso. 
Art. 111. Se nenhum partido ou 
coligação alcançar o quociente 
eleitoral, considerar-se-ão eleitos, até 
serem preenchidos todos os lugares, 
os candidatos mais votados. 
Art. 112. Considerar-se-ão suplentes 
da representação partidária: 
I – os mais votados sob a mesma 
legenda e não eleitos efetivos das 
listas dos respectivos partidos; 
II – em caso de empate na votação, na 
ordem decrescente da idade. 
Parágrafo único. Na definição dos 
suplentes da representação partidária, 
não há exigência de votação nominal 
mínima prevista pelo art. 108. 

 

de votos válidos atribuídos 
a cada partido 
pelo número de lugares 
definido para o partido 
pelo cálculo do quociente 
partidário do art. 107, mais 
um, cabendo ao partido 
que apresentar a maior 
média um dos lugares a 
preencher, desde que tenha 
candidata e candidato que 
atenda à exigência de 
votação nominal mínima, 
respeitada a alternância de 
gênero prevista no § 1º do 
artigo 108.; 
II – repetir-se-á a operação 
para cada um dos lugares a 
preencher, respeitada a 
alternância de gênero 
prevista no § 1º do artigo 
108.; 
III – quando não houver 
mais partidos com 
candidatos que atendam às 
duas exigências do inciso I, 
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as cadeiras serão 
distribuídas aos partidos 
que apresentem as maiores 
médias, os quais 
preencherão as vagas com 
candidatas e candidatos de 
cada uma das listas por 
gênero, nos termos do § 1º 
do artigo 108. 
§ 1º O preenchimento dos 
lugares com que cada 
partido for contemplado 
far-se-á segundo a ordem 
de votação recebida por 
suas candidatas e 
candidatos de cada uma 
das listas previstas no § 1º 
do artigo 108.  
§ 2º Poderão concorrer à 
distribuição dos lugares 
todos os partidos que 
participaram do pleito. 
Art. 110. Em caso de 
empate, haver-se-á por 
eleita (o) a (o) candidata (o) 
mais idosa (o). 
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Art. 111. Se nenhum 
partido alcançar o 
quociente eleitoral, 
considerar-se-ão eleitas e 
eleitos até serem 
preenchidos todos os 
lugares, as candidatas e 
candidatos mais votadas e 
votados em cada uma das 
listas previstas no artigo 
108, § 1º deste Código. 
Art. 112. Considerar-se-ão 
suplentes da representação 
partidária: 
I – as mais votadas e 
votados sob a mesma 
legenda e não eleitos 
efetivos de cada uma das 
listas, previstas no § 1º do 
artigo 108, dos respectivos 
partidos; 
II – em caso de empate na 
votação, na ordem 
decrescente da idade. 
Parágrafo único. Na 
definição dos suplentes da 
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representação partidária, 
não há exigência de 
votação nominal mínima 
prevista pelo art. 108. 
 

13  
Código Eleitoral 
 
Art.  122.  Os  juizes  deverão  instruir 
os  mesários  sôbre  o  processo  da 
eleição,  em  reuniões  para  esse  fim 
convocadas     com     a     necessária 
antecedência 

 ANTINOMIA em relação ao 
Estatuto da Pessoa com 
Deficiência (Lei 13.146/2015) 
 
Art. 73. Caberá ao poder público, 
diretamente ou em parceria com 
organizações da sociedade civil, 
promover    a capacitação    de    
tradutores    e intérpretes  da  
Libras,  de  guias  intérpretes  e  de 
profissionais habilitados em 
Braille, audiodescrição, 
estenotipia e legendagem 

Proposta originária do GT Art.  122.  Os juizes 
deverão instruir os 
mesários sobre o processo  
da eleição,  em  reuniões  
para  esse  fim convocadas     
com     a     necessária 
antecedência. 
 
§1º Caberá ainda ao poder 
público, diretamente ou 
em parceria com 
organizações da sociedade 
civil, promover    a 
capacitação    de    
tradutores    e intérpretes  
da Libras,  de  guias  
intérpretes  e  de 
profissionais habilitados 
em Braille, 
audiodescrição, 
estenotipia e legendagem. 
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14  

Código Eleitoral 
 
Art.   136.   Deverão   ser   instaladas 
seções nas vilas e povoados, assim 
como nos estabelecimentos de 
internação  coletiva,  inclusive  para 
cegos  e  nos  leprosários  onde  haja, 
pelo menos, 50 (cinqüenta) 
eleitores.Parágrafo  único.  A  mesa  
receptora designada     para     qualquer     
dos estabelecimentos     de     
internação coletiva  deverá  funcionar  
em  localindicado   pelo   respectivo   
diretório mesmo critério será adotado 
para os estabelecimentos 
especializados para proteção dos 
cegos. 

 ANTINOMIA em relação ao 
Estatuto da Pessoa com 
Deficiência (Lei 13.146/2015) 
 
Art.  76.  O poder público  deve  
garantir  à  pessoa com  deficiência  
todos  os  direitos  políticos  e  a 
oportunidade   de   exercê-los   em   
igualdade   de condições com as 
demais pessoas. 
 
§ 1º À pessoa com deficiência será 
assegurado o direito  de  votar  e  
de  ser  votada,  inclusive  por meio 
das seguintes ações: 
 
I -garantia   de   que   os   
procedimentos,   as instalações, os 
materiais e os equipamentos para 
votação sejam apropriados, 
acessíveis a todas as pessoas  e  de  
fácil  compreensão  e  uso, sendo 
vedada    a    instalação    de    seções    
eleitorais exclusivas para a pessoa 
com deficiência; 

Proposta originária do GT Lei posterior veda a 
instalação de seções 
eleitorais exclusivas para 
pessoas com deficiência 
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15  
Código Eleitoral 
 
Art.   138.   No   local   destinado   a 
votação,  a  mesa  ficará  em  recinto 
separado do público; ao lado haverá 
uma  cabina  indevassável  onde  os 
eleitores, à medida que 
comparecerem,  possam  assinalar a 
sua preferência na cédula 
 
Parágrafo   único.   O   juiz   eleitoral 
providenciará  para  que  nós  edifícios 
escolhidos sejam feitas as necessárias 
adaptações. 

  
ANTINOMIA em relação ao 
Estatuto da Pessoa com 
Deficiência (Lei 13.146/2015) 
 
Art. 57. As edificações públicas e 
privadas de uso coletivo já 
existentes devem garantir 
acessibilidade à pessoa com 
deficiência em todas as  suas  
dependências  e  serviços,  tendo  
como referência as normas de 
acessibilidade vigentes 

Aproveitamento de 
Resolução 

 
Parágrafo único.  O   juiz   
eleitoral providenciará  
para  que  nos  edifícios 
escolhidos sejam feitas as 
necessárias adaptações, 
garantindo acessibilidade 
à pessoa com deficiência 
em todas as  suas  
dependências  e  serviços,  
tendo  como referência as 
normas de acessibilidade 
vigentes. 

16  
Código Eleitoral 
 
Art. 140. Somente podem permanecer   
no   recinto   da   mesa receptora   os   
seus   membros,   os candidatos,  um  
fiscal,  um  delegado de  cada  partido  
e,  durante  o  tempo necessário à 
votação, o eleitor. 

 ANTINOMIA em relação ao 
Estatuto da Pessoa com 
Deficiência (Lei 13.146/2015) 

Art. 76. O poder público 
deve garantir à pessoa com 
deficiência todos os direitos 
políticos e a oportunidade de 
exercê-los em igualdade de 
condições com as demais pessoas. 

Aproveitamento de 
Resolução 

Art. 140. Somente podem 
permanecer   no   recinto   
da   mesa receptora   os   
seus membros, os 
candidatos, um fiscal, um 
delegado de cada partido 
e, durante o tempo 
necessário à votação, o 
eleitor. 
 
§1º À pessoa com 
deficiência é assegurado, 
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IV - garantia do livre 
exercício do direito ao voto e, para 
tanto, sempre que necessário e a 
seu pedido, permissão para que a 
pessoa com deficiência seja 
auxiliada na votação por pessoa de 
sua escolha. 

 

sempre que necessário e a 
seu pedido, auxilio na  
votação por  pessoa de sua 
escolha.  

   Lei nº 9.504/97   

17 Lei nº 9.504/97 

Art. 10.  Cada partido ou 
coligação poderá registrar candidatos 
para a Câmara dos Deputados, a 
Câmara Legislativa, as Assembleias 
Legislativas e as Câmaras Municipais 
no total de até 150% (cento e 
cinquenta por cento) do número de 
lugares a preencher, 
salvo:          (Redação dada pela Lei nº 
13.165, de 2015) 

§ 3o Do número de vagas 
resultante das regras previstas neste 
artigo, cada partido ou coligação 

 Necessidade de alterar o termo 
sexo pelo termo gênero. 
 
A proposição em análise busca dar 
efetividade material ao direito 
fundamental à igualdade, 
estabelecido no art. 5º, inciso I, da 
Constituição da República de 
1988, configurando-se como 
legítima e meritória ação 
afirmativa estatal voltada à 
promoção da participação política 
e social das mulheres e pessoas 
com deficiência.  
Além disso, a proposta está 
alinhada com o art. 5º, § 2º da Lei 

Proposta originária do 
GT 

 
§ 3º Do número de vagas 
resultante das regras 
previstas neste artigo, 
cada partido ou 
coligação preencherá o 
mínimo de 50% 
(cinquenta por cento) 
para candidaturas de 
cada gênero, observado, 
ainda, o mínimo de 20% 
(dois por cento) do total 
para candidaturas de 
pessoas com deficiência. 
 
 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13165.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13165.htm#art2
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preencherá o mínimo de 30% (trinta 
por cento) e o máximo de 70% 
(setenta por cento) para candidaturas 
de cada sexo.                   (Redação 
dada pela Lei nº 12.034, de 2009) 

 

nº 8112/90, que estabelece reserva 
de até 20% (vinte por cento) das 
vagas oferecidas nos concursos 
públicos às pessoas com 
deficiência.  

 Nessa perspectiva, a medida 
proposta harmoniza-se com outras 
ações afirmativas voltadas à 
proteção e inclusão social das 
mulheres e pessoas com 
deficiência. 

 

TEXTO 
ALTERNATIVO  
 
§ 3º Do número de vagas 
resultante das regras 
previstas neste artigo, 
cada partido ou 
coligação preencherá o 
mínimo de 30% (trinta 
por cento) e o máximo de 
70% (setenta por cento) 
para candidaturas de 
cada gênero, observado, 
ainda, o mínimo de 20% 
(dois por cento) do total 
para candidaturas de 
pessoas com deficiência. 

 
18 Lei nº 9.504/97 

Art. 10.  Cada partido ou 
coligação poderá registrar candidatos 
para a Câmara dos Deputados, a 
Câmara Legislativa, as Assembleias 

 Mesmo com a obrigatoriedade de 
registro de pelo menos 30% de 
mulheres para disputarem os 
cargos proporcionais, na eleição 
municipal de 2020, segundo dados 
apurados pelo Gênero e número2 , 

Proposta originária do 
GT 

§3º - A: O percentual de 
candidaturas para cada 
gênero, previsto no art. 
10, §3, deverá ser 
observado durante todo 
o processo eleitoral, 

                                                 
2 Disponível em: http://www.generonumero.media/trinta-partidos-nao-atingiram-cota/ Acesso em 07/03/2021. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L12034.htm#art3
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L12034.htm#art3
http://www.generonumero.media/trinta-partidos-nao-atingiram-cota/
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Legislativas e as Câmaras Municipais 
no total de até 150% (cento e 
cinquenta por cento) do número de 
lugares a preencher, 
salvo:          (Redação dada pela Lei nº 
13.165, de 2015) 

§ 3o Do número de vagas 
resultante das regras previstas neste 
artigo, cada partido ou coligação 
preencherá o mínimo de 30% (trinta 
por cento) e o máximo de 70% 
(setenta por cento) para candidaturas 
de cada sexo.                   (Redação 
dada pela Lei nº 12.034, de 2009) 

 

“Trinta partidos não atingiram a 
cota de candidatas em todos os 
municípios onde disputam as 
eleições”.  

Há diversas situações3 espalhadas 
pelo país em que os partidos 
registram as candidaturas 
observando o percentual mínimo e, 
após o deferimento de seus 
DRAPs, há a desistência ou 
renúncia por parte de candidatas, 
não havendo obrigatoriedade dos 
partidos em substituir essas 
candidaturas, fazendo com que 
concorram ao pleito sem observar 
a regra. 

Desta forma, se torna urgente e 
necessário que os partidos 
políticos observarem, durante todo 
o processo eleitoral, o percentual 
mínimo de candidaturas por 
gênero, de modo que, se uma 

ressalvada a 
impossibilidade de 
substituição, nos casos 
previstos em lei. 

§3º-B: A substituição ou 
a retirada das 
candidaturas para que se 
mantenha o percentual 
mínimo de candidaturas 
de cada gênero, nos 
termos do §3º-A, deverá 
ocorrer em um prazo 
máximo de 3 (três) dias 
após a desistência e/ou 
renúncia.  

§3º-C: Caso o prazo 
estabelecido para a 
substituição ou retirada 
de candidatura prevista 
no § anterior não seja 
observado, a Justiça 
Eleitoral fará a exclusão 

                                                 
3 Disponível em: https://www.saibamais.jor.br/falha-na-legislacao-permite-que-partidos-nao-cumpram-cota-minima-de-30-de-candidatas-mulheres/ - Acesso 
em 07/03/2021. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13165.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13165.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L12034.htm#art3
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L12034.htm#art3
https://www.saibamais.jor.br/falha-na-legislacao-permite-que-partidos-nao-cumpram-cota-minima-de-30-de-candidatas-mulheres/
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mulher desistir ou se faz a 
substituição da candidata, 
ressalvada a impossibilidade de 
substituição expressamente 
previstos em lei, ou se retira o 
número de candidaturas 
masculinas necessárias para que o 
percentual mínimo esteja atingido.  

 

do registro de 
candidatura da (o) 
candidata (o) mais 
jovem, para que se 
mantenha, durante todo 
o processo eleitoral, o 
percentual mínimo de 
gênero nas candidaturas 
proporcionais. 

 
19 Lei nº 9.504/97 

Art. 10.  Cada partido ou 
coligação poderá registrar candidatos 
para a Câmara dos Deputados, a 
Câmara Legislativa, as Assembleias 
Legislativas e as Câmaras Municipais 
no total de até 150% (cento e 
cinquenta por cento) do número de 
lugares a preencher, 
salvo:          (Redação dada pela Lei nº 
13.165, de 2015) 

§ 3o Do número de vagas 
resultante das regras previstas neste 

 Necessidade de inclusão de um 
parágrafo no artigo 10 da Lei nº 
9.504/97 prevendo política pública 
de reserva de candidaturas para 
pessoas negras no patamar de 
30%, dentro das cotas de gênero já 
previamente estabelecidas.  

Proposta originária do 
GT 

§ 4º Do número de vagas 
resultante das regras 
previstas neste artigo, cada 
partido ou coligação 
preencherá o mínimo de 
30% para candidaturas de 
pessoas negras e indígenas. 

§ 5º Em todos os cálculos, 
será sempre desprezada a 
fração, se inferior a meio, e 
igualada a um, se igual ou 
superior. 
§ 6o  No caso de as 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13165.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13165.htm#art2


 
 

GRUPO DE TRABALHO V – PARTICIPAÇÃO DE MULHERES, PESSOAS NEGRAS, 
INDÍGENAS, PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E LGBTQI+ NO PROCESSO ELEITORAL   

                                REFORMA DA LEGISLAÇÃO ELEITORAL 
 

 22 

artigo, cada partido ou coligação 
preencherá o mínimo de 30% (trinta 
por cento) e o máximo de 70% 
(setenta por cento) para candidaturas 
de cada sexo.                   (Redação 
dada pela Lei nº 12.034, de 2009) 

 

convenções para a escolha 
de candidatos não 
indicarem o número 
máximo de candidatos 
previsto no caput, os 
órgãos de direção dos 
partidos respectivos 
poderão preencher as 
vagas remanescentes até 
trinta dias antes do pleito. 

20 Lei nº 9.504/97 

Art. 44. A propaganda eleitoral 
no rádio e na televisão restringe-se ao 
horário gratuito definido nesta Lei, 
vedada a veiculação de propaganda 
paga. 

§ 1o A propaganda eleitoral 
gratuita na televisão deverá utilizar a 
Linguagem Brasileira de Sinais - 
LIBRAS ou o recurso de legenda, que 
deverão constar obrigatoriamente do 
material entregue às 
emissoras.            (Incluído pela Lei 
nº 12.034, de 2009) 

  
Segundo dados do Relatório 

Mundial de 2011 sobre as pessoas 
com deficiência, elaborado pela 
Organização Mundial de Saúde, 
mais de um bilhão de pessoas no 
mundo convivem com algum tipo 
de impedimento de longo prazo de 
natureza física, mental, intelectual 
ou sensorial, dentre as quais, 200 
milhões experimentam 
dificuldades funcionais 
consideráveis. Só no Brasil, quase 
24% da população apresenta 
algum tipo impedimento de 
natureza física mental, intelectual 
ou sensorial. 

Proposta originária do 
GT 

Art. 44 [...]  
 
§4º - Os partidos 
políticos devem 
assegurar no mínimo 
20% (vinte por cento) do 
tempo de acesso à 
propaganda eleitoral 
gratuita no rádio e na 
televisão para aplicação 
nas campanhas de seus 
candidatos e candidatas 
com deficiência. 
 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L12034.htm#art3
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L12034.htm#art3
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L12034.htm#art3
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L12034.htm#art3
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§ 2o  No horário reservado para 
a propaganda eleitoral, não se 
permitirá utilização comercial ou 
propaganda realizada com a intenção, 
ainda que disfarçada ou subliminar, 
de promover marca ou 
produto.                         (Incluído 
pela Lei nº 12.034, de 2009) 

§ 3o Será punida, nos termos do 
§ 1o do art. 37, a emissora que, não 
autorizada a funcionar pelo poder 
competente, veicular propaganda 
eleitoral.            (Incluído pela Lei nº 
12.034, de 2009) 

 

 
Dessa forma, é necessário a 

alteração de dispositivo da Lei 
referente à “Propaganda Eleitoral 
Gratuita no Rádio e na Televisão”, 
para que promova distribuição 
justa de propaganda eleitoral ao 
garantir patamar mínimo de 20% 
para os candidatos/candidatas com 
deficiência. 
 

O percentual proposto está 
alinhado com o art. 5º, § 2º da Lei 
nº 8112/90, que estabelece reserva 
de até 20% (vinte por cento) das 
vagas oferecidas nos concursos 
públicos às pessoas com 
deficiência.  
 

21 Lei nº 9.504/97 
 
Art. 79. O financiamento das 
campanhas eleitorais com recursos 
públicos será disciplinada em lei 
específica. 

 Previsão de criação de bancas de 
hetero-identificação para que a 
implementação de políticas 
públicas de fato reparem as 
distorções e desigualdades sociais 
e demais práticas discriminatórias 
adotadas durante o processo de 

Proposta originária do 
GT 

Art. 79. O financiamento 
das campanhas eleitorais 
com recursos públicos será 
disciplinada em lei 
específica, a qual 
estabelecerá, ainda, a 
criação de bancas de 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L12034.htm#art3
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L12034.htm#art3
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L12034.htm#art3
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L12034.htm#art3
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formação social do país. hetero-identificação para a 
distribuição dos recursos 
entre candidatos 
autodeclarados pretos e 
pardos.  

22  
Lei nº 9.504/97 
 
Art. 93-A.  O Tribunal Superior 
Eleitoral, no período compreendido 
entre 1o de abril e 30 de julho dos anos 
eleitorais, promoverá, em até cinco 
minutos diários, contínuos ou não, 
requisitados às emissoras de rádio e 
televisão, propaganda institucional, 
em rádio e televisão, destinada a 
incentivar a participação feminina, 
dos jovens e da comunidade negra na 
política, bem como a esclarecer os 
cidadãos sobre as regras e o 
funcionamento do sistema eleitoral 
brasileiro.                             (Redação 
dada pela Lei nº 13.488, de 2017) 

 Seguindo a lógica de ações 
afirmativas voltadas à participação 
política das mulheres, as pessoas 
com deficiência devem também 
contar com garantias específicas 
nesse particular. 
 
Alteração do artigo 93-A da lei 
referida, a fim de garantir 
propaganda institucional que 
promova participação na política 
também das pessoas com 
deficiência, não se restringindo o 
incentivo apenas aos jovens, às 
mulheres e comunidade negra. 
 

Proposta originária do 
GT 

 
Art. 93-A.  O Tribunal 
Superior Eleitoral, no 
período compreendido 
entre 1o de abril e 30 de 
julho dos anos eleitorais, 
promoverá, em até cinco 
minutos diários, 
contínuos ou não, 
requisitados às 
emissoras de rádio e 
televisão, propaganda 
institucional, em rádio e 
televisão, destinada a 
incentivar a participação 
feminina, dos jovens, da 
comunidade negra e das 
pessoas com deficiência 
na política, bem como a 
esclarecer os cidadãos 
sobre as regras e o 
funcionamento do 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2017/Lei/L13488.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2017/Lei/L13488.htm#art1
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sistema eleitora 
brasileiro.                      
 
 

   Lei nº 9.096/95   

23 Lei nº 9.096/95  Ao julgar a Consulta 0603816-
39.2017.6.00.0000, de relatoria da 
Ministra Rosa Weber, o c. TSE 
assentou a necessidade de se observar 
no âmbito intrapartidário os 
princípios democráticos de modo a 
refletir a “a democracia que se busca 
vivenciar, em última instância, nas 
próprias bases estatais”, razão pela 
qual a consulta foi respondida 
afirmativamente, com envio de apelo 
ao legislador, nos seguintes termos: 

“Consulta respondida 
afirmativamente quanto ao primeiro 
quesito, nos seguintes termos: a 
previsão de reserva de vagas para a 
disputa de candidaturas 
proporcionais, inscrita no § 3º do 
artigo 10 da Lei nº 9.504/97, deve ser 

Proposta originária do GT Art. X Do número de 
cargos titulares existentes 
nos órgãos de direção 
partidária, cada partido 
deverá destinar no mínimo 
50% (cinquenta por cento) 
de cadeiras para cada 
gênero, a ser aferido ao 
longo do ano civil.  

§1º A não observância, 
pelos partidos políticos, da 
reserva de cargos descrita 
no caput, ensejará a 
devolução de 1 (um) a 12 
(doze) meses das cotas do 
fundo partidário, que 
deverá ser aplicada de 
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observada para a composição das 
comissões executivas e diretórios 
nacionais, estaduais e municipais dos 
partidos políticos, de suas comissões 
provisórias e demais órgãos 
equivalentes. Apelo ao legislador para 
que a obrigatoriedade da reserva de 
gênero de 30% para as candidaturas 
dos órgãos internos dos partidos 
políticos seja incluída na legislação, 
com a previsão de sanções às legendas 
que não a observarem. Ofício ao 
Congresso Nacional, nos termos 
deliberados pelo Plenário, a partir de 
proposta do Ministro Luís Roberto 
Barroso.” 
 
Desta forma, para que a democracia 
intrapartidária espelhe a composição 
de sociedade, propõe-se a 
incorporação à legislação da 
obrigatoriedade de observância para 
os partidos políticos do percentual de 
gênero, com aplicação de sanção em 
caso de descumprimento.  
 

forma proporcional e 
razoável, e o pagamento 
deverá ser feito por meio de 
desconto nos futuros 
repasses de cotas do fundo 
partidário, ressalvado o 
percentual mínimo de 5% 
do total a ser recebido, 
previsto no art. 44, V da Lei 
9.096/95, que deverá ser 
entregue para aplicação 
aos fins que se destina.  

 

TEXTO ALTERNATIVO  

Art. X Do número de 
cargos titulares existentes 
nos órgãos de direção 
partidária, cada partido 
deverá destinar no mínimo 
30% (trinta por cento) e o 
máximo de 70% (setenta 
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por cento) de cadeiras para 
cada gênero, a ser aferido 
ao longo do ano civil.  

§1º A não observância, 
pelos partidos políticos, da 
reserva de cargos descrita 
no caput, ensejará a 
devolução de 1 (um) a 12 
(doze) meses das cotas do 
fundo partidário, que 
deverá ser aplicada de 
forma proporcional e 
razoável, e o pagamento 
deverá ser feito por meio de 
desconto nos futuros 
repasses de cotas do fundo 
partidário, ressalvado o 
percentual mínimo de 5% 
do total a ser recebido, 
previsto no art. 44, V da Lei 
9.096/95, que deverá ser 
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entregue para aplicação 
aos fins que se destina.  

 
24  Res. TSE 23.440/2015 

Art. 8º A prova de identidade 
e de domicílio eleitoral para a 
atualização cadastral será 
feita com observância das 
regras fixadas para o 
procedimento de revisão de 
eleitorado, disciplinadas nos 
arts. 64 e 65 da Res.-TSE nº 
21.538, de 14 de outubro de 
2003. 

A exigência comprovação 
documental de domicílio eleitoral 
trazida pela Res. 23.440/2015 
equiparou a exigência de tal 
documento para dissipar suspeitas de 
fraude do processo de revisão do 
eleitorado para qualquer tipo de 
atendimento, ainda que sem qualquer 
indício de fraude. A exigência de 
forma ordinária desrespeita o disposto 
na Lei nº 7.115/1983 em que se exige 
a mera declaração, presumida como 
verdadeira. 

Proposta originária do GT Art. X a exigência de prova 
documental para 
comprovação de domicílio 
eleitoral somente poderá 
ocorrer em processo 
revisional instaurado a 
partir de indícios de fraude 
no cadastro eleitoral da 
respectiva circunscrição. 

25  Res. TSE 21.920/2004 A resolução não torna o alistamento e 
voto facultativos à pessoa com 
deficiência, mas lhe retiram as 
sanções. O efeito prático é o mesmo. 
Sugere-se que tal dispositivo ganhe 
estatura legal 

Aproveitamento de 
Resolução 

Art. X Não estará sujeita a 
sanção a pessoa com 
deficiência que torne 
impossível ou 
demasiadamente oneroso o 
cumprimento das 
obrigações eleitorais, 
relativas ao alistamento e 
ao exercício do voto. 
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Parágrafo único. O 
procedimento para a 
dispensa será estabelecido 
pelo TSE. 

26  Resolução nº 23.607/2019 
 
Art. 17. O Fundo Especial 
de Financiamento de 
Campanha (FEFC) será 
disponibilizado pelo 
Tesouro Nacional ao 
Tribunal Superior 
Eleitoral e distribuído aos 
diretórios nacionais dos 
partidos políticos na 
forma disciplinada pelo 
Tribunal Superior 
Eleitoral (Lei nº 
9.504/1997, art. 16-C, § 
2º). 

 
§ 4º Os partidos políticos 
devem destinar no 
mínimo 30% (trinta por 
cento) do montante do 

Seguindo o quanto 
disposto na Convenção da ONU 
sobre os Direitos das Pessoas com 
Deficiência e a Lei Brasileira de 
Inclusão, bem assim a lógica de 
ações afirmativas voltadas à 
participação políticas das mulheres 
e negros, as pessoas com 
deficiência devem também contar 
com garantias específicas nesse 
particular.  

Em acréscimo, o 
percentual proposto está alinhado 
com o art. 5º, § 2º da Lei nº 
8112/90, que estabelece reserva de 
até 20% (vinte por cento) das 
vagas oferecidas nos concursos 
públicos às pessoas com 
deficiência.  
O percentual de recursos mínimos 
destinados às pessoas com 
deficiência deverá ser apurado 

Proposta originária do 
GT 

Art. X […] 
 
 Os partidos políticos 
devem destinar ao 
financiamento de 
campanhas de seus 
candidatos e candidatas 
com deficiência pelo 
menos 20% (vinte por 
cento) dos recursos do 
Fundo Especial de 
Financiamento de 
Campanha (FEFC). 
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Fundo Especial de 
Financiamento de 
Campanha (FEFC) para 
aplicação nas campanhas 
de suas candidatas. 

dentro das cotas de gênero e racial 
previamente estabelecidas. 

27  Art. 17, §4º e seguintes da 
Resolução 23.607/2019 

 

Necessidade de adequação para  
tornar paritária a distribuição dos 
recursos, tal como proposto para as 
candidaturas, dos recursos 
oriundos do FEFC.  
 
Ou seja, o texto da resolução 
23.607/2019, por manter o 
percentual 30% - 70% seria 
alternativo ao presente.  
  

Proposta originária do GT Art. X Os partidos 
políticos devem destinar no 
mínimo 50% (cinquenta 
por cento) do montante do 
Fundo Especial de 
Financiamento de 
Campanha (FEFC) para 
aplicação nas campanhas 
de suas candidatas.  

 

28   

Art. 17, §4º e seguintes da 
Resolução 23.607/2019 

 

Necessidade de constar em lei o que 
decidido pelo TSE na Consulta 
0600252-18.2018.6.00.0000 e já 
previsto na Resolução 23.607/2019. 

Aproveitamento de 
Resolução 

TEXTO ALTERNATIVO 
À PROPOSTA 
ANTERIOR 

§4ºOs partidos políticos 
devem destinar no mínimo 
30% (trinta por cento) do 
montante do Fundo 
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Especial de Financiamento 
de Campanha (FEFC) para 
aplicação nas campanhas 
de suas candidatas.  

§ 5º Havendo percentual 
mais elevado de 
candidaturas femininas, o 
mínimo de recursos do 
Fundo Especial de 
Financiamento de 
Campanha (FEFC) deve 
ser aplicado no 
financiamento das 
campanhas de candidatas 
na mesma proporção.  

§ 6º A verba oriunda da 
reserva de recursos do 
Fundo Especial de 
Financiamento das 
Campanhas (FEFC) 
destinada ao custeio das 
candidaturas femininas 
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deve ser aplicada pela 
candidata no interesse de 
sua campanha ou de outras 
campanhas femininas, 
sendo ilícito o seu emprego, 
no todo ou em parte, 
exclusivamente para 
financiar candidaturas 
masculinas.  

§ 7º O disposto no § 6º deste 
artigo não impede: o 
pagamento de despesas 
comuns com candidatos do 
gênero masculino; a 
transferência ao órgão 
partidário de verbas 
destinadas ao custeio da 
sua cota-parte em despesas 
coletivas; outros usos 
regulares dos recursos 
provenientes da cota de 
gênero; desde que, em 
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todos os casos, haja 
benefício para campanhas 
femininas.  

§ 8º O emprego ilícito de 
recursos do Fundo Especial 
de Financiamento das 
Campanhas (FEFC) nos 
termos dos §§ 6º e 7º deste 
artigo, inclusive na 
hipótese de desvio de 
finalidade, sujeitará os 
responsáveis e 
beneficiários às sanções do 
art. 30-A da Lei n° 
9.504/1997, sem prejuízo 
das demais cominações 
legais cabíveis.  

§ 9º Na hipótese de repasse 
de recursos do FEFC em 
desacordo com as regras 
dispostas neste artigo, 
configura-se a aplicação 
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irregular dos recursos, 
devendo o valor repassado 
irregularmente ser 
recolhido ao Tesouro 
Nacional pelo órgão ou 
candidato que realizou o 
repasse tido por irregular, 
respondendo 
solidariamente pela 
devolução o recebedor, na 
medida dos recursos que 
houver utilizado. 

29  Art. 19, § 3º e 
seguintes da Resolução 
23.607/2019 

 

Necessidade de adequação para  
tornar paritária a distribuição dos 
recursos, tal como proposto para as 
candidaturas, dos recursos 
oriundos do FEFC.  
 
Ou seja, o texto da resolução 
23.607/2019, por manter o 
percentual 30% - 70% seria 
alternativo ao presente.  
 

Proposta originária do GT § 3º Os partidos políticos, 
em cada esfera, devem 
destinar ao financiamento 
de campanhas de suas 
candidatas no mínimo 50% 
(cinquênta por cento|) 
dos gastos totais 
contratados nas 
campanhas eleitorais com 
recursos do Fundo 
Partidário, incluídos nesse 
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valor os recursos a que se 
refere o inciso V do art. 44 
da Lei n° 9.096/1995 (Lei n° 
13.165/2015, art. 90).  

 

30  Art. 19, § 3º e 
seguintes da Resolução 
23.607/2019 

 

Necessidade de constar em lei o que 
decidido pelo STF na ADI 5617 e já 
previsto na Resolução 23.607/2019 

Aproveitamento de 
Resolução 

TEXTO ALTERNATIVO 
À PROPOSTA 
ANTERIOR 

§ 3º Os partidos políticos, 
em cada esfera, devem 
destinar ao financiamento 
de campanhas de suas 
candidatas no mínimo 30% 
dos gastos totais 
contratados nas 
campanhas eleitorais com 
recursos do Fundo 
Partidário, incluídos nesse 
valor os recursos a que se 
refere o inciso V do art. 44 
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da Lei n° 9.096/1995 (Lei n° 
13.165/2015, art. 90).  

§ 4º Havendo percentual 
mais elevado de 
candidaturas femininas, o 
mínimo de recursos globais 
do Fundo Partidário 
destinados a campanhas 
deve ser aplicado no 
financiamento das 
campanhas de candidatas 
na mesma proporção.  

§ 5º A verba 
oriunda da reserva de 
recursos do Fundo 
Partidário, destinada ao 
custeio das candidaturas 
femininas, deve ser 
aplicada pela candidata no 
interesse de sua campanha 
ou de outras campanhas 
femininas, sendo ilícito o 
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seu emprego, no todo ou em 
parte, exclusivamente para 
financiar candidaturas 
masculinas.  

§ 6º O disposto no 
§ 5º deste artigo não 
impede: o pagamento de 
despesas comuns com 
candidatos do gênero 
masculino; a transferência 
ao órgão partidário de 
verbas destinadas ao 
custeio da sua cota-parte 
em despesas coletivas; 
outros usos regulares dos 
recursos provenientes da 
cota de gênero; desde que, 
em todos os casos, haja 
benefício para campanhas 
femininas. 
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31  Art. 17, §§ 4º e 5º 
da Resolução nº 23.607/2019 

Necessidade de constar em lei e 
Resolução o que foi decidido na 
Consulta Nº 0600306-
47.2019.6.00.0000, adequando o 
percentual à paridade.  

Proposta originária do GT § 4º Os recursos públicos 
do Fundo Especial de 
Financiamento de 
Campanha (FEFC) devem 
ser destinados ao custeio 
das candidaturas de 
homens negros na exata 
proporção das 
candidaturas apresentadas 
pelos partidos políticos.. 
§ 5º Os partidos políticos 
devem destinar no mínimo 
50% (cinquenta por cento) 
do montante do Fundo 
Especial de Financiamento 
de Campanha (FEFC) para 
aplicação nas campanhas 
de suas candidatas. 

§ 6º Os recursos a que se 
refere o parágrafo 4º 
devem ser repartidos 
entre mulheres negras e 
brancas na exata 
proporção das 
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candidaturas 
apresentadas pelos 
partidos. 

 
32  Art. 17, §§ 4º e 5º 

da Resolução nº 23.607/2019 
Necessidade de constar em lei e 
Resolução o que foi decidido na 
Consulta Nº 0600306-
47.2019.6.00.0000 

Proposta originária do GT TEXTO ALTERNATIVO 
À PROPOSTA 
ANTERIOR 
 
§ 4º Os recursos públicos 
do Fundo Especial de 
Financiamento de 
Campanha (FEFC) devem 
ser destinados ao custeio 
das candidaturas de 
homens negros na exata 
proporção das 
candidaturas apresentadas 
pelos partidos políticos.. 
§ 5º Os partidos políticos 
devem destinar no mínimo 
30% (trinta por cento) do 
montante do Fundo 
Especial de Financiamento 
de Campanha (FEFC) para 
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aplicação nas campanhas 
de suas candidatas. 

§ 6º Os recursos a que se 
refere o parágrafo 4º 
devem ser repartidos 
entre mulheres negras e 
brancas na exata 
proporção das 
candidaturas 
apresentadas pelos 
partidos. 

§ 6º Havendo percentual 
mais elevado de 
candidaturas femininas, o 
mínimo de recursos do 
Fundo Especial de 
Financiamento de 
Campanha (FEFC) deve 
ser aplicado no 
financiamento das 
campanhas de candidatas 
na mesma proporção. 
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32  Art. 77 e 

parágrafos da Resolução 
23.610/2019. 

Necessidade de constar em lei e 
Resolução o que foi decidido na 
Consulta Nº 0600306-
47.2019.6.00.0000 

Proposta originária do GT Art. 77. Competirá aos 
partidos políticos e às 
coligações distribuir entre 
os candidatos registrados 
os horários que lhes forem 
destinados pela Justiça 
Eleitoral. 
§ 1º A distribuição do 
tempo de propaganda 
eleitoral gratuita no rádio e 
na televisão para as 
candidaturas 
proporcionais deve 
observar os percentuais 
mínimos de candidatura 
por gênero estabelecidos 
no art. 10, § 3º, da Lei nº 
9.504/1997(vide ADI nº 
5617 e Consulta TSE nº 
0600252-18.2018). 

§ 2º Os recursos a que se 
refere o parágrafo 1º 
devem ser repartidos 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9504.htm#art10
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9504.htm#art10
http://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=5080398
http://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=5080398
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entre mulheres negras e 
brancas na exata 
proporção das 
candidaturas 
apresentadas pelos 
partidos. 

§ 3º Para fins do disposto 
no § 1º deste artigo, no caso 
de percentual de 
candidaturas por gênero 
superior ao mínimo legal, 
impõe-se o acréscimo do 
tempo de propaganda na 
mesma proporção (vide 
ADI nº 5617 e Consulta 
TSE nº 0600252-18.2018). 
§ 4º A distribuição do 
tempo de propaganda 
eleitoral gratuita na rádio e 
na televisão para as 
candidaturas 
proporcionais do gênero 
masculino deve ser feita na 
mesma proporção do 

http://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=5080398
http://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=5080398
http://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=5080398
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percentual de candidaturas  
de homens negros 
apresentadas. 

33  Resolução nº 23.611 de 
2019 
Art. 7° Estarão eleitos, 
dentre os candidatos 
registrados por partido 
político, os que tenham 
obtido votos em número 
igual ou superior a 10% 
(dez por cento) do 
quociente eleitoral, tantos 
quantos o respectivo 
quociente partidário 
indicar, na ordem da 
votação nominal que cada 
um tenha recebido (Código 
Eleitoral, art. 108). 
Art. 8° O quociente 
eleitoral é determinado 
pela divisão da quantidade 
de votos válidos apurados 
pelo número de vagas a 
preencher, desprezando-se 
a fração, se igual ou 
inferior a 0,5 (meio), ou 

 Proposta originária do 
GT 

"Art. 7º. Estarão eleitos, 
entre as candidatas e os 
candidatos registrados por 
um partido que tenham 
obtido votos em número 
igual ou superior a 10% 
(dez por cento) do 
quociente eleitoral, tantos 
quantos o respectivo 
quociente partidário 
indicar, na ordem da 
votação nominal que cada 
um tenha recebido.  
§ 1º - As listas de 
candidatas e candidatos 
serão divididas por gênero 
e serão eleitos candidatas e 
candidatos de cada uma 
das listas na ordem de 
votação nominal que cada  
candidata ou candidato 
tenha recebido, não 
podendo haver, após o 
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arredondando-se para 1 
(um), se superior (Código 
Eleitoral, art. 106). 
Parágrafo único. Nas 
eleições proporcionais, 
contam-se como válidos 
apenas os votos dados a 
candidatos regularmente 
inscritos e às legendas 
partidárias (Lei nº 
9.504/1997, art. 5º). 
Art. 9° O quociente 
partidário é determinado 
pela divisão da quantidade 
de votos válidos dados sob 
o mesmo partido político 
pelo quociente eleitoral, 
desprezada a fração 
(Código Eleitoral, art. 107). 
Art. 10. As vagas não 
preenchidas com a 
aplicação do quociente 
partidário e a exigência de 
votação nominal mínima, a 
que se refere o art. 7° desta 
Resolução, serão 
distribuídas entre todos os 

resultado final, mais de 
uma (um) candidata (o) do 
mesmo gênero eleito 
consecutivamente." 
Art. 8° O quociente 
eleitoral é determinado 
pela divisão da quantidade 
de votos válidos apurados 
pelo número de vagas a 
preencher, desprezando-se 
a fração, se igual ou 
inferior a 0,5 (meio), ou 
arredondando-se para 1 
(um), se superior (Código 
Eleitoral, art. 106). 
Parágrafo único. Nas 
eleições proporcionais, 
contam-se como válidos 
apenas os votos dados a 
candidatos regularmente 
inscritos e às legendas 
partidárias (Lei nº 
9.504/1997, art. 5º). 
Art. 9° O quociente 
partidário é determinado 
pela divisão da quantidade 
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partidos políticos que 
participam do pleito, 
independentemente de 
terem ou não atingido o 
quociente eleitoral, 
mediante observância do 
cálculo de médias (Código 
Eleitoral, art. 109): 
I a média de cada partido 
político é determinada pela 
quantidade de votos 
válidos a ele atribuída 
dividida pelo respectivo 
quociente partidário 
acrescido de 1 (um) 
(Código Eleitoral, art. 109, 
I); 
II ao partido político que 
apresentar a maior média 
cabe uma das vagas a 
preencher, desde que tenha 
candidato que atenda à 
exigência de votação 
nominal mínima (Código 
Eleitoral, art. 109, I); 
III deverá ser repetida a 
operação para a 

de votos válidos dados sob 
o mesmo partido político 
pelo quociente eleitoral, 
desprezada a fração 
(Código Eleitoral, art. 
107). 
Art. 10. As vagas não 
preenchidas com a 
aplicação do quociente 
partidário e a exigência de 
votação nominal mínima, a 
que se refere o art. 7° desta 
Resolução, serão 
distribuídas entre todos os 
partidos políticos que 
participam do pleito, 
independentemente de 
terem ou não atingido o 
quociente eleitoral, 
mediante observância do 
cálculo de médias (Código 
Eleitoral, art. 109): 
I a média de cada partido 
político é determinada pela 
quantidade de votos 
válidos a ele atribuída 
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distribuição de cada uma 
das vagas (Código 
Eleitoral, art. 109, II); 
IV quando não houver mais 
partidos políticos com 
candidatos que atendam à 
exigência de votação 
nominal mínima, as 
cadeiras deverão ser 
distribuídas aos partidos 
políticos que apresentem as 
maiores médias (Código 
Eleitoral, art. 109, III).  
§ 1º Na repetição de que 
trata o inciso III, para o 
cálculo de médias, serão 
consideradas, além das 
vagas obtidas por 
quociente partidário, 
também as sobras de vagas 
que já tenham sido obtidas 
pelo partido político, em 
cálculos anteriores, ainda 
que não preenchidas (ADI 
n° 5.420/2015). 
§ 2º No caso de empate de 
médias entre dois ou mais 

dividida pelo respectivo 
quociente partidário 
acrescido de 1 (um) 
(Código Eleitoral, art. 109, 
I); 
II ao partido político que 
apresentar a maior média 
cabe uma das vagas a 
preencher, desde que 
tenha candidata e 
candidato que atendam à 
exigência de votação 
nominal mínima (Código 
Eleitoral, art. 109, I); 
III deverá ser repetida a 
operação para a 
distribuição de cada uma 
das vagas, respeitada a 
alternância de gênero 
prevista no § 1º do artigo 
7º; 
 (Código Eleitoral, art. 
109, II); 
IV quando não houver 
mais partidos políticos com 
candidatas e candidatos 
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partidos políticos, 
considera-se aquele com 
maior votação (Res.-TSE 
nº 16.844/1990). 
§ 3º Ocorrendo empate na 
média e no número de 
votos dados aos partidos 
políticos, prevalece, para o 
desempate, o número de 
votos nominais recebidos 
pelo candidato que disputa 
a vaga. 
§ 4º O preenchimento das 
vagas com que cada partido 
político for contemplado 
deverá obedecer à ordem 
de votação nominal de seus 
candidatos (Código 
Eleitoral, art. 109, § 1º). 
§ 5º Em caso de empate na 
votação de candidatos e de 
suplentes de um mesmo 
partido político, deverá ser 
eleito o candidato com 
maior idade (Código 
Eleitoral, art. 110).  

que atendam à exigência de 
votação nominal mínima, 
as cadeiras deverão ser 
distribuídas aos partidos 
políticos que apresentem as 
maiores médias, os quais 
preencherão as vagas com 
candidatas e candidatos de 
cada uma das listas por 
gênero, nos termos do § 1º 
do artigo 108. 
 (Código Eleitoral, art. 
109, III). 
§ 1º Na repetição de que 
trata o inciso III, para o 
cálculo de médias, serão 
consideradas, além das 
vagas obtidas por 
quociente partidário, 
também as sobras de vagas 
que já tenham sido obtidas 
pelo partido político, em 
cálculos anteriores, ainda 
que não preenchidas (ADI 
n° 5.420/2015). 
§ 2º No caso de empate de 
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Art. 11. Se nenhum partido 
político alcançar o 
quociente eleitoral, serão 
eleitos, até o 
preenchimento de todas as 
vagas, os candidatos mais 
votados (Código Eleitoral, 
art. 111). 
Art. 12. Nas eleições 
proporcionais, serão 
suplentes do partido 
político que obtiver vaga 
todos os demais candidatos 
que não foram 
efetivamente eleitos, na 
ordem decrescente de 
votação (Código Eleitoral, 
art. 112). 

médias entre dois ou mais 
partidos políticos, 
considera-se aquele com 
maior votação (Res.-TSE 
nº 16.844/1990). 
§ 3º Ocorrendo empate na 
média e no número de 
votos dados aos partidos 
políticos, prevalece, para o 
desempate, o número de 
votos nominais recebidos 
pela candidata ou 
candidato que disputa a 
vaga. 
§ 4º O preenchimento das 
vagas com que cada 
partido político for 
contemplado deverá 
obedecer à ordem de 
votação nominal de suas 
candidatas e candidatos de 
cada uma das listas 
previstas no § 1º do artigo 
7º (Código Eleitoral, art. 
109, § 1º). 
§ 5º Em caso de empate na 



 
 

GRUPO DE TRABALHO V – PARTICIPAÇÃO DE MULHERES, PESSOAS NEGRAS, 
INDÍGENAS, PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E LGBTQI+ NO PROCESSO ELEITORAL   

                                REFORMA DA LEGISLAÇÃO ELEITORAL 
 

 49 

votação de candidatas (os) 
e de suplentes de um 
mesmo partido político, 
deverá ser eleita (o) a (o) 
candidata (o) com maior 
idade (Código Eleitoral, 
art. 110).  
Art. 11. Se nenhum partido 
político alcançar o 
quociente eleitoral, serão 
eleitos, até o 
preenchimento de todas as 
vagas, as candidatas e 
candidatos mais votadas e 
votados de cada uma das 
listas, nos termos do artigo 
7, § 1§. (Código Eleitoral, 
art. 111). 
Art. 12. Nas eleições 
proporcionais, serão 
suplentes do partido 
político que obtiver vaga 
todas (os) demais 
candidatas (os) que não 
foram efetivamente eleitas 
(os), na ordem decrescente 
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de votação (Código 
Eleitoral, art. 112) 

34   Tendo em vista que o surgimento de 
candidaturas coletivas já é uma 
realidade, sabendo ser impossível 
esgotar o tema, dada sua 
complexidade, faz-se necessário 
traçar balizas mínimas no 
ordenamento jurídico a fim de que se 
tenha alguma segurança jurídica na 
postulação das candidaturas e no 
exercício dos mandatos.  

Proposta originária do GT Art. Xx – Nas 
candidaturas coletivas, 
todas as co-candidaturas 
deverão observar as 
condições de elegibilidade e 
incidência das 
inelegibilidades.  

Parágrafo único - Caso as 
condições de elegibilidade 
não estejam atendidas, ou, 
ainda, caso incida alguma 
inelegibilidade, a co-
candidatura será 
automaticamente excluída 
da chapa.  

35   Tendo em vista que o surgimento de 
candidaturas coletivas já é uma 
realidade, faz-se necessário traçar 
balizas mínimas no ordenamento 
jurídico a fim de que se tenha alguma 
segurança jurídica na postulação das 

Proposta originária do GT Art. XX – Nas 
candidaturas coletivas 
proporcionais, todas as co-
candidaturadas devem 



 
 

GRUPO DE TRABALHO V – PARTICIPAÇÃO DE MULHERES, PESSOAS NEGRAS, 
INDÍGENAS, PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E LGBTQI+ NO PROCESSO ELEITORAL   

                                REFORMA DA LEGISLAÇÃO ELEITORAL 
 

 51 

candidaturas e exercício dos 
mandatos. Pertencendo o mandato 
proporcional, em regra, aos partidos 
políticos, as co-candidaturas devem 
pertencer ao mesmo partido.  

estar filiadas ao  mesmo 
partido político.  

§1º - Todas as co-
candidaturas deverão 
observar o disposto no art. 
9º da Lei 9.504/97.  

§2º – Caso haja a renúncia 
ou desistência do exercício 
do mandato por uma das 
co-candidaturas, qualquer 
dos outros integrantes da 
chapa coletiva poderá 
assumir o mandato.  

36  
 

 Tendo em vista o relevante papel 
atribuído aos Conselhos Tutelares 
pelo ECA (arts. 131 a 140), na defesa 
dos direitos das crianças e 
adolescentes, havendo expressa 
previsão de que “O processo de 
escolha dos membros do Conselho 
Tutelar ocorrerá em data unificada em 
todo o território nacional a cada 4 
(quatro) anos, no primeiro domingo 

Proposta originária do GT Art. Xx - A Justiça 
Eleitoral deverá fornecer, 
em todo o território 
nacional, urnas e sistema 
de votação específico para 
que sejam realizadas as 
eleições de membros dos 
Conselhos Tutelares, 
assegurando-lhes o apoio e 
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do mês de outubro do ano 
subsequente ao da eleição 
presidencial. (Incluído pela Lei nº 
12.696, de 2012)”  (§1º do art. 139 do 
ECA), e considerando a importância e 
necessidade de se resguardar a lisura 
do processo de escolha dos 
Conselheiros Tutelares, propõe-se a 
inclusão de dispositivo específico na 
legislação eleitoral para se garantir, 
nas eleições dos Conselhos 
Tutelares, o apoio da Justiça 
Eleitoral em todo o território 
nacional, com a disponibilização de 
urnas de votação, bem como do 
treinamento adequado para o 
manuseio e realização da eleição. 

o suporte necessários à 
realização do pleito, com 
vista a difundir os serviços 
desenvolvidos pela Justiça 
Eleitoral e garantir a livre 
manifestação da 
comunidade.  

Parágrafo único - 
Conforme disposto no art. 
139, §1º do Estatuto da 
Criança e do Adolescente 
(ECA), o processo de 
escolha dos membros do 
Conselho Tutelar ocorrerá 
em data unificada em todo 
o território nacional a cada 
4 (quatro) anos, no 
primeiro domingo do mês 
de outubro do ano 
subsequente ao da eleição 
presidencial.  

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2012/Lei/L12696.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2012/Lei/L12696.htm


 
 

GRUPO DE TRABALHO V – PARTICIPAÇÃO DE MULHERES, PESSOAS NEGRAS, 
INDÍGENAS, PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E LGBTQI+ NO PROCESSO ELEITORAL   

                                REFORMA DA LEGISLAÇÃO ELEITORAL 
 

 53 

37   Tendo em vista o relevante papel 
atribuído aos Conselhos Tutelares 
pelo ECA (arts. 131 a 140), na defesa 
dos direitos das crianças e 
adolescentes, havendo expressa 
previsão de que “O processo de 
escolha dos membros do Conselho 
Tutelar ocorrerá em data unificada em 
todo o território nacional a cada 4 
(quatro) anos, no primeiro domingo 
do mês de outubro do ano 
subsequente ao da eleição 
presidencial. (Incluído pela Lei nº 
12.696, de 2012)”  (§1º do art. 139 do 
ECA), e considerando a importância e 
necessidade de se resguardar a lisura 
do processo de escolha dos 
Conselheiros Tutelares, propõe-se a 
inclusão de dispositivo específico na 
legislação eleitoral para se garantir, 
nas eleições dos Conselhos Tutelares, 
o apoio da Justiça Eleitoral em todo o 
território nacional, com a 
disponibilização de urnas de votação, 
bem como do treinamento adequado 
para o manuseio e realização da 
eleição. 

Proposta originária do GT Art. Xx Os recursos gastos 
com o fornecimento de 
urnas, sistema de votação e 
treinamentos de pessoal, 
ficará a cargo da Justiça 
Eleitoral que no ano de 
eleição para os Conselhos 
Tutelares, deverá ter uma 
rubrica própria em seu 
orçamento destinada a esse 
fim. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2012/Lei/L12696.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2012/Lei/L12696.htm
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38   Reserva de cadeiras - Tendo em 
vista que os esforços legislativos 
implementados desde 1995, até a 
presente data não surtiram efeito a 
fim de proporcionar uma maior 
representatividade feminina na 
política e que, a cota mínima de 
percentual de candidaturas de 
30%, além de ser utilizada pelas 
agremiações partidárias como teto, 
quando na verdade deveria ser 
piso, não surtiram efeito. E que, 
mesmo com o endurecimento da 
fiscalização, pela Justiça Eleitoral, 
quanto a observância da regra, só 
tenhamos alcançado 15% de 
representatividade no parlamento 
federal na legislatura 2019-2022, 
e, ainda, considerando que, 
segundo dados divulgados4, nas 
eleições de 2020, mais de 900 
municípios brasileiros não tiveram 
uma mulher sequer eleita para as 
Câmaras de Vereadores, faz-se 

Proposta originária do GT Art. Xx – É assegurado a 
cada gênero, masculino e 
feminino, percentual 
mínimo de representação 
nas cadeiras da Câmara 
dos Deputados, das 
Assembleias Legislativas, 
da Câmara Legislativa do 
Distrito Federal e das 
Câmaras Municipais, nas 
4 (quatro) legislaturas 
subsequentes à 
promulgação desta 
Emenda Constitucional, 
nos termos da lei, até que 
se alcance a paridade, 
vedado patamar inferior a: 
I – 20% (vinte por cento) 
das cadeiras na primeira 
legislatura; 
II – 30% (trinta por cento) 
das cadeiras na segunda 
legislatura; 

                                                 
4 https://g1.globo.com/politica/eleicoes/2020/eleicao-em-numeros/noticia/2020/11/17/mais-de-900-cidades-do-pais-nao-terao-nenhuma-mulher-na-camara-
municipal.ghtml 
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necessário e urgente reservar 
assentos nos parlamentos 
destinados à cada gênero, até que 
tenhamos alcançado a paridade, 
com uma democracia efetivamente 
representativa, eis que mais de 
52% da população brasileira é de 
mulheres.  
Ressalte-se que a proposta de 
reserva de cadeiras nos 
parlamentos brasileiros já foi 
objeto de várias PECs, tais como 
205/2007,  371/2013 e 134/2015. 
Ou seja, o tema apesar da sua 
importância e de há muito se 
encontrar na pauta do Congresso 
Nacional, não tem avançado, razão 
pela qual uma reforma eleitoral 
consistente não poderá deixar de se 
debruçar quanto a este ponto.   
 

III – 40% (quarenta por 
cento) das cadeiras na 
terceira legislatura; 
IV – 50% (cinquenta por 
cento) das cadeiras na 
quarta legislatura. 
Parágrafo único - As vagas 
deverão ser preenchidas 
alternadamente por cada 
gênero, mediante lista 
aberta, observada a 
votação nominal recebida 
por cada candidata (o).  
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RELATÓRIO FINAL 
GT VII – DIREITO PENAL ELEITORAL 

 
 
Relator: Diogo Fernandes Gradim 
 
Debatedores: 
Gabriela Barile 
Gabriela Guimarães Peixoto 
Janiere Portela Leite Paes 
Michel Saliba 
Octavio Orzari 
Renato Campos Galuppo 
Sebastião Carvalho 
 
Após 4 reuniões virtuais para discussão, entrega de propostas individuais por escrito e votação, apresentamos o relatório final do GT VII 
– Direito Penal Eleitoral com sugestões de redação dos capítulos relativos ao Direito Penal e ao Direito Processual Penal do Código 
Eleitoral. 
 
No Direito Penal, a primeira preocupação foi de uniformizar o tratamento da parte geral, aproximando-a daquela definida no Código 
Penal. Uma segunda preocupação foi realizar um rigoroso filtro de constitucionalidade dos tipos penais previstos na legislação eleitoral 
para revogar aqueles que são incompatíveis com a Constituição da República e/ou violam princípios em matéria penal, tais como 
definição estrita das condutas criminalizadas, criminalização subsidiária de condutas cujo resultado lesivo não seja adequadamente 
enfrentado por outros ramos. 
 
No Direito Processual Penal Eleitoral, a preocupação foi buscar também uma aproximação com as garantias do processo penal comum. 
O principal fundamento para isso é o de que a celeridade em matéria eleitoral se justifica em grande medida pela necessidade de apresentar 
respostas alinhadas ao calendário eleitoral (registro de candidatura, propaganda eleitoral, diploma, mandato), incumbência que o processo 
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penal não possui de forma direta. Não precisando dar respostas jurisdicionais sobre esses pontos, a tutela penal se relaciona com esses 
atos de forma distinta e o grau de severidade da perspectiva de privação de liberdade exige que a garantia contra o arbítrio esteja no 
centro das preocupações. 
 
 
 

 DIREITO PENAL ELEITORAL 
LEI ATUAL RESOLUÇÃO TSE ANÁLISE E JUSTIFICATIVA ORIGEM DA 

PROPOSTA 
TEXTO PROPOSTO 

1 Código Eleitoral 
Art. 283. Para os efeitos penais 
são considerados membros e 
funcionários da Justiça 
Eleitoral: 
I - os magistrados que, mesmo 
não exercendo funções 
eleitorais, estejam presidindo 
Juntas Apuradoras ou se 
encontrem no exercício de 
outra função por designação de 
Tribunal Eleitoral; 
II - Os cidadãos que 
temporariamente integram 
órgãos da Justiça Eleitoral; 
III - Os cidadãos que hajam 
sido nomeados para as mesas 
receptoras ou Juntas 

 Revogação das disposições específicas e 
aplicação das definições do Código Penal 
a fim de uniformizar o tratamento da 
matéria. 

Proposta originária do 
GT 

Art.   . Aplica-se aos crimes 
eleitorais a definição de 
funcionário público prevista no 
art. 327, caput e § 1º, do Código 
Penal. 
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Apuradoras; 
IV - Os funcionários 
requisitados pela Justiça 
Eleitoral. 
 
§ 1º Considera-se funcionário 
público, para os efeitos penais, 
além dos indicados no presente 
artigo, quem, embora 
transitoriamente ou sem 
remuneração, exerce cargo, 
emprego ou função pública. 
§ 2º Equipara-se a funcionário 
público quem exerce cargo, 
emprego ou função em 
entidade paraestatal ou em 
sociedade de economia mista. 
 
Código Penal 
Art. 327 - Considera-se 
funcionário público, para os 
efeitos penais, quem, embora 
transitoriamente ou sem 
remuneração, exerce cargo, 
emprego ou função pública. 
§ 1º - Equipara-se a 
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funcionário público quem 
exerce cargo, emprego ou 
função em entidade 
paraestatal, e quem trabalha 
para empresa prestadora de 
serviço contratada ou 
conveniada para a execução de 
atividade típica da 
Administração Pública.      
(Incluído pela Lei nº 9.983, de 
2000) 

2 Código Eleitoral 
Art. 284. Sempre que êste 
Código não indicar o grau 
mínimo, entende-se que será 
ele de quinze dias para a pena 
de detenção e de um ano para a 
de reclusão. 
Art. 285. Quando a lei 
determina a agravação ou 
atenuação da pena sem 
mencionar o "quantum", deve 
o juiz fixá-lo entre um quinto e 
um terço, guardados os limites 
da pena cominada ao crime. 

 Revogação em razão da definição 
completa do preceito secundário em cada 
tipo proposto e da aplicação da parte 
geral do Código Penal com o método 
trifásico.  

Proposta originária do 
GT 

Art.   . Revogam-se os arts. 284 
e 285 do Código Eleitoral. 
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3 Código Penal 
Art. 92 - São também efeitos da 
condenação:        (Redação dada 
pela Lei nº 7.209, de 
11.7.1984) 
I - a perda de cargo, função 
pública ou mandato eletivo:         
(Redação dada pela Lei nº 
9.268, de 1º.4.1996) 
a) quando aplicada pena 
privativa de liberdade por 
tempo igual ou superior a um 
ano, nos crimes praticados com 
abuso de poder ou violação de 
dever para com a 
Administração Pública;         
(Incluído pela Lei nº 9.268, de 
1º.4.1996) 
b) quando for aplicada pena 
privativa de liberdade por 
tempo superior a 4 (quatro) 
anos nos demais casos.         
(Incluído pela Lei nº 9.268, de 
1º.4.1996) 

 Incluir previsão clara e didática sobre 
efeitos da condenação criminal eleitoral, 
que não pode deixar de atin 

Proposta originária do 
GT 

Art.  . É também efeito da 
condenação a perda de cargo, 
função pública ou mandato 
eletivo quando aplicada pena 
privativa de liberdade por 
tempo igual ou superior a 2 
(dois) anos pela prática de 
qualquer dos crimes previstos 
neste código. 

4 Código Eleitoral 
Art. 286. A pena de multa 

 Revogação e aplicação do Código Penal 
nessa temática. “Haveria ganho de 

Outro Art.   . Revoga-se o art. 286 do 
Código Eleitoral. 



 
 

GRUPO DE TRABALHO VII – DIREITO PENAL ELEITORAL   
REFORMA DA LEGISLAÇÃO ELEITORAL 

 

 6 

consiste no pagamento ao 
Tesouro Nacional, de uma 
soma de dinheiro, que é fixada 
em dias-multa. Seu montante é, 
no mínimo, 1 (um) dia-multa e, 
no máximo, 300 (trezentos) 
dias-multa. 
§ 1º O montante do dia-multa é 
fixado segundo o prudente 
arbítrio do juiz, devendo êste 
ter em conta as condições 
pessoais e econômicas do 
condenado, mas não pode ser 
inferior ao salário-mínimo 
diário da região, nem superior 
ao valor de um salário-mínimo 
mensal. 
§ 2º A multa pode ser 
aumentada até o triplo, embora 
não possa exceder o máximo 
genérico caput, se o juiz 
considerar que, em virtude da 
situação econômica do 
condenado, é ineficaz a 
cominada, ainda que no 
máximo, ao crime de que se 

simplicidade na fixação e na execução 
da multa penal eleitoral se os critérios do 
Código Penal, em relação ao valor 
máximo e mínimo, fossem adotados.” 
(TSE, “Sistematização...”, 2019) 
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trate. 
5 Código Eleitoral 

Art. 287. Aplicam-se aos fatos 
incriminados nesta lei as regras 
gerais do Código Penal. 

 Manutenção deste dispositivo, com 
revogação de outros sobre a matéria, 
visando uniformizar o tratamento de 
várias questões da parte geral no sentido 
do que consta do Código Penal. 

Manutenção da Lei Art. 287. Aplicam-se aos fatos 
incriminados nesta lei as regras 
gerais do Código Penal. 

6 Código Eleitoral 
Art. 288. Nos crimes eleitorais 
cometidos por meio da 
imprensa, do rádio ou da 
televisão, aplicam-se 
exclusivamente as normas 
dêste Código e as remissões a 
outra lei nele contempladas. 

 Regulamentação pelo Código e pelas 
aplicações supletivas e subsidiárias, sem 
distinção específica para imprensa. 

Proposta originária do 
GT 

Revogação. 

7 Código Eleitoral 
Art. 289. Inscrever-se 
fraudulentamente eleitor: 
Pena - Reclusão até cinco anos 
e pagamento de cinco a 15 
dias-multa. 

 Incorpora redação do PLS 236/2012 para 
abranger fraude no domicílio eleitoral e 
prever como um dos meios o uso de 
documento. 

Projeto de Lei existente Inscrição fraudulenta 
Art. . Inscrever-se eleitor ou 
alterar o domicílio eleitoral 
prestando informações falsas, 
utilizando documento falso ou 
empregando outra fraude:  
Pena - prisão, de dois a cinco 
anos.  
Parágrafo único. Nas mesmas 
penas incorre quem induz ou 
colabora para a conduta do 
eleitor. 
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8 Código Eleitoral 
Art. 309. Votar ou tentar votar 
mais de uma vez, ou em lugar 
de outrem: 
Pena - reclusão até três anos. 

  Projeto de Lei existente Art.  . Votar no lugar de outrem 
ou utilizando documentos 
falsos:  
Pena - prisão, de dois a cinco 
anos, sem prejuízo das penas 
referentes à falsificação. 

9 Código Eleitoral 
Art. 299. Dar, oferecer, 
prometer, solicitar ou receber, 
para si ou para outrem, 
dinheiro, dádiva, ou qualquer 
outra vantagem, para obter ou 
dar voto e para conseguir ou 
prometer abstenção, ainda que 
a oferta não seja aceita: 
Pena - reclusão até quatro anos 
e pagamento de cinco a quinze 
dias-multa. 

 Separação de corrupção eleitoral ativa e 
passiva em tipos distintos, com penas 
também distintas e limitação temporal 
idêntica ao ilícito cível de captação ilícita 
de sufrágio. 

Proposta originária do 
GT 

 

Corrupção eleitoral ativa 
Art. . Dar, oferecer ou prometer 
dinheiro, dádiva, ou qualquer 
outra vantagem, desde o 
registro da candidatura até o dia 
da eleição, para obter o voto ou 
para conseguir abstenção, ainda 
que a oferta não seja aceita: 
Pena – reclusão, de dois a 
quatro anos, e multa. 
 

10 Art. 299 do Código Eleitoral  Separação dos tipos de corrupção ativa e 
passiva, manutenção da pena máxima e 
limitação temporal equivalente ao art. 

Proposta originária do 
GT 

Corrupção eleitoral passiva 
Art.   . Solicitar ou receber, para 
si ou para outrem, dinheiro, 
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41-A a fim de evitar indevida expansão 
do poder punitivo para condutas que não 
mereceram reprimenda cível, pena 
reduzida. 

dádiva, ou qualquer outra 
vantagem, desde o registro da 
candidatura até o dia da eleição, 
para dar o voto ou abster-se de 
votar: 
Pena – reclusão de um a dois 
anos, e multa. 
 Perdão judicial 
 § 2º. O juiz deixará de aplicar 
a pena ao eleitor se ficar 
demonstrado que este aceitou a 
vantagem em razão de extrema 
miserabilidade. 
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11 Código Eleitoral 
Art. 339 - Destruir, suprimir ou 
ocultar urna contendo votos, ou 
documentos relativos à eleição: 
Pena - reclusão de dois a seis 
anos e pagamento de 5 a 15 
dias-multa. 
Parágrafo único. Se o agente é 
membro ou funcionário da 
Justiça Eleitoral e comete o 
crime prevalecendo-se do 
cargo, a pena é agravada. 

 Alteração de texto constante do PLS 
236/2012. 

Proposta originária do 
GT 

Dano à urna eletrônica 
Art. . Destruir, danificar, 
inutilizar, suprimir ou ocultar 
urna eletrônica: 
Pena: reclusão, de três a seis 
anos. 
Parágrafo único. Se o agente é 
funcionário público, a pena é 
aumentada de um terço até a 
metade, além da perda do 
cargo. 



 
 

GRUPO DE TRABALHO VII – DIREITO PENAL ELEITORAL   
REFORMA DA LEGISLAÇÃO ELEITORAL 

 

 11 

12 Lei nº 9504/1997 
Art. 72. Constituem crimes, 
puníveis com reclusão, de 
cinco a dez anos: 
I - obter acesso a sistema de 
tratamento automático de 
dados usado pelo serviço 
eleitoral, a fim de alterar a 
apuração ou a contagem de 
votos; 
II - desenvolver ou introduzir 
comando, instrução, ou 
programa de computador capaz 
de destruir, apagar, eliminar, 
alterar, gravar ou transmitir 
dado, instrução ou programa ou 
provocar qualquer outro 
resultado diverso do esperado 
em sistema de tratamento 
automático de dados usados 
pelo serviço eleitoral; 
III - causar, propositadamente, 
dano físico ao equipamento 
usado na votação ou na 
totalização de votos ou a suas 
partes. 

 Agrupa num mesmo tipo condutas 
previstas em tipos distintos, com 
alterações de redação. 

Proposta originária do 
GT 

Violação de sistema 
Art. . Acessar urna eletrônica 
ou sistema de dados da Justiça 
Eleitoral, utilizar, desenvolver 
ou neles introduzir dispositivo, 
programa, comando ou 
instrução para alterar, apagar, 
eliminar, transmitir ou de 
qualquer modo interferir nas 
informações e resultados. 
Pena: reclusão, de cinco a dez 
anos. 
Parágrafo único. A pena é 
aumentada de um terço até a 
metade caso seja publicado 
resultado diferente do 
verdadeiro. 
 
Art. Revoga-se o art. 72 da Lei 
nº 9504/1997. 
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1 “Assim, é de se concluir que o teste de verificação da lesividade da conduta prevista no artigo 323 do Código Eleitoral tem resultado duvidoso. Quatro são as 
razões para tanto: a propaganda política aparentemente só tem pleno efeito em regimes totalitários, por abarcar todos os aspectos da vida das pessoas e, especialmente, 
quando inexistente espaço para contestação por meio de propaganda em sentido contrário; a formação do voto dos eleitores depende pouco da propaganda eleitoral, 
ainda que esta tenha algum papel, mesmo que pouco relevante; a propaganda eleitoral negativa, conquanto seja mais lembrada pelo eleitor, não se mostra mais 
eficaz que a positiva para granjear apoio e conquistar votos; o candidato que opta por se valer da propaganda negativa, verdadeira ou falsa, tem pequeno grau de 
controle, se algum, sobre os seus resultados, favoráveis ou desfavoráveis à sua pretensão. 
No plano da subsidiariedade, a Justiça Eleitoral está dotada de meios céleres e aptos a obstar eventual influência da propaganda negativa falsa. Pode determinar, ex 
officio, a cessação da veiculação das mensagens, aplicar sanções pecuniárias, conceder direito de resposta e, no limite, anular eleições que tenham sido ganhas em 
virtude de fraude. (NEISSER, Fernando Gaspar. Crimes eleitorais e controle material da propaganda eleitoral: necessidade e utilidade da criminalização da mentira 
na política - Dissertação (mestrado). Mestrado em Direito Penal, criminologia e medicina forense da Universidade de São Paulo, São Paulo, 2014, p. 249) 

13 Código Eleitoral 
Art. 323. Divulgar, na 
propaganda, fatos que sabe 
inveridicos, em relação a 
partidos ou candidatos e 
capazes de exercerem 
influência perante o eleitorado: 
Pena - detenção de dois meses 
a um ano, ou pagamento de 120 
a 150 dias-multa. 
Parágrafo único. A pena é 
agravada se o crime é cometido 
pela imprensa, rádio ou 
televisão. 

 A criminalização da mentira na 
propaganda eleitoral, tecnicamente 
compreendida, não está adequada aos 
princípios da lesividade e 
subsidiariedade. Na linha do que 
defendido por Fernando Neisser em sua 
dissertação1. 

 

Proposta originária do 
GT 

Art.  . Revoga-se o art. 323 do 
Código Eleitoral. 
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14 Lei nº 9504 
Art. 33, § 4º A divulgação de 
pesquisa fraudulenta constitui 
crime, punível com detenção de 
seis meses a um ano e multa no 
valor de cinqüenta mil a cem 
mil UFIR. 
Art. 34, § 2º O não-
cumprimento do disposto neste 
artigo ou qualquer ato que vise 
a retardar, impedir ou dificultar 
a ação fiscalizadora dos 
partidos 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 dez mil a vinte mil UFIR. 
§ 3º A comprovação de 
irregularidade nos dados 
publicados sujeita os 
responsáveis às penas 
mencionadas no parágrafo 
anterior, sem prejuízo da 
obrigatoriedade da veiculação 

 A A divulgação de pesquisa meramente 
irregular constituir ilícito cível-eleitoral 
passível de tutela mediante representação 
própria, o que não é o caso de pesquisa 
fraudulenta. Violação da lesividade e da 
subsidiariedade. 

Manutenção da Lei Divulgação de pesquisa 
fraudulenta 
Art.  . A divulgação de pesquisa 
fraudulenta constitui crime, 
punível com detenção de seis 
meses a um ano e multa no 
valor de cinqüenta mil a cem 
mil UFIR. 
 
Art.   . Revogam-se o § 4º do 
art. 33 e os §§ 2º e 3º do art. 34, 
da Lei nº 9504/1997. 
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dos dados corretos no mesmo 
espaço, local, horário, página, 
caracteres e outros elementos 
de destaque, de acordo com o 
veículo usado. 
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15 Lei nº 9504/1997 
Art. 39, § 5º Constituem 
crimes, no dia da eleição, 
puníveis com detenção, de seis 
meses a um ano, com a 
alternativa de prestação de 
serviços à comunidade pelo 
mesmo período, e multa no 
valor de cinco mil a quinze mil 
UFIR: 
I - o uso de alto-falantes e 
amplificadores de som ou a 
promoção de comício ou 
carreata; 
II - a arregimentação de eleitor 
ou a propaganda de boca de 
urna;             (Redação dada pela 
Lei nº 11.300, de 2006) 
III - a divulgação de qualquer 
espécie de propaganda de 
partidos políticos ou de seus 
candidatos.                (Redação 
dada pela Lei nº 12.034, de 
2009) 
IV - a publicação de novos 
conteúdos ou o 

  Proposta originária do 
GT 

Boca de urna 
Art.   . Distribuir, no dia da 
eleição, qualquer espécie de 
propaganda eleitoral, inclusive 
volantes e outros impressos, ou 
fazer funcionar postos de 
distribuição ou de entrega de 
material de propaganda. 
Pena: reclusão, de um a dois 
anos. 
 
Art.   . Revoga-se o § 5º do art. 
39 da Lei nº 9504/1997. 



 
 

GRUPO DE TRABALHO VII – DIREITO PENAL ELEITORAL   
REFORMA DA LEGISLAÇÃO ELEITORAL 

 

 16 

impulsionamento de conteúdos 
nas aplicações de internet de 
que trata o art. 57-B desta Lei, 
podendo ser mantidos em 
funcionamento as aplicações e 
os conteúdos publicados 
anteriormente. 
 
Lei nº 8713/1993 
Art. 57. Constitui crime 
eleitoral: 
III - distribuir, no dia da 
eleição, qualquer espécie de 
propaganda política, inclusive 
volantes e outros impressos, ou 
fazer funcionar postos de 
distribuição ou de entrega de 
material de propaganda; 
 Pena: detenção de um a três 
meses; 
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17 Código Eleitoral 
Art. 350. Omitir, em 
documento público ou 
particular, declaração que dêle 
devia constar, ou nele inserir ou 
fazer inserir declaração falsa ou 
diversa da que devia ser escrita, 
para fins eleitorais: 
Pena - reclusão até cinco anos e 
pagamento de 5 a 15 dias-
multa, se o documento é 
público, e reclusão até três anos 
e pagamento de 3 a 10 dias-
multa se o documento é 
particular. 
Parágrafo único. Se o agente da 
falsidade documental é 
funcionário público e comete o 
crime prevalecendo-se do cargo 
ou se a falsificação ou alteração 
é de assentamentos de registro 
civil, a pena é agravada. 

  Proposta originária do 
GT 

Falsidade na prestação de 
contas 
Art.  . Inserir afirmação falsa, 
ou omitir infração verdadeira, 
na prestação de contas 
partidárias ou de campanha. 
Pena: reclusão, de quatro a oito 
anos. 
Parágrafo único. Não se pune o 
erro material insignificante. 
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18   A necessidade de criminalização do 
financiamento irregular de campanha 
eleitoral tem sido objeto de intenso 
debate no Brasil e no mundo. 
Para tentar obter uma resposta de lege 
ferenda, partiu-se da premissa de que só 
há que se cogitar da criação de um novo 
tipo penal diante de duas hipóteses: (a) 
lacuna de punibilidade; ou (b) existência 
de um injusto penal ou bem jurídico 
autônomo, carente de proteção jurídica, a 
merecer tutela penal. 
Inicialmente, considerou-se não haver 
lacuna de punibilidade diante da 
existência do tipo previsto no art. 350 do 
Código Eleitoral, que, em última análise, 
se aplica aos casos de financiamento 
irregular de campanha eleitoral e partidos 
políticos. No entanto, por se tratar de um 
injusto de conteúdo próprio, cujo bem 
jurídico é a fé pública, e que não regula 
especificamente os casos de doações 
irregulares e contabilidade paralela, 
concluiu-se haver, de fato, um bem 
jurídico autônomo, carente de proteção, 
que merece tutela penal (LEITE, Alaor; 
TEIXEIRA, Adriano. Financiamento de 
partidos políticos, caixa dois eleitoral e 

Proposta originária do 
GT 

Contabilidade paralela (caixa 
2) 
Art.    . Arrecadar, receber ou 
movimentar recurso ou valor, 
direta ou indiretamente, 
paralelamente à contabilidade 
exigida pela legislação 
eleitoral: 
Pena - Reclusão, de 1 (um) a 5 
(cinco) anos, e multa. 
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corrupção. In: Crime e Política: 
corrupção, caixa dois eleitoral e 
enriquecimento ilícito. Rio de Janeiro: 
FGV Editora, 2017). 

O bem jurídico em questão é a legitimidade 
do processo eleitoral e democrático, que, 
sem dúvidas, é afetada quando não se 
respeitam as regras do financiamento de 
campanha eleitoral, considerando a 
importância, para tanto, da transparência 
do sistema de financiamento das 
eleições, igualdade de oportunidades 
entre os atores do processo eleitoral e a 
democracia interna dos partidos 
políticos. 



 
 

GRUPO DE TRABALHO VII – DIREITO PENAL ELEITORAL   
REFORMA DA LEGISLAÇÃO ELEITORAL 

 

 20 

19 Código Eleitoral 
Art. 300. Valer-se o servidor 
público da sua autoridade para 
coagir alguém a votar ou não 
votar em determinado 
candidato ou partido: 
Pena - detenção até seis meses 
e pagamento de 60 a 100 dias-
multa. 
Parágrafo único. Se o agente é 
membro ou funcionário da 
Justiça Eleitoral e comete o 
crime prevalecendo-se do 
cargo a pena é agravada. 
Art. 301. Usar de violência ou 
grave ameaça para coagir 
alguém a votar, ou não votar, 
em determinado candidato ou 
partido, ainda que os fins 
visados não sejam 
conseguidos: 
Pena - reclusão até quatro anos 
e pagamento de cinco a quinze 
dias-multa. 

  Proposta originária do 
GT 

Constrangimento ilegal 
eleitoral 
Art. . Constranger alguém, 
mediante violência ou grave 
ameaça, a votar ou não votar 
em candidato, ou abster-se de 
votar: 
Pena: reclusão, de três a seis 
anos. 

20    Outro Coação eleitoral 
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Art. . Exercer, no dia da 
eleição, qualquer forma de 
coação física ou moral, para 
influir na vontade do eleitor. 
Pena: reclusão, de um a três 
anos. 

21 Código Eleitoral 
Art. 298. Prender ou deter 
eleitor, membro de mesa 
receptora, fiscal, delegado de 
partido ou candidato, com 
violação do disposto no Art. 
236: 
Pena - Reclusão até quatro 
anos. 

 Altera redação do atual art. 298 do 
Código Eleitoral para mencionar todas as 
vedações legais à prisão. 

Proposta originária do 
GT 

Prisão abusiva 
Art.  . Prender eleitor, membro 
de mesa receptora, fiscal, 
delegado de partido ou 
candidato, nas situações 
vedadas pela legislação 
eleitoral. 
Pena: reclusão, de três a seis 
anos. 

22 Código Eleitoral 
Art. 290 Induzir alguém a se 
inscrever eleitor com infração 
de qualquer dispositivo dêste 
Código. 

 Descrição típica incompatível com o grau 
de delimitação exigido pela estrita 
legalidade penal (TSE, 
“Sistematização...”, 2019). 

Outro Art.   . Revoga-se o art. 290 do 
Código Eleitoral. 

23 Código Eleitoral 
Art. 291. Efetuar o juiz, 
fraudulentamente, a inscrição 
de alistando. 

 Conduta de juiz eleitoral. Erro, 
prevaricação. Imprecisão de “inscrição 
de alistando”. 

Outro Art.   . Revoga-se o art. 291 do 
Código Eleitoral. 

24 Código Eleitoral 
Art. 292. Negar ou retardar a 

 Não recepcionado. Outro Art.   . Revoga-se o art. 292 do 
Código Eleitoral. 
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autoridade judiciária, sem 
fundamento legal, a inscrição 
requerida. 

Não ocorrência na jurisprudência (TSE, 
“Sistematização...”, 2019). 
 

25 Código Eleitoral 
Art. 293. Perturbar ou impedir 
de qualquer forma o 
alistamento 

 Não recepcionado pela Constituição, 
redação aberta incompatível com a 
legalidade estrita em matéria penal. 
(TSE, “Sistematização...”, 2019) 

Outro Art.   . Revoga-se o art. 293 do 
Código Eleitoral. 

26 Código Eleitoral 
Art. 295. Reter título eleitoral 
contra a vontade do eleitor: 
Pena - Detenção até dois meses 
ou pagamento de 30 a 60 dias-
multa. 
 
Lei nº 9504/1997 
Art. 91, Parágrafo único. A 
retenção de título eleitoral ou 
do comprovante de alistamento 
eleitoral constitui crime, 
punível com detenção, de um a 
três meses, com a alternativa de 
prestação de serviços à 
comunidade por igual período, 
e multa no valor de cinco mil a 
dez mil UFIR. 

 Mínima ofensividade e falta de 
taxatividade (Souza, 2017. RBCCrim).  

Outro Art.   . Revoga-se o art. 295 do 
Código Eleitoral. 
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27 Código Eleitoral 
Art. 296. Promover desordem 
que prejudique os trabalhos 
eleitorais 

 Não recepcionado pela Constituição, 
redação aberta incompatível com a 
legalidade estrita em matéria penal e 
utilização de termo com viés autoritário 
(desordem). (TSE, “Sistematização...”, 
2019) 

Outro Art.   . Revoga-se o art. 296 do 
Código Eleitoral. 

28 Código Eleitoral 
Art. 297. Impedir ou embaraçar 
o exercício do sufrágio 

 Mínima ofensividade (Souza, 2017. 
RBCCrim). Não recepcionado pela 
Constituição, redação aberta 
incompatível com a legalidade estrita em 
matéria penal e “A redação do tipo do art. 
297, ao prever resultados lesivos sem 
declinar a conduta dolosa que a eles 
conduz”. (TSE, “Sistematização...”, 
2019) 

Outro Art.   . Revoga-se o art. 297 do 
Código Eleitoral. 

29 Código Eleitoral 
Art. 302. Promover, no dia da 
eleição, com o fim de impedir, 
embaraçar ou fraudar o 
exercício do voto a 
concentração de eleitores, sob 
qualquer forma, inclusive o 
fornecimento gratuito de 
alimento e transporte coletivo:            
(Redação dada pelo Decreto-
Lei nº 1.064, de 24.10.1969) 

 “Há decisão do TSE, no REspe nº 21.401, 
no sentido de que a Lei nº 6.091/1974 
revogou a parte final desse artigo” (TSE, 
“Sistematização...”, 2019) 
Normas de abuso poder econômico. 

Outro Art.   . Revoga-se o art. 302 do 
Código Eleitoral. 
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Pena - reclusão de quatro (4) a 
seis (6) anos e pagamento de 
200 a 300 dias-multa.            
((Redação dada pelo Decreto-
Lei nº 1.064, de 24.10.1969) 
 

30 Código Eleitoral 
Art. 303. Majorar os preços de 
utilidades e serviços 
necessários à realização de 
eleições, tais como transporte e 
alimentação de eleitores, 
impressão, publicidade e 
divulgação de matéria eleitoral. 
Pena - pagamento de 250 a 300 
dias-multa. 

 Não recepção por contrariedade a 
princípios da ordem econômica (TSE, 
“Sistematização...”, 2019). 

Outro Art.   . Revoga-se o art. 303 do 
Código Eleitoral. 

31 Código Eleitoral 
Art. 304. Ocultar, sonegar 
açambarcar ou recusar no dia 
da eleição o fornecimento, 
normalmente a todos, de 
utilidades, alimentação e meios 
de transporte, ou conceder 
exclusividade dos mesmos a 
determinado partido ou 
candidato: 

 Não ocorrência jurisprudência e não 
recepção por contrariedade a princípios 
da ordem econômica (TSE, 
“Sistematização...”, 2019) 

Outro Art.   . Revoga-se o art. 304 do 
Código Eleitoral. 
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Pena - pagamento de 250 a 300 
dias-multa. 

32 Código Eleitoral 
Art. 305. Intervir autoridade 
estranha à mesa receptora, 
salvo o juiz eleitoral, no seu 
funcionamento sob qualquer 
pretexto: 
Pena - detenção até seis meses 
e pagamento de 60 a 90 dias-
multa. 
 

 Ofensa à determinação taxativa. 
Não ocorrência na jurisprudência. 

Outro Art.   . Revoga-se o art. 305 do 
Código Eleitoral. 

33 Código Eleitoral 
Art. 306. Não observar a 
ordem em que os eleitores 
devem ser chamados a votar: 
Pena - pagamento de 15 a 30 
dias-multa. 
 

 Mínima ofensividade (Souza, 2017. 
RBCCrim) 

Outro Art.   . Revoga-se o art. 306 do 
Código Eleitoral. 

34 Código Eleitoral 
Art. 307. Fornecer ao eleitor 
cédula oficial já assinalada ou 
por qualquer forma marcada: 
Pena - reclusão até cinco anos e 
pagamento de 5 a 15 dias-
multa. 

 Urnas eletrônicas. Desuso Outro Art.   . Revoga-se o art. 307 do 
Código Eleitoral. 
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35 Código Eleitoral 
Art. 308. Rubricar e fornecer a 
cédula oficial em outra 
oportunidade que não a de 
entrega da mesma ao eleitor. 
Pena - reclusão até cinco anos e 
pagamento de 60 a 90 dias-
multa. 

 Urnas eletrônicas. Desuso Outro Art.   . Revoga-se o art. 308 do 
Código Eleitoral. 

36 Código Eleitoral 
Art. 310. Praticar, ou permitir 
membro da mesa receptora que 
seja praticada, qualquer 
irregularidade que determine a 
anulação de votação, salvo no 
caso do Art. 311: 
Pena - detenção até seis meses 
ou pagamento de 90 a 120 dias-
multa. 

 Não recepcionado. Por ausência de 
determinação taxativa. 

Outro Art.   . Revoga-se o art. 310 do 
Código Eleitoral. 

37 Código Eleitoral 
Art. 311. Votar em seção 
eleitoral em que não está 
inscrito, salvo nos casos 
expressamente previstos, e 
permitir, o presidente da mesa 

 Doutrina: impossibilidade pela 
superveniência da votação eletrônica. 
(GOMES, José Jairo. Crimes Eleitorais e 
Processo Penal Eleitoral. 2. ed. Atlas, 
2016. p. 92; ZILIO, López Rodrigo. 

Outro Art.   . Revoga-se o art. 311 do 
Código Eleitoral. 
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receptora, que o voto seja 
admitido: 
Pena - detenção até um mês ou 
pagamento de 5 a 15 dias-multa 
para o eleitor e de 20 a 30 dias-
multa para o presidente da 
mesa. 

Crimes Eleitorais. Editora JusPodivm, 
2014. p. 129). 

38 Código Eleitoral 
Art. 312. Violar ou tentar violar 
o sigilo do voto: 
Pena - detenção até dois anos. 

 Carece de ofensividade, equipara crimes 
tentado e consumado. 

Outro Art.   . Revoga-se o art. 312 do 
Código Eleitoral. 

39 Código Eleitoral 
Art. 313. Deixar o juiz e os 
membros da Junta de expedir o 
boletim de apuração 
imediatamente após a apuração 
de cada urna e antes de passar à 
subseqüente, sob qualquer 
pretexto e ainda que dispensada 
a expedição pelos fiscais, 
delegados ou candidatos 
presentes: 
Pena - pagamento de 90 a 120 
dias-multa. 
Parágrafo único. Nas seções 
eleitorais em que a contagem 

 Pela revogação. 
Mínima ofensividade (Souza, 2017. 
RBCCrim) 

Outro Art.   . Revoga-se o art. 313 do 
Código Eleitoral. 
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fôr procedida pela mesa 
receptora incorrerão na mesma 
pena o presidente e os mesários 
que não expedirem 
imediatamente o respectivo 
boletim. 

40 Código Eleitoral 
Art. 314. Deixar o juiz e os 
membros da Junta de recolher 
as cédulas apuradas na 
respectiva urna, fechá-la e 
lacrá-la, assim que terminar a 
apuração de cada seção e antes 
de passar à subseqüente, sob 
qualquer pretexto e ainda que 
dispensada a providencia pelos 
fiscais, delegados ou 
candidatos presentes: 
Pena - detenção até dois meses 
ou pagamento de 90 a 120 dias-
multa. 
Parágrafo único. Nas seções 
eleitorais em que a contagem 
dos votos fôr procedida pela 
mesa receptora incorrerão na 
mesma pena o presidente e os 

  Outro Art.   . Revoga-se o art. 314 do 
Código Eleitoral. 
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mesários que não fecharem e 
lacrarem a urna após a 
contagem 

41 Código Eleitoral 
Art. 315. Alterar nos mapas ou 
nos boletins de apuração a 
votação obtida por qualquer 
candidato ou lançar nesses 
documentos votação que não 
corresponda às cédulas 
apuradas: 
Pena - reclusão até cinco anos e 
pagamento de 5 a 15 dias-
multa. 

 Desuso. 
Voto eletrônico.  
Art. 72 Lei 9.504/97. 

Outro Art.   . Revoga-se o art. 315 do 
Código Eleitoral. 

42 Código Eleitoral 
Art. 316. Não receber ou não 
mencionar nas atas da eleição 
ou da apuração os protestos 
devidamente formulados ou 
deixar de remetê-los à instância 
superior: 
Pena - reclusão até cinco anos e 
pagamento de 5 a 15 dias-
multa. 

 Mínima ofensividade (Souza, 2017. 
RBCCrim). Desatualizado: urna 
eletrônica. 

Outro Art.   . Revoga-se o art. 316 do 
Código Eleitoral. 

43 Código Eleitoral  Objeto material que não existe no 
processo eleitoral. 

Outro Art.   . Revoga-se o art. 318 do 
Código Eleitoral. 
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Art. 318. Efetuar a mesa 
receptora a contagem dos votos 
da urna quando qualquer eleitor 
houver votado sob impugnação 
(art. 190): 
Pena - detenção até um mês ou 
pagamento de 30 a 60 dias-
multa. 

44 Código Eleitoral 
Art. 319. Subscrever o eleitor 
mais de uma ficha de registro 
de um ou mais partidos: 
Pena - detenção até 1 mês ou 
pagamento de 10 a 30 dias-
multa. 
 

 Não há lesividade, bem como a 
subsidiariedade recomenda a 
descriminalização tendo em vista solução 
cível da questão com a prevalência da 
filiação mais recente. 

Outro Art.   . Revoga-se o art. 319 do 
Código Eleitoral. 

45 Código Eleitoral 
Art. 320. Inscrever-se o eleitor, 
simultaneamente, em dois ou 
mais partidos: 
Pena - pagamento de 10 a 20 
dias-multa 

 Mínima ofensividade (Souza, 2017. 
RBCCrim).  Não há lesividade, bem 
como a subsidiariedade recomenda a 
descriminalização tendo em vista solução 
cível da questão com a prevalência da 
filiação mais recente. 

Outro Art.   . Revoga-se o art. 320 do 
Código Eleitoral. 

46 
 

Código Eleitoral 
Art. 321. Colher a assinatura do 
eleitor em mais de uma ficha de 
registro de partido: 

 “A liberdade de opinião e expressão pode 
incluir juízo favorável à criação de mais 
do que um partido” (TSE, Sistematização 
... 2019) 

Outro Art.   . Revoga-se o art. 321 do 
Código Eleitoral. 
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Pena - detenção até dois meses 
ou pagamento de 20 a 40 dias-
multa. 

47 Código Eleitoral 
Art. 324. Caluniar alguém, na 
propaganda eleitoral, ou 
visando fins de propaganda, 
imputando-lhe falsamente fato 
definido como crime: 
Pena - detenção de seis meses a 
dois anos, e pagamento de 10 a 
40 dias-multa. 
 § 1° Nas mesmas penas incorre 
quem, sabendo falsa a 
imputação, a propala ou 
divulga. 
§ 2º A prova da verdade do fato 
imputado exclui o crime, mas 
não é admitida: 
I - se, constituindo o fato 
imputado crime de ação 
privada, o ofendido, não foi 
condenado por sentença 
irrecorrível; 

 Tutela suficiente pelos crimes contra a 
honra previstos no Código Penal. 
Dúvida sobre a constitucionalidade da 
proibição de prova da verdade em relação 
ao presidente da República e dignitários 
estrangeiros. A restrição à exceção da 
verdade, em caso de ofensa ao presidente 
da República ou dignitário estrangeiro, é 
inconstitucional, por ofensa à liberdade 
de opinião e expressão. 

Proposta originária do 
GT 

Art.   . Revoga-se o art.324 do 
Código Eleitoral. 
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II - se o fato é imputado ao 
Presidente da República ou 
chefe de governo estrangeiro; 
III - se do crime imputado, 
embora de ação pública, o 
ofendido foi absolvido por 
sentença irrecorrível. 

48 Código Eleitoral 
Art. 325. Difamar alguém, na 
propaganda eleitoral, ou 
visando a fins de propaganda, 
imputando-lhe fato ofensivo à 
sua reputação: 
Pena - detenção de três meses a 
um ano, e pagamento de 5 a 30 
dias-multa. 
Parágrafo único. A exceção da 
verdade somente se admite se 
ofendido é funcionário público 
e a ofensa é relativa ao 
exercício de suas funções. 

 Tutela suficiente pelos crimes contra a 
honra previstos no Código Penal. 
A difamação não pode incluir fato que 
seja verdadeiro, ao menos no processo 
eleitoral. Além disso, a restrição da prova 
da verdade da imputação apenas no caso 
de o ofendido ser funcionário público, 
mostra-se inconstitucional. Dispositivo 
legal (CE art. 325, parágrafo único) que 
não teve precedentes localizados em 
pesquisa no TSE. Pesquisa nº 681/2019, 
finalizada na Secretaria de Gestão da 
Informação do TSE (Seção de Pesquisa 
de Jurisprudência). 

Proposta originária do 
GT 

Art.   . Revoga-se o art. 325 do 
Código Eleitoral. 
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49 Código Eleitoral 
Art. 326. Injuriar alguém, na 
propaganda eleitoral, ou 
visando a fins de propaganda, 
ofendendo-lhe a dignidade ou o 
decôro: 
Pena - detenção até seis meses, 
ou pagamento de 30 a 60 dias-
multa. 
§ 1º O juiz pode deixar de 
aplicar a pena: 
I - se o ofendido, de forma 
reprovável, provocou 
diretamente a injúria; 
II - no caso de retorsão 
imediata, que consista em outra 
injúria. 
§ 2º Se a injúria consiste em 
violência ou vias de fato, que, 
por sua natureza ou meio 
empregado, se considerem 
aviltantes: 
Pena - detenção de três meses a 
um ano e pagamento de 5 a 20 
dias-multa, além das penas 
correspondentes à violência 

 Tutela suficiente pelos crimes contra a 
honra previstos no Código Penal. 

Proposta originária do 
GT 

Art.   . Revoga-se o art. 326 do 
Código Eleitoral. 
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prevista no Código Penal. 
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50 Código Eleitoral 
Art. 326-A.  Dar causa à 
instauração de investigação 
policial, de processo judicial, 
de investigação administrativa, 
de inquérito civil ou ação de 
improbidade administrativa, 
atribuindo a alguém a prática 
de crime ou ato infracional de 
que o sabe inocente, com 
finalidade 
eleitoral:     (Incluído pela Lei 
nº13.834, de 2019) 
Pena - reclusão, de 2 (dois) a 8 
(oito) anos, e 
multa.     (Incluído pela Lei 
nº13.834, de 2019) 
§ 1º  A pena é aumentada de 
sexta parte, se o agente se serve 
do anonimato ou de nome 
suposto.     (Incluído pela Lei 
nº13.834, de 2019) 
§ 2º  A pena é diminuída de 
metade, se a imputação é de 
prática de 

 Tutela suficiente pelos crimes contra a 
honra previstos no Código Penal. 

Outro Art.   . Revoga-se o art. 326-A 
do Código Eleitoral. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Lei/L13834.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Lei/L13834.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Lei/L13834.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Lei/L13834.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Lei/L13834.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Lei/L13834.htm#art1
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contravenção.     (Incluído pela 
Lei nº13.834, de 2019) 
§ 3º  (VETADO)     (Incluído 
pela Lei nº13.834, de 2019) 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Lei/L13834.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Lei/L13834.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Lei/L13834.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Lei/L13834.htm#art1
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51 Código Eleitoral 
Art. 327. As penas cominadas 
nos artigos. 324, 325 e 326, 
aumentam-se de um terço, se 
qualquer dos crimes é 
cometido: 
I - contra o Presidente da 
República ou chefe de governo 
estrangeiro; 
II - contra funcionário público, 
em razão de suas funções; 
III - na presença de várias 
pessoas, ou por meio que 
facilite a divulgação da ofensa. 

 Prejudicado pela revogação dos artigos 
anteriores. 

Outro Art.   . Revoga-se o art. 327 do 
Código Eleitoral. 

52 Código Eleitoral 
Art. 330. Nos casos dos artigos. 
328 e 329 se o agente repara o 
dano antes da sentença final, o 
juiz pode reduzir a pena. 

 Faz referência a artigos revogados. Outro Art.   . Revoga-se o art. 330 do 
Código Eleitoral. 

53 Código Eleitoral 
Art. 331. Inutilizar, alterar ou 
perturbar meio de propaganda 
devidamente empregado: 
Pena - detenção até seis meses 
ou pagamento de 90 a 120 dias-
multa. 

 Não recepcionado por ausência de 
taxatividade. 

Outro Art.   . Revoga-se o art. 331 do 
Código Eleitoral. 
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54 Código Eleitoral 
Art. 332. Impedir o exercício 
de propaganda: 
Pena - detenção até seis meses 
e pagamento de 30 a 60 dias-
multa. 

  Outro Art.   . Revoga-se o art. 332 do 
Código Eleitoral. 

55 Código Eleitoral 
Art. 334. Utilizar organização 
comercial de vendas, 
distribuição de mercadorias, 
prêmios e sorteios para 
propaganda ou aliciamento de 
eleitores: 
Pena - detenção de seis meses a 
um ano e cassação do registro 
se o responsável fôr candidato. 

 Criminalização excessiva por violar a 
subsidiariedade. Conduta tratada de 
forma mais adequada na esfera cível 
mediante sanções por propaganda 
irregular e abuso de poder econômico. 

Outro Art.   . Revoga-se o art. 334 do 
Código Eleitoral. 

56 Código Eleitoral 
Art. 335. Fazer propaganda, 
qualquer que seja a sua forma, 
em língua estrangeira: 
Pena - detenção de três a seis 
meses e pagamento de 30 a 60 
dias-multa. 
Parágrafo único. Além da pena 
cominada, a infração ao 
presente artigo importa na 

 Taxatividade. 
Mínima ofensividade (Souza, 2017. 
RBCCrim 

Outro Art.   . Revoga-se o art. 335 do 
Código Eleitoral. 
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apreensão e perda do material 
utilizado na propaganda. 

57 Código Eleitoral 
Art. 336. Na sentença que 
julgar ação penal pela infração 
de qualquer dos artigos. 322, 
323, 324, 325, 326,328, 329, 
331, 332, 333, 334 e 335, deve 
o juiz verificar, de acôrdo com 
o seu livre convencionamento, 
se diretório local do partido, 
por qualquer dos seus 
membros, concorreu para a 
prática de delito, ou dela se 
beneficiou conscientemente. 
Parágrafo único. Nesse caso, 
imporá o juiz ao diretório 
responsável pena de suspensão 
de sua atividade eleitoral por 
prazo de 6 a 12 meses, agravada 
até o dôbro nas reincidências. 

 Responsabilização pessoa jurídica sem 
lastro constitucional. Não recepcionado. 
Pessoas físicas são responsáveis se 
coautores ou partícipes: arts. 13 e 29 do 
CP. 

Outro Art.   . Revoga-se o art. 336 do 
Código Eleitoral. 

58 Código Eleitoral 
Art. 337. Participar, o 
estrangeiro ou brasileiro que 
não estiver no gôzo dos seus 
direitos políticos, de atividades 

 Não recepcionado. Violação da liberdade 
de pensamento, expressão. Rodrigo 
Lopez Zilio sustenta que o TSE 
reconheceu que esse crime não foi 
recepcionado pela CF/1988 (REspe nº 

Outro Art.   . Revoga-se o art. 337 do 
Código Eleitoral 



 
 

GRUPO DE TRABALHO VII – DIREITO PENAL ELEITORAL   
REFORMA DA LEGISLAÇÃO ELEITORAL 

 

 40 

partidárias inclusive comícios e 
atos de propaganda em recintos 
fechados ou abertos: 
Pena - detenção até seis meses 
e pagamento de 90 a 120 dias-
multa. 
Parágrafo único. Na mesma 
pena incorrerá o responsável 
pelas emissoras de rádio ou 
televisão que autorizar 
transmissões de que participem 
os mencionados neste artigo, 
bem como o diretor de jornal 
que lhes divulgar os 
pronunciamentos. 

361-73, rel. Min. Dias Toffoli, j. 
14.10.2014) (ZILIO, López Rodrigo. 
Crimes Eleitorais. Editora JusPodivm, 
2014. p. 188-189). 

59 Código Eleitoral 
Art. 338. Não assegurar o 
funcionário postal a prioridade 
prevista no Art. 239: 
Pena - Pagamento de 30 a 60 
dias-multa. 

 Não há ofensa ao processo eleitoral 
(sufrágio; voto direto, secreto, universal 
e periódico). Doutrina entende a não 
recepção (GONÇALVES, Luiz Carlos 
dos Santos. Crimes Eleitorais e Processo 
Penal Eleitoral. 2. ed. Atlas, 2015. p. 118) 
ou a ausência de situações de aplicação  
(COSTA, Tito. Crimes Eleitorais e 
Processo Penal Eleitoral. Editora Juarez 
de Oliveira, 2002. p. 114-115; ZILIO, 

Outro Art.   . Revoga-se o art. 338 do 
Código Eleitoral 
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López Rodrigo. Crimes Eleitorais. 
Editora JusPodivm, 2014. p. 188-189) 

60 Código Eleitoral 
Art. 340. Fabricar, mandar 
fabricar, adquirir, fornecer, 
ainda que gratuitamente, 
subtrair ou guardar urnas, 
objetos, mapas, cédulas ou 
papéis de uso exclusivo da 
Justiça Eleitoral: 
Pena - reclusão até três anos e 
pagamento de 3 a 15 dias-
multa. 
Parágrafo único. Se o agente é 
membro ou funcionário da 
Justiça Eleitoral e comete o 
crime prevalecendo-se do 
cargo, a pena é agravada. 

 Crime genérico de uso de sinais ou 
símbolos públicos, além da falsificação 
material, do CP. 
Doutrina Tito Costa relata que esse tipo 
penal perdeu parte de sua força e 
finalidade em razão do voto eletrônico 
adotado no Brasil (COSTA, Tito. Crimes 
Eleitorais e Processo Penal Eleitoral. 
Editora Juarez de Oliveira, 2002. p. 122). 

Outro Art.   . Revoga-se o art. 340 do 
Código Eleitoral 

61 Código Eleitoral 
Art. 341. Retardar a publicação 
ou não publicar, o diretor ou 
qualquer outro funcionário de 
órgão oficial federal, estadual, 
ou municipal, as decisões, 
citações ou intimações da 
Justiça Eleitoral: 

 Mínima ofensividade (Souza, 2017. 
RBCCrim).  Subsidiariedade do direito 
penal. Gonçalves entendem se tratar de 
excesso punitivo por criminalização de 
infração administrativa (GONÇALVES, 
Luiz Carlos dos Santos. Crimes 
Eleitorais e Processo Penal Eleitoral. 2. 
ed. Atlas, 2015. p. 104; ZILIO, López 

Outro Art.   . Revoga-se o art. 341 do 
Código Eleitoral 
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 Pena - detenção até um mês ou 
pagamento de 30 a 60 dias-
multa. 

Rodrigo. Crimes Eleitorais. Editora 
JusPodivm, 2014. p. 194). 

62 Código Eleitoral 
Art. 342. Não apresentar o 
órgão do Ministério Público, no 
prazo legal, denúncia ou deixar 
de promover a execução de 
sentença condenatória: 
 Pena - detenção até dois meses 
ou pagamento de 60 a 90 dias-
multa. 

 Não há ofensa ao processo eleitoral 
(sufrágio; voto direto, secreto, universal 
e periódico). Mínima ofensividade 
(Souza, 2017. RBCCrim). Não recepção 
por violar independência do MP (FUX, 
Luiz; PEREIRA, Luiz Fernando 
Casagrande; AGRA, Walber de Moura; 
PECCININ, Luiz Eduardo. Direito Penal 
e Processo Penal Eleitoral. Belo 
Horizonte: Fórum, 2018. p. 59). 

Outro Art.   . Revoga-se o art. 342 do 
Código Eleitoral 

63 Código Eleitoral 
Art. 343. Não cumprir o juiz o 
disposto no § 3º do Art. 357: 
Pena - detenção até dois meses 
ou pagamento de 60 a 90 dias-
multa. 
 

 Tipo penal não compatível com a 
Constituição Federal, pois incompatível 
com a dignidade institucional da 
magistratura e a independência funcional 
do juiz público. 

Outro Art.   . Revoga-se o art. 343 do 
Código Eleitoral 

64 Código Eleitoral 
Art. 344. Recusar ou abandonar 
o serviço eleitoral sem justa 
causa: 

 Subsidiariedade do direito penal. Tipo 
penal que criminaliza infração 
administrativa.  

Outro Art.   . Revoga-se o art. 344 do 
Código Eleitoral 



 
 

GRUPO DE TRABALHO VII – DIREITO PENAL ELEITORAL   
REFORMA DA LEGISLAÇÃO ELEITORAL 

 

 43 

Pena - detenção até dois meses 
ou pagamento de 90 a 120 dias-
multa. 
 

65 Código Eleitoral 
Art. 345. Não cumprir a 
autoridade judiciária, ou 
qualquer funcionário dos 
órgãos da Justiça Eleitoral, nos 
prazos legais, os deveres 
impostos por êste Código, se a 
infração não estiver sujeita a 
outra 
penalidade:              (Redação 
dada pela Lei nº 4.961, de 
4.5.1966) 
Pena - pagamento de trinta a 
noventa dias-
multa.                (Redação dada 
pela Lei nº 4.961, de 4.5.1966) 

 Não há ofensa ao processo eleitoral 
(sufrágio; voto direto, secreto, universal 
e periódico). 
Violação da legalidade estrita em matéria 
eleitoral (COSTA, Tito. Crimes 
Eleitorais e Processo Penal Eleitoral. 
Editora Juarez de Oliveira, 2002. p. 128-
129; ZILIO, López Rodrigo. Crimes 
Eleitorais. Editora JusPodivm, 2014. p. 
200; GOMES, José Jairo. Crimes 
Eleitorais e Processo Penal Eleitoral. 2. 
ed. Atlas, 2016. p. 185/187) 

Outro Art.   . Revoga-se o art. 345 do 
Código Eleitoral. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/1950-1969/L4961.htm#art56
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/1950-1969/L4961.htm#art56
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/1950-1969/L4961.htm#art56
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/1950-1969/L4961.htm#art56
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/1950-1969/L4961.htm#art56
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66 Código Eleitoral 
Art. 346. Violar o disposto no 
Art. 377: 
Pena - detenção até seis meses 
e pagamento de 30 a 60 dias-
multa. 
Parágrafo único. Incorrerão na 
pena, além da autoridade 
responsável, os servidores que 
prestarem serviços e os 
candidatos, membros ou 
diretores de partido que derem 
causa à infração. 
 
Art. 377. O serviço de qualquer 
repartição, federal, estadual, 
municipal, autarquia, fundação 
do Estado, sociedade de 
economia mista, entidade 
mantida ou subvencionada pelo 
poder público, ou que realiza 
contrato com êste, inclusive o 
respectivo prédio e suas 
dependências não poderá ser 
utilizado para beneficiar 
partido ou organização de 

  Outro Art.   . Revoga-se o art. 346 do 
Código Eleitoral. 
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caráter político. 
Parágrafo único. O disposto 
neste artigo será tornado 
efetivo, a qualquer tempo, pelo 
órgão competente da Justiça 
Eleitoral, conforme o âmbito 
nacional, regional ou municipal 
do órgão infrator mediante 
representação fundamentada 
partidário, ou de qualquer 
eleitor. 
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67 Código Eleitoral 
Art. 347. Recusar alguém 
cumprimento ou obediência a 
diligências, ordens ou 
instruções da Justiça Eleitoral 
ou opor embaraços à sua 
execução: 
Pena - detenção de três meses a 
um ano e pagamento de 10 a 20 
dias-multa. 

 Não há ofensa ao processo eleitoral 
(sufrágio; voto direto, secreto, universal 
e periódico). 
 

Outro Art.   . Revoga-se o art. 347 do 
Código Eleitoral 
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68 Código Eleitoral 
Art. 348. Falsificar, no todo ou 
em parte, documento público, 
ou alterar documento público 
verdadeiro, para fins eleitorais: 
Pena - reclusão de dois a seis 
anos e pagamento de 15 a 30 
dias-multa. 
§ 1º Se o agente é funcionário 
público e comete o crime 
prevalecendo-se do cargo, a 
pena é agravada. 
§ 2º Para os efeitos penais, 
equipara-se a documento 
público o emanado de entidade 
paraestatal inclusive Fundação 
do Estado. 

 Já incluído delito de falsidade específico. 
Para além das hipóteses então propostas, 
permanecem aplicáveis os tipos penais 
que preveem crimes contra a fé pública 
no Código Penal. 

Outro Art.   . Revoga-se o art. 348 do 
Código Eleitoral 

69 Código Eleitoral 
Art. 349. Falsificar, no todo ou 
em parte, documento particular 
ou alterar documento particular 
verdadeiro, para fins eleitorais: 
Pena - reclusão até cinco anos e 
pagamento de 3 a 10 dias-
multa. 

 Já incluído delito de falsidade específico. 
Para além das hipóteses então propostas, 
permanecem aplicáveis os tipos penais 
que preveem crimes contra a fé pública 
no Código Penal. 

Outro Art.   . Revoga-se o art. 349 do 
Código Eleitoral 
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70 Código Eleitoral 
Art. 351. Equipara-se a 
documento (348,349 e 350) 
para os efeitos penais, a 
fotografia, o filme 
cinematográfico, o disco 
fonográfico ou fita de ditafone 
a que se incorpore declaração 
ou imagem destinada à prova 
de fato juridicamente relevante. 

 Prejudicado pelo desuso dos objetos 
materiais. Objetos atuais abrangidos pelo 
tipo de falsidade proposto. 

Outro Art.   . Revoga-se o art. 351 do 
Código Eleitoral 

71 Código Eleitoral 
Art. 352. Reconhecer, como 
verdadeira, no exercício da 
função pública, firma ou letra 
que o não seja, para fins 
eleitorais: 
Pena - reclusão até cinco anos e 
pagamento de 5 a 15 dias-multa 
se o documento é público, e 
reclusão até três anos e 
pagamento de 3 a 10 dias-multa 
se o documento é particular 

 Pena desproporcional e desnecessidade 
da criminalização da conduta especifica 
de reconhecimento de firma no âmbito 
eleitoral. Já incluído delito de falsidade 
específico. Para além das hipóteses então 
propostas, permanecem aplicáveis os 
tipos penais que preveem crimes contra a 
fé pública no Código Penal. 

Outro Art.   . Revoga-se o art. 352 do 
Código Eleitoral. 
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72 Código Eleitoral 
Art. 353. Fazer uso de qualquer 
dos documentos falsificados ou 
alterados, a que se referem os 
artigos. 348 a 352: 
Pena - a cominada à 
falsificação ou à alteração 

 Já incluído delito de falsidade específico. 
Para além das hipóteses então propostas, 
permanecem aplicáveis para as condutas 
relacionadas os tipos penais que preveem 
crimes contra a fé pública no Código 
Penal. 

Outro Art.   . Revoga-se o art. 353 do 
Código Eleitoral. 

73 Código Eleitoral  
Art. 354. Obter, para uso 
próprio ou de outrem, 
documento público ou 
particular, material ou 
ideologicamente falso para fins 
eleitorais: 
Pena - a cominada à 
falsificação ou à alteração. 

 Já incluído delito de falsidade específico. 
Para além das hipóteses então propostas, 
permanecem aplicáveis para as condutas 
relacionadas os tipos penais que preveem 
crimes contra a fé pública no Código 
Penal 

Outro Art.   . Revoga-se o art. 351 do 
Código Eleitoral. 
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74 Código Eleitoral 
Art. 354-A.  Apropriar-se o 
candidato, o administrador 
financeiro da campanha, ou 
quem de fato exerça essa 
função, de bens, recursos ou 
valores destinados ao 
financiamento eleitoral, em 
proveito próprio ou 
alheio:  (Incluído  pela Lei nº 
13.488, de 2017) 
Pena - reclusão, de dois a seis 
anos, e multa.  (Incluído  pela 
Lei nº 13.488, de 2017) 

  Outro Art.   . Revoga-se o art. 354-A 
do Código Eleitoral 

75 Lei nº 9504/1997 
Art. 40. O uso, na propaganda 
eleitoral, de símbolos, frases ou 
imagens, associadas ou 
semelhantes às empregadas por 
órgão de governo, empresa 
pública ou sociedade de 
economia mista constitui 
crime, punível com detenção, 
de seis meses a um ano, com a 
alternativa de prestação de 
serviços à comunidade pelo 

 De acordo com Luiz Carlos dos Santos 
Gonçalves, trata-se de tipo penal que 
mereceria multa não penal (FUX, Luiz; 
PEREIRA; Luiz Fernando Casagrande; 
AGRA, Walber de Moura; PECCININ, 
Luiz Eduardo. Direito Penal e Processo 
Penal Eleitoral. Belo Horizonte: Fórum, 
2018. p. 61) (TSE, “Sistematização...”, 
2019). 

Outro Art.   . Revoga-se o art. 40 da 
Lei nº 9504/1997. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2017/Lei/L13488.htm#art3
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2017/Lei/L13488.htm#art3
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mesmo período, e multa no 
valor de dez mil a vinte mil 
UFIR. 

76 Lei nº 9504/1997 
Art. 57-H, § 1o  Constitui 
crime a contratação direta ou 
indireta de grupo de pessoas 
com a finalidade específica de 
emitir mensagens ou 
comentários na internet para 
ofender a honra ou denegrir a 
imagem de candidato, partido 
ou coligação, punível com 
detenção de 2 (dois) a 4 
(quatro) anos e multa de R$ 
15.000,00 (quinze mil reais) a 
R$ 50.000,00 (cinquenta mil 
reais).         (Incluído pela Lei 
nº 12.891, de 2013) 
§ 2o  Igualmente incorrem em 
crime, punível com detenção 
de 6 (seis) meses a 1 (um) ano, 
com alternativa de prestação de 
serviços à comunidade pelo 
mesmo período, e multa de R$ 
5.000,00 (cinco mil reais) a R$ 

 “Há antinomia entre essa descrição típica 
e a CF/1988, que tutela a liberdade de 
expressão” (TSE, “Sistematização...”, 
2019). 

Outro Art.   . Revoga-se os §§ 1º e 2º, 
do art. 57-H da Lei nº 
9504/1997.  
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30.000,00 (trinta mil reais), as 
pessoas contratadas na forma 
do § 1o.                       (Incluído 
pela Lei nº 12.891, de 2013) 

77 Lei nº 9504/1997 
Art. 58, § 7º A inobservância 
do prazo previsto no parágrafo 
anterior sujeita a autoridade 
judiciária às penas previstas no 
art. 345 da Lei nº 4.737, de 15 
de julho de 1965 - Código 
Eleitoral. 

 Norma inconstitucional por violar o 
estatuto constitucional da magistratura 
segundo a doutrina (ZILIO, López 
Rodrigo. Crimes Eleitorais. Editora 
JusPodivm, 2014. p. 256; GOMES, José 
Jairo. Crimes Eleitorais e Processo Penal 
Eleitoral. 2. ed. Atlas, 2016. p. 255) 
(TSE, “Sistematização...”, 2019). 

Outro Art.   . Revoga-se o § 7º, do art. 
58, da Lei nº 9504/1997. 

78 Lei nº 9504/1997 
Art. 90. Aos crimes definidos 
nesta Lei, aplica-se o disposto 
nos arts. 287 e 355 a 364 da Lei 
nº 4.737, de 15 de julho de 1965 
- Código Eleitoral. 
§ 1º Para os efeitos desta Lei, 
respondem penalmente pelos 
partidos e coligações os seus 
representantes legais. 
§ 2º Nos casos de reincidência, 
as penas pecuniárias previstas 
nesta Lei aplicam-se em dobro. 

 Rodrigo Zílio ZILIO, López Rodrigo. 
Crimes Eleitorais. Editora JusPodivm, 
2014. p. 265) entende ser desnecessário o 
caput.  
Sobre responsabilidade dos dirigentes, 
inconstitucional a atribuição por mera 
posição dentro da organização lícita. 
Sobre dosimetria da pena, unificação do 
tratamento no sentido do previsto na 
parte geral do Código Penal. 
 

Outro Art.   . Revoga-se o art. 90 da 
Lei nº 9504/1997.  
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79 Lei nº 9504/1997 
Art. 100-A, § 5o O 
descumprimento dos limites 
previstos nesta Lei sujeitará o 
candidato às penas previstas no 
art. 299 da Lei no 4.737, de 15 
de julho de 1965. 

 Equiparação desproporcional e violadora 
do princípio da culpabilidade.  
“Considerar compra de votos a mera 
superação de limites de gastos é 
presunção incompatível com o Direito 
Penal do Estado democrático de direito” 
(TSE, “Sistematização...”, 2019) 

Outro Art.   . Revoga-se o § 5º, do art. 
100-A da Lei nº 9504/1997. 

80 Lei nº 6091/1973 
Art. 11. Constitui crime 
eleitoral: 
I - descumprir, o responsável 
por órgão, repartição ou 
unidade do serviço público, o 
dever imposto no art. 3º, ou 
prestar, informação inexata que 
vise a elidir, total ou 
parcialmente, a contribuição de 
que ele trata: 
Pena - detenção de quinze dias 
a seis meses e pagamento de 60 
a 100 dias - multa; 
II - desatender à requisição de 
que trata o art. 2º: 
Pena - pagamento de 200 a 300 
dias-multa, além da apreensão 
do veículo para o fim previsto; 

 “Lei nº 6.091/1974, em seus aspectos 
penais, não foi recebida pela CF/1988, 
por laconicidade na descrição típica e 
claro abuso no uso do instrumental penal, 
com pena desproporcional” (TSE, 
“Sistematização...”, 2019) 

Outro Art.   . Revoga-se o art. 11 da 
Lei nº 6091/1973. 
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III - descumprir a proibição dos 
artigos 5º, 8º e 10º; 
Pena - reclusão de quatro a seis 
anos e pagamento de 200 a 300 
dias-multa (art. 302 do Código 
Eleitoral); 
IV - obstar, por qualquer 
forma, a prestação dos serviços 
previstos nos arts. 4º e 8º desta 
Lei, atribuídos à Justiça 
Eleitoral: 
Pena - reclusão de 2 (dois) a 4 
(quatro) anos; 
V - utilizar em campanha 
eleitoral, no decurso dos 90 
(noventa) dias que antecedem o 
pleito, veículos e embarcações 
pertencentes à União, Estados, 
Territórios, Municípios e 
respectivas autarquias e 
sociedades de economia mista: 
Pena - cancelamento do 
registro do candidato ou de seu 
diploma, se já houver sido 
proclamado eleito. 
Parágrafo único. O 
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responsável, pela guarda do 
veículo ou da embarcação, será 
punido com a pena de 
detenção, de 15 (quinze) dias a 
6 (seis) meses, e pagamento de 
60 (sessenta) a 100 (cem) dias-
multa. 

81 Lei Complementar nº 64/1990 
Art. 25. Constitui crime 
eleitoral a argüição de 
inelegibilidade, ou a 
impugnação de registro de 
candidato feito por 
interferência do poder 
econômico, desvio ou abuso do 
poder de autoridade, deduzida 
de forma temerária ou de 
manifesta má-fé: 
Pena: detenção de 6 (seis) 
meses a 2 (dois) anos, e multa 
de 20 (vinte) a 50 (cinqüenta) 
vezes o valor do Bônus do 
Tesouro Nacional (BTN) e, no 
caso de sua extinção, de título 
público que o substitua. 

 Atualização do preceito secundário 
referente à multa. 

Proposta originária do 
GT 

O Art. 25 da Lei Complementar 
nº 64/1990 passa a vigorar com 
a seguinte redação: 
 
“Arguição temerária de 
inelegibilidade 
Art. 25 Constitui crime 
eleitoral a argüição de 
inelegibilidade, ou a 
impugnação de registro de 
candidato feito por 
interferência do poder 
econômico, desvio ou abuso do 
poder de autoridade, deduzida 
de forma temerária ou de 
manifesta má-fé: 
Pena: detenção de 6 (seis) 
meses a 2 (dois) anos, e multa.” 
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82 Código Eleitoral 
Art. 364. No processo e 
julgamento dos crimes 
eleitorais e dos comuns que 
lhes forem conexos, assim 
como nos recursos e na 
execução, que lhes digam 
respeito, aplicar-se-á, como lei 
subsidiária ou supletiva, o 
Código de Processo Penal. 

Res-TSE nº 23396/2013 
Art. 12.  Aplica-se 
subsidiariamente ao inquérito 
policial eleitoral as disposições 
do Código de Processo Penal, 
no que não houver sido 
contemplado nesta resolução. 
Art.  13.  A ação penal eleitoral 
observará os procedimentos 
previstos no Código Eleitoral, 
com a aplicação obrigatória dos 
artigos 395, 396, 396-A, 397 e 
400 do Código de Processo 
Penal, com redação dada pela 
Lei nº 11.971, de 2008. Após 
esta fase, aplicar-se-ão os 
artigos 359 e seguintes do 
Código Eleitoral. 

Em 14.03.2019, o STF reafirmou a 
competência da Justiça Eleitoral para 
julgar crimes conexos aos eleitorais, no 
julgamento do Agravo Regimental no 
Inquérito (INQ) 4435, ratificando a 
jurisprudência do TSE (Ac. de 
01.07.2008 no HC 592, Rel. Min. 
Caputo Bastos) 

Fundamento legal: Arts. 109, IV e 121, 
caput, da Constituição; Art. 35, II, Art. 
78, IV, do Código de Processo Penal. 

Proposta originária do 
GT 

Do processo penal eleitoral 
Art.  . No processo e 
julgamento dos crimes 
eleitorais e dos comuns que 
lhes forem conexos, assim 
como nos recursos e na 
execução, que lhes digam 
respeito, aplicar-se-á, como lei 
subsidiária ou supletiva, o 
Código de Processo Penal. 
§ 1º Os Tribunais Regionais 
Eleitorais poderão designar por 
Resolução zonas eleitorais 
específicas para processamento 
e julgamento dos crimes 
comuns conexos com crimes 
eleitorais, independentemente 
do caráter transnacional ou não 
das infrações penais. 
§ 2º A designação específica 
abrangerá o processamento e 
julgamento dos feitos que 
tenham por objeto os crimes 
previstos no caput. 
§ 3º A execução das sentenças 
penais condenatórias competirá 
ao juiz da zona eleitoral da 
condenação, com exceção 
daquelas em que for aplicada 
pena privativa de liberdade, 
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cuja execução caberá à Vara de 
Execuções Penais do Tribunal 
de Justiça do Estado. 
§4º As zonas eleitorais 
designadas passarão a ser 
consideradas zonas eleitorais 
especializadas em razão da 
matéria e terão sua jurisdição 
definida em ato próprio, 
qualquer que seja o meio ou 
modo de execução dos crimes 
previstos nesta lei. 

83 CPP, Art. 252.  O juiz não 
poderá exercer jurisdição no 
processo em que: 
(...)  
III - tiver funcionado como juiz 
de outra instância, 
pronunciando-se, de fato ou de 
direito, sobre a questão; 

 Ampliação de hipótese de impedimento 
prevista no CPP para abranger também 
análise dos mesmos fatos em ação cível. 
“A questão, portanto, vincula-se à 
originalidade cognitiva da temática 
submetida ao julgamento. Com Aury 
Lopes Jr., afirmei que não há 
neutralidade porque se trata de um juiz-
no-mundo. Mas deve haver 
imparcialidade, um afastamento 
estrutural, um estranhamento em relação 
ao caso penal em julgamento, aquilo que 
os italianos chamam de terzietà 
(alheamento, ser um terceiro 
desinteressado). (...) A imparcialidade, 
no decorrer do tempo, desde pelo menos 
o julgamento do Tribunal Europeu de 

Proposta originária do 
GT 

Art.  . O juiz ou relator estará 
impedido de exercer jurisdição 
no processo penal que verse 
sobre os mesmos fatos sobre os 
quais tenha se pronunciado 
anteriormente, ainda que em 
ação cível ou no exercício do 
poder de polícia previsto no art. 
41, § 1º, da Lei nº 9.504, de 30 
de setembro de 1997. 
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Direitos Humanos (TEDH), no caso 
Piersack vs. Bélgica, distinguiu-se entre 
objetiva (em relação ao caso penal) e 
subjetiva (no tocante aos envolvidos). 
(...) Mas todas essas questões perpassam 
por um núcleo imantador, que é a 
originalidade cognitiva.  
A condição de terceiro é a de ignorância 
cognitiva em relação às provas, ao 
conteúdo probatório, já que o 
acertamento das condutas deve ser 
novidade ao julgador. (...) Logo, no 
regime de instrução do processo, não se 
pode aceitar juiz contaminado por 
informações decorrentes de atuações 
anteriores em processos findos ou 
paralelos. Isso porque ele já sabia de 
condutas e provas que não deveria 
saber.” (ROSA, Alexandre Morais da. 
Guia do processo penal conforme a 
teoria dos jogos – 4. ed. rev. atual. e 
ampl. – Florianópolis: Empório do 
Direito, 2017, p. 615-616) 
Esse já foi o entendimento do STF, 
atualmente superado, no HC 94.641/BA, 
Relatora Min. Ellen Gracie, Redator do 
acórdão Min. Joaquim Barbosa, 
julgamento em 11/11/2008, DJE de 
06/03/2009. 
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84 Código Eleitoral 
Art. 356. Todo cidadão que 
tiver conhecimento de infração 
penal dêste Código deverá 
comunicá-la ao juiz eleitoral da 
zona onde a mesma se 
verificou. 
§1º Quando a comunicação fôr 
verbal, mandará a autoridade 
judicial reduzi-la a têrmo, 
assinado pelo apresentante e 
por duas testemunhas, e a 
remeterá ao órgão do 
Ministério Público local, que 
procederá na forma dêste 
Código. 
§ 2º Se o Ministério Público 
julgar necessários maiores 
esclarecimentos e documentos 
complementares ou outros 
elementos de convicção, 
deverá requisitá-los 
diretamente de quaisquer 
autoridades ou funcionários 
que possam fornecê-los. 

Resolução-TSE nº 
23.396/2013, Art. 8º O 
inquérito policial eleitoral 
somente será instaurado 
mediante requisição do 
Ministério Público Eleitoral ou 
determinação da Justiça 
Eleitoral, salvo a hipótese de 
prisão em flagrante. 

Inclusão da possibilidade de instauração 
de inquérito de ofício pela autoridade 
policial. Não há justificativa para a 
vedação de que a autoridade policial 
exerça a função de polícia judiciária da 
União conforme prevê o art. 144, § 1º, 
IV, da CR/88. 

Outro Art.  . Todo cidadão que tiver 
conhecimento de infração 
penal tipificada neste Código 
poderá, verbalmente ou por 
escrito, comunicá-la à 
autoridade policial ou ao 
Ministério Público e, verificada 
a procedência das informações, 
deverá instaurar ou requisitar 
instauração do inquérito. 
Parágrafo único. Caso entenda 
haver elementos suficientes, 
poderá o Ministério Público 
oferecer denúncia 
imediatamente. 
Art. . O inquérito policial será 
instaurado: 
I - de ofício pela autoridade 
policial; 
II - mediante requisição do 
Ministério Público, ou a 
requerimento do ofendido ou 
de quem tiver qualidade para 
representá-lo. 
Parágrafo único. O 
requerimento a que se refere o 
inciso II conterá, sempre que 
possível: 
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I – a narração do fato, com 
todas as circunstâncias; 
II – a individualização do 
indiciado ou seus sinais 
característicos e as razões de 
convicção ou de presunção de 
ser ele o autor da infração, ou 
os motivos de impossibilidade 
de o fazer; 
III – a nomeação das 
testemunhas, com indicação de 
sua profissão e residência. 

85  Resolução-TSE nº 
23.396/2013 
Art. 9º  Se o indiciado tiver 
sido preso em flagrante ou 
preventivamente, o inquérito 
policial eleitoral será concluído 
em até 10 dias, contado o prazo 
a partir do dia em que se 
executar a ordem de prisão 
(Código de Processo Penal, art. 
10). 
§ 1º  Se o indiciado estiver 
solto, o inquérito policial 
eleitoral será concluído em até 
30 dias, mediante fiança ou 
sem ela (Código de Processo 

 Aproveitamento de 
Resolução 

Art.   .  O inquérito deverá ser 
concluído no prazo de 10 dias 
se o indiciado tiver sido preso 
em flagrante ou estiver preso 
preventivamente, contado o 
prazo, nesta hipótese, a partir 
do dia em que se executar a 
ordem de prisão, ou no prazo de 
30 dias, quando estiver solto. 
§ 1º O prazo previsto no caput 
poderá ser prorrogado por igual 
período. 
§ 2º A autoridade policial fará 
minucioso relatório do que 
tiver sido apurado e enviará os 
autos ao Juiz Eleitoral. 
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Penal, art. 10). 
§ 2º  A autoridade policial fará 
minucioso relatório do que 
tiver sido apurado e enviará os 
autos ao Juiz Eleitoral (Código 
de Processo Penal, art. 10, § 
1º). 
§ 3º  No relatório, poderá a 
autoridade policial indicar 
testemunhas que não tiverem 
sido inquiridas, mencionando o 
lugar onde possam ser 
encontradas (Código de 
Processo Penal, art. 10, § 2º). 
§ 4º  Quando o fato for de difícil 
elucidação, e o indiciado 
estiver solto, a autoridade 
policial poderá requerer ao Juiz 
Eleitoral a devolução dos autos, 
para ulteriores diligências, que 
serão realizadas no prazo 
marcado pelo Juiz Eleitoral 
(Código de Processo Penal, art. 
10, § 3º). 

86 Código Eleitoral 
Art. 357. Verificada a infração 
penal, o Ministério Público 
oferecerá a denúncia dentro do 

 Diferenciação do prazo para 
oferecimento da denúncia quando o 
investigado estiver preso, listagem das 
condutas do Ministério Público quando 

Projeto de Lei existente Art.   . Concluído o relatório, os 
autos deverão ser 
encaminhados ao Ministério 
Público, que poderá: 
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prazo de 10 (dez) dias. do recebimento do inquérito policial 
relatado. 

I – Oferecer denúncia; 
II – Determinar o 
arquivamento; 
III – Requisitar, 
fundamentadamente, a 
realização de novas diligências 
indispensáveis ao oferecimento 
da denúncia. 
§ 1º A denúncia deverá ser 
oferecida no prazo de 10 (dez) 
dias em caso de investigado 
solto e em 5 (cinco) dias em 
caso de investigado preso, 
contados do recebimento dos 
autos. 
§ 2º Ordenado o arquivamento 
do inquérito policial, o órgão 
do Ministério Público 
comunicará à vítima, ao 
investigado e à autoridade 
policial e encaminhará os autos 
para a instância de revisão 
ministerial para fins de 
homologação. 

87 Código de Processo Penal, Art. 
28-A. 

 Aplicação do Acordo de não persecução 
penal para fins de possibilitar a redução 
da aplicação das graves sanções em 
troca da economia de recursos e dos 
benefícios sociais oriundos das 

Proposta originária do 
GT 

Art.   . É cabível a propositura 
do Acordo de não persecução 
penal, nos termos do art. 28-A 
do Código de Processo Penal, 
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contraprestações do investigado. para os crimes previstos neste 
código. 

88 Código Eleitoral 
Art. 357, § 2º A denúncia 
conterá a exposição do fato 
criminoso com todas as suas 
circunstâncias, a qualificação 
do acusado ou esclarecimentos 
pelos quais se possa identificá-
lo, a classificação do crime e, 
quando necessário, o rol das 
testemunhas. 

  Manutenção da Lei Art.  . A denúncia conterá a 
exposição do fato criminoso 
com todas as suas 
circunstâncias, a qualificação 
do acusado ou esclarecimentos 
pelos quais se possa identificá-
lo, a classificação do crime e, 
quando necessário, o rol das 
testemunhas. 

89 Código Eleitoral 
Art. 358. A denúncia, será 
rejeitada quando: 
I - o fato narrado 
evidentemente não constituir 
crime; 
II - já estiver extinta a 
punibilidade, pela prescrição 
ou outra causa; 
III - fôr manifesta a 
ilegitimidade da parte ou faltar 
condição exigida pela lei para o 
exercício da ação penal. 
Parágrafo único. Nos casos do 
número III, a rejeição da 
denúncia não obstará ao 

Resolução-TSE nº 
23.396/2013, Art.  13.  A ação 
penal eleitoral observará os 
procedimentos previstos no 
Código Eleitoral, com a 
aplicação obrigatória dos 
artigos 395, 396, 396-A, 397 e 
400 do Código de Processo 
Penal, com redação dada pela 
Lei nº 11.971, de 2008. Após 
esta fase, aplicar-se-ão os 
artigos 359 e seguintes do 
Código Eleitoral. 

Exposição mais didática e organizada da 
fase inicial de análise de 
rejeição/recebimento da denúncia. 

Outro Art.. A denúncia será 
liminarmente rejeitada quando: 
I - for manifesta sua inépcia;  
II – estiver ausente a justa causa 
para o exercício da ação penal; 
ou 
III - nos casos em que faltar 
pressuposto processual ou 
condição para o exercício da 
ação penal. 
 
Parágrafo único - Nos casos do 
inciso III, a rejeição liminar da 
denúncia não obstará ao 
exercício da ação penal, desde 
que satisfeitos o pressuposto ou 
a condição. 
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exercício da ação penal, desde 
que promovida por parte 
legítima ou satisfeita a 
condição. 

90 Código Eleitoral 
Art. 359. Recebida a denúncia, 
o juiz designará dia e hora para 
o depoimento pessoal do 
acusado, ordenando a citação 
deste e a notificação do 
Ministério Público.               
(Redação dada pela Lei nº 
10.732, de 5.9.2003) 

        Parágrafo único. O réu ou seu 
defensor terá o prazo de 10 
(dez) dias para oferecer 
alegações escritas e arrolar 
testemunhas.                (Incluído 
pela Lei nº 10.732, de 
5.9.2003) 
Art. 360. Ouvidas as 
testemunhas da acusação e da 
defesa e praticadas as 
diligências requeridas pelo 
Ministério Público e deferidas 
ou ordenadas pelo juiz, abrir-
se-á o prazo de 5 (cinco) dias a 

 Positivar entendimento jurisprudencial 
que aplica ao procedimento penal 
eleitoral a fase preliminar de resposta à 
acusação, as hipóteses de absolvição 
sumária e o depoimento pessoal como 
último ato da instrução. 
 

Outro Art.  . Oferecida a denúncia, se 
o juiz não a rejeitar 
liminarmente, recebê-la-á e 
ordenará a citação do acusado 
para responder à acusação, por 
escrito, no prazo de 10 (dez) 
dias.  
§ 1º. Na resposta, o acusado 
poderá arguir preliminares e 
alegar tudo o que interesse à 
sua defesa, oferecer 
documentos e justificações, 
especificar as provas 
pretendidas e arrolar 
testemunhas, qualificando-as e 
requerendo sua intimação, 
quando necessário.   
§ 2º. Apresentada a resposta, o 
juiz deverá absolver 
sumariamente o acusado 
quando verificar:            
I - a existência manifesta de 
causa excludente da ilicitude do 
fato ou da culpabilidade do 
agente;            
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cada uma das partes - acusação 
e defesa - para alegações finais. 
 
Código de Processo Penal, 
Arts. 397 e 399.       

II - que o fato narrado 
evidentemente não constitui 
crime; ou  
III – a extinção da punibilidade 
do agente.  

91 Código de Processo Penal 
Art. 400.  Na audiência de 
instrução e julgamento, a ser 
realizada no prazo máximo de 
60 (sessenta) dias, proceder-se-
á à tomada de declarações do 
ofendido, à inquirição das 
testemunhas arroladas pela 
acusação e pela defesa, nesta 
ordem, ressalvado o disposto 
no art. 222 deste Código, bem 
como aos esclarecimentos dos 
peritos, às acareações e ao 
reconhecimento de pessoas e 
coisas, interrogando-se, em 
seguida, o acusado.           
(Redação dada pela Lei nº 
11.719, de 2008). 

Res.-TSE nº 23396/2013 
Art.  13.  A ação penal eleitoral 
observará os procedimentos 
previstos no Código Eleitoral, 
com a aplicação obrigatória dos 
artigos 395, 396, 396-A, 397 e 
400 do Código de Processo 
Penal, com redação dada pela 
Lei nº 11.971, de 2008. Após 
esta fase, aplicar-se-ão os 
artigos 359 e seguintes do 
Código Eleitoral. 

A audiência de instrução e julgamento 
deverá obedecer o rito dos arts. 395, 396, 
396-A, 397 e 400 do Código de Processo 
Penal. Este rito deverá ser adotado em 
substituição ao estabelecido pelo Código 
Eleitoral por ser mais favorável ao 
acusado, devendo ser realizado o 
interrogatório no final da instrução. 
Exemplificativamente: STF, HC 
127900, Relator(a):  Min. DIAS 
TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 
03/03/2016, PROCESSO 
ELETRÔNICO DJe-161 DIVULG 02-
08-2016 PUBLIC 03-08-2016; STF, HC 
107.795-MC, Rel. Min. Celso de Mello, 
decisão monocrática, julgamento em 
28-10-2011, DJE de 7-11-2011; STF: 
AP 528-AgR – Rel. Min. Ricardo 
Lewandowski – julgamento em 
24.03.2011. TSE:HC n.º 2.990/RJ – SJE 
2003/2015. 

Outro Art. . Recebida a denúncia, o 
juiz designará dia e hora para a 
audiência, ordenando a 
intimação do acusado, de seu 
defensor, do Ministério Público 
e, se for o caso, do ofendido. 
§ 1º. Na audiência de instrução 
e julgamento, a ser realizada no 
prazo máximo de 10 (dez) dias, 
proceder-se-á à inquirição do 
ofendido, se for o caso, das 
testemunhas arroladas pela 
acusação e pela defesa, nesta 
ordem, interrogando-se, em 
seguida, o acusado. 
§ 2º. Ao final da audiência, o 
Ministério Público, o 
querelante e o assistente e, a 
seguir, o acusado poderão 
requerer diligências no prazo 
de 2 (dois) dias cuja 
necessidade se mostre 
imprescindível à 
instrução.           
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§ 3º Salvo os casos expressos 
em lei, as partes poderão 
apresentar documentos em 
qualquer fase do processo. 
§ 4º Não havendo requerimento 
de diligências, ou sendo 
indeferido, serão oferecidas 
alegações finais orais por 20 
(vinte) minutos, 
respectivamente, pela acusação 
e pela defesa, prorrogáveis por 
mais 10 (dez), proferindo o 
juiz, a seguir, sentença. 
§ 5º Quando não for o caso de 
alegações finais orais, será 
aberto prazo sucessivo de 3 
(três) dias para alegações finais 
da acusação e da defesa, 
respectivamente. 

92 Código Eleitoral 
Art. 236. Nenhuma autoridade 
poderá, desde 5 (cinco) dias 
antes e até 48 (quarenta e oito) 
horas depois do encerramento 
da eleição, prender ou deter 
qualquer eleitor, salvo em 
flagrante delito ou em virtude 
de sentença criminal 
condenatória por crime 

  Proposta originária do 
GT 

Das medidas cautelares 
Art. . Aplicam-se no processo 
penal eleitoral as medidas 
cautelares previstas no Código 
de Processo Penal e nos 
procedimentos especiais 
aplicáveis aos crimes conexos 
aos crimes eleitorais.  
§ 1º A decisão que decreta ou 
mantém medida cautelar 
pessoal durante o período de 
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inafiançável, ou, ainda, por 
desrespeito a salvo-conduto. 

       § 1º Os membros das mesas 
receptoras e os fiscais de 
partido, durante o exercício de 
suas funções, não poderão ser 
detidos ou presos, salvo o caso 
de flagrante delito; da mesma 
garantia gozarão os candidatos 
desde 15 (quinze) dias antes da 
eleição. 
§ 2º Ocorrendo qualquer prisão 
o preso será imediatamente 
conduzido à presença do juiz 
competente que, se verificar a 
ilegalidade da detenção, a 
relaxará e promoverá a 
responsabilidade do coator. 

campanha eleitoral deve ser 
baseada em fatos 
contemporâneos, assim 
entendidos aqueles praticados 
após o início do prazo de 
convenções partidárias e 
diretamente relacionados 
àquelas eleições. 
§ 2º Nenhuma autoridade 
poderá, desde 5 (cinco) dias 
antes e até 48 (quarenta e oito) 
horas depois do encerramento 
da eleição, prender ou deter 
qualquer eleitor, salvo em 
flagrante delito ou em virtude 
de sentença criminal 
condenatória por crime 
inafiançável. 

93 Código de Processo Penal 
Art. 310. Após receber o auto 
de prisão em flagrante, no 
prazo máximo de até 24 (vinte 
e quatro) horas após a 
realização da prisão, o juiz 
deverá promover audiência de 
custódia com a presença do 
acusado, seu advogado 

 Manter regulamentação dos tribunais 
por resolução, prevendo expressamente 
na lei a obrigatoriedade em todas as 
espécies de prisão, conforme decidido 
pelo Min. Fachin na Medida Cautelar na 
Rcl nº 29303/RJ. 

Outro Art. . No prazo máximo de até 
24 (vinte e quatro) horas após a 
realização da prisão, o juiz 
deverá promover audiência de 
custódia com a presença do 
acusado, seu advogado 
constituído ou membro da 
Defensoria Pública e o membro 
do Ministério Público. 
§ 1º São objetivos da audiência 
de custódia analisar a 
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constituído ou membro da 
Defensoria Pública e o membro 
do Ministério Público, e, nessa 
audiência, o juiz deverá, 
fundamentadamente:       
(Redação dada pela Lei nº 
13.964, de 2019) 

ocorrência de maus tratos ou 
tortura, a legalidade e a 
necessidade da prisão. 
§ 2º A audiência de custódia 
deve ser realizada em todas as 
modalidades prisionais, 
inclusive prisões temporárias, 
preventivas e definitivas. 
§ 3º Os tribunais editarão 
resoluções para regulamentar a 
realização da audiência de 
custódia em todas as hipóteses 
previstas no parágrafo anterior. 

94 Código Eleitoral 
Art. 361. Decorrido esse prazo, 
e conclusos os autos ao juiz 
dentro de quarenta e oito horas, 
terá o mesmo 10 (dez) dias para 
proferir a sentença. 

  Manutenção da Lei Dos pronunciamentos 
judiciais 
Art.  . Decorridos os prazos 
para Alegações Finais e 
conclusos os autos ao juiz 
dentro de quarenta e oito horas, 
terá o mesmo 10 (dez) dias para 
proferir a sentença. 
 

95 Código de Processo Penal 
Art. 315. A decisão que 
decretar, substituir ou denegar 
a prisão preventiva será sempre 
motivada e fundamentada.     
(Redação dada pela Lei nº 
13.964, de 2019) 

 Explicita requisitos de validade da 
fundamentação da sentença, 
transcrevendo aqueles presentes no art. 
315 do CPP. O ônus argumentativo, o 
alto nível de exigência do standard 
probatório e a necessidade de garantir o 
réu contra arbítrio estatal exigem o 
detalhamento das hipóteses mais 

Manutenção da Lei Art. . A sentença conterá a 
exposição dos fundamentos de 
fato e de direito que levaram 
àquela conclusão. 
Parágrafo único. Não se 
considera fundamentada 
qualquer decisão judicial, seja 
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§ 1º Na motivação da 
decretação da prisão preventiva 
ou de qualquer outra cautelar, o 
juiz deverá indicar 
concretamente a existência de 
fatos novos ou contemporâneos 
que justifiquem a aplicação da 
medida adotada.  (Incluído pela 
Lei nº 13.964, de 2019) 
§ 2º Não se considera 
fundamentada qualquer 
decisão judicial, seja ela 
interlocutória, sentença ou 
acórdão, que:      (Incluído pela 
Lei nº 13.964, de 2019) 
I - limitar-se à indicação, à 
reprodução ou à paráfrase de 
ato normativo, sem explicar 
sua relação com a causa ou a 
questão decidida;     (Incluído 
pela Lei nº 13.964, de 2019) 
II - empregar conceitos 
jurídicos indeterminados, sem 
explicar o motivo concreto de 
sua incidência no caso;     
(Incluído pela Lei nº 13.964, de 
2019) 

comuns de fundamentação nula. ela interlocutória, sentença ou 
acórdão, que: 
I - limitar-se à indicação, à 
reprodução ou à paráfrase de 
ato normativo, sem explicar sua 
relação com a causa ou a 
questão decidida; 
II - empregar conceitos 
jurídicos indeterminados, sem 
explicar o motivo concreto de 
sua incidência no caso; 
III - invocar motivos que se 
prestariam a justificar qualquer 
outra decisão; 
IV - não enfrentar todos os 
argumentos deduzidos no 
processo capazes de, em tese, 
infirmar a conclusão adotada 
pelo julgador; 
V - limitar-se a invocar 
precedente ou enunciado de 
súmula, sem identificar seus 
fundamentos determinantes 
nem demonstrar que o caso sob 
julgamento se ajusta àqueles 
fundamentos; 
VI - deixar de seguir enunciado 
de súmula, jurisprudência ou 
precedente invocado pela parte, 
sem demonstrar a existência de 
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III - invocar motivos que se 
prestariam a justificar qualquer 
outra decisão;     (Incluído pela 
Lei nº 13.964, de 2019) 
IV - não enfrentar todos os 
argumentos deduzidos no 
processo capazes de, em tese, 
infirmar a conclusão adotada 
pelo julgador;      (Incluído pela 
Lei nº 13.964, de 2019) 
V - limitar-se a invocar 
precedente ou enunciado de 
súmula, sem identificar seus 
fundamentos determinantes 
nem demonstrar que o caso sob 
julgamento se ajusta àqueles 
fundamentos;     (Incluído pela 
Lei nº 13.964, de 2019) 
VI - deixar de seguir enunciado 
de súmula, jurisprudência ou 
precedente invocado pela parte, 
sem demonstrar a existência de 
distinção no caso em 
julgamento ou a superação do 
entendimento.     (Incluído pela 
Lei nº 13.964, de 2019) 

distinção no caso em 
julgamento ou a superação do 
entendimento.  



 
 

GRUPO DE TRABALHO VII – DIREITO PENAL ELEITORAL   
REFORMA DA LEGISLAÇÃO ELEITORAL 

 

 71 

96 Código Eleitoral 
Art. 265. Dos atos, resoluções 
ou despachos dos juizes ou 
juntas eleitorais caberá recurso 
para o Tribunal Regional. 
Parágrafo único. Os recursos 
das decisões das Juntas serão 
processados na forma 
estabelecida pelos artigos. 169 
e seguintes. 
 
Código de Processo Penal 
Art. 581.  Caberá recurso, no 
sentido estrito, da decisão, 
despacho ou sentença: 

 Não há previsão de recurso contra 
decisões interlocutórias no processo 
penal eleitoral. Durante os debates do 
projeto de Sistematização das Normas 
Eleitorais foi debatida aplicação do art. 
265 do Código Eleitoral, que disciplina 
processo cível eleitoral, e do art. 581 do 
Código de Processo Penal, que define 
hipóteses de cabimento do Recurso em 
Sentido Estrito. Determinados 
pronunciamentos decidem questões 
importantes e com alto potencial de 
violação de direitos ou limitação da 
atuação acusatória, o que torna 
importante ter a previsão incontroversa 
de um recurso para as principais 
hipóteses. Foram feitas adaptações de 
redação em hipóteses previstas no art. 
581 do CPP e no art. 473 do PLS 8045. 

Outro Dos recursos 
Art.  . Caberá agravo, no prazo 
de 3 (três) dias, mediante 
petição fundamentada, da 
decisão que: 
I – receber, no todo ou em 
parte, a denúncia; 
II – deferir, negar, impor, 
revogar, prorrogar, manter ou 
substituir qualquer das medidas 
cautelares, reais ou pessoais; 
III – que recusar homologação 
à proposta de acordo de não 
persecução penal, previsto no 
art. 28-A do Código de 
Processo Penal. 
§ 1º O agravo será interposto 
diretamente no Tribunal 
competente e deverá ser 
instruído com cópias da 
denúncia, da decisão que 
recebeu ou rejeitou a denúncia, 
da decisão agravada e da 
respectiva intimação da 
decisão. 

97 Código Eleitoral 
Art. 362. Das decisões finais de 
condenação ou absolvição cabe 
recurso para o Tribunal 

 Pequena modificação do dispositivo 
legal para acolher a prerrogativa de 
apresentar razões recursais em 
momento distinto da interposição. A 
tendência de uniformização dos ritos, 

Outro Art. . Da sentença cabe 
Apelação no prazo de 3 (três) 
dias. 
§ 1º Assinado o termo de 
apelação, o apelante e, depois 
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Regional, a ser interposto no 
prazo de 10 (dez) dias. 
 
Código de Processo Penal 
Art. 600.  Assinado o termo de 
apelação, o apelante e, depois 
dele, o apelado terão o prazo de 
oito dias cada um para oferecer 
razões, salvo nos processos de 
contravenção, em que o prazo 
será de três dias. 
(...) 
§ 4o  Se o apelante declarar, na 
petição ou no termo, ao 
interpor a apelação, que deseja 
arrazoar na superior instância 
serão os autos remetidos ao 
tribunal ad quem onde será 
aberta vista às partes, 
observados os prazos legais, 
notificadas as partes pela 
publicação oficial.           
(Incluído pela Lei nº 4.336, de 
1º.6.1964) 

aproximando-os dos ritos previstos no 
CPP, reforça a característica marcante 
do processo penal de estabelecer 
garantias contra a persecução penal. 
Embora se reconheça peculiaridades na 
seara eleitoral, especialmente a 
celeridade diferenciada para cumprir o 
calendário eleitoral, não se aplica no 
processo penal por não ter como objeto 
decidir registro de candidatura, diploma 
e mandato. Considerando um conjunto 
de ações cíveis aptas a tutelarem a 
tempo e modo os atos do processo 
eleitoral, o processo penal eleitoral deve 
ter outro regime principiológico, 
procedimental e epistêmico. 

dele, o apelado terão o prazo de 
5 (cinco) dias cada um para 
oferecer razões. 
§ 2º Se o apelante declarar, na 
petição ou no termo de 
interposição da apelação, que 
deseja arrazoar na superior 
instância serão os autos 
remetidos ao órgão competente 
para julgamento do recurso e, 
após distribuição, as partes 
serão devidamente intimadas 
para apresentar razões no prazo 
previsto no parágrafo anterior. 

98 Código de Processo Penal 
Art. 609. Os recursos, 

 A amplitude de defesa, prevista 
constitucionalmente, torna-se ainda 
menos suscetível de relativização 

Outro Art.  . Quando não for unânime 
a decisão nos tribunais 
eleitorais, desfavorável ao réu, 
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apelações e embargos serão 
julgados pelos Tribunais de 
Justiça, câmaras ou turmas 
criminais, de acordo com a 
competência estabelecida nas 
leis de organização judiciária.                
(Redação dada pela Lei nº 
1.720-B, de 3.11.1952) 
Parágrafo único.  Quando não 
for unânime a decisão de 
segunda instância, 
desfavorável ao réu, admitem-
se embargos infringentes e de 
nulidade, que poderão ser 
opostos dentro de 10 (dez) dias, 
a contar da publicação de 
acórdão, na forma do art. 613. 
Se o desacordo for parcial, os 
embargos serão restritos à 
matéria objeto de divergência.               
(Incluído pela Lei nº 1.720-B, 
de 3.11.1952) 

quando se trata de processo penal. Não 
há incompatibilidade entre os sistemas 
porque existe a possibilidade de 
julgamento não unânime e o 
fracionamento em órgãos é elemento 
acidental a depender da lei de 
organização judiciária, conforme 
dispõe o art. 609 do CPP. No mesmo 
sentido, José Jairo Gomes defendendo a 
compatibilidade (GOMES, José Jairo. 
Crimes Eleitorais e Processo Penal 
Eleitoral. 2. ed. rev., atual. e ampl. São 
Paulo: Atlas. 2016. p. 343). A idêntica 
composição do órgão julgador reduz as 
chances de êxito se compararmos com a 
técnica de julgamento prevista no art. 
942 do CPC, aplicável a órgãos 
fracionários de tribunais. No entanto é 
mais adequado aos princípios 
constitucionais viabilizar a 
possibilidade de mudança de 
entendimento quando há efeito 
suspensivo automático que impede a 
limitação ao exercício de dois direitos 
fundamentais: liberdade e elegibilidade.  
A jurisprudência entende cabíveis os 
embargos e com efeito suspensivo 
automático: STF, HC 81.901/PE, Rel. 

admitem-se embargos 
infringentes e de nulidade, que 
poderão ser opostos dentro de 3 
(três) dias, em petição 
fundamentada. Se o desacordo 
for parcial, os embargos serão 
restritos à matéria objeto de 
divergência. 
Parágrafo Único. A 
interposição dos embargos 
suspende os efeitos da 
condenação enquanto não 
forem julgados. 
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Min. CELSO DE MELLO, DJe 
1º.2.2013; TSE, REspE /MG, Rel. Min. 
Tarcísio Vieira de Carvalho Neto, 
julgamento em 11/12/2020, PSESS 
11/12/2020; TSE, AgRg no RO 
060132806/PE, Rel. Min. Tarcísio 
Vieira de Carvalho Neto, julgamento 
em 30/10/2018, PSESS em 30/10/2018; 
TSE, REspE 48466/MG, acórdão, 
relator(a) Min. Napoleão Nunes Maia 
Filho, julgamento em 13/06/2017, DJe 
de 10.8.2017 

99 Constituição da República 
Art. 121, § 4º - Das decisões 
dos Tribunais Regionais 
Eleitorais somente caberá 
recurso quando: 
I - forem proferidas contra 
disposição expressa desta 
Constituição ou de lei; 
II - ocorrer divergência na 
interpretação de lei entre dois 
ou mais tribunais eleitorais; 
(...) 
V - denegarem habeas corpus, 
mandado de segurança, habeas 

  Proposta originária do 
GT 

Art.  . São cabíveis no processo 
penal eleitoral os recursos 
previstos no art. 121, §§ 3º e 4º, 
da Constituição da República, 
bem como o Agravo previsto 
no art. 279 deste Código. 
Parágrafo único. Aos recursos 
previstos no caput aplicam-se o 
art. 276 e seguintes deste 
Código 
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data ou mandado de injunção. 
 
Código Eleitoral 
Art. 276. As decisões dos 
Tribunais Regionais são 
terminativas, salvo os casos 
seguintes em que cabe recurso 
para o Tribunal Superior: 
I - especial: 
a) quando forem proferidas 
contra expressa disposição de 
lei; 
b) quando ocorrer divergência 
na interpretação de lei entre 
dois ou mais tribunais 
eleitorais. 
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Grupo de Trabalho (GT) VIII – Sistema de votação 
  
  
  

Relatora: Juliana de Freitas Dornelas 
Debatedores: 

Rafael Morgental Soares 
Samara Castro 

Volgane Carvalho 
  
  
  

O sistema de votação brasileiro evoluiu muito desde o Código Eleitoral Brasileiro. Sem dúvida a implementação da 
Urna Eletrônica em 1996 foi um marco na evolução tecnológica do sistema de votação brasileiro. Porém o processo 
de votação não se resume à máquina de votar.  



 
 

GRUPO DE TRABALHO VIII – SISTEMA DE VOTAÇÃO   
REFORMA DA LEGISLAÇÃO ELEITORAL 

 

2 
 

De forma eletrônica, a Justiça Eleitoral gera os dados, colhe, transmite e totaliza os votos, e divulga os resultados das 
Eleições de forma ágil e confiável através de seus sistemas eleitorais. 

As premissas as quais o processo de informatização do sistema de votação se baseou na década de 1990 foram : 

•          Solução universal ; 

•          Aderência à legislação vigente; 

•          Processo amigável; 

•          Custo reduzido ; 

•          Perenidade; 

•          Segurança; 

•          Facilidade na logística ; 

•          Autonomia. 

  

O cumprimento dessas premissas perdura até os tempos atuais, o que  não exclui a pesquisa e investimento no 
aperfeiçoamento tecnológico. 
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Grupo de Trabalho apresenta propostas que visam os seguintes objetivos: 

1-        Adequação às normas vigentes e ao sistema eletrônico; 

2-        Aprimoramento da auditoria das etapas de controle; 

3-        Janela do futuro.  

  

1-        Adequação às normas vigentes e ao sistema eletrônico: 

 

Um grande desafio é a sistematização da legislação eleitoral, já que os principais dispositivos legais são o Código 
Eleitoral (1965) e a Lei das Eleições (1997) foram editadas em momentos históricos diversos. 

Enquanto ao Código Eleitoral foi editado antes da Constituição da República do 1998 e possui grande parte do texto 
revogada, seja por não haver sido recepcionada pela eleição, ou mesmo por modificação legislativa posterior, a Lei 
das 9.504/1997 foi editada no início do processo de informatização do sistema de votação.  
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Mesmo com as reformas legislativas, há muita lacuna legal sobre os diversos assuntos, e na matéria de sistema de 
votação, cuja evolução é constante, a Justiça Eleitoral, por meio de Resoluções e decisões do Tribunal Superior 
Eleitoral exercem, com inegável competência, o papel regulador. 

Trazer para o dispositivo legal regulamentação da matéria sobre o sistema de votação, confere maior perenidade e 
legitimidade quanto aos procedimentos de fiscalização, verificação e auditoria do processo eleitoral. 

Assim, o grupo de trabalho apresenta as propostas de modificação legislativa do código eleitoral. 

 

2-        Aprimoramento das etapas de controle 

 

Apesar de já previsto na lei os legitimados para fiscalização a proposta do grupo é trazer aos órgãos externos um 
papel protagonista no acompanhamento das etapas de controle dos sistemas informatizados.  

A integração dos órgãos e entidades como fiscais efetivos, aumenta a confiabilidade do processo eleitoral, além de 
conferir maior transparência para, inclusive, atuar contra a desinformação que visa a descredibilidade da Justiça 
Eleitoral e do Sistema eletrônico de votação. 

3-        Janela para o futuro 
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Não apenas recuperar a confiança do sistema eleitoral de votação e sistematizar as normas, as propostas apresentadas 
pelo grupo confere a possibilidade de evolução tecnológica, com respeito às premissas acima descritas, além de 
preservação do direito fundamental do sufrágio universal.  

Novos rumos o sistema de votação brasileiro pode seguir, desde que amparado legalmente nos princípios como 
sufrágio universal, igualdade de voto, sigilo do voto, lisura e confiabilidade do processo eleitoral. 
 
Seguem as propostas: 
 
 
 
 
 

   

LEI ATUAL RESOLUÇÃO TSE ANÁLISE E 
JUSTIFICATIVA 

ORIGEM DA 
PROPOSTA 

TEXTO PROPOSTO 
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1 Art. 103. O sigilo do voto 
é assegurado mediante as 
seguintes providências: 

I – uso de cédulas oficiais 
em todas as eleições, de 
acordo com modelo 
aprovado pelo Tribunal 
Superior; 

II – isolamento do eleitor 
em cabina indevassável 
para o só efeito de 
assinalar na cédula o 
candidato de sua escolha 
e, em seguida, fechá-la; 

III – verificação da 
autenticidade da cédula 
oficial à vista das 
rubricas; 

IV – emprego de urna que 
assegure a 

  

Necessário demonstrar seja 
assegurado o sigilo tanto no 
modo eletrônico de votação, 
quanto no uso de cédulas em 
contingência. 
Foi incluída a vedação de 
emissão de comprovante do 
voto, para prevalecer o sigilo, 
em qualquer sistema de voto 
  

  

Outro 

Art. (x) O sigilo do voto é 
assegurado mediante as 
seguintes providências: 
I- Isolamento do eleitor 
em 
  cabina indevassável, 
para o lançamento do 
voto 
II - A ausência de 
comprovante 
  escrito que possa 
relacionar o voto  ao 
eleitor 
III - emprego de urna 
que 
  assegure a 
inviolabilidade do 
sufrágio  
  
§1º : Na votação por 
  cédulas de uso 
contingente, além das 
providências acima, é 
assegurado o uso 
  de cédulas oficiais em 
todas as eleições, 
distribuídas  pela Justiça 
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inviolabilidade do 
sufrágio e seja 
suficientemente ampla 
para que não se 
acumulem as cédulas na 
ordem em que forem 
introduzidas. 

  Eleitoral, de acordo 
com modelo previamente 
aprovado pelo Tribunal 
Superior 
  Eleitoral. 
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2       Proposta originária do 
GT 

§ 2º Nas eleições serão 
utilizados apenas os 
sistemas informatizados 
desenvolvidos pelo 
Tribunal Superior 
Eleitoral ou sob sua 
encomenda e submetidos 
a prévia auditoria na 
forma prevista em 
Resolução específica. 
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3 Art 61. A urna eletrônica 
contabilizará cada voto, 
assegurando-lhe o sigilo e 
inviolabilidade, garantida 
aos partidos políticos, 
coligações e candidatos 
ampla fiscalização. 

  

Inclusão deste artigo no código 
eleitoral para adequação ao 
sistema eletrônico de votação.  
  
Inclusão do texto sobre 
auditoria 

  

Escolher um item. Art. (x) A urna eletrônica 
contabilizará cada voto, 
assegurando-lhe o sigilo 
e inviolabilidade, 
garantida aos partidos 
políticos, coligações e 
candidatos ampla 
fiscalização. 

Parágrafo único: Além da 
urna eletrônica, a Justiça 
Eleitoral poderá adotar 
outras tecnologias de 
votação, garantindo 
sigilo, inviolabilidade e 
acessibilidade do voto 
por quaisquer cidadãos, 
bem como a ampla 
fiscalização e a auditoria 
técnica por parte das 
entidades legitimadas nos 
termos desta Lei. 
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4   Res. 23.603/2019, Art. 
5º Para efeito dos 
procedimentos previstos 
nesta Resolução, salvo 
disposição específica, 
são consideradas 
entidades fiscalizadoras, 
legitimadas a participar 
das etapas do processo 
de fiscalização: 

I - Partidos políticos e 
coligações; 

II - Ordem dos 
Advogados do Brasil; 

III - Ministério Público; 

IV - Congresso 
Nacional; 

  Aproveitamento de 
Resolução 

Para efeito dos 
procedimentos previstos 
nesta lei, são 
consideradas entidades 
fiscalizadoras, 
legitimadas a participar 
das etapas do processo de 
fiscalização: 

I - Partidos políticos e 
coligações; 

II - Ordem dos 
Advogados do Brasil; 

III - Ministério Público; 

IV - Congresso Nacional; 

V - Supremo Tribunal 
Federal; 
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V - Supremo Tribunal 
Federal; 

VI - Controladoria-
Geral da União; 

VII - Polícia Federal; 

VIII - Sociedade 
Brasileira de 
Computação; 

IX - Conselho Federal de 
Engenharia e 
Agronomia; 

X - Conselho Nacional 
de Justiça; 

XI - Conselho Nacional 
do Ministério Público; 

VI - Controladoria-Geral 
da União; 

VII - Polícia Federal; 

VIII - Sociedade 
Brasileira de 
Computação; 

IX - Conselho Federal de 
Engenharia e 
Agronomia; 

X - Conselho Nacional de 
Justiça; 

XI - Conselho Nacional 
do Ministério Público; 

XII - Tribunal de Contas 
da União; 
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XII - Tribunal de Contas 
da União; 

XIII - Forças Armadas; 

XIV - Entidades 
privadas brasileiras, sem 
fins lucrativos, com 
notória atuação em 
fiscalização e 
transparência da gestão 
pública, credenciadas 
junto ao Tribunal 
Superior Eleitoral; e 

XV - Departamentos de 
tecnologia da 
informação de 
universidades 
credenciadas junto ao 
Tribunal Superior 
Eleitoral 

XIII - Forças Armadas; 

XIV - Entidades privadas 
brasileiras, sem fins 
lucrativos, com notória 
atuação em fiscalização e 
transparência da gestão 
pública, credenciadas 
junto ao Tribunal 
Superior Eleitoral; e 

XV - Departamentos de 
tecnologia da informação 
de universidades 
credenciadas junto ao 
Tribunal Superior 
Eleitoral. 
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5     A impugnação a etapas de 
fiscalização, verificação ou 
auditoria da urna deve ser 
regulamentada pelo TSE, a fim 
de conferir maior credibilidade 
quanto à auditoria, bem como 
tornar transparente as respostas 
aos questionamentos dos 
legitimados para tal.  

Além disso, a regulamentação 
desse procedimento pode 
permitir a eventual sanção no 
caso de litigância de má fé, com 
finalidade de deslegitimar o 
processo eletrônico de 
votação/apuração por mero 
interesse político ou 
descontentamento com o 
resultado da eleição. 

Proposta originária do 
GT 

Parágrafo único :A 
impugnação a qualquer 
etapa do processo 
eletrônico de votação e 
apuração deverá ser 
apresentada na forma 
regulamentada pelo 
Tribunal Superior 
Eleitoral, 
responsabilizando o 
autor, na forma da lei. 
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6 

Art. 104. As cédulas 
oficiais 
  serão confeccionadas 
e distribuídas 
exclusivamente pela 
Justiça Eleitoral, 
  devendo ser 
impressas em papel 
branco, opaco e pouco 
absorvente. A 
impressão 
  será em tinta preta, 
com tipos uniformes de 
letra. 
§ 1º Os nomes dos 
  candidatos para as 
eleições majoritárias 
devem figurar na 
ordem determinada 
  por sorteio. 
§ 2º O sorteio será 
realizado 
  após o deferimento 
do último pedido de 

  Excluir esse artigo porque já 
abrangido no primeiro artigo do 
capítulo.  

Além disso, o detalhamento dos 
procedimentos pode ser 
definido por Resolução do 
TSE, por se tratar de atos de 
formalização  

Outro   
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registro, em audiência 
presidida pelo 
  juiz ou presidente do 
Tribunal, na presença 
dos candidatos e 
delegados de 
  partido. 
§ 3º A realização da 
  audiência será 
anunciada com 3 (três) 
dias de antecedência, 
no mesmo dia em 
  que for deferido o 
último pedido de 
registro, devendo os 
delegados de partido 
  ser intimados por 
ofício sob protocolo. 
§ 4º Havendo 
  substituição de 
candidatos após o 
sorteio, o nome do 
novo candidato deverá 
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  figurar na cédula na 
seguinte ordem: 
I – se forem apenas 2 
(dois), 
  em último lugar; 
II – se forem 3 (três), 
em 
  segundo lugar; 
III – se forem mais de 3 
  (três), em penúltimo 
lugar; 
IV – se permanecer 
apenas 1 
  (um) candidato e 
forem substituídos 2 
(dois) ou mais, aquele 
ficará em 
  primeiro lugar, sendo 
realizado novo sorteio 
em relação aos demais. 
§ 5º Para as eleições 
  realizadas pelo 
sistema proporcional a 
cédula conterá espaço 
para que o eleitor 
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  escreva o nome ou o 
número do candidato 
de sua preferência e 
indique a sigla 
  do partido. 
§ 6º As cédulas oficiais 
serão confeccionadas de 
  maneira tal que, 
dobradas, resguardem o 
sigilo do voto, sem que 
seja 
  necessário o emprego de 
cola para fechá-las. 
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7 

DA REPRESENTAÇÃO 
PROPORCIONAL 
Art. 105. Fica facultado 
a 2 
  (dois) ou mais 
partidos coligarem-se 
para o registro de 
candidatos comuns a 
  deputado federal, 
deputado estadual e 
vereador. 
§ 1º A deliberação 
sobre 
  coligação caberá à 
convenção regional de 
cada partido, quando 
se tratar de 
  eleição para a Câmara 
dos Deputados e 
assembleias 
legislativas, e à 
convenção 
  municipal, quando se 
tratar de eleição para a 

    Proposta originária do 
GT 

Art (x) Fica facultado aos 
partidos políticos com 
registro regular, o 
registro de candidatos 
para a Câmara dos 
Deputados, a Câmara 
Legislativa, as 
Assembleias Legislativas 
e as Câmaras Municipais. 

§ 1º Para definição dos 
eleitos nos casos 
referidos no caput, serão 
utilizadas as regras 
referentes ao sistema 
proporcional. 
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Câmara de Vereadores, 
e será 
  aprovada mediante a 
votação favorável da 
maioria, presentes 2/3 
(dois terços) 
  dos convencionais, 
estabelecendo-se, na 
mesma oportunidade, o 
número de 
  candidatos que caberá 
a cada partido. § 1º A 
deliberação sobre 
coligação caberá à 
convenção 
  regional de cada 
partido, quando se 
tratar de eleição para a 
Câmara dos 
  Deputados e 
assembleias 
legislativas, e à 
convenção municipal, 
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quando se 
  tratar de eleição para 
a Câmara de 
Vereadores, e será 
aprovada mediante a 
  votação favorável da 
maioria, presentes 2/3 
(dois terços) dos 
convencionais, 
  estabelecendo-se, na 
mesma oportunidade, o 
número de candidatos 
que caberá a 
  cada partido. 
§ 2º Cada partido 
indicará em convenção 
os seus 
  candidatos e o registro 
será promovido em 
conjunto pela coligação. 
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8 

Art. 106. Determina-se 
o quociente eleitoral 
dividindo-se o 
  número de votos 
válidos apurados pelo 
de lugares a preencher 
em cada 
  circunscrição 
eleitoral, desprezada a 
fração se igual ou 
inferior a meio, 
  equivalente a um, se 
superior 

  

    Manutenção da Lei 

Art. (x) Determina-se o 
quociente eleitoral 
dividindo-se o número de 
votos válidos apurados 
pelo de lugares a 
preencher em cada 
circunscrição eleitoral, 
desprezada a fração 

  

9     

Incluir o artigo para adequação 
ao disposto no art. 5o da Lei das 
Eleições.  

  

Proposta originária do 
GT 

Art. (x). Nas eleições 
proporcionais, contam-se 
como válidos apenas os 
votos dados a candidatos 
regularmente inscritos e 
às legendas partidárias. 
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10 

Art. 107. Determina-se 
para cada partido ou 
coligação o 
  quociente partidário, 
dividindo-se pelo 
quociente eleitoral o 
número de votos 
  válidos dados sob a 
mesma legenda ou 
coligação de legendas, 
desprezada a 
  fração. 

  

  

Adequação legislativa devido à 
proibição da coligação. 

  

Outro 

Art. (x) Determina-se 
para cada partido o 
quociente partidário, 
dividindo-se pelo 
quociente eleitoral o 
número de votos válidos 
dados sob a mesma 
legenda ou coligação de 
legendas, desprezada a 
fração. 
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11 

Art. 108. Estarão 
eleitos, entre os 
candidatos registrados 
  por um partido ou 
coligação que tenham 
obtido votos em 
número igual ou 
  superior a 10% (dez 
por cento) do 
quociente eleitoral, 
tantos quantos o 
  respectivo quociente 
partidário indicar, na 
ordem da votação 
nominal que cada 
  um tenha recebido. 
Parágrafo único. Os 
lugares não 
  preenchidos em razão 
da exigência de votação 
nominal mínima a que se 
refere o caput serão 
distribuídos de acordo 
com as regras do 

  Adequação legislativa devido à 
proibição da coligação. 

  

Renumear os artigos 
referenciados, após a 
consolidação das normas 

Outro 

Art. (x) Estarão eleitos, 
entre os candidatos 
registrados 
  por um partido 
aqueles que tenham 
obtido votos em 
número igual ou 
superior a 
  10% (dez por cento) 
do quociente eleitoral, 
tantos quantos o 
respectivo 
  quociente partidário 
indicar, na ordem da 
votação nominal que 
cada um tenha 
  recebido. 
Parágrafo único. Os 
lugares não 
  preenchidos em razão 
da exigência de votação 
nominal mínima a que se 
refere o caput serão 
distribuídos de acordo 
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  art. 109 

  

com as regras do 
  art. 109 (?). 
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12 Art. 109. Os lugares não 
preenchidos com a 
aplicação dos quocientes 
partidários e em razão da 
exigência de votação 
nominal mínima a que se 
refere o art. 108 serão 
distribuídos de acordo 
com as seguintes regras: 

I – dividir-se-á o número 
de votos válidos 
atribuídos a cada partido 
ou coligação pelo número 
de lugares definido para o 
partido pelo cálculo do 
quociente partidário do 
art. 107, mais um, 
cabendo ao partido ou 
coligação que apresentar 
a maior média um dos 
lugares a preencher, 
desde que tenha 
candidato que atenda à 
exigência de votação 
nominal mínima; 

  Adequação legislativa devido à 
proibição da coligação. 
  
Renumear os artigos 
  referenciados, após a 
consolidação das normas 
  

  

Outro Art. (x) Os lugares não 
preenchidos com a 
aplicação dos quocientes 
partidários e em razão da 
exigência de votação 
nominal mínima a que se 
refere o art. 108 serão 
distribuídos de acordo 
com as seguintes regras: 

I – dividir-se-á o número 
de votos válidos 
atribuídos a cada partido 
pelo número de lugares 
definido para o partido 
pelo cálculo do quociente 
partidário do art. 107 (?), 
mais um, cabendo ao 
partido que apresentar a 
maior média um dos 
lugares a preencher, 
desde que tenha 
candidato que atenda à 
exigência de votação 
nominal mínima; 
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II – repetir-se-á a 
operação para cada um 
dos lugares a preencher; 

III – quando não houver 
mais partidos ou 
coligações com 
candidatos que atendam 
às duas exigências do 
inciso I, as cadeiras serão 
distribuídas aos partidos 
que apresentem as 
maiores médias. 

§ 1º O preenchimento dos 
lugares com que cada 
partido ou coligação for 
contemplado far-se-á 
segundo a ordem de 
votação recebida por seus 
candidatos. 

§ 2º Poderão concorrer à 
distribuição dos lugares 
todos os partidos e 

II – repetir-se-á a 
operação para cada um 
dos lugares a preencher; 

III – quando não houver 
mais partidos com 
candidatos que atendam 
às duas exigências do 
inciso I, as cadeiras serão 
distribuídas aos partidos 
que apresentem as 
maiores médias. 

§ 1º O preenchimento dos 
lugares com que cada 
partido ou for 
contemplado far-se-á 
segundo a ordem de 
votação recebida por seus 
candidatos. 

§ 2º Poderão concorrer à 
distribuição dos lugares 
todos os partidos que 
participaram do pleito 
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coligações que 
participaram do pleito. 
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13 

Art. 110. Em caso de 
empate, haver-se-á por 
eleito o 
  candidato mais idoso. 

  

    Manutenção da Lei 

Art. (x) Em caso de 
empate, haver-se-á por 
eleito o candidato mais 
idoso. 

  

14 

Art. 111. Se nenhum 
partido ou coligação 
alcançar o 
  quociente eleitoral, 
considerar-se-ão 
eleitos, até serem 
preenchidos todos os 
  lugares, os candidatos 
mais votados. 

  

  

Adequação legislativa devido à 
proibição da coligação. 

  

Outro ARt. (x) Se nenhum 
partido alcançar o 
quociente eleitoral, 
estarão eleitos os 
candidatos mais votados 
até o preenchimento de 
todos os lugares. 
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15 

Art. 112. Considerar-se-
ão suplentes da 
representação 
partidária: 
I – os mais votados sob 
a 
  mesma legenda e não 
eleitos efetivos das 
listas dos respectivos 
partidos; 
II – em caso de empate 
na 
  votação, na ordem 
decrescente da idade. 
Parágrafo único. Na 
definição dos suplentes 
da representação 
  partidária, não há 
exigência de votação 
nominal mínima prevista 
pelo art. 108. 

  

  Adequação legislativa para 
definição de suplente adequada 
ao definido na Lei das Eleições.  

Proposta originária do 
GT 

Art. (x). Serão 
considerados suplentes 
todos os demais 
candidatos do mesmo 
partido que não forem 
eleitos, na ordem 
decrescente da votação 
obtida. 

§ 1º. Havendo 
candidatos, pertencentes 
ao mesmo partido, com 
igual votação, 
prevalecerá o mais idoso. 

§ 2º Na definição dos 
suplentes da 
representação partidária, 
não há exigência de 
votação nominal mínima 
prevista pelo art. 108. (?) 
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16 

Art. 113. Na ocorrência 
de 
  vaga, não havendo 
suplente para 
preenchê-la, far-se-á 
eleição, salvo se 
  faltarem menos de 
nove meses para findar 
o período de mandato. 

  

    Manutenção da Lei 

Art. (x) Na ocorrência de 
vaga, não havendo 
suplente para preenchê-
la, far-se-á eleição, salvo 
se faltarem menos de 
nove meses para findar 
o 
  período de mandato. 
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17 

Art. 59. A votação e a 
totalização dos votos 
serão feitas por sistema 
eletrônico, podendo o 
Tribunal Superior 
Eleitoral autorizar, em 
caráter excepcional, a 
aplicação das regras 
fixadas nos arts. 83 a 89. 
§ 1º A votação eletrônica 
será feita no número do 
  candidato ou da legenda 
partidária, devendo o 
nome e fotografia do 
candidato 
  e o nome do partido ou 
a legenda partidária 
aparecer no painel da 
urna 
  eletrônica, com a 
expressão designadora 
do cargo disputado no 
masculino ou 
  feminino, conforme o 
caso.  
§ 2º Na votação para as 
eleições proporcionais, 

  Adequação do artigo para 
contemplar o disposto na Lei 
das Eleições.  

Sugestão de modificação da 
ordem de votação a fim de 
tornar intuitiva a ordem (cargos 
com número de algarismos em 
ordem decrescente. 
Sugestão de tornar os §§ 4º, 5º 
e 6º por contemplar 
procedimentos independentes. 

Outro 

Art (x) A votação e a 
totalização dos votos 
serão realizadas através 
de sistema eletrônico, 
podendo o juiz eleitoral, 
excepcionalmente, 
determinar a votação por 
cédulas de uso 
contingente. 
Art. ( ). A votação 
eletrônica será feita no 
  número do candidato ou 
da legenda partidária, 
devendo o nome e 
fotografia do 
  candidato e o nome do 
partido ou a legenda 
partidária aparecer no 
painel da 
  urna eletrônica, com a 
expressão designadora 
do cargo disputado no 
masculino 
  ou feminino, conforme 
o caso.  
§ 1º Na votação para as 
eleições proporcionais, 
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  serão computados para 
a legenda partidária os 
votos em que não seja 
possível 
  a identificação do 
candidato, desde que o 
número identificador do 
partido seja 
  digitado de forma 
correta. 
§ 3º A urna eletrônica 
exibirá para o eleitor os 
  painéis na seguinte 
  ordem:             
I - para as 
  eleições de que trata o 
inciso I do parágrafo 
único do art. 1º, 
Deputado Federal, 
Deputado Estadual ou 
Distrital, 
  Senador, Governador e 
Vice-Governador de 
Estado ou do Distrito 
Federal, 
  Presidente e Vice-

  serão computados para 
a legenda partidária os 
votos em que não seja 
possível 
  a identificação do 
candidato, desde que o 
número identificador do 
partido 
  seja digitado de forma 
correta. 
§ 2º Nas eleições gerais, 
a urna eletrônica 
  exibirá para o eleitor os 
painéis na seguinte 
  ordem:             
I - Deputado 
  Estadual ou Distrital; 
II- Deputado 
  Federal; 
III- Senador, 
  primeira vaga; 
IV- Senador, 
  segunda vaga; 
V- Governador 
  de Estado ou do Distrito 
Federal,  
VI- Presidente 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9504.htm#art1pi
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9504.htm#art1pi
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Presidente da 
  República;           
II - para as 
  eleições de que trata o 
inciso II do parágrafo 
único do art. 1º, 
Vereador, Prefeito e 
  Vice-Prefeito.            
§ 4o A urna eletrônica 
  disporá de recursos 
que, mediante 
assinatura digital, 
permitam o registro 
  digital de cada voto e 
a identificação da urna 
em que foi registrado, 
  resguardado o 
anonimato do 
  eleitor.            
§ 5o Caberá à Justiça 
  Eleitoral definir a 
chave de segurança e a 
identificação da urna 
eletrônica 
  de que trata o § 4o.               

  da República;         
§ 3º Nas eleições 
municipais, a urna 
eletrônica 
  exibirá para o eleitor os 
painéis na seguinte 
  ordem:             
I- Vereador; 
II- Prefeito.    
 § 4º Os painéis 
referentes aos cargos 
majoritários exibirão, 
também, as 
  fotos e os nomes dos 
respectivos candidatos a 
suplentes e a vice. 
Art. ( ). A urna eletrônica 
disporá de recursos que, 
mediante assinatura 
digital, permitam o 
registro digital de cada 
voto e a identificação da 
urna em que foi 
registrado, resguardado o 
anonimato do eleitor.            
§ 1o Caberá à Justiça 
  Eleitoral definir a 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9504.htm#art1pii
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9504.htm#art1pii
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§ 6o Ao final da 
  eleição, a urna 
eletrônica procederá à 
assinatura digital do 
arquivo de 
  votos, com aplicação 
do registro de horário e 
do arquivo do boletim 
de urna, 
  de maneira a impedir 
a substituição de votos 
e a alteração dos 
registros dos 
  termos de início e 
término da votação.         
§ 7o O Tribunal 
Superior 
  Eleitoral colocará à 
disposição dos 
eleitores urnas 
eletrônicas destinadas 
a 
  treinamento.       
§ 8o O Tribunal Superior 

chave de segurança e a 
identificação da urna 
eletrônica 
  de que trata o § 4o.       
§ 2o Ao final da 
  eleição, a urna 
eletrônica procederá à 
assinatura digital do 
arquivo de 
  votos, com aplicação 
do registro de horário e 
do arquivo do boletim 
de urna, 
  de maneira a impedir 
a substituição de votos 
e a alteração dos 
registros dos 
  termos de início e 
término da votação.        
 
  
Art. ( ). O Tribunal 
Superior Eleitoral 
colocará à 
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  Eleitoral colocará à 
disposição dos eleitores 
urnas eletrônicas 
destinadas a 
  treinamento.  

  

  disposição dos eleitores 
urnas eletrônicas 
destinadas a treinamento. 
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18 Art. 59-A.  No processo 
de votação eletrônica, a 
urna imprimirá o registro 
de cada voto, que será 
depositado, de forma 
automática e sem contato 
manual do eleitor, em 
local previamente 
lacrado.                

Parágrafo único.  O 
processo de votação não 
será concluído até que o 
eleitor confirme a 
correspondência entre o 
teor de seu voto e o 
registro impresso e 
exibido pela urna 
eletrônica. 

  O grupo posiciona-se contrário 
à proposta de voto impresso, 
por ferir o sigilo do voto, e por 
torná-lo não acessível aos 
analfabetos, e deficientes 
visuais. 

Outro Exclusão do artigo 
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RELATÓRIO FINAL DO GT X – SISTEMA PROPORCIONAL X SISTEMA DISTRITAL  

 
 

Componentes 
 
Relatora:  

Jamile Coelho 
 
Debatedores: 

Ana Paula Barmann 
Carina Canguçu 
Cristiano Vilela 
Juacy Loura 

 
 
 

Breve histórico e contextualização 
 

Coube ao GT X fazer análise do Sistema Eleitoral Proporcional, vigente atualmente para eleições de membros à Câmara de 
Vereadores, Assembleia Legislativa, Câmara dos Deputados Federais e Distritais, em contraposição ao Sistema Eleitoral Distrital e seus 
subtipos Distritão e Distrital Misto, tendo este último projetos de lei em curso no Congresso Nacional e o Distritão boa aceitação entre os 
parlamentares detentores de mandatos. 

A Constituição Federal/88 em seu art. 45 determina que a Câmara dos Deputados compõe-se de representantes do povo, eleitos, pelo 
sistema proporcional, em cada Estado, em cada Território e no Distrito Federal, quase que repetindo conteúdo inserto no art. 84 do Código 
Eleitoral – Lei nº 4.737/65, onde se prescreve que a eleição para a Câmara dos Deputados, Assembleias Legislativas e Câmaras Municipais, 
obedecerá ao princípio da representação proporcional na forma da lei. 
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Para tanto, fez-se uma tabela doutrinária comparativa entre as vantagens e desvantagens de cada um dos sistemas, levando-se em 
consideração o que, teoricamente, mais reflete a questão da representatividade do povo e, ao fim, optou-se pela manutenção do sistema 
eleitoral proporcional para eleições às câmaras legislativas (à exceção do Senado Federal, onde vige o sistema majoritário), com algumas 
correções que se entendem pertinentes para melhor adequação à real Democracia Representativa. 

 
Partindo-se do pressuposto de que o sistema proporcional ainda é o que melhor representa a vontade do povo, buscou-se aprimorar 

dispositivos legais que perpassam pela questão e se traduzem na aproximação do parlamento com a realidade da população.  
 
Ainda que as propostas aqui apresentadas se sobreponham aos objetos de estudo de outros grupos de trabalho (cotas de gênero, cota 

de financiamento de campanha, número de candidatos levados a registro por partidos políticos, fidelidade partidária, acesso a recursos 
públicos e tempo de tv e rádios) no entender do GT X, faz-se imprescidível sua adequação para o alcance da representação da realidade tanto 
almejada. No que atine a proibições de coligações nas eleições proporcionais e demais dispositivos congêneres, deixou-se para o GT II , que 
tem por objeto Registro de Candidatura. Por igual motivo não se apresenta, neste caso, capítulo inteiro e inédito sobre o sistema eleitoral 
proporcional, porquanto sua utilização e normatização é feita de forma dispersa em diversos momentos da eleição diplomas legais, já 
atribuídos a outros grupos de estudo. 

 
 

Base legal: 
1 - Constituição da República Federativa do Brasil – 1988; 
2- Lei n° 4.737, de 15 de julho de 1965 - Código Eleitoral; 
3- Lei n° 9.096, de 19 de setembro de 1995 - Lei dos Partidos Políticos;  
4-Lei n° 9.504, de 30 de setembro de 1997 – Lei das Eleições; 
5- Resolução do TSE n. 23.609 de 2019.   
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SISTEMA 

ELEITORAL 
CONCEITO VANTAGENS DESVANTAGENS 

 
 
 
PROPORCIONAL 
 
Constituição Federal: Art. 
45. Deputados federais, 
estaduais e distritais.  
Código Eleitoral: Art. 84. 
Câmara dos Deputados, 
Assembleias Legislativas 
e Câmaras Municipais. 

De lista aberta: Os eleitores podem 
votar nominalmente em seu candidato 
ou em partido de sua preferência e os 
votos serão primeiramente 
computados para o partido (ou, 
anteriormente, para eventual 
coligação1) e, em seguida, as cadeiras 
do parlamento serão atribuídas 
àqueles que obtiverem maior votação 
dentro de seu partido de acordo com o 
quociente eleitoral2 
 
De lista fechada: Os eleitores votam 
no partido de sua preferência e os 
votos serão primeiramente 
computados para o partido (ou, 

 
Tem por princípio básico garantir uma 
representação indireta e aproximada de 
todos os setores da sociedade, em especial 
das minorias, em cada circunscrição. Enseja 
a representação de todos e privilegia o 
pluralismo político, fundamento da 
República Federativa do Brasil, sendo, 
portanto, bem mais democrático. 

 
Mecanismo razoavelmente complexo de 
cômputo de votos e distribuição de cadeiras, 
nem sempre de fácil aplicação, ininteligível 
por boa parte da população, em especial 
quanto à destinação dos chamados restos ou 
sobras. Tende à fragmentação partidária e 
emperra a ação governamental. 
Preponderância dos interesses do partido 
muitas vezes em detrimento de candidatos 
mais votados de outros partidos. 

                                                 
1 A Emenda Constitucional 97/2017 “Altera a Constituição Federal para vedar as coligações partidárias nas eleições proporcionais, estabelecer normas sobre acesso dos 
partidos políticos aos recursos do fundo partidário e ao tempo de propaganda gratuito no rádio e na televisão e dispor sobre regras de transição.” Através dela o §1º do 
art. 17 da CF/88 passou a vigorar com a seguinte redação: “É assegurada aos partidos políticos autonomia para definir sua estrutura interna e estabelecer regras sobre 
escolha, formação e duração de seus órgãos permanentes e provisórios e sobre sua organização e funcionamento e para adotar os critérios de escolha e o regime de suas 
coligações nas eleições majoritárias, vedada a sua celebração nas eleições proporcionais, sem obrigatoriedade de vinculação entre as candidaturas em âmbito nacional, 
estadual, distrital ou municipal, devendo seus estatutos estabelecer normas de disciplina e fidelidade partidária.” 
 
2 Número de votos válidos divididos pela quantidade de cadeiras em disputa. Leva-se em consideração também o quociente partidário que se traduz no número de vagas 
alcançado pelos partidos e é obtido através da divisão do número de votos conferidos à agremiação diretamente ou a seus candidatos. Serão eleitos os candidatos que 
dentro de seu partido tiverem obtido a maior votação. Em havendo vagas (cadeiras) que não tenham sido preenchidas através do cálculo acima, a distribuição das sobras, 
segundo o Código Eleitoral vigente, se dá através da maior média obtida dentre os partidos adicionando-se mais um lugar aos que já obtidos pelo partido. 
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anteriormente, para eventual 
coligação3) e, em seguida, as cadeiras 
do parlamento serão atribuídas 
àqueles que estão no topo da lista 
apresentada previamente pelo partido. 

 
 
 
 
 
DISTRITAL 

 
 
 
Sistema eleitoral de maioria (simples 
ou absoluta, se houver votação em 
dois turnos), no qual cada membro do 
parlamento é eleito individualmente 
nos limites geográficos de um distrito 
pela maioria dos votos. Os distritos 

Possibilita o fortalecimento do elo entre o 
eleitor e o parlamentar, à medida que cada 
um representa um conjunto de cidadãos e 
fortalece o accountability, entendido como 
a responsabilização do parlamentar e a 
prestação de contas do eleito4; menos 
candidatos saem para disputa posto que 
cada partido apresenta apenas um candidato 
por distrito; o eleito é facilmente 
identificado e lembrado, obrigando-os a 

Pode distorcer as escolhas partidárias de 
seus eleitores pois não raro há discrepância 
entre a proporção dos distritos em que os 
partidos venceram e a proporção de votos 
dados aos partidos6, promovendo o 
desperdício de votos; reduz as opções 
partidárias dos eleitores; diminui ou elimina 
a representação de correntes minoritárias 
posto que tais dificilmente terão a maioria 
dos votos nos distritos; parlamentares 

                                                 
3 A Emenda Constitucional 97/2017 “Altera a Constituição Federal para vedar as coligações partidárias nas eleições proporcionais, estabelecer normas sobre acesso dos 
partidos políticos aos recursos do fundo partidário e ao tempo de propaganda gratuito no rádio e na televisão e dispor sobre regras de transição.” Através dela o §1º do 
art. 17 da CF/88 passou a vigorar com a seguinte redação: “É assegurada aos partidos políticos autonomia para definir sua estrutura interna e estabelecer regras sobre 
escolha, formação e duração de seus órgãos permanentes e provisórios e sobre sua organização e funcionamento e para adotar os critérios de escolha e o regime de suas 
coligações nas eleições majoritárias, vedada a sua celebração nas eleições proporcionais, sem obrigatoriedade de vinculação entre as candidaturas em âmbito nacional, 
estadual, distrital ou municipal, devendo seus estatutos estabelecer normas de disciplina e fidelidade partidária.” 
 
4O voto proporcional, pela forma da sua distribuição de votos (privilegia a base partidária em desfavor dos votos dados ao candidato), embaraça o acompanhamento do 
resultado das eleições pelo eleitor, que raramente sabe efetivamente para quais candidatos o seu voto foi computado e quem foram os eleitos.  
 
6 “A adoção de um sistema majoritário (eleição em distritos) para eleição parlamentar leva à eleição daquele que obtiver maioria em um dado distrito ou circunscrição 
eleitoral. Os votos atribuídos aos candidatos minoritários não serão, por isso, contemplados, o que acaba por afetar a igualdade do valor do voto quanto ao resultado. A 
adoção do modelo majoritário puro para as eleições parlamentares pode gerar um paradoxo no qual o partido que reúne a maioria dos sufrágios pode não obter a maioria 
de cadeiras.” MENDES, Gilmar Ferreira. Curso de Direito Constitucional. Gilmar Ferreira Mendes, Paulo Gustavo Ganet Branco. 7ª ed. ver.atual. São Paulo: Saraiva, 
2012, p. 760. 
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correspondem à quantidade de 
cadeiras existentes na casa legislativa. 
 

adequar seu voto às demandas dos 
representados; ao votar apenas em um 
candidato, o eleitor vota também contra o 
seu opositor, o que possibilita a retirada do 
poder de parlamentar que não tenha 
desempenhado bem suas funções; as 
campanhas eleitorais podem ter seus custos 
diminuídos, tendo em vista que menos 
candidatos precisam fazer campanhas 
apenas no espaço geográfico do distrito para 
os quais requererem o registro e para menos 
eleitores; candidatos regionais e com menos 
recursos financeiros podem ser viabilizados 
e eleições mais baratas tendem a 
desestimular a corrupção, reduzir a 
influência de corporações e grupos de 
interesse no processo eleitoral e a utilização 
de “caixa dois”; pode estimular a formação 
de maiorias parlamentares5 em favor da 
governabilidade e, em tese, da estabilidade, 
ou romper de vez com a corrente de poder, 
já que pode propor reformas radicais posto 
que detentor da maioria.  

podem reduzir suas atividades apenas em 
favor da localidade que os elegeu e da qual 
dependem para se reeleger, em detrimento 
de questões nacionais (ou regionais) mais 
amplas, estimulando formação de 
vínculos clientelistas e diminuindo a 
capacidade de renovação dos eleitos 
(municipalização de eleições federais na 
fase eleitoral e de mandato); possibilidade 
da prática de gerrymandering, que se traduz 
em definir os limites eleitorais (limites 
geográficos) de forma a agrupar regiões que 
tendem a votar nos opositores em poucos 
distritos e, paralelamente, dividir em vários 
distritos as regiões que tendem a votar no 
partido governante (para obter mais 
assentos no parlamento), gerando a 
discrepância entre a quantidade de votos 
recebida pelo partidos e a proporção das 
cadeiras obtidas. Ou, ainda, definir as 
regiões de modo a beneficiar 
exclusivamente a situação. 
Inconstitucional. 
 

 
 

  Quanto maior for o distrito, menos 
representativo é o parlamento, pois mais se 

                                                 
5 O sistema tende a formar o bipartidarismo. 
 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Clientelismo
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DISTRITÃO 

Sistema de divisão do território em 
distritos grandes com inscrição de 
lista de candidatos pelos partidos, o 
eleitor vota apenas em um nome e 
sagram-se vencedores os candidatos 
mais votados (eleição em cada Estado 
ou Município sem divisão territorial). 

Eleição majoritária, portanto mais simples, 
para eleição dos representantes das casas 
legislativas, ganhando as cadeiras do 
parlamento os mais votados.  

desprezam as minorias. Alto custo de 
campanha, desprezo pelo partido, 
acirramento da concorrência entre 
candidatos do mesmo partido. Todas as 
regras para a substituição de eleitos que 
venham a renunciar, falecer ou se licenciar 
são onerosas ou vão de encontro ao 
princípio do mais votado ou do mandato 
pertencer ao partido.  
As minorias vencidas ficam à míngua de 
uma representação própria e específica, tal 
como na superada concepção do liberalismo 
clássico de eleitorado-função, tendentes a 
incidir em corrupção. O eleito tende a 
defender somente os que o elegeram, 
menosprezando os interesses da minoria 
vencida. Inconstitucional. 

 
 
 
DISTRITAL MISTO 
(PL 9212/2017 e PL 
9213/2017 na Câmara dos 
Deputados) 

Sistema eleitoral que usa em conjunto 
o sistema proporcional e o sistema 
distrital: Municípios e Estados são 
subdivididos em distritos e, a partir 
daí, parte das vagas para os cargos de 
vereadores, deputados estaduais, 
federais e distritais é preenchida pelo 
sistema proporcional e outra parte o é 
por quem obtiver mais votos no 
distrito, cabendo ao eleitor dois votos: 

A “fusão” dos sistemas favorece a 
transparência eleitoral pois, apesar de não 
eliminar o voto em lista, determina que seja 
ela ordenada e registrada no Tribunal 
Superior Eleitoral (TSE) antes da eleição, o 
que possibilita aos eleitores a identificação 
de quais serão os candidatos eleitos por 
proporcionalidade em cada partido; cada 
partido terá direito às cadeiras no 
parlamento na mesma proporção dos votos 
que obtiver, uma vez que primeiro serão 
contemplados os que receberem mais votos 

Mais oneroso e precisa de efetivos 
mecanismos para o fortalecimento da 
democracia interna do partido, em especial 
quanto à indicação do próprio candidato ao 
distrito e a ordem do candidato na lista 
fechada. A ordem na lista preordenada, se 
não houver democracia interna real, 
usurpará do eleitor todas as possibilidades 
de renovação dos quadros de representação. 
Inibe a renovação política e aumenta as 
vantagens daqueles que detém muitos 
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um para a lista proporcional fechada7 
- conforme o quociente eleitoral (total 
de cadeiras divididas pelo total de 
votos válidos) e outro para a disputa 
em seu distrito. 

diretos em cada distrito e as demais vagas 
se destinarão aos candidatos da lista. 
Propõe-se que haja a regulamentação da 
delimitação dos distritos, exigindo-se uma 
paridade dos distritos em relação à 
população, contiguidade geográfica e 
coesão de fatores econômicos e sociais; ao 
passo que durante as convenções, os 
partidos podem estabelecer primárias entre 
seus afiliados, conferindo posições nas 
listas de acordo com o desempenho dos pré-
candidatos em disputas internas, 
fortalecendo a democracia intrapartidária. 
As eleições tenderiam a ser mais baratas, 
com menos candidatos fazendo campanha 
para menos eleitores em menor espaço 
geográfico. 
Adotado somente nas cidades com mais de 
200 mil eleitores e a delimitação dos 
distritos seja da competência da Justiça 
Eleitoral, através do critério de número de 
habitantes8. 

recursos e padrinhos políticos, favorecendo 
os mais conhecidos. Inconstitucional. 
No que tange à divisão da circunscrição que 
deverá ser “dividida em distritos eleitorais 
em número equivalente à parte inteira da 
metade do número de cadeiras da 
circunscrição”, nãoa se sabe se a parte 
inteira da metade para formação dos 
distritos será a parte maior ou a menor. Não 
existe previsão legal para aumento de 
cadeiras ou para se tornarem todos os 
números de cadeiras nos três níveis da 
federação pares, e sua diminuição não se 
afigura possível. Em se optando por deixar 
o número de cadeiras como estão em alguns 
Estados e Municípios, ou seja, ímpares, e se 
optando também por ter a maior parte 
formada por Distritos, ter-se-á mais 
representantes da Câmara dos Deputados, 
Assembleias e Câmara de Vereadores 
eleitos pela forma majoritária do que pela 
forma proporcional, o que se afigura 

                                                 
7 No sistema de lista fechada o eleitor vota somente no partido – voto de legenda - e não no candidato. A agremiação, antes da eleição, apresenta uma lista com a ordem 
de prioridade de cada um de seus candidatos. No Brasil não existe essa lista, melhor dizendo, vigora o sistema de lista aberta, pelo qual a vaga é ocupada pelo candidato 
que mais votos obtiver. 
 
8Para o TSE:“O sistema eleitoral proposto para Municípios pequenos diverge tanto da proposta do PLS Serra de instituir o sistema distrital misto em todos os Municípios 
quanto da proposta do PLS Eunício, adotada no Substitutivo CCJ da Câmara, de manter o sistema proporcional de lista aberta para os Municípios com menos de 200 mil 
eleitores.” 

http://www12b.senado.gov.br:10720/noticias2/glossario-legislativo/voto-distrital-misto/#q
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Tenderia a aproximar o eleitor do 
parlamentar, pois o eleitor sabe quem 
representa o seu distrito na Câmara, ao 
tempo em que preza pela importância das 
agremiações partidárias por manter a 
sistemática proporcional para composição 
de metade da Câmara dos Deputados, das 
Assembleias e das Câmaras de Vereadores. 

inconstitucional. Favorece os candidatos 
mais conhecidos em detrimento da 
representação das legendas menores e 
desfavorece grupos de interesse 
organizados, que são geralmente 
minoritários (categorias profissionais, 
setores econômicos, grupos religiosos, 
minorias políticas, minorias sociais), mais 
facilmente contemplados pelo voto 
proporcional, uma vez que pulverizados. 
Não há previsão de teto de gastos dos 
futuros candidatos pelo sistema distrital, 
uma vez que, como somente precisam 
percorrer menores espaços geográficos e 
fazer propaganda para menos eleitores, 
tendem a ter o custo de campanha reduzido. 
O mesmo se repete quanto às regras sobre a 
propaganda gratuita no rádio e televisão 
destes mesmos candidatos ao Sistema 
Distrital em paralelo àqueles que 
concorrerão pelo voto proporcional. Haverá 
custos de novas eleições para o Erário 
sempre que a cadeira de um titular de 
mandato obtido pelo voto distrital ficar 
vaga, uma vez que a recomendação do r. 
TSE seja a que tenha novas eleições a cada 
vacância, o que implicaria a realização de 
diversas eleições no país, dificultando o 
funcionamento do parlamento. Contribui 
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para a bipartidarismo. Há possibilidade de 
se retirar assento de parlamentar mais 
votado em favor daquele que obteve menos 
votos por parte da população mas venceu 
em determinado distrito. Necessidade de 
reestruturação da Justiça Eleitoral, uma vez 
que se passará a ter diversas e pequenas 
eleições majoritárias, com demandas 
maiores e/ou em maior volume, em cada um 
dos distritos. Inconstitucional. 
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 NÚMERO DE CANDIDATOS A REGISTRO– LEI 9.504/1997 

LEI ATUAL RESOLUÇÃO TSE 
23.609/2019 

ANÁLISE E JUSTIFICATIVA ORIGEM DA 
PROPOSTA 

TEXTO PROPOSTO 

1 Art. 10.  Cada partido ou 
coligação poderá registrar 
candidatos para a Câmara 
dos Deputados, a Câmara 
Legislativa, as Assembleias 
Legislativas e as Câmaras 
Municipais no total de até 
150% (cento e cinquenta por 
cento) do número de lugares 
a preencher, salvo: 

I - nas unidades da 
Federação em que o número 
de lugares a preencher para a 
Câmara dos Deputados não 
exceder a doze, nas quais 
cada partido ou coligação 
poderá registrar candidatos a 
Deputado Federal e a 
Deputado Estadual ou 
Distrital no total de até 200% 
(duzentos por cento) das 
respectivas vagas; 

Art. 17. Cada partido 
político poderá registrar 
candidatos para a Câmara 
dos Deputados, a Câmara 
Legislativa, as Assembleias 
Legislativas e as Câmaras 
Municipais, no total de até 
150% (cento e cinquenta por 
cento) do número de lugares 
a preencher, salvo nas 
unidades da Federação em 
que o número de lugares a 
preencher para a Câmara dos 
Deputados não exceder a 12 
(doze), para as quais cada 
partido político poderá 
registrar candidatos a 
deputado federal e a 
deputado estadual ou 
distrital no total de até 200% 
(duzentos por cento) das 
respectivas vagas (Lei 
n°9.504/1997, art. 10, caput 
inciso II). 

A proposta tem como enfoque a 
própria redução dos custos dos pleitos 
eleitorais, já que possibilita que as 
agremiações atuem mais 
significativamente nas candidaturas 
escolhidas em convenção, ensejando 
maior apoio para as suas eleições, na 
medida em que não haverá a 
dispersão elevada de candidaturas. 

Proposta originária do GT Art. 10.  Cada partido ou 
coligação poderá registrar 
candidatos para a Câmara 
dos Deputados, a Câmara 
Legislativa, as Assembleias 
Legislativas e as Câmaras 
Municipais no total de até 
100% (cem por cento) do 
número de lugares a 
preencher. 
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II - nos Municípios de até 
cem mil eleitores, nos quais 
cada coligação poderá 
registrar candidatos no total 
de até 200% (duzentos por 
cento) do número de lugares 
a preencher.   

 

 ADEQUAÇÃO DA REPRESENTANTIVIDADE FEMININA – Lei 9.096/1995 
LEI ATUAL RESOLUÇÃO TSE 

23.609/2019 
ANÁLISE E JUSTIFICATIVA ORIGEM DA 

PROPOSTA 
TEXTO PROPOSTO 

1 Art. 10. (...) 

§3º Do número de vagas 
resultante das regras 
previstas neste artigo, cada 
partido ou coligação 
preencherá o mínimo de 
30% (trinta por cento) e o 
máximo de 70% (setenta por 
cento) para candidaturas de 
cada sexo. (Redação dada 
pela Lei nº 12.034, de 2009) 

Art. 44.(...) 
V - na criação e manutenção 
de programas de promoção e 
difusão da participação 
política das mulheres, 

Art. 17 (...) 
§ 2º Do número de vagas 
resultante das regras 
previstas neste artigo, cada 
partido político preencherá o 
mínimo de 30% (trinta por 
cento) e o máximo de 70% 
(setenta por cento) para 
candidaturas de cada gênero 
(Lei n° 9.504/1 997, art. 10, 
§ 3º. 
 
Resolução TSE nº 
23.607/2019 
Art. 17... 
§4º Os partidos políticos 

Apesar das mulheres representarem 
52,5% do eleitorado nacional, o 
Brasil é o país na América do Sul com 
a menor representatividade feminina 
no parlamento: as mulheres ocupam 
apenas 15% das cadeiras na Câmara 
dos Deputados e 13% no Senado. Nas 
últimas eleições gerais, apenas uma 
mulher elegeu-se governadora 
(Fátima Bezerra no Rio Grande do 
Norte). 
No ranking mundial, o Brasil, 
segundo dados recentes apresentados 
pela União Interparlamentar (2019), 
ocupa a 133ª posição, ficando atrás de 
países como o Afeganistão, Iraque e 
Paquistão, os quais tradicionalmente 

Proposta originária do GT Art. 
As Casas Legislativas para 
as quais as eleições se deem 
através do sistema 
proporcional, deverão 
reservar o mínimo de 30% 
(trinta por cento) e o máximo 
de 70% (setenta por cento) 
das vagas para cada gênero. 
 
§1º Cada partido político 
deverá registrar candidatos 
de ambos os gêneros na 
proporção de 50% 
(cinquenta por cento) para 
candidaturas de mulheres e 
homens. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L12034.htm#art3
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L12034.htm#art3
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criados e executados pela 
Secretaria da Mulher ou, a 
critério da agremiação, por 
instituto com personalidade 
jurídica própria presidido 
pela Secretária da Mulher, 
em nível nacional, conforme 
percentual que será fixado 
pelo órgão nacional de 
direção partidária, 
observado o mínimo de 5% 
(cinco por cento) do 
total; (Redação dada pela 
Lei nº 13.877, de 2019). 
 
 
 
 
 

devem destinar no mínimo 
30% (trinta por cento) do 
montante do Fundo Especial 
de Financiamento de 
Campanha (FEFC) para 
aplicação nas campanhas de 
suas candidatas. 

discriminam e negam direitos às 
mulheres. 
Por mais aberrante que possa parecer 
em 2020 houve a apresentação de um 
Projeto de Lei n.º 4.213/2020, de 
autoria de uma Deputada mulher, sra. 
Carol de Toni (PSL/SC), perante a 
Câmara dos Deputados, onde a 
parlamentar propôs alterar a Lei n.º 
9.504/97 (Lei das Eleições), 
especificamente para extinguir a 
reserva mínima de 30% das vagas 
para mulheres nas candidaturas 
para mandatos eletivos 
preenchidos pelo sistema 
proporcional. 
Em virtude deste projeto a 
ABRADEP juntamente com as 
Comissão Nacional da Mulher 
Advogada, Comissão Especial de 
Estudo da Reforma Política e 
Comissão Especial de Direito 
Eleitoral do Conselho Federal da 
Orem dos Advogados do Brasil 
emitiram a NOTA TÉCNICA N. 
1/2020. 
A igualdade de gênero é hoje um dos 
17 Objetivos de Desenvolvimento 

 
§2º Os recursos do Fundo 
Partidário deverão ser 
utilizados na criação e 
manutenção de programas de 
promoção e difusão da 
participação política das 
mulheres, criados e 
executados pela Secretaria 
da Mulher ou, a critério da 
agremiação, por instituto 
com personalidade jurídica 
própria presidido pela 
Secretária da Mulher, em 
nível nacional, conforme 
percentual que será fixado 
pelo órgão nacional de 
direção partidária, 
observado o mínimo de 10% 
(dez por cento) do total. 
 
§3º Os partidos políticos 
devem destinar no mínimo 
30% (trinta por cento) do 
montante do Fundo Especial 
de Financiamento de 
Campanha (FEFC) para 
aplicação nas campanhas de 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Lei/L13877.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Lei/L13877.htm#art1
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Sustentável (ODS) da Agenda 2030 
das Nações Unidas, a qual todos os 
193 Estados membros, contando com 
o Brasil, aderiram. Uma das metas 
vinculadas à igualdade de gênero é 
justamente "garantir a participação 
plena e efetiva das mulheres e a 
igualdade de oportunidades para a 
liderança em todos os níveis de 
tomada de decisão na vida política, 
econômica e pública". A agenda 
aponta a importância de se estabelecer 
um sistema político no qual a 
igualdade substantiva constitua a 
coluna vertebral do Estado inclusivo, 
visando alcançar uma verdadeira 
democracia paritária. 
Conforme julgamento da ADI 5617-
DF seria necessário implementar 
fomento mínimo de participação da 
mulher quanto ao Fundo Partidário e 
FEFC. 
Na mesma esteira, seja implementado 
o mínimo de 10% ao invés dos 5%, do 
inciso V, do art. 44 da Lei 9096/95. 

suas candidatas. 
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 FUNDO PARTIDÁRIO – CONSTITUIÇÃO FEDERAL 
CONSTITUIÇÃO 

ATUAL 
RESOLUÇÃO TSE ANÁLISE E JUSTIFICATIVA ORIGEM DA 

PROPOSTA 
TEXTO PROPOSTO 

1 Art. 17. É livre a criação, 
fusão, incorporação e 
extinção de partidos 
políticos, resguardados a 
soberania nacional, o regime 
democrático, o 
pluripartidarismo, os direitos 
fundamentais da pessoa 
humana e observados os 
seguintes preceitos:   
(...) 
§ 3º Somente terão direito a 
recursos do fundo partidário 
e acesso gratuito ao rádio e à 
televisão, na forma da lei, os 
partidos políticos que 
alternativamente: 
(...)  

Resolução-TSE nº 21.975, 
de 16 de dezembro de 2004 

A proposta leva à otimização dos 
meios para o acesso ao fundo 
partidário, trazendo benefícios a 
estrutura partidária, com critérios 
mais rígidos e novos critérios para 
esse acesso. 
 
Para a preservação do 
pluripartidarismo e ideologia de 
minorias, não é adequado que os 
partidos que não atinjam a cláusula 
fiquem sem nenhum recurso. 
 
Os mandatos pertencem aos 
partidos políticos, sendo desvio do 
sistema proporcional a permissão 
de troca de partido após eleito. 

Proposta originária do GT Art. 17. É livre a criação, 
fusão, incorporação e 
extinção de partidos 
políticos, resguardados a 
soberania nacional, o regime 
democrático, o 
pluripartidarismo, os direitos 
fundamentais da pessoa 
humana e observados os 
seguintes preceitos:   
(...) 
§ 3º Somente terão direito, 
de forma integral, a recursos 
do fundo partidário e acesso 
gratuito ao rádio e à 
televisão, na forma da lei, os 
partidos políticos que 
alternativamente: 
(...) 
III – tiverem elegido ao 
menos três senadores; 
IV – tiverem elegido ao 
menos um governador. 
(...) 
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§ 5º Ao eleito por partido 
que não preencher os 
requisitos previstos no § 3º 
deste artigo é assegurado o 
mandato, devendo 
permanecer no partido pelo 
qual foi eleito até o final da 
legislatura. 

(...)§6º Os partidos que não 
atingirem os percentuais, 
terão o recurso reduzido pela 
metade. (NR) 

 CÁLCULO DE SOBRAS DE VAGAS – Lei 4737/1965 
LEI ATUAL RESOLUÇÃO TSE ANÁLISE E JUSTIFICATIVA ORIGEM DA 

PROPOSTA 
TEXTO PROPOSTO 

1 CÓDIGO ELEITORAL 
Art. 109.  Os lugares não 
preenchidos com a aplicação 
dos quocientes partidários e 
em razão da exigência de 
votação nominal mínima a 
que se refere o art. 108 serão 
distribuídos de acordo com 
as seguintes regras:      
I - dividir-se-á o número de 
votos válidos atribuídos a 

 Os lugares não preenchidos serão 
distribuídos segundo a ordem 
decrescente do número de votos 
obtidos pelo partido que não foram 
computados para o cálculo do 
quociente partidário, dessa forma, o 
cálculo não será realizado pela média 
e sim pelo critério das maiores sobras, 
o que corrige o desvio de 
representatividade ocorrido com o 
cálculo de maiores medias. 

Proposta originária do GT Art. 109.  Os lugares não 
preenchidos com a aplicação 
dos quocientes partidários e 
em razão da exigência de 
votação nominal mínima a 
que se refere o art. 108 serão 
distribuídos de acordo com 
as seguintes regras:      
I - os lugares não 
preenchidos serão 
distribuídos segundo a 

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Constituicao.htm#art17%C2%A75
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cada partido ou coligação 
pelo número de lugares 
definido para o partido pelo 
cálculo do quociente 
partidário do art. 107, mais 
um, cabendo ao partido ou 
coligação que apresentar a 
maior média um dos lugares 
a preencher, desde que tenha 
candidato que atenda à 
exigência de votação 
nominal mínima;   

ordem decrescente do 
número de votos obtidos 
pelo partido que não foram 
computados para o cálculo 
do quociente partidário a 
preencher, desde que tenha 
candidato que atenda à 
exigência de votação 
nominal mínima;   
 

 
 

http://www.stf.jus.br/portal/peticaoInicial/verPeticaoInicial.asp?base=ADIN&s1=5420&processo=5420
http://www.stf.jus.br/portal/peticaoInicial/verPeticaoInicial.asp?base=ADIN&s1=5420&processo=5420
http://www.stf.jus.br/portal/peticaoInicial/verPeticaoInicial.asp?base=ADIN&s1=5420&processo=5420
http://www.stf.jus.br/portal/peticaoInicial/verPeticaoInicial.asp?base=ADIN&s1=5420&processo=5420
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INTRODUÇÃO 
 

A proposta que ora se defende tem como intento revisar as funções, possibilidades e limites de atuação da Justiça Eleitoral 

através da sugestão de algumas mudanças normativas que devem ser procedidas no ordenamento jurídico para que sejam melhor 

estabelecidas algumas atribuições que são singulares a esta instituição, tendo em vista, sobretudo, a sua caracterização como órgão de 

governança eleitoral, o que nestas circunstancias envolve uma competência executiva singular, além da natural função jurisdicional. 

Desta forma, busca-se com as presentes adequações que se aprimore e compatibilize as atividades desta justiça especial aos axiomas 
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constitucionais estruturantes do direito eleitoral, notadamente os princípios da legalidade estrita, segurança jurídica, boa-fé e expectativas 

legítimas do cidadão.  

Neste sentido, buscou-se, especialmente, enfrentar críticas a funções regulamentares e consultivas da Justiça Eleitoral que se 

baseiam no ressentimento constitucional sobre a matéria, na falta de regras procedimentais robustas sobre a criação e forma de 

exteriorização destes instrumentos e na ausência de controle quanto aos limites e as circunstancias do seu uso.  

Destarte, observando-se a prática atual do TSE no exercício destas atribuições acumulam-se exemplos notórios de resoluções 

eleitorais que exorbitam os limites secundários da atividade regulamentar e estabelecem novas regras que alteram preceitos legais, 

restringem direitos e impõem sanções, sem que haja o correlato fundamento normativo primário.  

De maneira semelhante, percebeu-se em respostas as consultas eleitorais que por meio destas, frequentemente, ocorreram 

mudanças normativas abruptas de precedentes interpretativos da justiça especializada, inclusive em relação a sua jurisprudência 

consolidada, o que gerou frustação de expectativas legitimas sobre a estabilidade do processo eleitoral, criando confusão e insegurança 

jurídica ao pleito.   

Por estas razões, há quem defenda que as funções regulamentar e consultiva da Justiça Eleitoral devem ser rigorosamente 

condicionadas e controladas, ou até mesmo excluídas do ordenamento jurídico pátrio. Neste sentido, citam-se como exemplos os Projetos 

de Lei Complementar n. 9/2015, de autoria do Deputado Ricardo Barros (PP-PR) e PLC n. 175/2020, apresentado pelo Deputado Filipe 

Barros (PSL- PR), ambos em trâmite nesta Câmara dos Deputados, cujo teor propõem alterações no artigo 23, VIII e XI do Código 

Eleitoral 
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Contudo, em que pese a pertinência das críticas lançadas sobre o ativismo de algumas resoluções e respostas às consultas 

eleitorais, por outro lado, atenta-se às vantagens destas funções para o bom gerenciamento do processo eleitoral, especialmente em virtude 

da atividade executiva sui generis desta jurisdição especial. 

Com efeito, tanto as resoluções como as respostas as consultas eleitorais são bastante úteis para a governança eleitoral. É através 

das instruções regulamentares que o TSE detalha e concretiza a lei no que for necessário para a sua prática efetiva durante as eleições. 

Da mesma forma, tem-se por meio das respostas às consultas um prestigioso meio de explicitar as questões tormentosas sobre direito 

eleitoral, podendo qualificar o processo de segurança jurídica e agir de forma preventiva para reduzir a litigiosidade no pleito. 

Assim, a sugestão ora apresentada defende a reestruturação da atribuição normativa secundária da Justiça Eleitoral através de 

um processo administrativo de construção das resoluções eleitorais mais elaborado e participativo, com a definição de algumas balizas 

materiais e limites procedimentais para sua elaboração.  

Defende-se igualmente que as respostas as consultas eleitorais sejam veiculadas na forma de resoluções, assumindo assim um 

caráter vinculativo ao que seria uma espécie de precedente autorreferencial desta Corte Eleitoral. Com efeito, reconhecer esta 

configuração normativa as respostas a consultas eleitorais dotariam o processo de estabilidade jurídica, correspondendo ao que estabelece 

a nova sistemática processual adotada no Brasil a partir da vigência do Código de Processo Civil de 2015 e da Lei de Introdução ao 

Direito Brasileiro (LIDB), com as alterações promovidas pela Lei n. 13.655 de 2018.  

Outro ponto que se buscou consagrar nesta proposta refere-se a adoção definitiva da competência da Justiça Eleitoral para dirimir 

conflitos partidários. Defende-se que esta jurisdição especializada assuma, sem reservas, o protagonismo para solução destes litígios, 



 
      
GRUPO DE TRABALHO XI – JURISDIÇÃO ELEITORAL: POSSIBILIDADES, LIMITES E 
COMPETÊNCIAS   

                                REFORMA DA LEGISLAÇÃO ELEITORAL 
 

 4 

porquanto notória é a influencia de decisões partidárias cujos reflexos sempre atingem, em maior ou menor medida, a configuração do 

cenário eleitoral.  

Desta forma, especialmente após as reformas promovidas a partir de 2015, percebe-se a entronização  cada vez mais contundente 

de um direito partidário de viés publicista que reclama uma maior atenção do direito eleitoral, bem como a fiscalização e controle da 

Justiça Eleitoral, para que se possa realizar o tão almejado projeto de democracia intrapartidária, sem contudo, comprometer a autonomia 

da agremiação naquilo que se define como questão interna do seu mérito. 

Assim, tendo em vista que o Código Eleitoral de 1965 não trata de matéria partidária, o que só foi regulamentado em aspectos 

gerais na lei orgânica dos partidos politicos – LOPP- (Lei n. 5682/1971) e em alguns pontos na Lei Geral das Eleições- LGE- (Lei n. 

9504/97) defende-se que a matéria seja concentrada em capítulo próprio neste projeto de novo Código Eleitoral. De igual maneira, 

especificamente no que se refere a Justiça Eleitoral, sugere-se que na parte do código destinada a descrição das suas competencia seja 

atribuida de forma expressa o exercício desta jurisdição para solução dos litígios partidários.       

 

I- BASE LEGAL 
 
1 - Constituição da República Federativa do Brasil – 1988; 
2- Lei n° 4.737, de 15 de julho de 1965 - Código Eleitoral; 
3- Lei n° 9.096, de 19 de setembro de 1995 - Lei dos Partidos Políticos;  
4-Lei n° 9.504, de 30 de setembro de 1997 – Lei das Eleições; 
5- Regimento Interno do TSE; 
6- Resoluções e Consultas Eleitorais do TSE pertinentes ao tema. 
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II- CONTEXTUALIZAÇÃO, ANÁLISE E JUSTIFICATIVA DA PROPOSTA 

O modelo único de governança eleitoral judicial estabelecido no Brasil com a criação da justiça especializada, em 1932, possui 

peculiaridades na sua composição que lhe adjudica características singulares. Com efeito, adota-se no país um sistema único de 

coordenação e gerenciamento das eleições, cujas funções são protagonizadas por essa instituição. Por consequência, reconhece-se à 

Justiça Eleitoral uma série de competências adicionais que ultrapassam o mero exercício da atividade jurisdicional.  

Na verdade, como incumbe a esse órgão conduzir várias dimensões da experiência eleitoral, grande parte das suas atribuições 

são em essência tipicamente administrativas. Embora, de igual maneira, a Justiça Eleitoral não se descura da tarefa permanente de julgar 

litígios eleitorais, nem do dever de fiscalização e controle do processo exercido pelo juiz eleitoral através do poder de polícia para 

assegurar a lisura, moralidade e legitimidade do pleito. 

Desta forma, é correto afirmar que, em virtude das atividades de governança eleitoral, a jurisdição especializada desenvolve um 

papel de “justiça executiva”1, ou mesmo de “agência reguladora das eleições”. Sobre este aspecto, dissertam Elaine Harzheim Macedo e 

                                                 
1É o que explica Olivar Coneglian (2003, p. 57), na seguinte passagem: “No jargão da burocracia, costuma-se dizer que cada órgão público contém uma atividade 
meio e uma atividade fim. Nesse caso, pode-se dizer, de qualquer Tribunal, que ele exerce função administrativa como atividade meio para atingir sua atividade 
fim, que é o exercício da jurisdição: julgar. A Justiça Eleitoral é executiva de outra maneira. Ela tem uma atividade meio, que é sua própria administração, para 
atingir sua atividade fim: realizar as eleições. Enquanto todas as atividades fins de todos os órgãos da Justiça é julgar, ou exercer a jurisdição, a atividade fim da 
Justiça Eleitoral é realizar as eleições. Daí que a Justiça Eleitoral é o Poder Executivo das eleições. 

”. 
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Rafael Morgental Soares (2014, p. 275): 
A realização de tarefas administrativas pela justiça eleitoral é a maior responsável pelo seu volume de serviço. Com foco nestas 
atividades, poder-se-ia bem concluir que a Justiça Eleitoral é uma agência de eleições: ela zela pelo cadastro eleitoral, alistando os 
eleitores e os distribuindo em seções eleitorais; registra os partidos políticos que desejam disputar eleições; homologa as candidaturas 
(etapa que pode se judicializar); planeja e executa toda a votação informatizada, o que significa gerar softwares complexos, distribuir 
urnas eletrônicas, contar e divulgar os votos; e ainda controla e julga, como antes apontado (portanto, funções executivas e jurisdicionais 
que se agregam), a contabilidade eleitoral e partidária.  

Diante deste plexo variado de ações desenvolvidas sob a direção dessa justiça especializada, revela-se inequívoca a necessária 

presença, eficiência e expertise da instituição no processo eleitoral. Porém, de igual forma, cobra-se que na prática de tantas e tão 

diversificadas funções, esta jurisdição possa exercer o seu munus com prudência, segurança jurídica e autocontenção. 

Em alusão à competência executiva da Justiça Eleitoral ganham destaque as funções regulamentares e consultivas, especialmente 

desempenhadas pelo Tribunal Superior Eleitoral, que decorrem, precisamente, da atividade gerencial assumida por este órgão para 

formular regras e interpretações necessárias a fiel execução da legislação eleitoral.  

Portanto, desde a criação dessa justiça especializada, utiliza-se como padrão de exteriorização para suas decisões administrativas 

o modelo de resoluções eleitorais, com disposições normativas gerais para bem organizar e reger o pleito. Registra-se que todos os cinco 

códigos eleitorais atribuíram ao TSE a expedição de instruções que permitam a operacionalização a legislação, adotando, propondo ou 

sugerindo providências necessárias para a execução das eleições (VALE, 2009, p. 88). 

De igual maneira, já no Código Eleitoral de 1935 foi estabelecida a função consultiva desta jurisdição, que se manifesta na 

possibilidade dos Tribunais responderem questionamentos em tese sobre matéria eleitoral através de consultas formuladas por 
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autoridades públicas federais ou a direção nacional de partidos políticos, com o intuito de dirimir dúvidas acerca da legislação eleitoral 

ou emitir interpretações autênticas sobre temas controversos que possam desestabilizar a competição eleitoral. 

Na legislação atual, as funções regulamentares e consultivas do TSE se encontram descritas no artigo 23, incisos IX e XII, 

respectivamente do Código Eleitoral de 19652. Por outro lado, não há previsão legal correspondente acerca destas atribuições no texto 

constitucional de 19883, o que desperta a desconfiança de parte da doutrina eleitoralista sobre aludidas competências4. 

Entretanto, o ressentimento constitucional sobre a atividade regulamentar e consultiva da justiça eleitoral não é a principal crítica 

neste sentido. Na verdade, mesmo que justificadas implicitamente estas atribuições para o gerenciamento das eleições em decorrência da 

peculiar caracterização executiva desta instituição, ainda assim, muitas ressalvas são pertinentes a esta competência, pois, atualmente, 

                                                 
2 Art. 23 - Compete, ainda, privativamente, ao Tribunal Superior, (...) IX - expedir as instruções que julgar convenientes à execução deste Código; (...) XII - 
responder, sobre matéria eleitoral, às consultas que lhe forem feitas em tese por autoridade com jurisdição, federal ou órgão nacional de partido político. 
3Há quem defenda que na ordem pretérita estabelecida pela Carta de 1967, a função regulamentar decorria das atribuições descritas no artigo 137 e que por esta 
razão a não prescrição expressa desta competência na Constituição de 1988 configuraria uma espécie de “silencio eloquente”, revelando a intenção do legislador 
constituinte de não mais admitir essas funções à justiça eleitoral.  O texto do artigo 137 dispunha, in verbis: “Art. 137. A lei estabelecerá a competência dos juízes e 
Tribunais Eleitorais, incluindo entre as suas atribuições: I - o registro e a cassação de registro dos partidos políticos, assim como a fiscalização das suas finanças; II - a 
divisão eleitoral do País; III - o alistamento eleitoral; IV - a fixação das datas das eleições, quando não determinadas por disposição constitucional ou legal; V - o 
processamento e apuração das eleições e a expedição dos diplomas; VI - a decisão das argüições de inelegibilidade; VII - o processo e julgamento dos crimes eleitorais 
e os que lhes são conexos, bem como os de habeas corpus e mandado de segurança em matéria eleitoral; VIII - o julgamento de reclamações relativas a obrigações 
impostas por lei aos partidos políticos; e IX - a decretação da perda de mandato de senadores, deputados e vereadores nos casos do parágrafo único do artigo 152” 
(BRASIL, 1967). 
4A propósito, Eneida Desiree Salgado (2010, p. 288) chama atenção para a ausência de competência regulamentar prevista na Constituição Federal: se há previsão 
constitucional de competência normativa em relação à Justiça do Trabalho e de competência regulamentar do Conselho Nacional de Justiça, em matéria eleitoral a 
Constituição adota a estrita legalidade, afastando a criação de regras eleitorais fora do Parlamento. Não cabe, em caso algum, ao Poder Judiciário, seja pelo Supremo 
Tribunal Federal, seja pelo Tribunal Superior Eleitoral, “aprimorar” a legislação eleitoral e as instituições políticas, nem sequer expedir resoluções.  
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observa-se nesta seara inúmeros exemplos de Resoluções do TSE que ultrapassam a função meramente regulamentar5, transmutando-se 

em diplomas normativos primários, sem correlação a uma matriz legal originária. ´ 

Verifica-se, então, que esse poder normativo-regulamentar peculiar da Justiça Eleitoral vem favorecendo uma atuação além dos 

limites de competência do Judiciário, pois em algumas situações o Tribunal Superior Eleitoral inovou o ordenamento jurídico com 

resoluções decorrentes de procedimentos meramente administrativos6, bem como, por meio de respostas às Consultas eleitorais, deu 

interpretação criativa a diploma legal, no que era lacunoso, ou modificou paradoxalmente entendimento legal, doutrinário e 

jurisprudencial sobre questão consolidada7. 

Por outro lado, a ausência de previsão expressa na Constituição Federal sobre poder normativo conferido à Justiça Eleitoral 

deixa entrever que o fato de o Tribunal Superior Eleitoral elaborar resoluções cujo conteúdo exorbita a função meramente regulamentar, 

ou que modificam abruptamente as práticas e entendimentos já consolidados, atribuindo-lhe, desta forma, um comportamento nitidamente 

                                                 
5Na lição de Celso Antônio Bandeira de Mello (2007, p.333-334), a função regulamentar revela-se em “ato estritamente subordinado, isto é, meramente subalterno 
e, ademais, dependente de lei”. Assim, para ensina o autor que a distinção entre regulamento e lei “está em que a lei inova originariamente na ordem jurídica, 
enquanto regulamento não a altera [...]. É fonte primária do Direito, ao passo que regulamento é fonte secundária, inferior”. Portanto, ao dispor deste exercício, não 
se pode invadir a esfera legal, haja vista ser o regulamento apenas um complemento da lei, que não pode ser confundido com esta.  
6 Citam-se a título de exemplos as seguintes resoluções eleitorais com nítido caráter ativista: Resolução n. 20993/2002 do TSE sobre verticalização das coligações 
partidárias; Resolução n. 21702/2004 sobre a definição da quantidade de vereadores por municípios; Resolução n. 22610/2007 sobre perda de cargo por infidelidade 
partidária; Resolução n. 22175/2008 e Resolução n. 23376/2012 sobre prestação de contas eleitorais; Resolução n. 23389/2012 sobre a redefinição de vagas de 
parlamentares federais por estado.   
7 Observou-se que, por meio de respostas às consultas eleitorais, o TSE quebrou paradigmas de interpretação de forma abrupta, que passaram a ter efeitos normativos 
gerais com força de lei, pois foram transformadas em resoluções do Tribunal. Isto foi o que aconteceu, por exemplo, com as repostas à Consulta n. 715 sobre 
verticalização das eleições e a Consulta n. 1398 sobre fidelidade partidária, as quais resultaram na Resolução n. 20993/2002 e na Resolução n. 22.610/2007, 
respectivamente 
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ativista, não são produtos de um desenho institucional querido pela ordem constitucional inaugurada em 1988. Ao revés, percebe-se que 

essas ingerências se desenvolvem na esteira do crescente protagonismo judicial tão presente no constitucionalismo contemporâneo e se revelam 

de forma acentuada na jurisdição eleitoral em virtude de um fundamento moralista-corretivo, que se expõe de maneira bastante destacada neste 

ambiente.  

Desta forma, sendo o ativismo judicial eleitoral favorecido por estas peculiaridades singulares derivadas das funções executivas 

do modelo judicial de governança eleitoral e fomentado pelo fundamento moralista e corretivo sobre a política, reclama-se atenção 

redobrada dos operadores jurídicos, pois nestas condições o fenômeno se manifesta com características próprias de um pernicioso 

“ativismo a brasileiro”. Neste sentido, adverte Clarissa Tassinari (2013, p. 13), ao afirmar que este problema “é carregado de pragmatismo 

que torna a interferência judicial, nos moldes de um ativismo judicial à brasileira, perigosa, porque vinculada a um ato de vontade do 

julgador”.  

Verifica-se, portanto, que seja no exercício da função regulamentar ou da função consultiva, as críticas em relação a estas 

atuações da Justiça Eleitoral direcionam-se a necessária preservação da segurança jurídica, que nesta seara, de forma acentuada, 

representa a fidedigna expectativa do cidadão sobre as leis que regulam este sistema. 

Destarte, as regras eleitorais compõem o verdadeiro “esqueleto do regime democrático” (SALGADO, 2010, p.285), razão pela 

qual a legitimidade do procedimento que as origina é condição para a sua própria existência. Por consequência, as perturbações ao pleito 

agenciadas pela governança eleitoral nos inúmeros exemplos em que as funções regulamentar e consultiva do TSE foram escusas para 

prática ativista desta Corte ensejaram muitas censuras sobre a validade destas atividades, resultando em condenações quanto a 
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permanência destas atribuições no ordenamento. Neste sentido, citam-se como exemplos os Projetos de Lei Complementar n. 9/20158 e 

175/20209, ambos em trâmite no Congresso Nacional, cujo teor defende alteração no artigo 23 do Código Eleitoral para exclusão destas 

competências.  

Por outro lado, deve-se atentar às vantagens destas funções para o bom gerenciamento do processo eleitoral, especialmente em 

virtude da atividade executiva sui generis desta jurisdição especial. Mais que isto, defende-se que, caso sejam bem manejadas, aludidas 

atribuições podem revelar um valoroso potencial epistêmico para construção de um diálogo normativo institucional entre Judiciário e 

Legislativo, o que seria um inegável avanço para o amadurecimento do regime democrático no atual estágio em que se encontra o estado 

brasileiro.  

                                                 
8 PL nº 9/2015: Autor: Ricardo Barros – PP/PR; Ementa: Revoga o inciso XII do art. 23 e o inciso VIII do art. 30 da Lei nº 4.737, de 15 de julho de 1965 (Código 
Eleitoral). Dados Complementares: Revoga dispositivos que dão competência ao TSE e TRE para responder consultas sobre matéria eleitoral. 
9 PLC n. 175/2020. Autoria do Deputado Federal Filipe Barros (PSL-PR): Prevê que o poder regulamentar dos processos eleitorais é de competência do Congresso 
Nacional, revoga o art. 21 e os incisos IX e XVII, do art. 23, do Código Eleitoral brasileiro, e confere nova redação ao art. 105 da Lei 9.504/1997. 
O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º. O poder regulamentar dos processos eleitorais é de competência do Congresso Nacional 
Parágrafo único. Essa regulamentação dar-se-á por meio de Decreto Legislativo do Congresso Nacional. 
Art. 2º. Ficam revogados o art. 21 e os incisos IX e XVII, do art. 23, do Código Eleitoral do Brasil. 
Art. 3º. O caput do artigo 105, da Lei 9.504/1997, passa a vigorar com a seguinte redação: 

“Art. 105. Até o dia 5 de março do ano da eleição, o Tribunal Superior Eleitoral poderá expedir todas as instruções necessárias para a 
fiel execução desta lei, ouvidos, previamente, em audiência pública, os delegados ou representantes dos partidos políticos”. 
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Embora a reflexão sobre o possível diálogo dos poderes no Brasil ainda seja muito incipiente e pontual10, acredita-se que 

bastariam algumas mudanças normativas estratégicas e não traumáticas ao ordenamento jurídico constitucional/eleitoral para tornar 

possível um intercambio institucional, não necessariamente adversarial, entre a Justiça Eleitoral e o Congresso Nacional.  

Na verdade, considerando-se o fato de que tantos as resoluções como as respostas as consultas eleitorais possuem uma natureza 

normativa secundária e precária, o exercício legislativo ordinário do Parlamento seria, por si só, suficiente para interagir com estas 

disposições e normalmente revoga-las, sem maiores embaraços. Porém, a inegável perspectiva juriscêntrica que se vivencia no 

constitucionalismo contemporâneo, aliada as outras peculiaridades sobre o direito eleitoral brasileiro, especialmente reveladas no 

princípio da anterioridade eleitoral, tornam a superação legislativa destes atos administrativos judiciais inviáveis em um mesmo pleito 

eleitoral. 

Assim, mesmo após a tentativa de sistematização promovida com a Lei Geral da Eleições n. 9504/97, o ordenamento jurídico 

eleitoral permanece confuso, anárquico e instável. Destarte, constantemente, observa-se nos anos impares que o Congresso Nacional 

aprova novas minireformas eleitorais, as quais, muitas vezes, buscam exatamente superar resoluções e precedentes interpretativos do 

TSE difundidos no pleito pretérito, ou então, promovem novos experimentos casuísticos para o processo seguinte, sem levar em conta 

os mapas e mensagens constitucionais firmados na jurisprudência.   

                                                 
10Apenas nos últimos anos é que constitucionalistas e cientistas políticos nacionais preocupam-se em conjeturar como as instituições estatais podem cooperar para 
o sistema normativo. Entretanto, a discussão sobre o assunto geralmente refere-se à análise empírica de casos pontuais em que houve, de alguma forma, a interação 
entre a jurisdição constitucional e o legislativo.  
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Por outro lado, aludidas mudanças legais nem sempre são integralmente acolhidas pela Corte Eleitoral, já que não raro, estas 

são igualmente desconsideradas em resoluções ativistas- até mesmo contra legem- ou em precedentes judiciais advindos de suposta 

interpretação dinâmica e construtivista da sua jurisprudência nas respostas às consultas eleitorais.    

Estas trocas comunicativas possuem nítido caráter adversarial, o que desfavorece o direcionamento seguro das regras para o 

jogo eleitoral, contribuindo para que frequentemente se inicie o processo sem saber ao certo o que será valido para aquelas eleições.  

É por isso que se defende nesta proposta que sejam feitas alterações pontuais na legislação eleitoral com a finalidade de construir 

um novo arranjo normativo, plenamente compatível a ordem constitucional vigente, por meio do qual seja possível realizar uma interação 

dialógica e cooperativa entre a Justiça Eleitoral e o Congresso Nacional com o fomento de virtudes passivas e ativas para o processo, 

reveladas nas pontes construídas por esta integração.  

Assim, em que pese as já comentadas críticas sobre as resoluções e consultas do TSE, especialmente no que concerne ao 

comportamento ativista desta Corte favorecido por estas atribuições, entende-se que a melhor solução para esta patologia não é 

simplesmente excluir essas competências. 

Com efeito, tanto as resoluções como as respostas as consultas eleitorais são bastante úteis para a governança eleitoral. É através 

das instruções regulamentares que o TSE detalha e concretiza a lei no que for necessário para a sua prática efetiva durante as eleições. 

Da mesma forma, tem-se por meio das respostas às consultas um prestigioso meio de explicitar as questões tormentosas sobre direito 
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eleitoral, dotando o processo de segurança jurídica e agindo de forma preventiva para reduzir a litigiosidade no pleito11.  

Verifica-se, então, que por sua própria essência, as atribuições regulamentar e consultiva da Justiça Eleitoral são contínuas a 

atividade legislativa do Congresso Nacional, o que naturalmente enseja uma ponte de comunicação entre estes poderes. Por esta razão, 

ao invés de extirpar as resoluções e consultas, deve-se buscar alternativas para o uso adequado destes instrumentos, aproveitando-se do 

potencial de interação destes meios para promoção dialógica de um arcabouço normativo eleitoral legítimo, eficaz e estável.  

Portanto, na proposta ora apresentada, defende-se a reestruturação da atribuição normativa secundária da Justiça Eleitoral através 

de um processo administrativo de construção das resoluções eleitorais mais elaborado e participativo, com a definição de algumas balizas 

materiais e limites procedimentais para sua elaboração. Outrossim, defende-se igualmente que as respostas as consultas eleitorais sejam 

veiculadas na forma de resoluções, assumindo assim um caráter vinculativo ao que seria uma espécie de precedente autorreferencial da 

Corte Eleitoral.  

No que se refere, especificamente, a função consultiva exercida pelos Tribunais Eleitorais autorizada pelos artigos 23, XII e 30, 

VIII do Código de 1965, tem-se nesta perspectiva a possibilidade destas Cortes pronunciarem-se através de respostas oriundas de 

                                                 
11Neste sentido é a precisa defesa de Castilho na seguinte lição: “Ainda que a não vinculação do próprio Tribunal Superior Eleitoral às respostas por si exaradas 
esteja assentada no sistema jurídico-institucional, é irrefutável a afirmação de que as consultas possuem ampla utilidade na esfera eleitoral. Elas constituem 
verdadeiro atalho por meio do qual os legitimados podem, per saltum, obter a sinalizações do TSE sobre diversos temas de alta significação para as disputas políticas, 
beneficiando a todos os protagonistas do processo eleitoral (candidatos, partidos políticos, advogados, magistrados, agentes ministeriais, eleitores, jornalistas, 
analistas políticos, etc.). O Tribunal exerce, pois, autorizado pelo Código Eleitoral, papel “moderador” dos julgamentos vindouros das instâncias ordinárias da 
Justiça Eleitoral, contribuindo para a uniformização da jurisprudência dos 27 Tribunais Regionais Eleitorais e dos juízes eleitorais respectivos. Nas precisas palavras 
de José Jairo Gomes (2016, p. 83), ‘previnem-se, com efeito, litígios que poderiam afetar a regularidade e a legitimidade do pleito’. (CASTILHOS, 2018, p. 63-64)” 
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questionamentos sobre direito eleitoral, formulados em tese, quando, diante de lacunas ou obscuridade na lei ou jurisprudência, 

persistirem dúvidas pertinentes e relevantes sobre a matéria. 

O processo que veicula as consultas nos Tribunais não é litigioso, mas sim de caráter administrativo. No entanto, as respostas a 

essas consultas são equiparadas às jurisprudências, dando um norte de entendimento acerca do que pode ser objeto de uma contenda 

judicial.  

Ressalta-se, que na atual sistemática, aludidas manifestações não vinculam as demais instâncias, nem mesmo aquela que a 

pronunciou, a seguirem o pensamento estabelecido na proclamação do órgão consultado, razão pela qual a função consultiva não se 

confunde com exercício antecipado de jurisdição. Contudo, embora a rigor as respostas às consultas não vinculem o entendimento nela 

apregoado de forma cogente, é natural que essa interpretação oriente os players do processo eleitoral sobre o seu cumprimento, gerando 

legítimas expectativas sobre a sua aplicação.  

Destaca-se, então, mais uma peculiaridade singular da Justiça Eleitoral, pois através de referida função consultiva, alinhada a 

função regulamentar e a sua natural atividade jurisdicional, revela-se nesta instituição a estrutura de um órgão múltiplo, que ao mesmo 

tempo e sem qualquer constrangimento, pode editar normas eleitorais, responder aos questionamentos sobre a sua interpretação e julgar 

os litígios decorrentes desta aplicação, sem a cobrança de seguir o seu próprio entendimento exteriorizado anteriormente na resposta à 

consulta eleitoral12. 

                                                 
12 A título exemplificativo de como as diversas funções podem gerar insegurança jurídica, cita-se a seguinte referência de Horbach: “Na edição da Resolução 
23.405, para a disciplina dos registros de candidatura para as eleições de 2014, o TSE manteve expressamente a exigência de pagamento efetivo das multas eleitorais, 
até o registro, para fins de quitação eleitoral. Com essa orientação clara, partidos e candidatos avaliaram suas possibilidades, requereram ou não o registro de suas 
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Por esta razão, reclama-se que algumas alterações sejam procedidas em relação às Consultas Eleitorais, sob o risco de que, caso 

não modificadas, estas sejam contrárias aquilo que justifica a sua própria existência. Ou seja, ao invés de trazer estabilidade e previsão 

interpretativa sobre as regras eleitorais, as manifestações judiciais em consultas que lhe são formuladas acabam gerando instabilidade 

jurídica ao sistema. 

Portanto, defende-se mudanças em relação as consultas eleitorais que se iniciam com a necessária extinção desta competência 

aos Tribunais Regionais Eleitorais, na forma do que hoje é permitido pelo artigo 30, VIII do Código Eleitoral de 1965, promovendo-se 

a revogação de citado dispositivo para que esta se coloque como atribuição exclusiva do Tribunal Superior Eleitoral.   

Reconhecida a competência exclusiva do TSE para responder as consultas eleitorais, faz-se necessário também que se dote esta 

função de caráter vinculativo em relação aos demais órgãos que compõe esta justiça especializada, pois é verdade que as manifestações 

deste Tribunal possuem reconhecida adesão na jurisdição eleitoral, alterando constantemente o processo eleitoral a partir de 

entendimentos que são inaugurados por esta atividade formalmente precária de normatividade. Entretanto, por não ter aludido caráter 

vinculativo, a observância ou não destes precedentes interpretativos são utilizados ou mesmo afastados por uma opção voluntária e 

                                                 
candidaturas. E, tendo indeferidos os seus registros, avaliaram as possibilidades de formalização de recursos, muitos desistindo do pleito, encerrando as campanhas. 
Entretanto, julgando em setembro um recurso especial eleitoral, o TSE desprezou sua orientação normativa e passou a considerar que o pagamento posterior ao 
registro fazia com que o candidato preenchesse as condições de elegibilidade, dando nova interpretação ao disposto no § 10 do art. 11 da Lei 9.504. Ou seja, duas 
interpretações – uma derivada da função normativa e outra derivada da função jurisdicional – conflitantes, gerando instabilidade, violando a previsibilidade que é 
inerente à segurança jurídica. Pode-se afirmar, é verdade, que essa alteração foi efetuada em favor do direito do candidato, privilegiando o direito fundamental de 
participação na eleição, valorizando a cidadania passiva. Todavia, é inegável que se teve uma alteração da regra do jogo, que evidencia uma dissociação entre as 
interpretações do TSE no exercício de duas de suas funções. E há prejudicados, quais sejam, aqueles que confiaram na norma editada em março pelo TSE e que ou 
não se candidataram ou desistiram de suas candidaturas ante o indeferimento de seus registros por falta de quitação eleitoral” (HORBACH, 2016, p. 369). 
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excessivamente pragmática de discricionariedade exclusiva da própria Corte. Neste sentido, é a denúncia pertinente de Horbach:  
Outro aspecto que evidencia uma quebra da segurança jurídica, especialmente no que diz com a previsibilidade e com a proteção da 
confiança, das expectativas legítimas, é a relacionada ao caráter não vinculante das respostas dadas às consultas no âmbito do próprio 
Tribunal Superior Eleitoral. Ainda que a Corte tenha respondido uma questão em abstrato e em tese sobre determinada matéria, no 
exercício de sua função consultiva, nada lhe impõe seguir esse mesmo entendimento quando do exercício das funções juridicional ou 
administrativa; numa evidente dissociação de identidades, que se ignoram mutuamente. (HORBACH, 2016, p. 370) 

Com efeito, verificou-se na prática eleitoralista situações em que o TSE através da função consultiva rompeu com a compreensão 

sobre temas eleitorais e até mesmo constitucionais, porquanto elaborou respostas que destoavam do entendimento anteriormente 

solidificado por esta mesma Corte. Isto ocorre também por força da periodicidade e rotatividade dos magistrados que compõem este 

Tribunal, o que favorece as oscilações dessas decisões pretorianas, gerando ainda mais instabilidade ao já tão complexo arcabouço 

eleitoral. 

Também, em decorrência das distorções acima destacadas, percebeu-se na rotina eleitoral situações em que respostas as 

consultas desestabilizaram o pleito já em curso pela mudança abrupta de entendimentos consolidados, provocando frustações nas 

expectativas legítimas do cidadão e comprometendo a coerência sistêmica do ordenamento. 

Assim, neste mesmo diapasão, não se concebe que hajam respostas às consultas eleitorais capazes de promover viragens 

interpretativas fora do prazo da anualidade, pois a inobservância do limite temporal estabelecido no artigo 16 da Constituição Federal 

gera perturbações ao pleito, maculando a segurança jurídica que se exige em relevo para se definir as regras do jogo eleitoral13. 

                                                 
13 A propósito, defendendo este mesmo ponto de vista, já se manifestou o Ministro Gilmar Mendes no RE n. 637.485, com repercussão geral, julgado no plenário 
do STF em 1º-8-2012, nos termos do trecho abaixo destacado: Mudanças radicais na interpretação da Constituição devem ser acompanhadas da devida e cuidadosa 
reflexão sobre suas consequências, tendo em vista o postulado da segurança jurídica. Não só a Corte Constitucional, mas também o Tribunal que exerce o papel de 
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Entende-se, pois, que ao se reconhecer esta configuração vinculativa as respostas a consultas eleitorais, estar-se-ia dotando o 

processo eleitoral de estabilidade jurídica, correspondendo ao que estabelece a nova sistemática processual aplicada no Brasil a partir da 

vigência do Código de Processo Civil de 2015 e da Lei de Introdução ao Direito Brasileiro (LIDB), com as alterações promovidas pela 

Lei n. 13.655 de 2018, cuja nova redação estabelece uma cultura de precedentes autorreferencias também nas atividades normativas de 

caráter administrativo: Veja-se: 

Art. 30.  As autoridades públicas devem atuar para aumentar a segurança jurídica na aplicação das normas, inclusive por meio de 
regulamentos, súmulas administrativas e respostas a consultas.                      

Parágrafo único.  Os instrumentos previstos no caput deste artigo terão caráter vinculante em relação ao órgão ou entidade a que se 
destinam, até ulterior revisão. 

                                                 
órgão de cúpula da Justiça Eleitoral devem adotar tais cautelas por ocasião das chamadas viragens jurisprudenciais na interpretação dos preceitos constitucionais 
que dizem respeito aos direitos políticos e ao processo eleitoral. Não se pode deixar de considerar o peculiar caráter normativo dos atos judiciais emanados do TSE, 
que regem todo o processo eleitoral. Mudanças na jurisprudência eleitoral, portanto, têm efeitos normativos diretos sobre os pleitos eleitorais, com sérias repercussões 
sobre os direitos fundamentais dos cidadãos (eleitores e candidatos) e partidos políticos. No âmbito eleitoral, a segurança jurídica assume a sua face de princípio da 
confiança para proteger a estabilização das expectativas de todos aqueles que de alguma forma participam dos prélios eleitorais. A importância fundamental do 
princípio da segurança jurídica para o regular transcurso dos processos eleitorais está plasmada no princípio da anterioridade eleitoral positivado no art. 16 da 
Constituição. O STF fixou a interpretação desse art. 16, entendendo-o como uma garantia constitucional (1) do devido processo legal eleitoral, (2) da igualdade de 
chances e (3) das minorias (RE 633.703). Em razão do caráter especialmente peculiar dos atos judiciais emanados do TSE, os quais regem normativamente todo o 
processo eleitoral, é razoável concluir que a Constituição também alberga uma norma, ainda que implícita, que traduz o postulado da segurança jurídica como 
princípio da anterioridade ou anualidade em relação à alteração da jurisprudência do TSE. Assim, as decisões do TSE que, no curso do pleito eleitoral (ou logo após 
o seu encerramento), impliquem mudança de jurisprudência (e dessa forma repercutam sobre a segurança jurídica), não têm aplicabilidade imediata ao caso concreto 
e somente terão eficácia sobre outros casos no pleito eleitoral posterior13. Trechos do voto do Ministro Gilmar Mendes no RE 637.485, rel. Min. Gilmar Mendes, 
julgamento em 1º-8-2012, Plenário, DJE de 21-5-2013, com repercussão geral. Disponível em:< http//www.stf.jus.br>. Acesso em: 20 março. 2021. 
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Desta forma, o novel caráter vinculativo conferido as respostas a consultas eleitorais enseja nesta proposta que se restabeleça 

em relação a estas manifestações a forma jurídica de resoluções eleitorais, tal qual se processava antes da alteração do §3 do artigo 25 do 

Regimento Interno da Corte Eleitoral promovida pela Resolução n. 23.308/2010 do TSE.  

Também inspirados no que prescreve a cultura dos precedentes que se forma do direito processual brasileiro, admite-se a revisão 

e superação da resolução interpretativa de caráter vinculativo do TSE para adoção de um novo precedente interpretativo, desde que 

enfrentados no processo sobre a sua deliberação os argumentos que definiram a ratio decendi do entendimento anterior.  

Promovidas estas mudanças, mostra-se bastante plausível que se possa reconhecer nas espécies de resoluções eleitorais de caráter 

regulamentar e interpretativo valorosas virtudes ativas à Justiça Eleitoral, pois se revelariam nestas atividade qualidades capazes de 

promover maior dinamicidade ao processo eleitoral para atender às necessidades de uma governança célere e eficiente na administração 

e correção do pleito, sem desatender a necessária legitimidade no procedimento e a segurança jurídica. 

Com efeito, dentre as possibilidades normativas, as resoluções são capazes de apresentar quadros ou esquemas regulatórios que 

provoquem e instiguem a produção legislativa. Porém, ressalte-se que nesta condição a matéria deverá ser meramente complementar e 

secundária à lei. Assim, jamais esses instrumentos deverão criar obrigações, restringir direitos ou, de qualquer outra forma, inovar o 

ordenamento haja vista sua competência ser meramente complementar e secundária à lei.  

O que não se admite é que o Tribunal Superior Eleitoral se arrogue da função normativa primária e legisle por meio de resoluções 

feitas em deliberações meramente administrativas, com a justificativa de funcionar como contrapeso a vácuo legislativo deliberado. Isto 

porque a inação do Parlamento, frequentemente sentida em questões de reforma político-eleitoral, dificilmente é produto da indiferença 
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do legislador14. 

Da mesma maneira, a possibilidade de realizar consultas ao Tribunal Superior Eleitoral é capaz de ensejar uma abertura de 

diálogo entre Judiciário e Legislativo, sem representar a supremacia de um poder sobre o outro, na medida em que o precedente 

interpretativo não vincula o Congresso Nacional, que pode superá-lo através de uma lei. 

Decerto, a grande vantagem em fazer uso de virtudes ativas por meio de consultas ao TSE é vislumbrar, a partir das respostas, 

a abertura para o debate estimulado com a abordagem judicial preliminar, no qual os legisladores poderão interagir com a opinião pública e 

formular vários esquemas regulatórios consistentes no “mapa do caminho constitucional”. Nesta perspectiva, a manifestação da Corte Eleitoral 

apenas iniciaria a discussão, mas sem a ambição de lançar a “última palavra” sobre a questão, nem de sufocar as possíveis interações criativas 

que podem emergir do diálogo com o Legislativo. 

Contudo, tendo em vista as questões peculiares ao tempo do processo eleitoral, faz-se necessário que as integrações dialógicas do 

TSE com o Congresso Nacional sejam repensadas para que possam se tornar efetivas e seguras sem causar perturbações ao pleito. Neste 

sentido, considerando-se que pelo texto do artigo 105 da Lei 9504/97 as resoluções podem ser expedidas até 05 de março do ano eleitoral, 

enquanto que a lei para ser aplicada nas eleições devem ter sido publicadas ao menos até um ano antes do escrutínio, por força do artigo 16 da 

Constituição Federal, torna-se, então, ineficaz uma eventual superação legislativa de resoluções eleitorais através de leis ordinárias, leis 

                                                 
14 Destarte, basta observar inúmeros projetos de lei e emendas à constituição em trâmite no Congresso Nacional para se perceber que o arcabouço político-legal é 

sempre palco de intensos debates e deliberações no parlamento brasileiro. Assim, eventuais dificuldades em se promover mudanças na legislação eleitoral podem 
decorrer do difícil consenso em algumas questões levantadas. Outrossim, percebe-se que, diante de pautas extremamente controversas, o legislativo estabiliza o 
status quo.   
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complementares, ou até mesmo de emenda à Constituição, porquanto estas não poderão ser aplicadas no pleito15.  

No cenário acima descrito, tem-se o predomínio de um regulamento judicial de natureza meramente administrativa condicionando 

um pleito com regras que inovam de formar primária o ordenamento, a despeito de sobre este mesmo ato ter existido posterior manifestação 

legislativa contrária. Revela-se, assim, uma verdadeira anomalia jurídica em que disposição de caráter precário e secundário prevalece sobre a 

lei, quiçá, até mesmo sobre uma emenda à constituição. 

Portanto, para que haja um controle dinâmico sobre as resoluções eleitorais que exorbitam a função regulamentar, posicionando-se 

de forma ativista em um pleito eleitoral, faz-se necessário a adoção de um instrumento de superação legislativa que se mostre eficaz ao 

enfrentamento da questão, sem comprometer o princípio da anterioridade eleitoral. Neste sentido, contra aludida patologia jurídica defende-se 

o uso de uma espécie cuja essência se mostra como verdadeiro remédio constitucional apto a assegurar ao Parlamento a integridade e dignidade 

de sua competência normativa primária: o decreto legislativo. 

Com efeito, o decreto legislativo, nos termos do que disciplina o Art. 49, V e XI da Constituição Federal, apresenta-se como 

instrumento hábil para enfrentar resoluções eleitorais que superem os limites da sua função meramente regulamentar e exorbitem a atribuição 

normativa primária do Poder Legislativo. Veja-se: 

                                                 
15Para bem ressaltar a problemática desta questão, relembra-se que em 26 de fevereiro de 2002, a Corte eleitoral baixou a Resolução de n. 20993, inovando o 

ordenamento com a exigência da verticalização das coligações estaduais com as alianças partidárias feitas a nível nacional, a qual foi aplicada nas eleições daquele 
mesmo ano. Entretanto, quando promulgada a reação legislativa em 2006 através da Emenda Constitucional n. 52, esta não pôde ser adotada no pleito deste ano em 
razão do princípio da anterioridade eleitoral. Não faz sentido, portanto, que a regra da anualidade incida em uma emenda à Constituição, mas não produza efeitos 
contra uma resolução. 
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Art. 49. É da competência exclusiva do Congresso Nacional. 

(...) 
V – sustar os atos normativos do Poder Executivo que exorbitem do poder regulamentar ou dos limites de delegação legislativa; (...) 

XI- Zelar pela preservação de sua competência legislativa em face da atribuição normativa dos outros poderes” (BRASIL, 1988). 

Em que pese estas disposições constitucionais, o Supremo Tribunal Federal tem entendido que não é possível o uso do decreto 

legislativo contra resoluções eleitorais ativistas, pois nos termos do entendimento consolidado no julgamento da ADC n. 3316, por 

disposição expressa do art. 49, V da Constituição, o decreto legislativo só poderia ser usado para sustar atos normativos do Executivo, 

inadmitindo-se a espécie uma interpretação extensiva que direcione o uso deste remédio a atos do Poder Judiciário. Entretanto, como já 

exposto, a governança eleitoral com atribuições nitidamente executivas, rotineiramente se utiliza de forma típica de poder regulamentar 

semelhante ao que é conferido ao Poder Executivo, o que, somado ao protagonismo judicial de ordem pragmática e moralista versado 

por essa jurisdição especializada, frequentemente exorbita os limites desta atribuição secundária. 

Desta forma, data vênia, o posicionamento do STF na ADC n. 33, entende-se que sob o aspecto sistemático e teleológico, nada 

impediria uma interpretação extensiva do artigo 49, V da Constituição para se admitir a reação do Parlamento via decreto legislativo 

diante de resoluções eleitorais ativistas do TSE. A propósito, convém destacar que já tramitaram Projetos de Emenda à Constituição 

                                                 
16 Na oportunidade, referida ADC n. 33 pugnou pela declaração de constitucionalidade do decreto legislativo n. 424/2013 aprovado pela Câmara dos Deputados, 
que intentava suspender os efeitos da Resolução n. 23.389/2013 do TSE, cujo texto regulava uma nova distribuição de vagas de parlamentares federais por estado. 
Referido ato da Corte eleitoral tinha nítido caráter ativista, pois, tal qual dispõe expressamente o § 1 do artigo 45 da Constituição, a repartição de vagas de deputados 
federais por estados deverá ser estabelecida por lei complementar. 
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visando expor de forma expressa esta competência17.  

Contudo, ainda que não se tenha aprovado esta mudança formal no texto do artigo 49, V da Constituição Federal- nem se 

pretenda defender este ponto no presente momento, porquanto estejam em análise prioritária as proposições de caráter 

infraconstitucional- entende-se que esta discussão sobre uso do decreto legislativo como controle político normativo do Congresso 

Nacional não pode ser desprezada, pois a previsão deste meio para assegurar a competência normativa do Legislativo é também a garantia 

para que se possa defender a manutenção das funções regulamentar e consultiva da Justiça Eleitoral.   

Destarte, revela-se nesta circunstância o uso de instrumento eficaz para enfrentar as distorções práticas de resoluções ativistas 

do TSE, funcionando tanto como uma espécie de controle político como para a abertura de uma via dialógica de interação com o 

Congresso Nacional, capaz de viabilizar uma reação legislativa útil para o processo eleitoral ainda em curso. 

Entende-se, pois, que a rigor não seria necessária uma mudança formal no texto constitucional para se admitir nesta hipótese o 

manejo do decreto legislativo, porquanto, senão por aplicação extensiva do artigo 49, V da Constituição, fundamenta-se o emprego deste 

instrumento no artigo 49, XI, que na sua redação expressa prescreve o uso desse mecanismo como meio apto a zelar pela competência 

                                                 
17Foi o que aconteceu ainda em 2011, quando o então Deputado Federal Nazareno Fonteles (PT-PI) apresentou a PEC n. 03/2011 na qual se defendia, precisamente, 
a mudança do texto do inciso V do artigo 49, que passaria a ser formulado nos seguintes termos:  

Art. 49. É da competência exclusiva do Congresso Nacional  
[...]  
V – sustar os atos normativos dos outros poderes que exorbitem do poder regulamentar ou dos limites de delegação legislativa; 
(BRASIL, 1988, grifou-se).  
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legislativa do Parlamento em face da atribuição normativa dos outros poderes18. 

Ressalte-se que ao contrário do que se propagou na imprensa e nas críticas a respeito desta PEC feitas de maneira bastante 

contundente, inclusive, por Ministros do Supremo Tribunal, o uso do decreto legislativo como instrumento dialógico e meio de controle 

político contra atos que exorbitem apenas a função regulamentar oriunda dos Tribunais, mas sem atingir decisões de caráter jurisdicional.  

Portanto, nesta perspectiva o decreto legislativo não subverte a organização e a independência dos poderes, mas ao contrário 

disto, restabelece a competência normativa primária, típica do Legislativo. 

Assim sendo, por entender que a análise sistemática do artigo 49, incisos V e XI da Constituição são suficientes para reconhecer 

o uso do decreto legislativo como meio apto para garantir a função normativa primária do Congresso Nacional em matéria de direito 

eleitoral, defende-se o uso deste instrumento para sustar os efeitos de resoluções do TSE, quando estas se coloquem de forma ativista no 

ordenamento jurídico, ultrapassando os limites instrutórios, secundários e precários desta espécie, pois se reconhece nesta medida o único 

meio de reação legislativa eficaz para impedir que um ato administrativo possa se sobrepor em um determinado pleito eleitoral a uma 

lei. 

                                                 
18 Na verdade, como chegou a ser pontuado pelo autor da PEC n. 03/2011 na ocasião da exposição de motivos desta proposição, o objetivo da mudança na dicção 
do artigo 49, V da Constituição tinha apenas uma pretensão ratificadora e didática, para que, especialmente diante da redundância do inciso XI, fosse possível 
preencher uma lacuna textual do referido inciso V, evidenciado com veemência algo que já estaria por si só bastante claro, mas que não é aceito pela jurisprudência, 
especialmente neste ambiente de hipertrofia do judiciário brasileiro, em que a ação regulamentar e normativa praticada por alguns Tribunais, notadamente o TSE, 
revelava-se de forma marcadamente ativista.  
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Ressalte-se, mais uma vez, que nesta perspectiva, não se visa atacar ou enfraquecer o Poder Judiciário, pois em hipótese alguma 

o decreto legislativo será manejado contra uma decisão jurisdicional, mas apenas em relação às atribuições de caráter administrativo que 

exorbitem os seus limites normativos secundários. Ademais, mesmo sendo direcionado apenas à atividade regulamentar, tem-se no 

decreto legislativo um meio de controle bastante razoável entre os poderes, porquanto nestas circunstancias não há uma revogação 

sumária do ato judicial em si, nem mesmo uma supressão de autoridade do Tribunal, já que não se apresentam novas regras substituindo 

a resolução eleitoral, mas apenas afasta-se do pleito, através da suspensão de sua eficácia, aqueles dispositivos da instrução normativa 

que se apresentem ativistas.  

Nesta condições, o decreto legislativo, dado o seu com efeito meramente negativo, somente aparta do processo em curso a 

aplicação de regulamento ativista nas eleições, mas sem que se comprometa a segurança jurídica do ordenamento e a integridade do 

princípio da anterioridade eleitoral, pois com a suspensão da resolução retoma-se o status quo separando-se do pleito apenas a regra que 

foi criada pelo ato contestado. 

Portanto, o decreto legislativo funcionaria como um controle político excepcional utilizado apenas em face de resoluções 

eleitorais que exorbitem os limites da sua competência regulamentar. Neste sentido, a mera garantia da plausibilidade de uso deste 

remédio legal contra estas distorções patológicas favoreceria, de forma conciliatória, a própria manutenção das funções regulamentar e 

consultiva da Justiça Eleitoral.  

Além disto, assegurando-se a probabilidade de uma reação legislativa eficaz ainda no mesmo pleito eleitoral, torna-se crível 

“mudar a chave” na maneira de encarar estas competências do TSE, atenuando-se as desconfianças quanto à adequação destas medidas, 

para então passar a reconhece-las como virtudes ativas da justiça especializada, cuja capacidade epistêmica enseja dinamicidade, 
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eficiência e integração do sistema eleitoral, sem ameaças ao regular protagonismo normativo do Congresso Nacional. 

Da mesma forma, presume-se que a mera possibilidade de uso potencial do decreto legislativo como mecanismo de controle em 

face de regulamentos ativistas seja, por si só, capaz de provocar na Corte eleitoral um comportamento judicial mais prudente e domado 

no conteúdo destas deliberações, contribuindo, sobremaneira, para refrear a posição juriscêntrica deste Tribunal pela adoção de virtudes 

passivas na sua racionalidade através de uma linguagem minimalista.  

Conforme já afirmado, a rigor, não são necessárias mudanças expressas no texto constitucional para o uso potencial do decreto 

legislativo contra as manifestações da justiça eleitoral que em suas atribuições administrativas exorbitem os limites da função 

regulamentar.  

Entretanto, sendo possível a revisão das competências regulamentares e consultivas da Justiça Eleitoral prescritas no atual 

Código nos incisos VIII e XII do artigo 23 do Código Eleitoral, sugere-se que sejam expressas nesta nova sistematização legal algumas 

balizas que auxiliem na construção de resoluções e precedentes interpretativos do Tribunal de maneira mais participativa e deferente aos 

players do processo eleitoral.  

Tendo-se como norte o protótipo inicial do Projeto do Novo Código Eleitoral, as mudanças legais que ora se defende como 

alternativa possível para revisão das funções regulamentares e consultivas da Justiça Eleitoral deverão estar dispostas no início do 

Capítulo III que irá tratar sobre “Administração e Organização das Eleições”, especialmente no artigo inicial quando será estabelecida 

as “Competências da Justiça Eleitoral”.  

Na oportunidade, as funções regulamentar e consultiva podem ser redigidas nos seguintes termos:     
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Caput do Artigo: Compete ao Tribunal Superior Eleitoral, no exercício da função executiva que lhe é pertinente 
para a organização e direção das eleições, a possibilidade de expedir resoluções para o fiel implemento das medidas 
necessárias ao gerenciamento do pleito e a correta aplicação da legislação eleitoral. 

§ 1: As Resoluções Eleitorais, na condição de atos normativos de caráter secundário, não restringem, nem criam 
novas obrigações e condições jurídicas para o exercício de um direito, ou mesmo estabelecem sanções distintas das 
previstas em lei, devendo ser a estas subordinadas e dependentes, podendo se apresentar como: 

I- Resoluções Funcionais Intestinas - disciplinam regimentos internos, provimentos funcionais e demais atos 
normativos concretos referentes às atividades administrativas intestinas da Justiça Eleitoral; 

II- Resoluções Eleitorais strictu sensu de caráter regulamentar geral-  disciplinam medidas e instruções concretas 
relacionadas às eleições, visando dar fiel cumprimento a lei eleitoral; 

III- Resoluções Eleitorais Consultivas- difundem precedentes interpretativos autorreferenciais do Tribunal 
extraídos de respostas obtidas nas consultas a estes formuladas, em tese, por Autoridade Federal ou Diretório 
Nacional de Partido Político.  

§ 2: Com exceção da hipótese prevista no inciso I do § 1, que também deverão ensejar regulação pelos Tribunais 
Regionais em suas atividades administrativas intestinas, às Resoluções Eleitorais de caráter geral e abstrato serão 
de competência exclusiva do Tribunal Superior Eleitoral e devem vincular ao seu cumprimento obrigatório as 
demais instancias e órgãos da Justiça Eleitoral.    

§3: As Resoluções Eleitorais serão elaboradas em processo administrativo estabelecido pelo Regimento Interno do 
Tribunal Superior Eleitoral, que deverá prever a participação e oitiva do Procurador Geral Eleitoral, de 
Representantes da Câmara e do Senado Federal designados pelas suas mesas para este fim, de Representantes e/ou 
Delegados dos Diretórios Nacionais de Partidos Políticos, em Audiência Pública previamente designada e 
amplamente divulgada nos meios oficiais de comunicação desta justiça especializada. 
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§ 4: Serão igualmente permitidas a participação na Audiência Pública de organizações, associações ou outras 
entidades civis que demonstrem interesse sobre a matéria a ser deliberada, podendo ser disponibilizada a palavra a 
estes entes mediante solicitação prévia e autorização do Relator, sendo também possível ao Tribunal nesta mesma 
oportunidade que se faça convocação e oitiva de autoridade na condição de Amicus Curiae.  

§ 5: As Resoluções Eleitorais strictu sensu que se destinam a expedir instruções de caráter regulamentar para serem 
aplicadas nas eleições devem ser aprovadas e publicadas nos meios oficiais de comunicação até o dia 05 de março do 
ano em que irá ocorrer o pleito.  

§ 6: No período que compreende a anterioridade eleitoral, as respostas as Consultas Eleitorais não criam precedentes 
interpretativos para as eleições seguintes, ante o risco de antecipação, por esta Corte Superior, de conclusões 
jurídicas relacionadas a possíveis demandas futuras. 

§ 7: Para que sejam admissíveis as Consultas formuladas, em tese, ao Tribunal Superior Eleitoral a demanda deve 
ser clara e objetiva, versando sobre matéria de direito eleitoral cuja dúvida seja pertinente, relevante e que não 
envolva questão com posicionamento jurisprudencial já consolidado por esta Corte ou pelo Supremo Tribunal 
Federal, a não ser que o fundamento jurídico sobre o tema tenha sido alterado por mudanças na própria legislação.  

§ 8: Os precedentes oriundos das consultas eleitorais podem ser revisados através de incidente processual específico 
com procedimento administrativo deliberativo semelhante ao da criação das Resoluções Eleitorais, no qual as razões 
argumentativas para superação da interpretação vinculativa devem se concentrar no enfrentamento da ratio decendi 
preconizadas anteriormente pelo Tribunal. 

§ 9: As Resoluções Eleitorais não vinculam o Poder Legislativo, condicionando-se aos limites da função regulamentar 
e a interpretação não-criativa do direito eleitoral, que caso sejam exorbitados, podem ter sua eficácia imediatamente 
suspensa por decreto legislativo, restabelecendo, na hipótese, os preceitos normativos anteriores aos dispositivos 
afastados para aplicação no pleito eleitoral em referência.  
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III – TABELA COM AS PROPOSIÇÕES DE REFORMA 

 
 JURISDIÇÃO ELEITORAL: POSSIBILIDADES, LIMITES E COMPETÊNCIAS 

LEI ATUAL RESOLUÇÃO TSE ANÁLISE E JUSTIFICATIVA ORIGEM DA PROPOSTA TEXTO PROPOSTO 

1 Código Eleitoral 
Art. 23 - Compete, ainda, 

privativamente, ao Tribunal 
Superior,  

[…] 
IX - expedir as instruções 
que julgar convenientes à 
execução deste Código; 

 
[…] 

 
XII - responder, sobre 

matéria eleitoral, às 
consultas que lhe forem 

feitas em tese por autoridade 
com jurisdição, federal ou 
órgão nacional de partido 

político; 

 Defende-se que em um só artigo, 
localizado no início do Capítulo III que 
irá tratar sobre “Administração e 
Organização das Eleições”, 
especialmente no artigo inicial quando 
será estabelecida as “Competências da 
Justiça Eleitoral”, tal qual 
esquematizado no protótipo inicial deste 
Código, que sejam estruturadas em 
conjunto as funções regulamentar e 
consultiva da Justiça Eleitoral. Neste 
sentido, apresentam-se três formas 
distintas de resoluções eleitorais 
descritas nos incisos do parágrafo 
primeiro deste artigo, conforme as suas 
circunstâncias de uso, atentando-se, em 
todas as formas, a natureza normativa 
secundária desta espécie.  

 

 

Proposta originária do GT 
 

Caput do Artigo: Compete ao 
Tribunal Superior Eleitoral, no 
exercício da função executiva 
que lhe é pertinente para a 
organização e direção das 
eleições, a possibilidade de 
expedir resoluções para o fiel 
implemento das medidas 
necessárias ao gerenciamento do 
pleito e a correta aplicação da 
legislação eleitoral. 

§ 1: As Resoluções Eleitorais, na 
condição de atos normativos de 
caráter secundário, não 
restringem, nem criam novas 
obrigações e condições jurídicas 
para o exercício de um direito, 
ou mesmo estabelecem sanções 
distintas das previstas em lei, 
devendo ser a estas 
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subordinadas e dependentes, 
podendo se apresentar como: 

I- Resoluções Funcionais 
Intestinas - disciplinam 
regimentos internos, 
provimentos funcionais e 
demais atos normativos 
concretos referentes às 
atividades administrativas 
intestinas da Justiça Eleitoral; 

II- Resoluções Eleitorais strictu 
sensu de caráter regulamentar 
geral-  disciplinam medidas e 
instruções concretas 
relacionadas às eleições, 
visando dar fiel cumprimento a 
lei eleitoral; 

III- Resoluções Eleitorais 
Consultivas- difundem 
precedentes interpretativos 
autorreferenciais do Tribunal 
extraídos de respostas obtidas 
nas consultas a estes 
formuladas, em tese, por 



 
      
GRUPO DE TRABALHO XI – JURISDIÇÃO ELEITORAL: POSSIBILIDADES, LIMITES E 
COMPETÊNCIAS   

                                REFORMA DA LEGISLAÇÃO ELEITORAL 
 

 30 

Autoridade Federal ou Diretório 
Nacional de Partido Político.  

 
  

 
 

2 Código Eleitoral  
 

Art. 30. Compete, ainda, 
privativamente, aos 
Tribunais Regionais: [...] 
 
VIII - responder, sobre 
matéria eleitoral, às 
consultas que lhe forem 
feitas, em tese, por 
autoridade pública ou 
partido político; 

Art. 25, § 3 do Regimento 
Interno do TSE 

 
Art. 25, § 3º-  Os feitos serão 
numerados, e as decisões 
serão lavradas sob o título de 

Resolução 23.308/2010 do 
TSE 

Defende-se no § 2 deste artigo que as 
resoluções eleitorais que regulam o 
pleito e que veiculam respostas as 
consultas eleitorais sejam vinculativas a 
todos os órgãos e instancias da justiça 
eleitoral, mas sua elaboração deverá ser 
de competência exclusiva do Tribunal 
Superior Eleitoral, o que resulta na 
revogação do Art. 30, VIII do atual 
Código e do § 3, artigo 25 do Regimento 
Interno do TSE. 

 

Proposta originária do GT § 2: Com exceção da 
hipótese prevista no inciso I 
do § 1, que também deverão 
ensejar regulação pelos 
Tribunais Regionais em 
suas atividades 
administrativas intestinas, 
às Resoluções Eleitorais de 
caráter geral e abstrato 
serão de competência 
exclusiva do Tribunal 
Superior Eleitoral e devem 
vincular ao seu 
cumprimento obrigatório 
as demais instancias e 
órgãos da Justiça Eleitoral. 
 
Revogam-se a competência 
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acórdão, reservando-se o 
termo resolução àquelas 
decisões decorrentes do 
poder regulamentar do 
Tribunal e nas hipóteses em 
que o Plenário assim o 
determinar, por proposta do 
relator. 

estabelecida no Artigo 30, 
VIII do Código Eleitoral e o 
§3, Art. 25 do Regimento 
Interno do TSE. 

3 Art. 105 da Lei 9.504/1997 
(LGE) 

Art. 105 - Até o dia 5 de 
março do ano da eleição, o 
Tribunal Superior Eleitoral, 
atendendo ao caráter 
regulamentar e sem 
restringir direitos ou 
estabelecer sanções distintas 
das previstas nesta Lei, 
poderá expedir todas as 
instruções necessárias para 
sua fiel execução, ouvidos, 
previamente, em audiência 
pública, os delegados ou 
representantes dos partidos 
políticos. 
 

 Pertinente ao processo administrativo 
para elaboração das resoluções 
eleitorais, recomenda-se que as 
disposições específicas sobre este 
procedimento sejam estabelecidas no 
Regimento Interno do TSE, 
promovendo-se neste diploma as 
modificações que sejam necessárias a 
adoção das balizas normativas reguladas 
neste código, que buscam promover na 
construção de resoluções e precedentes 
interpretativos do Tribunal uma 
sistemática com reconhecido potencial 
deliberativo pela abertura de um 
procedimento mais participativo e 
deferente aos players do processo 
eleitoral. 

No que se refere ao aspecto temporal, 
defendeu-se na proposta para as 
Resoluções Eleitorais strictu sensu que 

Proposta originária do GT §3: As Resoluções Eleitorais 
serão elaboradas em processo 
administrativo estabelecido pelo 
Regimento Interno do Tribunal 
Superior Eleitoral, que deverá 
prever a participação e oitiva do 
Procurador Geral Eleitoral, de 
Representantes da Câmara e do 
Senado Federal designados 
pelas suas mesas para este fim, 
de Representantes e/ou 
Delegados dos Diretórios 
Nacionais de Partidos Políticos, 
em Audiência Pública 
previamente designada e 
amplamente divulgada nos 
meios oficiais de comunicação 
desta justiça especializada. 

§ 4: Serão igualmente 
permitidas a participação na 
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se destinam a expedir instruções de 
caráter regulamentar para serem 
aplicadas nas eleições, que estas sejam 
aprovadas e publicadas nos meios 
oficiais de comunicação até o dia 05 de 
março do ano em que irá ocorrer o 
pleito. Ou seja, manteve-se o prazo 
estipulado no artigo 105 da Lei 9504/97, 
trazendo este texto de forma expressa ao 
Código Eleitoral.   

 

Audiência Pública de 
organizações, associações ou 
outras entidades civis que 
demonstrem interesse sobre a 
matéria a ser deliberada, 
podendo ser disponibilizada a 
palavra a estes entes mediante 
solicitação prévia e autorização 
do Relator, sendo também 
possível ao Tribunal nesta 
mesma oportunidade que se faça 
convocação e oitiva de 
autoridade na condição de 
Amicus Curiae.  

§ 5: As Resoluções Eleitorais 
strictu sensu que se destinam a 
expedir instruções de caráter 
regulamentar para serem 
aplicadas nas eleições devem ser 
aprovadas e publicadas nos 
meios oficiais de comunicação 
até o dia 05 de março do ano em 
que irá ocorrer o pleito.  

 

Complementa-se o texto do 
artigo 105 da Lei 9504/97, 
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trazendo esta matéria para o 
Código Eleitoral.  

 
4   Em relação as Resoluções 

Interpretativas oriundas das respostas as 
consultas eleitorais, lançou-se nesta 
proposta a previsão do que foi 
consignado na Consulta nº 0600598-
66/DF, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 
4.10.2018- na qual se concluiu que é 
“inviável a manifestação em consultas 
durante o período eleitoral, ante o risco 
de antecipação, por esta Corte Superior, 
de conclusões jurídicas relacionadas a 
possíveis demandas futuras”. 

 

Proposta originária do GT § 6: No período que compreende 
a anterioridade eleitoral, as 
respostas as Consultas Eleitorais 
não criam precedentes 
interpretativos para as eleições 
seguintes, ante o risco de 
antecipação, por esta Corte 
Superior, de conclusões 
jurídicas relacionadas a 
possíveis demandas futuras. 

 

5   Consagrando entendimentos já firmados 
pelo Tribunal, defende-se no § 7 que o 
questionamento formulado, em tese, na 
consulta eleitoral seja referente a 
matéria eleitoral e seja fundado em 
dúvida pertinente, relevante e inédita a 
jurisprudência da Corte. Conforme 
entendimento solidificados nos 
seguintes trechos de precedentes:  

Proposta originária do GT § 7: Para que sejam admissíveis 
as Consultas formuladas, em 
tese, ao Tribunal Superior 
Eleitoral a demanda deve ser 
clara e objetiva, versando sobre 
matéria de direito eleitoral cuja 
dúvida seja pertinente, relevante 
e que não envolva questão com 
posicionamento jurisprudencial 
já consolidado por esta Corte ou 
pelo Supremo Tribunal Federal, 
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# Consulta nº 172450, Rel. Min. Gilson 
Dipp, DJE de 24.2.2012 “os parâmetros 
para o conhecimento das consultas 
devem ser extremamente rigorosos, 
sendo imprescindível que os 
questionamentos sejam formulados em 
tese e, ainda, de forma simples e 
objetiva, sem que haja a possibilidade 
de se dar múltiplas respostas”. 

# Consulta nº 0600452-25/DF, Rel. 
Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, 
DJe de 29.6.2018 “evidenciada a 
ausência de clareza e de objetividade 
nas indagações propostas, exigidas para 
o enfrentamento das questões no âmbito 
desta Corte Superior, é inviável o 
conhecimento da consulta, por 
comportar mais de uma interpretação”. 
 

# Consulta nº 0600252-18/DF, Rel. 
Min. Rosa Weber, DJe de 15.8.2018, a 
“presença cumulativa de três requisitos: 
(i) pertinência do tema (matéria 
eleitoral), (ii) formulação em tese e (iii) 
legitimidade do consulente, 
devidamente preenchidos na espécie” 

a não ser que o fundamento 
jurídico sobre o tema tenha sido 
alterado por mudanças na 
própria legislação.  
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Cumpre ressaltar também que as 
perguntas formuladas nas consultas, 
além de claras e objetivas, devem versar 
sobre temas inovadores para a Corte. 
Isso porque, se já houver 
posicionamento do TSE, no exercício de 
sua função jurisdicional ou normativa, 
não se pode conhecer da consulta. Nesse 
sentido, confira-se: “Regulamentada a 
matéria no âmbito deste Tribunal 
Superior, resulta prejudicado o exame 
do questionamento formulado” (Cta nº 
0600054-78/DF, Rel. Min. Rosa Weber, 
DJe de 23.8.2018).  

 
6  

 
 

 Ao se reconhecer esta configuração 
vinculativa as respostas a consultas 
eleitorais, estar-se-ia dotando o 
processo eleitoral de estabilidade 
jurídica, correspondendo ao que 
estabelece a nova sistemática processual 
aplicada no Brasil a partir da vigência 
do Código de Processo Civil de 2015 e 
da Lei de Introdução ao Direito 
Brasileiro (LIDB), com as alterações 
promovidas pela Lei n. 13.655 de 2018, 
cuja nova redação estabelece uma 
cultura de precedentes autorreferencias 

Proposta originária do GT § 8: Os precedentes oriundos das 
consultas eleitorais podem ser 
revisados através de incidente 
processual específico com 
procedimento administrativo 
deliberativo semelhante ao da 
criação das Resoluções 
Eleitorais, no qual as razões 
argumentativas para superação 
da interpretação vinculativa 
devem se concentrar no 
enfrentamento da ratio decendi 
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também nas atividades normativas de 
caráter administrativo: Veja-se: 

Art. 30.  As autoridades públicas 
devem atuar para aumentar a 
segurança jurídica na aplicação das 
normas, inclusive por meio de 
regulamentos, súmulas 
administrativas e respostas a 
consultas.                      
Parágrafo único.  Os instrumentos 
previstos no caput deste artigo terão 
caráter vinculante em relação ao 
órgão ou entidade a que se destinam, 
até ulterior revisão. 

Também inspirados no que prescreve a 
cultura dos precedentes que se forma do 
direito processual brasileiro, admite-se a 
revisão e superação da resolução 
interpretativa de caráter vinculativo do 
TSE para adoção de um novo 
precedente interpretativo, desde que 
enfrentados no processo sobre a sua 
deliberação os argumentos que 
definiram a ratio decendi do 
entendimento anterior. 
 

 

 

preconizadas anteriormente pelo 
Tribunal. 
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 Por fim, defende-se no §9 desta 
proposta que haja uma espécie de 
controle dinâmico que possa assegurar a 
observância dos limites regulamentares 
das resoluções eleitorais. Desta forma, 
contra a patologia de resoluções ativistas 
que nesta condição tenham exorbitado os 
limites de função normativa secundária 
faz-se necessário a adoção de um 
mecanismo eficaz de resposta e controle 
por parte do Legislativo, capaz de 
enfrentar a resolução ativista sem 
comprometer o princípio da anterioridade 
eleitoral. 

Destarte, considerando-se que por força 
do artigo 105 da Lei 9504/97 as 
resoluções podem ser expedidas até 05 de 
março do ano eleitoral, enquanto que a lei 
para ser aplicada nas eleições devem ter 
sido publicadas ao menos até um ano 
antes do escrutínio, por força do art. 16 da 
Constituição Federal, torna-se, então, 
ineficaz uma eventual superação 
legislativa de resoluções eleitorais através 
de leis ordinárias, leis complementares, ou 
até mesmo de emenda à Constituição, 

Proposta originária do GT § 9: As Resoluções Eleitorais 
não vinculam o Poder 
Legislativo, condicionando-se 
aos limites da função 
regulamentar e a 
interpretação não-criativa do 
direito eleitoral, que caso 
sejam exorbitados, podem ter 
sua eficácia imediatamente 
suspensa por decreto 
legislativo, restabelecendo, na 
hipótese, os preceitos 
normativos anteriores aos 
dispositivos afastados para 
aplicação no pleito eleitoral 
em referência.  

 

A proposta se fundamenta a 
partir do reconhecimento do 
uso de decreto legislativo para 
preservação da função 
normativa primária do 
Congresso Nacional, nos casos 
de se exorbitar o limite da 
função regulamentar. Neste 
sentido é a interpretação 
sistemática e teológica 
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porquanto estas não poderão ser aplicadas 
no pleito.  

Neste sentido, contra aludida patologia 
jurídica defende-se, o possível controle 
através de uma espécie cuja essência se 
mostra como verdadeiro remédio 
constitucional apto a assegurar ao 
Parlamento a integridade e dignidade de 
sua competência normativa primária: o 
decreto legislativo. 

Entende-se pertinente a aplicação de 
decreto legislativo como forma de 
controle político externo às resoluções 
eleitorais do TSE que, eventualmente se 
apresentem de forma ativista, com 
fundamento em uma interpretação 
teleológica e sistemática sobre a norma 
contida no artigo 49, V da Constituição 
Federal, ou mesmo por autorização 
expressa no texto constitucional pelo 
enquadramento na hipótese legal contida 
no inciso XI deste mesmo artigo, que na 
sua redação prescreve o uso do decreto 
legislativo como meio apto a zelar pela 
competência legislativa do Parlamento 

extraída dos incisos V e XI do 
Art. 49 da CF:  

Art. 49, V e XI da 
Constituição Federal  

 
Art. 49. É da competência 
exclusiva do Congresso 
Nacional: [...] 
 
V - sustar os atos normativos 
do Poder Executivo que 
exorbitem do poder 
regulamentar ou dos limites 
de delegação legislativa; 
 
[...] 
 
XI - zelar pela preservação de 
sua competência legislativa em 
face da atribuição normativa 
dos outros Poderes 
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em face da atribuição normativa dos 
outros poderes. 

 

       Código Eleitoral 
 
Art. 1º Este Código contém 
normas destinadas a 
assegurar a organização e o 
exercício de direitos políticos 
precipuamente os de votar e 
ser votado. 
 

C     O Código Eleitoral de 1965 não tratava 
da matéria partidária, que foi 
regulamentada por meio da lei 
orgânica dos partidos políticos - LOPP 
(Lei n. 5.682/1971). 

Na Constituição de 1988, por sua vez, os  
“direitos políticos” estão situados no 
cap. IV e os “partidos políticos” no cap. 
V, do título II, da CF/1988. 

Assim, sugere-se evidenciar que, agora, 
o Código Eleitoral também trata da 
matéria partidária. 

Proposta originária do GT Código Eleitoral 
 
Art. 1º Este Código contém 
normas destinadas a 
assegurar a organização e o 
exercício de direitos políticos 
precipuamente os de votar e 
ser votado, e disposições sobre 
os partidos políticos. 

 
 

 Código Eleitoral   

A    Art. 22. Compete ao 
Tribunal Superior: 

 
 I - Processar e julgar 
originariamente: [...]  
 

 

        

Para adequar à redação do art. 17, 
caput, da Constituição Federal de 1988: 

Art. 17. É livre a criação, fusão, 
incorporação e extinção de partidos 
políticos, resguardados a soberania 
nacional, o regime democrático, o 
pluripartidarismo, os direitos 

 Código Eleitoral   

A    Art. 22. Compete ao Tribunal 
Superior: 

 
 I - Processar e julgar 
originariamente: [...] 
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a)  a) o registro e a cassação de 
registro de partidos 
políticos, dos seus diretórios 
nacionais e de candidatos à 
Presidência e vice-
presidência da República 

fundamentais da pessoa humana e 
observados os seguintes preceitos: [...]. 

Assim como para colocar em alínea 
diversa (alínea b) o registro dos 
candidatos à Presidente e Vice. 

a) o registro da criação, da 
fusão, da incorporação e 
da extinção de partidos 
políticos, dos seus 
diretórios nacionais;  

b) o registro de candidatos à 
Presidência e vice-
presidência da República; 
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Breve contextualização dos trabalhos 

Um dos princípios que norteiam o Direito Eleitoral é a igualdade de condições aos 

candidatos, o que se convencionou nominar de “pars conditio”, cuja força normativa deriva do 

que dispõe o art. 5º, caput; o art. 14 da CF/88; os arts. 36-A, I e 73 da Lei nº 9.504/1997, entre 

outros. 

         A igualdade almejada é resguardada por diversas normas proibitivas, seja na 

propaganda eleitoral, na desincompatibilização, nas condutas vedadas, quanto nas que 

tipificam diversas condutas abusivas. 

Com a introdução do instituto da reeleição para os chefes do Poder Executivo pela 

Emenda Constitucional n. 16, de 4 de junho de 1997, que permite a reeleição mais uma vez ao 

mesmo cargo sem a necessidade de renunciarem, facilitou-se a prática dos atos de abuso de 

poder nas eleições com a utilização ilegal da máquina administrativa em benefício desses 

candidatos. 



Para tentar frear a utilização indevida do Erário nas eleições, a Lei n. 9.504, de 30 de 

setembro de 1997, conhecida como “Lei das Eleições”, inovou ao trazer o rol de condutas 

vedadas aos agentes públicos em período eleitoral (arts. 73 a 78). Essa lista surgiu, portanto, 

com o fim basilar de ser um freio, um antídoto contra os efeitos indevidos do instituto da 

reeleição e do uso do Poder Público durante o pleito. Da mesma forma, tais dispositivos 

também tutelam a igualdade de oportunidades entre os candidatos nos pleitos eleitorais.  

Essas proibições, como já informado, da mesma forma, possuem o propósito de coibir 

abusos do poder de administração, por parte dos agentes públicos, em período de campanhas 

eleitorais, em benefício de determinados candidatos ou partidos, ou em prejuízo de outros. 

Assim, a lei procura manter a isonomia ou a paridade de armas entre os candidatos e partidos, 

evitando que qualquer agente público possa abusar de suas funções, com o propósito de trazer 

com isso algum benefício para o candidato ou para o partido de sua preferência. 

 Nesse cenário, a ABRADEP apresenta, como contribuição ao GT XII – Condutas Vedadas, 
as seguintes sugestões: 

  

ASSUNTO TEXTO LEGAL EM VIGOR SUGESTÕES DE ALTERAÇÃO 

  Art. 73. São proibidas aos agentes 
públicos, servidores ou não, as 
seguintes condutas tendentes a 
afetar a igualdade de oportunidades 
entre candidatos nos pleitos 
eleitorais: 

 

Cessão e Uso de 
Bens e Serviços 

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

 I - ceder ou usar, em benefício de 
candidato, partido político ou 
coligação, bens móveis ou imóveis 
de uso especial, pertencentes à 
administração direta ou indireta da 
União, dos Estados, do Distrito 
Federal, dos Territórios e dos 
Municípios, ressalvada a realização 
de convenção partidária, no 
período de 6 (seis) meses 
anteriores ao pleito; 

Comentado [1]: A vedação não incide sobre os bens de uso 
comum (ruas, praças etc.) 
 

Comentado [2]: Mas nesse caso, existe aquela ressalva de 
que eventualmente uma autoridade pública use da autoridade 
para destinar mesmo bem de uso comum para uso que 
privilegie uma determinada candidatura.  Não seria bom 
prever isso, para evitar que leitura a contrario sensu deixe 
esse tipo de abuso sem punição? 
 



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

 II - usar materiais ou serviços, 
custeados pelos Governos ou 
Casas Legislativas, que excedam 
qualitativa ou quantitativamente 
as prerrogativas consignadas nos 
regimentos e normas dos órgãos 
que integram ou que configure 
propaganda eleitoral, no período 
de 6 (seis) meses anteriores ao 
pleito; 

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

III - ceder servidor público ou 
empregado da administração direta 
ou indireta federal, estadual ou 
municipal de quaisquer dos 
Poderes, ou usar de seus serviços, 
para comitês de campanha eleitoral 
de candidato, partido político ou 
coligação, durante o horário de 
expediente normal, salvo se o 
servidor ou empregado estiver 
licenciado, no período de 6 (seis) 
meses anteriores ao pleito.  

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

IV - fazer ou permitir uso 
promocional em favor de candidato, 
partido político ou coligação, no ato 
de distribuição gratuita de bens e 
serviços custeados ou 
subvencionados pelo Poder Público, 
no período de 6 (seis) meses 
anteriores ao pleito; 

  
§ 11.  Nos anos 
eleitorais, os 
programas sociais de 
que trata o § 10 não 
poderão ser 
executados por 
entidade 
nominalmente 
vinculada a candidato 
ou por esse mantida.         

“§ 11.  Nos anos 
eleitorais, os 
programas sociais de 
que trata o § 10 não 
poderão ser 
executados por 
entidade 
nominalmente 
vinculada a candidato, 
seu cônjuge e seus 
parentes até o 
terceiro grau, ou por 
qualquer desses 
mantida.  

Comentado [3]: Existe ainda aquela discussão de 
jurisprudência sobre poder ou não poder usar parte da 
estrutura fornecida, desde que dentro das limitações 
quantitativas, para o que for entendido como necessário pelo 
parlamentar 
 

Comentado [4]: TSE. Ac. no 21.167, de 21.8.2003, rel. 
Min. Fernando Neves 
 

Comentado [5]: Incluimos Poderes Legislativo e 
Judiciário. 
 

Comentado [6]: É importante explicitar que o candidato, na 
propaganda eleitoral, pode referir-se aos programas sociais 
implantados em seu governo. Mas não poderá fazer uso 
promocional no ato de entrega... 
 

Comentado [7]: Mas será que essa limitação é mesmo o 
mais adequado para proteger o bem jurídico tutelado nas 
condutas vedadas? ("Esta Corte Superior entende que, para a 
configuração da conduta prevista no art. 73, IV, da Lei das 
Eleições, faz–se mister que a 
distribuição de bens e serviços sociais custeados ou 
subvencionados 
pelo Poder Público ocorra durante o suposto ato promocional. 
Precedente: REspe nº 42232–85/RN, rel. Min. Henrique 
Neves da 
Silva, julgado em 8.9.2015, de 21.10.2015." - cf. TSE, REspe 
nº 060039853, Relator(a) Min. Og Fernandes, Publicação: 
DJE - Diário de justiça eletrônico, Tomo 122, 
Data 22/06/2020) 
 

Comentado [8]: Em geral, parece comum que entidades 
vinculadas à área social sejam ligadas a cônjuges ou parentes 
de políticos. O TSE, no AgR-RO nº 505393 (Rel. Min. José 
Antônio Dias Toffoli, julgado em 09.05.2013), entendeu que 
“a assinatura de convênio e o repasse de recursos públicos a 
entidade assistencial presidida por parente de candidato não 
caracteriza, por si só, infração às normas previstas no art. 73, 
§§10 e 11, da Lei nº 9.504/97”. Mas acredito que essa prática 
pode, potencialmente, quebrar a isonomia da disputa. 
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Servidores 
Públicos 

VIII - fazer, na circunscrição do 
pleito, revisão geral da remuneração 
dos servidores públicos que exceda 
a recomposição da perda de seu 
poder aquisitivo ao longo do ano da 
eleição, a partir do início do prazo 
estabelecido no art. 7º desta Lei e 
até a posse dos eleitos. 

 VIII - fazer, na circunscrição do 
pleito, aumento da remuneração 
dos servidores públicos que exceda 
a recomposição da perda de seu 
poder aquisitivo ao longo do ano da 
eleição, nos 6 (seis) meses 
anteriores ao pleito até a posse 
dos eleitos. 

Transferência de 
Recursos 

VI - nos três meses que antecedem 
o pleito: 

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

 a) realizar transferência voluntária, 
transferência especial ou 
transferência com finalidade 
definida, de recursos da União aos 
Estados e Municípios, e dos 
Estados aos Municípios, sob pena 
de nulidade de pleno direito, 
ressalvados os recursos destinados 
a cumprir obrigação formal 
preexistente para execução de obra 
ou serviço em andamento e com 
cronograma prefixado, e os 
destinados a atender situações de 
emergência e de calamidade 
pública; 

Publicidade 
Institucional 

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

b) com exceção da propaganda 
institucional, realizada com 
obediência ao previsto no art. 37 § 
1º da Constituição da República e já 
postada na internet e em redes 
sociais, realizar publicidade 
institucional dos atos, programas, 
obras, serviços e campanhas dos 
órgãos públicos federais, estaduais 
ou municipais, ou das respectivas 
entidades da administração indireta, 
salvo em caso de grave e urgente 
necessidade pública, autorizada 
previamente pela Justiça Eleitoral. 

c) fazer pronunciamento em cadeia 
de rádio e televisão, fora do horário 
eleitoral gratuito, salvo quando, a 
critério da Justiça Eleitoral, tratar-se 
de matéria urgente, relevante e 

  

Comentado [9]: A Publicidade dos atos das instituições 
públicas é relativamente recente no Direito Brasileiro. O 
Brasil, de claras raízes autoritárias, autorizava a realização de 
atos secretos, por meio do Decreto-Lei 200/67, que permitia a 
realização de despesas confidenciais. 
A publicidade é um dos melhores antídotos ao autoritarismo. 
A publicização dos atos administrativos somente foi elevada a 
categoria de norma constitucional pela Constituição da 
República de 1988, que em seu artigo 37, caput, determina o 
princípio da publicidade como norteador das atividades 
administrativas. O cidadão, para exercer seus direitos 
constitucionalmente assegurados, deverá ter informações a 
respeito de obras públicas, prestação de contas, despesas 
públicas, políticas públicas, programas de governo e, até 
mesmo, o posicionamento pessoal das autoridades eleitas 
frente às questões polêmicas. 
Quanto maior a publicidade, maior a transparência, menor o 
autoritarismo. 
Ao expor os seus atos e a sua visão, o governo abre-se à 
crítica construtiva da sociedade e permite o controle social 
das políticas públicas. É necessário ampliar o debate. 
O governo ao divulgar seus programas, expõe para a 
sociedade o pensamento, a idéia, a visão dos gestores, e 
permite que a sociedade efetivamente participe da construção 
das políticas públicas, através de críticas, manifestações e 
mobilizações, como as que estão acontecendo por todo o país. 
A isto se dá o nome de democracia. 
O Brasil precisa efetivamente aprender a construir a 
democracia. Viemos de uma administração de bases 
patrimonialista, clientelista, coronelista, com viés autoritário, 
em que o Administrador Público não se expõe a críticas e ao 
controle popular e, infelizmente, os órgãos de controle ainda 
possuem visão legalista e autoritária. 
O país vem em um esforço normativo de maior publicidade 
dos atos governamentais. 
Com efeito, a Constituição da República de 1988 consagrou o 
princípio da publicidade, no que foi seguido pela Lei 
8.666/93, pela LC 101/00 e, por fim pela Lei 12.527/2011. 
 



característica das funções de 
governo; 

VII - realizar, no primeiro semestre 
do ano de eleição, despesas com 
publicidade dos órgãos públicos 
federais, estaduais ou municipais, 
ou das respectivas entidades da 
administração indireta, que excedam 
a média dos gastos no primeiro 
semestre dos três últimos anos que 
antecedem o pleito; 

 VII - realizar, no primeiro semestre 
do ano de eleição, despesas com 
publicidade dos órgãos públicos 
federais, estaduais ou municipais, 
ou das respectivas entidades da 
administração indireta, que 
excedam a média dos gastos 
liquidados no primeiro semestre 
dos três últimos anos que 
antecedem o pleito; 

Sanções § 4º O descumprimento do disposto 
neste artigo acarretará a suspensão 
imediata da conduta vedada, 
quando for o caso, e sujeitará os 
responsáveis a multa no valor de 
cinco a cem mil UFIR. 

 § 4º O descumprimento do disposto 
neste artigo acarretará a suspensão 
imediata da conduta vedada, 
quando for o caso, a multa de cinco 
a cem mil UFIR e a cassação do 
registro ou do diploma do candidato 
beneficiado, considerando-se: 

I - a natureza e a gravidade da 
infração cometida; 

II - os danos que dela provierem 
para a administração pública ou 
manifesto desequilíbrio eleitoral 

III - as circunstâncias agravantes ou 
atenuantes; 

IV - os antecedentes do agente; 

V - o nexo de causalidade; 

VI - a culpabilidade do agente. 

Improbidade 
Administrativa 

§ 7º As condutas enumeradas no 
caput caracterizam, ainda, atos de 
improbidade administrativa, a que se 
refere o art. 11, inciso I, da Lei nº 
8.429, de 2 de junho de 1992, e 
sujeitam-se às disposições daquele 

§ 7º As condutas enumeradas neste 
dispositivo, quando realizadas com 
dolo, poderão caracterizar, atos de 
improbidade administrativa, a que 
se refere o art. 11, inciso I, da Lei nº 
8.429, de 2 de junho de 1992, 
observada a competência e o rito 

Comentado [10]: Entendo que a publicidade institucional 
não deve ser proibida. Os gastos devem ser limitados e a 
promoção pessoal deve ser objeto de sanção, inclusive 
eleitoral 
 

Comentado [11]: Entendo que a publicidade institucional 
não deve ser proibida. Os gastos devem ser limitados e a 
promoção pessoal deve ser objeto de sanção, inclusive 
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Comentado [12]: Nesses 2 casos, incomoda-me a questão 
de FALTA de discussão sobre o nexo de causalidade para 
apenamento de TERCEIRO, quando este não é o responsável 
pela conduta (embora o TSE tenha jurisprudência no sentido 
de que: embora o candidato não participe do ato e não atue 
com culpa, dolo ou prévio conhecimento, a supressão do 
mandato seria a única forma de restabelecer a legitimidade do 
pleito viciado pelo ato de terceiro). Como diz a Marilda 
Silveira: <http://www.oseleitoralistas.com.br/2013/03/18/os-
ilicitos-eleitorais-praticados-por-terceiros-e-o-nexo-de-
causalidade-para-responsabilizacao-do-candidato/> 
 

Comentado [13]: Sugestões do Márcio Conrado 
 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8429.htm#art11i
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8429.htm#art11i
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8429.htm#art11i
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8429.htm#art11i


diploma legal, em especial às 
cominações do art. 12, inciso III. 

processual previsto na Lei 8.429, de 
2 de junho de 1992. 

 
 § 14. Para os fins desta lei 

considera-se: 

I - publicidade institucional: a que se 
destina a divulgar atos, ações, 
programas, obras, serviços, 
campanhas, metas e resultados dos 
órgãos e entidades dos Poderes, 
com o objetivo de atender ao 
princípio da publicidade, de valorizar 
e fortalecer as instituições públicas, 
de estimular a participação da 
sociedade no debate, no controle e 
na formulação de políticas públicas 
e de promover o Brasil no exterior; 

II - publicidade legal: a que se 
destina à divulgação de balanços, 
atas, editais, decisões, contratos, 
convênios, avisos e de outras 
informações dos órgãos e entidades 
de quaisquer dos Poderes, com o 
objetivo de atender a prescrições 
legais; 

 
 § 15. O servidor e o empregado são 

livres, fora do horário de trabalho, 
para manifestar-se e participar das 
eleições.  



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

Parágrafo único.  Nos casos de 
descumprimento do disposto neste 
artigo, sem prejuízo da suspensão 
imediata da conduta, o candidato 
beneficiado, agente público ou não, 
ficará sujeito à cassação do registro 
ou do diploma.          

 “Parágrafo único. Nos casos de 
descumprimento do disposto 
neste artigo, sem prejuízo da 
suspensão imediata da conduta, 
o infrator fica sujeito ao 
pagamento de multa no valor de 
cinquenta mil a cem mil UFIR, 
sem prejuízo de o candidato 
beneficiado, agente público ou 
não, ter cassado o registro de sua 
candidatura ou diploma.” 

JUSTIFICATIVA: Este dispositivo 
está inserido no grupo das condutas 
vedadas que, historicamente, pelo 
art. 73, acarreta a responsabilização 
objetiva dos infratores; apenas na 
fase de dosimetria da sanção têm 
sido aplicados os princípios da 
proporcionalidade e razoabilidade, 
para fixação da magnitude da 
reprimenda. 

O art. 75 tem recebido tratamento 
jurídico diverso, exigindo a 
demonstração robusta de gravidade 
da conduta, para aplicação do 
correspondente apenamento, 
porque a sanção fixada (apenas a 
cassação), é muito severa. 
Indiretamente, isso tem ensejado a 
tolerância subjetiva de infrações  de 
menor repercussão. Com a fixação 
de uma multa (com patamar inicial já 
acentuado), o ilícito não deixará de 
ser desestimulado; e, 
concomitantemente, o Judiciário 
terá possibilidade melhor dosar a 
pena nos casos que, objetivamente, 
merecerem condenação 

Art. 77.  É proibido a qualquer 
candidato comparecer, nos 3 (três) 
meses que precedem o pleito, a 
inaugurações de obras públicas.      

Parágrafo único.  A inobservância do 
disposto neste artigo sujeita o 

“Parágrafo único. Nos casos de 
descumprimento do disposto 
neste artigo, sem prejuízo da 
suspensão imediata da conduta, 
o infrator fica sujeito ao 
pagamento de multa no valor de 
cinquenta mil a cem mil UFIR, 
sem prejuízo de o candidato 
beneficiado, agente público ou 



infrator à cassação do registro ou do 
diploma.       

não, ter cassado o registro de sua 
candidatura ou diploma.” 

JUSTIFICATIVA: Este dispositivo 
está inserido no grupo das condutas 
vedadas que, historicamente, pelo 
art. 73, acarreta a responsabilização 
objetiva dos infratores; apenas na 
fase de dosimetria da sanção têm 
sido aplicados os princípios da 
proporcionalidade e razoabilidade, 
para fixação da magnitude da 
reprimenda. 

O art. 77 tem recebido tratamento 
jurídico diverso, exigindo a 
demonstração robusta de gravidade 
da conduta, para aplicação do 
correspondente apenamento, 
porque a sanção fixada (apenas a 
cassação), é muito severa. 
Indiretamente, isso tem ensejado a 
tolerância subjetiva de infrações  de 
menor repercussão. Com a fixação 
de uma multa (com patamar inicial já 
acentuado), o ilícito não deixará de 
ser desestimulado; e, 
concomitantemente, o Judiciário 
terá possibilidade melhor dosar a 
pena nos casos que, objetivamente, 
merecerem condenação. 
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