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Gilmar Sossella

Deputado estadual, presidente da Assembleia Legislativa
do Estado do Rio Grande do Sul. 

Para melhor celebrar a democracia

Neste ano em que se registram os 50 anos do golpe militar de 1964, 
é justo que se rememore o empenho de todos que lutaram, muitas vezes 
pagando com a própria vida, pela redemocratização nacional. Lembrar é 
uma dolorosa mas necessária experiência para que jamais voltemos a revi-
ver tão sombrio período.

Cada brasileiro sonhava a seu jeito com o país livre, projetando no 
campo das ideias a realidade que só veio a ser transformada por vontade 
popular. Em cada um desses sonhos, porém, havia um elemento absolu-
tamente convergente:  o direito ao voto, sem restrições de território, sem 
medo, sem curral, sem arbitrariedades. 

Temos logo adiante mais um pleito. No momento em que formos às 
urnas, convém lembrarmos dos que abriram a estrada que tornou possível 
esta celebração de democracia. E para que este ato transcorra da melhor 
maneira possível, nada melhor do que contar com as devidas orientações. 

É nisto que consiste o presente trabalho, elaborado com extremo 
zelo, em mais uma edição, pela Procuradoria da Assembleia Legislativa do 
Rio Grande do Sul. 

A cartilha pode ser lida por gestores públicos, postulantes a manda-
tos eletivos, dirigentes partidários, estudantes e cidadãos em geral. 

Interessa a todos que, naturalmente, têm consciência de seu papel 
no aprimoramento do processo democrático e na construção de um ama-
nhã melhor.

Uma boa leitura. 
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APRESENTAÇÃO

O processo eleitoral brasileiro caracteriza-se pela variedade e com-
plexidade de normas, muitas das quais distintas de um pleito para outro. 
Em vista disso, a Procuradoria repetidamente é chamada a esclarecer dúvi-
das sobre temas os mais diversos: inelegibilidades e prazos de desincompa-
tibilização, licenciamento de servidores, restrições aplicáveis à administra-
ção da Assembleia Legislativa, etc. Especializou-se nessa matéria o colega 
Procurador Fernando Bolzoni, o qual elabora desde as eleições de 1996 
uma cartilha que foi muito bem acolhida pelos Senhores Deputados, servi-
dores e demais agentes do processo eleitoral e que a Procuradoria disponi-
biliza à Mesa, com as necessárias atualizações, a cada pleito. Por iniciativa 
do Excelentíssimo Senhor Presidente, a Assembleia Legislativa oferece aos 
interessados nas questões eleitorais a presente separata contendo a cartilha 
sobre os aspectos relevantes das eleições gerais de 2014, a qual esperamos 
seja útil para a orientação segura de todos os envolvidos no processo elei-
toral.

Fernando Guimarães Ferreira
Procurador-Geral da Assembleia Legislativa
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A REGRA DO JOGO: BREVE EXPOSIÇÃO DAS PRINCIPAIS
NORMAS REGENTES DO PROCESSO ELEITORAL DE 2014

Com o advento da Lei Federal n.º 9.504, de 30 de setembro de 1997, 
o Direito Eleitoral brasileiro ganhou um grau de estabilidade desconheci-
do desde 1982, quando o início do processo de redemocratização foi as-
sinalado pela convocação das primeiras eleições diretas para os governos 
estaduais desde o início do regime militar. Durante esse período, a prática 
eleitoral brasileira foi caracterizada pela elaboração de normas casuísticas 
para cada processo eleitoral, de acordo com os interesses das bancadas ma-
joritárias no Congresso Nacional. Como resultado, a aplicação do Código 
Eleitoral – Lei geral – ficou limitada às omissões das repetidas leis especiais 
(a Lei n.º 6.978/82, a Lei n.º 7.332/85, a Lei n.º 7.493/86, as Leis n.º 7.664/88 
e n.º 7.710/88, a Lei n.º 8.214/91, a Lei n.º 8.713/93, a Lei n.º 9.100/95 e, 
finalmente, a Lei n.º 9.504/97). Como decorrência desse fenômeno, temas 
cruciais do processo eleitoral – como a formação de coligações, a propa-
ganda e suas formas, o financiamento das campanhas e a respectiva pres-
tação de contas, bem como a elaboração de pesquisas de opinião e sua 
divulgação, para não falar no combate ao abuso do poder político e econô-
mico – mereciam tratamento diferenciado de um pleito a outro. Nem bem 
os agentes do jogo político familiarizavam-se com suas regras e já havia 
regras novas a serem estudadas para a eleição seguinte.

A sucessiva edição de regras específicas – e descartáveis – para cada 
pleito tornou necessário que o constituinte instituísse no Direito Eleitoral 
princípio até então reservado à ordem tributária: o da anualidade da lei. O 
reconhecimento da dinâmica do processo eleitoral e a necessidade de evi-
tar casuísmos exagerados (pois casuísmos moderados, como a elaboração 
de uma lei específica para cada eleição, vinham sendo praticados desde 
1982) levaram ao art. 16 da Constituição Federal, segundo o qual “a lei que 
alterar o processo eleitoral só entrará em vigor um ano após a sua promul-
gação.” Cedo, porém, seria constatada a deficiente redação do dispositivo: 
em julho de 1992, quando a Lei n.º 8.214/91 finalmente entrou em vigor, 
os partidos e coligações já haviam solicitado o registro de três candidatos 
por vaga para as Câmaras Municipais – conforme o art. 92, “b”, do Código 
Eleitoral –, enquanto a Lei nova permitia apenas dois. Para evitar futuros 
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transtornos, a Emenda Constitucional n.º 4/93 deu ao citado art. 16 a sua 
atual redação: “a lei que alterar o processo eleitoral entrará em vigor na 
data de sua publicação, não se aplicando à eleição que ocorra até um ano 
da data de sua vigência.”

A Lei n.º 9.504/97 (hoje conhecida como “Lei das Eleições”) foi ela-
borada à sombra da Emenda Constitucional n.º 16, de 4 de junho de 1997, 
a qual permitiu ao Presidente da República, Governadores dos Estados e 
do Distrito Federal e Prefeitos Municipais tentar a reeleição por um único 
período subsequente. Reconhecendo a tradição brasileira de uso indevido 
do aparato administrativo para o favorecimento dos candidatos situacio-
nistas, a Lei das Eleições dedicou um capítulo inteiro à enumeração de 
condutas vedadas aos agentes públicos em campanhas eleitorais (afinal, 
se tantos Presidentes, Governadores e Prefeitos mostraram-se capazes de 
mover montanhas na tentativa de eleger seus sucessores, era previsível que 
pudessem ir ainda além em benefício das próprias candidaturas...). 

Boa parte dos comandos contidos nos artigos 73 a 78 da Lei n.º 
9.504/97 já constava do art. 13 da Lei n.º 6.091/74 (Lei Etelvino Lins), o 
qual restringia o poder do administrador sobre os servidores públicos es-
taduais e municipais em período eleitoral. Embora diversas leis posterio-
res tenham versado sobre o tema (art. 19, Lei n.º 7.493/86; art. 27, Lei n.º 
7.664/88; art. 15, Lei n.º 7.773/89; art. 29, Lei n.º 8.214/91; e art. 81, Lei n.º 
8.713/93), todas elas eram de caráter transitório, não logrando revogar o 
art. 13 da Lei n.º 6.091/74. Não é o que ocorre com a Lei das Eleições, di-
ploma de caráter permanente e cujo art. 73 relaciona numerosas hipóteses 
de restrição aos poderes dos agentes públicos durante o período eleitoral, 
abarcando a totalidade das condutas previstas no art. 13 da Lei n.º 6.091/74.

A natureza permanente da Lei n.º 9.504/97 não a tornou imune a 
mudanças. A primeira modificação foi introduzida pela Lei n.º 9.840, de 
28 de setembro de 1999, a qual introduziu o art. 41-A, a qual dispôs sobre 
a captação de sufrágio, consistente em doar, oferecer, prometer, ou entre-
gar, ao eleitor, com o fim de obter-lhe o voto, bem ou vantagem pessoal de 
qualquer natureza, inclusive emprego ou função pública. Trata-se de con-
duta que sujeita o candidato à cassação do registro ou do diploma.
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Editada no curso do processo de informatização das eleições, a Lei 
n.º 9.504/97 cedo foi aperfeiçoada para lidar com a desconfiança natural-
mente suscitada por um procedimento inteiramente virtual. Assim, a Lei 
n.º 10.408, de 10 de janeiro de 2002 acrescentou os parágrafos 4º a 8º no 
art. 59, contemplando a existência de mecanismo que permita a impressão 
do voto, sua conferência visual e o depósito automático do mesmo, sem 
contato manual, em local lacrado, após a conferência pelo eleitor. Se, ao 
conferir o voto impresso, o eleitor não concordasse com os dados regis-
trados, poderia cancelá-lo e repetir a votação. Persistindo a divergência, o 
voto seria colhido em separado. Dito procedimento produziria um registro 
físico da votação, passível de recontagem e, portanto, capaz de conferir se-
gurança acerca da verdade eleitoral. Em obediência ao art. 16 da Constitui-
ção Federal, essa Lei somente seria observada nas eleições municipais de 
2004. Mesmo assim, não se chegou a fazer essa experiência, pois a Lei n.º 
10.740, de 1º de outubro de 2003 modificou a redação dos parágrafos 4º a 
7º do mesmo art. 59 da Lei das Eleições, eliminando a impressão do voto, a 
qual foi substituída pelo registro digital. O voto impresso foi reintroduzido 
no sistema eleitoral brasileiro por meio do art. 5º da Lei n.º 12.034, de 29 de 
setembro de 2009, de forma semelhante à tratada na Lei n.º 10.408/2002, 
ou seja, com a produção de um registro físico da votação, isento de contato 
manual anteriormente à apuração. Contudo a nova Lei tinha uma diferen-
ça fundamental: a impressão de um número único de identificação do voto 
associado à assinatura digital do eleitor. Essa mácula levou o Procurador-
-Geral da República a propor a Ação Direta de Inconstitucionalidade n.º 
4543 não só contra o § 2º do referido art. 5º, mas contra todo esse disposi-
tivo, o qual foi declarado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal 
em 6 de novembro de 2013, sob os fundamentos da violação ao segredo do 
voto e da suficiência dos mecanismos atualmente existentes para a audita-
gem do sistema.

Embora anterior à edição da Lei n.º 9.504/97, a discussão sobre a 
Reforma Política continua entravada pela carência de consenso. Um dos 
principais temas subjacentes à reforma é a questão do custo e do finan-
ciamento das campanhas. A Lei n.º 11.300, de 10 de maio de 2006 tentou 
enfrentar essas questões, sem grande sucesso. Foi introduzido o art. 17-A 
na Lei das Eleições, prevendo a possibilidade de, até o dia 10 de junho 
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de cada ano eleitoral, ser fixado o limite dos gastos de campanha para os 
cargos em disputa, observadas as peculiaridades locais. Dita Lei não foi 
editada para as eleições de 2008, 2010, 2012 e nem há indicativo de que o 
venha a ser para as eleições de 2014. Quanto ao mais, foi vedado o rece-
bimento de doações eleitorais por entidades beneficentes e religiosas, de 
entidades beneficiárias de recursos públicos (sejam elas entidades esporti-
vas ou organizações não-governamentais) e de organizações da sociedade 
civil de interesse público (OSCIPs), bem como a confecção de brindes de 
campanha (camisetas, chaveiros, bonés, canetas, etc., além de cestas bási-
cas ou quaisquer bens ou materiais que possam proporcionar vantagem ao 
eleitor), além de showmícios e apresentações de artistas em comícios.

A Lei n.º 12.034, de 29 de setembro de 2009 tentou ir um pouco 
além da Lei n.º 11.300/2006 e determinou o registro das propostas defen-
didas pelos candidatos a Presidente da República, Governador de Estado 
e Prefeito juntamente com a documentação necessária ao registro das res-
pectivas candidaturas. Quanto ao financiamento de campanhas, foi previs-
ta a possibilidade de doações através dos sítios dos candidatos na Internet, 
inclusive por meio de lançamento em cartão de crédito. Como inovação no 
sentido da inclusão da população surda, foi determinada a obrigatoriedade 
do uso da Linguagem Brasileira de Sinais (LIBRAS) ou de legendas nas 
peças veiculadas no horário eleitoral gratuito na televisão. A vedação ao 
comparecimento de candidatos a inaugurações de obras públicas, original-
mente dirigida apenas aos candidatos às eleições para mandatos executi-
vos, foi estendida para os candidatos a qualquer cargo.

A propaganda na Internet foi disciplinada pela Lei n.º 12.034/2009, 
a qual inseriu na Lei das Eleições os arts. 57-A a 57-I: assim como a propa-
ganda em geral, na Internet ela é permitida após o dia 5 de julho do ano da 
eleição; em qualquer caso, ela deve dar-se através de sítio hospedado em 
provedor estabelecido no Brasil, vedado em qualquer caso o anonimato, a 
veiculação de propaganda eleitoral paga ou realizada em sítios de pessoas 
jurídicas. As pessoas jurídicas proibidas de doar para campanhas eleito-
rais são também proibidas de ceder os respectivos cadastros de endereços 
eletrônicos em favor de candidatos, partidos ou coligações. Em qualquer 
caso, é proibida a venda de cadastro de endereços eletrônicos. Por sua vez, 
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o art. 58-A foi introduzido na Lei n.º 9.504/97 para prever a possibilidade 
de direito de resposta na propaganda realizada por meio da Internet.

A Lei n.º 12.875, de 30 de outubro de 2013 modificou a distribuição 
de tempo no horário eleitoral gratuito, dividindo em um terço o tempo dis-
tribuído igualitariamente entre os partidos. Finalmente, a Lei n.º 12.891, 
de 11 de dezembro de 2013 realizou uma “minirreforma eleitoral”, com 
foco nos gastos de propaganda eleitoral. Foi introduzido o art. 100-A na 
Lei das Eleições, limitando o número de cabos eleitorais contratados pro-
porcionalmente ao eleitorado da circunscrição e caracterizando o descum-
primento desses limites como crime de corrupção eleitoral (art. 299 do 
Código Eleitoral). A aplicação da Lei n.º 12.891/2013 às eleições de 2014 é 
objeto da Consulta n.º 10.075, pendente de resposta pelo Tribunal Superior 
Eleitoral. Pendente de decisão judicial, dessa vez pelo Supremo Tribunal 
Federal, é a constitucionalidade do recebimento de doações eleitorais por 
parte de pessoas jurídicas, objeto da Ação Direta de Inconstitucionalidade 
n.º 4650, proposta pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do 
Brasil.

Desde as eleições municipais de 1996, a Procuradoria da Assembleia 
Legislativa edita, a cada pleito, uma cartilha informativa sobre os aspectos 
mais relevantes da legislação aplicável ao processo eleitoral. O aumento 
gradativo da extensão desse trabalho é sintoma da progressiva complexi-
dade do processo eleitoral, a qual exige a maior atenção de candidatos, 
dirigentes partidários, cabos eleitorais e colaboradores das campanhas, 
sob pena de consequências severas. O trabalho a seguir é uma modesta 
contribuição no sentido da orientação a todos esses agentes do processo 
democrático.

Fernando Baptista Bolzoni
Procurador da Assembleia Legislativa
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Idade mínima

35 anos para Presidente, Vice-Presidente e Senador;
30 anos para Governador e Vice- Governador;
21 anos para Deputado Federal e Deputado Estadual.
OBS.: a idade mínima será verificada tendo como re-
ferência o dia 1º/01/2015 (art. 14, § 3º, VI, “a”, “b” e 
“c”) (art. 11, § 2º, Lei n.º 9.504/97)

Data do Pleito
(arts. 28, caput
e 77, caput)

1º Turno: 5/10/2014.

2º Turno: 26/10/2014.

Reelegibilidade
(art. 14, § 5º)

A Presidente da República, o Governador do Estado 
e quem os houver sucedido ou substituído durante o 
curso do mandato poderão ser reeleitos para um único 
período subsequente, não necessitando desincompati-
bilizar-se. O princípio vale tanto para a Presidente e o 
Governador quanto para os respectivos Vices.
(Resolução TSE n.º 19.952/1997)

ELEIÇÕES GERAIS DE 2014:
ASPECTOS RELEVANTES

PRAZOS PARA DESINCOMPATIBILIZAÇÃO:
LEI COMPLEMENTAR n.º 64, de 18/5/1990

(Lei de Inelegibilidade)

CONSTITUIÇÃO FEDERAL

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA EM GERAL
Servidor efetivo
(art. 1º, II, “l”)

Deve afastar-se do cargo até o dia 4/7/2014, 
com direito a remuneração.

Servidor celetista
(art. º, II, “l”)

Deve afastar-se do cargo até o dia 4/7/2014, 
com direito a remuneração.
(Resolução TSE n.º 20.632/2000)
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Servidor ocupante de car-
go de provimento em co-
missão (art. 1º, II, “l”)

Deve exonerar-se do cargo até o dia 
4/7/2014.
(Resolução TSE n.º 18.019/1992)

PODER EXECUTIVO

Servidor efetivo, ocupante 
de função gratificada en-
quadrada em hipótese do 
art. 1º, II

Deve afastar-se do exercício da função gra-
tificada até o dia 4/4/2014, permanecendo 
no exercício do cargo efetivo, do qual deve 
afastar-se até o dia 4/7/2014, com direito a 
remuneração.

Servidor, efetivo ou não, 
com competência para 
lançar, arrecadar ou fis-
calizar o recolhimento de 
tributos, ou para aplicar 
multas relacionadas a essas 
atividades (art. 1º, II, “d”)

Deve afastar-se do cargo até o dia 4/4/2014, 
sem direito a remuneração.
(Resolução TSE n.º 19.506/1996, reiterada 
pela Resolução n.º 22.627/2007)

Diretor de Escola Pública
(art. 1º, II, “l”)

Deve afastar-se do cargo até o dia 4/7/2014, 
com direito a remuneração.
(Resolução TSE n.º 19.567/1996)

Ministro, Secretário, Pre-
sidente de Autarquia, Em-
presa Pública, Sociedade 
de Economia Mista e Fun-
dação mantida pelo Poder 
Público (art. 1º, II, “a”, 1, 5, 
9 e 16 e III, “b”, 3 e 4)

Deve exonerar-se do cargo até o dia 4/4/2014.

Governador do Estado
(art. 1º, § 1º)

Para concorrer a outro cargo, deve renunciar 
ao mandato até o dia 4/4/2014.
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Vice-Governador
(art. 1º, § 2º)

Pode concorrer a outro cargo, preservando 
o respectivo mandato, desde que não suceda 
ou substitua o titular a partir do dia 5/4/2014.

PODERES LEGISLATIVO E JUDICIÁRIO, TRIBUNAIS
DE CONTAS, AGÊNCIAS REGULADORAS,

MINISTÉRIO PÚBLICO E DEFENSORIA PÚBLICA

Deputado Estadual, De-
putado Federal, Senador e 
Vereador

Não necessita desincompatibilizar-se, nem 
mesmo quando presidente da respectiva 
Casa Legislativa.
(Resolução TSE n.º 19.537/1996)

Magistrado (art. 1º, I, “q”; 
II, “a”, 8; art. 95, par. único, 
III, CF)

Deve afastar-se definitivamente do cargo 
(exoneração ou aposentadoria) até o dia 
4/4/2014.
OBS.: a exoneração ou a aposentadoria vo-
luntária na pendência de processo adminis-
trativo disciplinar implica inelegibilidade 
pelo prazo de oito anos.

Membro do Tribunal de 
Contas do Estado ou da 
União (art. 1º, II, “a”, 14;  
art. 73, § 3º, CF)

Deve afastar-se definitivamente do cargo (re-
núncia ou aposentadoria) até o dia 4/4/2014.

Titular de Serventia Judi-
cial ou Extrajudicial
(art. 1º, II, “l”)

Deve afastar-se do cargo até o dia 4/7/2014.
(Resolução TSE n.º 14.239/1994)

Conselheiro da AGERGS
(art. 1º, II, “b”)

Deve afastar-se do cargo até o dia 4/4/2014.
(Consulta TRE/RS n.º 62/2002)
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Membro do Ministério 
Público (art. 1º, I, “q”; II, 
“j”; art. 128, § 5º, II, “e”, 
CF)

Não pode exercer atividade político-parti-
dária (ADIn n.º 1.371-8 – STF), ressalvadas 
as situações dos licenciados da carreira na 
forma do art. 29, § 3º, do ADCT/CF e de-
tentores de mandato eletivo quando da pu-
blicação da Emenda Constitucional n.º 45 
(31/12/2004) (RO n.º 999-SP/2006 – TSE).
Deve afastar-se definitivamente do cargo 
(exoneração ou aposentadoria) até o dia 
4/4/2014.
OBS.: a exoneração ou a aposentadoria vo-
luntária na pendência de processo adminis-
trativo disciplinar implica inelegibilidade 
pelo prazo de oito anos.

SINDICATOS E CONSELHOS PROFISSIONAIS

Dirigente Sindical
(art. 1º, II, “g”)

Deve afastar-se do cargo até o dia 4/6/2014.
(Resolução TSE n.º 18.019/1992)

Dirigente de Entidade de 
Regulamentação do Exer-
cício Profissional (art. 1º, 
II, “d”) 

Deve afastar-se do cargo até o dia 4/4/2014.
(RO n.º 290-SP/1998 – TSE)

Conselheiro de Serviço Social 
Autônomo (art. 1º, II, “d”)

Deve afastar-se do cargo até o dia 4/4/2014.
(Resolução TSE n.º 19.566/1996)

ASSOCIAÇÕES DE ENTES PÚBLICOS E ENTIDADES
DETENTORAS DE CONTRATOS OU CONVÊNIOS COM

A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
Dirigente de Associação 
de Municípios (art. 1º, III, 
“b”, 3)

Deve afastar-se da entidade até o dia 4/4/2014. 
(Resolução TSE n.º 21.772/2004)
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Dirigente de Concessio-
nária de Serviço Público
(art. 1º, II, “i”)

Deve afastar-se da empresa até o dia 4/4/2014.
(Resolução TSE n.º 20.116/1998 – TSE)

Dirigente de Agência de 
Propaganda (art. 1º, II, “i”)

Deve afastar-se da empresa até o dia 4/4/2014. 
(REspE n.º 19.988-PR/2002 – TSE)

Dirigente de Empresa 
Contratada mediante Li-
citação (art. 1º, II, “i”)

Deve afastar-se da empresa até o dia 4/4/2014. 
(REspE n.º 22.239-PR/2004 – TSE)
OBS.: os contratos administrativos decor-
rentes de licitação não são considerados 
“contratos de cláusulas uniformes”.

Dirigente de Entidade 
Conveniada (art. 1º, II, “i”)

Deve afastar-se da entidade até o dia 
4/4/2014.
(REspE n.º 20.069-MS/2002 – TSE)
OBS.: é irrelevante o fato de a entidade 
(ONG, por exemplo) não ter fins lucrativos.

OBS.: o afastamento do cargo ou função de direção, administração ou re-
presentação em pessoa jurídica prova-se pela alteração do seu respectivo 
contrato social (RO n.º 556-AC/2002 – TSE), mesmo que o registro dessa 
alteração pela Junta Comercial ocorra já no curso do prazo de incompa-
tibilidade (REspE n.º 19.988-PR/2002 – TSE).

OBSERVAÇÃO: os prazos para desincompatibilização aqui informados 
correspondem ao último dia no qual o candidato poderá exercer a ativi-
dade em questão sem incorrer em inelegibilidade; ou seja, no dia seguin-
te ao indicado o candidato já deverá estar desincompatibilizado.
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“OBSERVAÇÃO: a validade para as eleições de 2014 da Minirreforma 
Eleitoral produzida pela Lei Federal n.º 12.891/2013 está pendente de 
decisão da Consulta n.º 10.075 (Relator: Ministro João Otávio de Noro-
nha), formulada pelo Senador Sérgio de Souza (PR) ao Tribunal Superior 
Eleitoral. Salvo resposta em sentido contrário, a Minirreforma somente 
produzirá efeitos para as eleições de 2016.

LEI N.º 9.504, de 30/9/1997

DEFINIÇÃO DE CANDIDATURAS
E COLIGAÇÕES

Domicílio Eleitoral (art. 9º) Até 5/10/2013.

Filiação Partidária (art. 9º; 
art. 19, Lei n.º 9.096/95)

Até 5/10/2013 (salvo se o estatuto partidário 
exigir prazo superior).
OBS.1: os militares da ativa não se filiam; 
apenas requerem o registro da candidatura, 
após escolhidos em convenção partidária 
(Acórdão TSE n.º 11.314/1990).
OBS.2: os magistrados e Conselheiros do 
Tribunal de Contas (Resolução TSE n.º 
19.978/1997), assim como os membros do 
Ministério Público (ADIn n.º 1.377-7 – 
STF), devem filiar-se a partido político as-
sim que desincompatibilizados (Resolução 
TSE n.º 23.180/2009).
OBS.3: não basta o candidato estar filiado ao 
partido se este não houver tempestivamente 
incluído o seu nome na relação de filiados 
enviada à Justiça Eleitoral na segunda sema-
na de outubro de 2009 (REspE n.º 20.058-
RS/2002)

Período para a realização 
de Convenções (art. 8º)

De 10 a 30/6/2014.
(MINIRREFORMA: de 12 a 30/6/2014.)
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Coligações (art. 6º)

Para as eleições majoritárias, para as eleições 
proporcionais ou para ambas. Neste caso, é 
permitida a formação de mais de uma coli-
gação para a eleição proporcional dentre os 
partidos integrantes da coligação para a elei-
ção majoritária.
OBS. É assegurada aos partidos políticos 
autonomia para adotar os critérios de esco-
lha e o regime de suas coligações eleitorais, 
sem obrigatoriedade de vinculação entre as 
candidaturas em âmbito nacional e estadual 
(art. 17, § 1º, CF).

Denominação de Coliga-
ções (art. 6º, § 1º-A)

A denominação da coligação não poderá 
coincidir, incluir ou fazer referência a nome 
ou a número de candidato, nem conter pedi-
do de voto para partido político.

Registro de Candidatos 
(arts. 10 e 11)

Partidos que concorram sozinhos: até 150% 
do número de lugares a preencher;
Coligação, independentemente do número 
de partidos que a componham: até o dobro 
(200%) do número de lugares a preencher.
OBS.1: cada partido ou coligação deverá re-
servar, para candidatos de cada sexo, o míni-
mo de 30% e o máximo de 70% do número 
de candidaturas a que tiver direito. Não sen-
do possível completar a quota, essas vagas fi-
cam em aberto. Em caso de coligação, não é 
necessário que cada partido complete a quo-
ta de candidaturas de cada sexo, desde que 
esta seja atingida pelo total de candidatos da 
coligação.
OBS.2: no cálculo de vagas por gênero, qual-
quer fração será igualada a um no cálculo 
do percentual mínimo estabelecido para um 
dos sexos e desprezada no cálculo das vagas 
restantes para o outro sexo (art. 18, § 6º, Re-
solução TSE n.º 23.221/2010)
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OBS.3: o prazo para o pedido de registro de 
candidaturas aprovadas em convenção en-
cerra às 19h do dia 5/7/2014.
OBS.4: caso a convenção não escolha o nú-
mero máximo de candidatos possíveis, o ór-
gão de direção do partido poderá preencher 
as vagas remanescentes, requerendo o regis-
tro até o dia 6/8/2014.
OBS.5: a candidatura nata de Deputados Es-
taduais e Federais foi suspensa por liminar 
concedida pelo STF na ADIn n.º 2.530-9, 
podendo os mesmos ser vetados pela con-
venção partidária.
OBS.6: o candidato cujo registro não tenha 
sido requerido pelo partido ou coligação po-
derá fazê-lo individual e diretamente, em até 
48h após a publicação da lista de candidatos 
pela Justiça Eleitoral, desde que o registro da 
própria nominata de candidatos na qual foi 
omitido o nome do candidato tenha sido re-
querido dentro do prazo (REspE n.º 36.684-
SE/2013)

Substituição de Candida-
tos (art. 13) 

É facultado ao partido ou coligação substi-
tuir candidato que:
- for considerado inelegível, renunciar ou fa-
lecer após o termo final do prazo do registro;
- tiver seu registro indeferido ou cancelado.
O registro do novo candidato deve ser re-
querido até dez dias após o fato ou a noti-
ficação da decisão judicial que deu causa à 
substituição.
Salvo no caso de falecimento, quando pode-
rá ser apresentado em data posterior, o pe-
dido de substituição de candidato deverá ser 
apresentado até o dia:
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- 6/8/2014, nas eleições proporcionais;
- 15/9/2014, nas eleições majoritárias.
(MINIRREFORMA: o pedido de substitui-
ção de candidato, seja às eleições majoritárias 
ou às proporcionais, deverá ser apresentado 
até o dia 15/9/2014. No caso de falecimento 
de candidato, o pedido poderá ser apresen-
tado em data posterior.)

Disciplina Partidária (arts. 
7º, §§ 2º e 3º; e 14)

-as decisões da convenção estadual do partido 
sobre escolha de candidatos e celebração de co-
ligações estão sujeitas à anulação pelos órgãos 
superiores, na forma do respectivo estatuto, 
quando contrárias às diretrizes legitimamente 
estabelecidas pela convenção nacional.
-em caso de anulação das decisões da conven-
ção estadual pelos órgãos superiores do parti-
do, a Justiça Eleitoral deverá ser formalmente 
comunicada até o dia 4/8/2014.
-até o dia 5/10/2014, o partido pode requerer 
o cancelamento do registro do candidato que 
houver expulso, nos termos de seu estatuto, as-
segurada ampla defesa.

FINANCIAMENTO DA CAMPANHA

Responsabilidade (arts. 20 
e 21; Resolução TSE n.º 
23.406/2014, art. 4º, § 4º)

A pessoa eventualmente designada pelo can-
didato para a administração financeira de sua 
campanha é pessoalmente solidária com ele pela 
veracidade das informações financeiras e contá-
beis da campanha. Ambos deverão firmar con-
juntamente a prestação de contas da campanha.
OBS.1: os candidatos a vice e a suplentes são so-
lidariamente responsáveis no caso de extrapola-
ção do limite máximo de gastos fixados para os 
respectivos titulares.
OBS.2: o candidato não se exime de respon-
sabilidade alegando ignorância sobre a ori-
gem e a destinação dos recursos recebidos em 
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campanha, a inexistência de movimentação 
financeira, ou deixando de assinar as peças in-
tegrantes da prestação de contas.

Limite global de gastos
(arts. 17-A e 18; Resolu-
ção TSE n.º 23.406/2014, 
art. 4º)

Livremente estabelecido pelos partidos/coliga-
ções para seus candidatos a cada cargo, obser-
vado o limite fixado pela Lei que vier a ser edi-
tada até o dia 10/6/2014 (ou, na falta dessa Lei, 
o valor informado pelo partido por ocasião do 
registro das candidaturas). Nas coligações, es-
ses limites serão iguais para os candidatos de 
todos os partidos que as integrarem.
OBS.: as multas aplicadas aos partidos ou can-
didatos por infração da legislação eleitoral são 
consideradas gastos eleitorais, sujeitos ao limi-
te estabelecido (art. 26, XVI).

Alteração do Limite de 
gastos Resolução TSE n.º 
23.406/2014, art. 4º, §§ 6º 
e 7º)

Depois de registrado, o limite de gastos pode-
rá ser alterado, mediante autorização da Justi-
ça Eleitoral, em face de solicitação do partido 
cujo candidato pretenda essa alteração, com 
fundamento na ocorrência de fatos superve-
nientes e imprevisíveis, cujo impacto sobre o 
financiamento da campanha inviabilize o limi-
te fixado originalmente.

Limites setoriais de gastos
(art. 26, par. único)

(MINIRREFORMA: relativamente ao total 
do gasto da campanha, não se pode despen-
der mais que:
I – 10% com a alimentação do pessoal que 
presta serviços às candidaturas ou aos comi-
tês eleitorais; e
II – 20% com o aluguel de veículos automo-
tores.)
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Comitês Financeiros (art. 
19; Resolução TSE n.º 
23.406/2014, arts. 2º, § 1º; 
e 5º)

Deverão ser constituídos por cada partido 
que apresente candidato próprio até dez dias 
úteis após a convenção partidária e registra-
dos perante a Justiça Eleitoral e o CNPJ; não 
se admite a constituição de comitê de coli-
gação.

OBS.1: deverá ser constituído comitê para 
cada eleição para as quais o partido apresen-
te candidato próprio, ou um único comitê 
para todas as campanhas da mesma circuns-
crição eleitoral.

OBS.2: exceto na eleição presidencial, os 
partidos que optarem por realizar a arreca-
dação e aplicação de recursos de campanha 
direta e exclusivamente estão desobrigados 
de constituir comitês financeiros.

Inscrição perante o CNPJ
(art. 22-A)

Obrigatória para cada candidato – indepen-
dente do cargo a que concorre – e cada Co-
mitê Financeiro (cada candidatura equivale 
à pessoa jurídica, para efeito de inscrição 
perante o Cadastro Nacional da Pessoa Ju-
rídica).
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Contas bancárias especí-
ficas para movimentação 
dos recursos da campanha 
(art. 22; Resolução TSE n.º 
23.406/2014, art. 12, § 2º, “a”)

Obrigatórias para cada candidato – inde-
pendente do cargo a que concorre – e cada 
partido.

OBS.1: as contas somente poderão ser aber-
tas em nome da candidatura, no prazo de 
dez dias de sua inscrição no CNPJ.

OBS.2: nenhum banco poderá recusar-se à 
abertura de conta de qualquer partido ou 
candidato, nem condicioná-la a depósito 
mínimo.

OBS.3: candidatos a Vice-Presidente, Vice-
-Governador e suplentes de Senador não ne-
cessitam abrir conta bancária.

OBS.4: é proibido o uso de conta bancária 
preexistente para a movimentação de recur-
sos de campanha.

OBS.5: a abertura de conta bancária é obri-
gatória mesmo que não haja movimentação 
financeira (RESPE n.º 25.288-RN/2005).
(MINIRREFORMA: os bancos são obriga-
dos a identificar o CPF/CNPJ dos doadores 
nos extratos da conta de campanha.)

Uso de recursos do Fundo 
Partidário (art. 43, Lei n.º 
9.096/95; Resolução TSE n.º 
23.406/2014, arts. 13 e 15)

Para o recebimento e utilização de recursos 
do Fundo Partidário, os candidatos e comi-
tês financeiros deverão abrir conta bancária 
distinta e específica para esse fim; os parti-
dos deverão fazer a movimentação financei-
ra desses recursos através da conta bancária 
própria, distinta da conta de doações para a 
campanha eleitoral.
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Arrecadação de recursos 
para a campanha (art. 23, 
§ 4º)

Deve ser centralizada na conta bancária da 
campanha, através de doações identificadas, 
seja mediante cheques (nominais e cruza-
dos), transferências eletrônicas ou lança-
mento em cartão de crédito/débito.
OBS.1: são admitidos depósitos de pessoas 
físicas em espécie, desde que com identifica-
ção do depositante, no montante de até 10% 
de seus rendimentos brutos em 2013.
OBS.2: toda doação deverá ser feita median-
te recibo, em formulário impresso ou eletrô-
nico (no caso de doações via Internet), con-
forme modelo Anexo à Lei n.º 9.504/97.

Período de arrecadação
(Resolução TSE n.º 
23.406/2014, art. 30, caput 
e § 1º)

As contribuições poderão ser recebidas pelos 
partidos e candidatos no período entre o re-
gistro dos comitês financeiros (perante a Jus-
tiça Eleitoral e o CNPJ), até o dia da eleição.
OBS.: é permitida a arrecadação de recursos 
após o dia da eleição, exclusivamente para a 
quitação de despesas já contraídas e não pa-
gas até aquela data.
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Contribuições de con-
tabilização obrigatória  
(arts. 23; 27; 28,  § 3º; e 81;
Código Civil, arts. 548 
e 549; Resolução TSE
n.º 23.406/2014, arts. 19, § 
único; 23, § 1º; 25, I; e 32)

- pessoa jurídica: até 2% do faturamento 
bruto de 2013;
- pessoa física: até 10% de seus rendimentos 
brutos em 2013;
- candidato, em favor da própria campanha: 
até o limite de gastos estabelecido pelo par-
tido pelo qual concorre, limitado a 50% do 
patrimônio informado à Receita Federal no 
IRPF 2013.

OBS.1: os bens estimáveis em dinheiro que 
o candidato pode legitimamente fornecer à 
própria campanha são os que já faziam parte 
de seu patrimônio anteriormente ao pedido 
de registro de sua candidatura.

OBS.2: além do limite, admite-se a doa-
ção estimável em dinheiro de prestação de 
serviços próprios ou utilização de bens de 
propriedade do doador, no máximo de R$ 
50.000,00.

OBS.3: o candidato não está obrigado a con-
tabilizar os gastos realizados por eleitores 
em seu apoio, desde que estes não excedam 
a R$ 1.064,10 e não sejam reembolsados ao 
eleitor.

OBS.4: a ADIn n.º 4650 questiona a consti-
tucionalidade das doações por pessoas jurí-
dicas, tendo seis ministros votado até o mo-
mento (2/4/2014) pela procedência da ação 
e um pela improcedência. O julgamento 
encontra-se suspenso.
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Contribuições vedadas
(art. 24; Resolução TSE
n.º 23.406/2014, arts. 25,
§ 1º; e 28)

É vedado aos partidos e candidatos, receber 
doações, inclusive sob forma de publicidade 
de qualquer espécie, procedente de:
a)entidade ou governo estrangeiro;
b)pessoa jurídica sem fins lucrativos que re-
ceba recursos do exterior;
c)ente público ou mantido com recursos pú-
blicos;
d)concessionário ou permissionário de ser-
viço público;
e)serviço notarial ou de registro;
f)entidade privada beneficiária de contri-
buição compulsória por força de lei (conse-
lhos profissionais, p.ex.);
g)entidade de utilidade pública;
h)entidade de classe ou sindical;
i)entidades beneficientes e religiosas;
j)entidades esportivas;
k)ONGs ou cooperativas que recebam re-
cursos públicos; e
l)OSCIPs.
OBS.: pessoas jurídicas registradas em 2014 
não podem fazer doações a campanhas elei-
torais.

Recursos de origem ve-
dada ou não identifica-
da (Resolução TSE n.º 
23.406/2014, arts. 28, § 1º; 
e 29)

Não podem ser utilizados. Deverão ser reco-
lhidos ao Tesouro Nacional assim que iden-
tificada a origem vedada ou constatada a im-
possibilidade de identificação do doador, em 
até cinco dias após o trânsito em julgado da 
decisão de julgamento das contas de campa-
nha.
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Doações através de cartões 
de crédito/débito (Resolu-
ção TSE n.º 23.406/2014, 
art. 24, § 1º)

Admitidas somente quando realizadas pelo 
titular do cartão.

Gastos de Campanha
(art. 22, § 3º)

Devem ser originados da conta bancária da 
campanha, sob pena de rejeição da prestação 
de contas do partido ou candidato.

Fundo de caixa para des-
pesas de pequeno va-
lor (Resolução TSE n.º 
23.406/2014, art. 31, §§ 4º, 
5º, 6º e 8º)

Para o pagamento de despesas individuais de 
até R$ 400,00, os candidatos, os partidos e 
os comitês financeiros podem constituir re-
serva em dinheiro, mediante trânsito prévio 
desse fundo de caixa na conta bancária da 
campanha.
OBS.1: o valor desse fundo de caixa não pode 
superar 2% do total das despesas realizadas, 
ou R$ 100.000,00 (o que for menor).
OBS.2: candidatos a vice ou a suplente não 
podem constituir fundo de caixa.
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Impressos de Campanha
(art. 38, §§ 1º e 2º; Resolu-
ção TSE n.º 23.406/2014, 
art. 31, § 9º)

Todo material impresso de campanha eleito-
ral deve conter:

a)o número de inscrição, no CNPJ, da grá-
fica que o confeccionou;
b)a identificação (CPF ou CNPJ) do res-
ponsável pela contratação da impressão; e
c)a tiragem do material. 

OBS.: os gastos relativos à confecção de ma-
terial impresso de propaganda conjunta de 
mais de um candidato deverão constar na 
prestação de contas dos candidatos benefi-
ciários, ou apenas na prestação de contas da 
candidatura que tenha arcado com os custos. 
Nesse caso, os beneficiários deverão regis-
trá-las nas respectivas prestações de contas 
como receita estimável em dinheiro e emitir 
o recibo eleitoral.

“Sobras de Campanha”
(art. 31; Resolução TSE  
n.º 23.406/2014, art. 39, § 
3º)

Devem ser declaradas na prestação de con-
tas do partido/coligação. Após o julgamento 
de todos os recursos, pertencem ao órgão do 
partido na circunscrição do pleito. Em caso 
de coligação, serão divididas entre os parti-
dos que a compõem.
(MINIRREFORMA: Após o julgamento de 
todos os recursos, pertencem ao órgão dire-
tivo nacional do partido as sobras da cam-
panha para Presidente e Vice-Presidente da 
República, e pertencem ao órgão diretivo re-
gional as sobras das demais campanha.has.)
OBS.: as sobras financeiras de recursos 
oriundos do Fundo Partidário deverão ser 
restituídas ao partido.
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Prestação de Contas na In-
ternet (arts. 28, § 4º; Reso-
lução TSE n.º 23.406/2014, 
art. 36, caput)

Nos períodos de 28/7 a 2/8/2014 e de 28/8/ 
a 2/9/2014, os candidatos e os diretórios 
nacional e regionais dos partidos devem 
entregar à Justiça Eleitoral as prestações de 
contas parciais (relatórios discriminados dos 
recursos recebidos e dos gastos realizados), 
que serão divulgadas pela Justiça Eleitoral na 
Internet nos dias 6/8 e 6/9/2014.
(MINIRREFORMA: Os relatórios deverão 
ser divulgados nos dias 8/8 e 8/9/2014.) 

Prestação de Contas (arts. 
28, 29, III e IV; 32; e 100-
A, § 4º; Resolução TSE n.º 
23.406/2014, art. 38)

-os candidatos, os partidos e os respectivos co-
mitês financeiros têm até o dia 4/11/2014 para 
encaminhar à Justiça Eleitoral a prestação de 
contas da campanha do primeiro turno.
-havendo segundo turno, os candidatos 
participantes, seus partidos e os respec-
tivos comitês financeiros têm até o dia 
25/11/2014 para encaminhar à Justiça Elei-
toral a prestação de contas da campanha.
-enquanto não julgados todos os processos 
referentes à prestação de contas, os partidos 
e candidatos deverão conservar a respecti-
va documentação.

OBS.1: não poderá ser diplomado o candi-
dato que não tenha encaminhado sua pres-
tação de contas à Justiça Eleitoral. 
OBS.2: a prestação de contas deverá identifi-
car nominalmente os doadores e os respecti-
vos valores doados.
(MINIRREFORMA: a prestação de contas 
deverá identificar nominalmente os cabos 
eleitorais contratados, com indicação das 
respectivos números de inscrição no CPF.)
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Dispensa de Prestação de 
Contas (art. 28, § 6º)

(MINIRREFORMA: São dispensadas de 
comprovação na prestação de contas as des-
pesas com cessão de bens móveis, limitadas 
ao valor de R$ 4.000,00 por pessoa cedente, 
bem como doações estimáveis em dinheiro 
entre candidatos, partidos ou comitês finan-
ceiros, decorrentes do uso comum de sedes e 
materiais de propaganda eleitoral. 
OBS.: os gastos comuns entre candidatos, 
partidos ou comitês serão registrados na 
prestação de contas do responsável pelo 
pagamento dessas despesas.)

Penas (arts. 18, § 2º; 23, § 
3º; 25; 30-A, § 2º; e 81, §§ 
2º e 3º; Resolução TSE n.º 
23.406/2014, arts. 18; e 31, 
§ 1º)

-a pessoa física que doar quantia supe-
rior a 10% de seus rendimentos brutos em 
2013, ou o candidato (ou responsável) que 
gastar recursos acima do valor estabeleci-
do pelo partido ou coligação para aplica-
ção na campanha sujeita-se à pena de multa 
de cinco a dez vezes a quantia em excesso.
-a pessoa jurídica que doar recursos de valor 
superior a 2% de seu faturamento bruto no 
ano de 2013 sujeita-se à multa de cinco a dez 
vezes a quantia em excesso, além de ficar im-
pedida de participar de licitações e celebrar 
contratos com o Poder Público por cinco anos.
-a captação ou o gasto ilícito de recursos, 
para fins eleitorais, implica negação da 
diplomação do candidato, ou a cassação 
do mesmo, caso já tenha sido outorgado.
OBS.1: o descumprimento das re-
gras relativas ao financiamento de cam-
panha caracteriza abuso do poder
econômico e sujeita o órgão do partido 
ao qual estiver subordinado o comitê fi-
nanceiro responsável pela infração à per-
da da cota do Fundo Partidário de 2015.
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OBS.2: o emprego de recursos originá-
rios de fontes vedadas constitui irregu-
laridade insanável e implica rejeição das 
contas, ainda que o valor seja restituído.
OBS.3: a movimentação de recursos finan-
ceiros fora das contas bancárias específicas 
implicará a rejeição das contas.
OBS.4.: multas eleitorais não podem ser qui-
tadas com recursos do Fundo Partidário.

PROPAGANDA ELEITORAL

Condições (art. 242, Có-
digo Eleitoral)

A propaganda, em qualquer forma ou mo-
dalidade, mencionará sempre a legenda par-
tidária e só poderá ser feita em língua portu-
guesa (art. 13, caput, CF).

Identificação dos Candi-
datos (art. 36, § 4º)

Da propaganda dos candidatos a Presiden-
te, Governador e Senador, deverá constar o 
nome dos respectivos candidatos a Vice e 
Suplentes, de modo claro e legível, em tama-
nho não inferior a 10% (dez por cento) do 
nome do titular.

Responsabilidade (art. 40-
B, par. único)

Considera-se demonstrada a responsabili-
dade do candidato sobre a propaganda irre-
gular se este não a retirar ou regularizar, no 
prazo de 48 horas após a intimação.

Solidariedade (art. 241, 
Código Eleitoral; art. 6º, 
§ 5º)

O partido é solidariamente responsável pe-
los excessos praticados por seus candidatos 
ou adeptos na propaganda eleitoral.
(MINIRREFORMA: a solidariedade res-
tringe-se ao candidato e o respectivo parti-
do, não alcançando outros partidos, mesmo 
quando integrantes da mesma coligação.)

Início (art. 36, caput) Somente a partir do dia 6/7/2014.
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Pré-Campanha (art. 36, §§ 
1º e 3º)

OBS.1: na quinzena anterior à da convenção, 
o postulante pode fazer propaganda intra-
partidária – vedado o uso de rádio, televi-
são e outdoors – visando à indicação de sua 
candidatura a cargo eletivo, a qual deverá ser 
imediatamente removida após a convenção 
partidária.
OBS.2: fazer propaganda antes da convenção 
sujeita o responsável e o candidato, quando 
ciente, à multa de R$ 5.000,00 a R$ 25.000,00 
(ou ao valor equivalente ao custo da propa-
ganda, se este for maior).

Atos legítimos na Pré-
-Campanha (art. 36-A)

É permitida:
I – a participação de pré-candidatos em en-
trevistas e debates, desde que não haja pedi-
do de votos;
(MINIRREFORMA: é permitido pedir votos 
nas entrevistas e debates de que os filiados e 
pré-candidatos participem)
II – a realização de eventos partidários em 
ambientes fechados e às custas dos partidos;
III – a realização de prévias partidárias e sua 
divulgação pelos instrumentos de comunica-
ção intrapartidária;
IV – a divulgação de atos de parlamentares, 
desde que sem menção a possível candidatu-
ra, nem pedido de votos ou de apoio eleitoral.

Propaganda em bens pú-
blicos, de uso comum ou 
de acesso público (art. 37)

Proibida.
OBS.1: a veiculação de propaganda em bens 
públicos ou cujo uso dependa de permissão 
do Poder Público, bem como nos de uso co-
mum, nisso compreendida pichação, inscri-
ção à tinta e fixação de placas, estandartes, 
faixas, etc., sujeita o responsável à restaura-



Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul 35

PROCURADORIA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO RS

ção do bem e, caso não procedida no prazo 
fixado pela Justiça Eleitoral, à multa de R$ 
2.000,00 a R$ 8.000,00.
OBS.2: templos, igrejas, terreiros de umban-
da, cinemas, teatros, lojas, ginásios, estádios, 
etc., são bens de uso comum, ainda que per-
tencentes a particulares. (Ag.Inst. n.º 2.124-
RJ/2000 – TSE).
OBS.3: a proibição abrange a fixação de 
placas, faixas, estandartes, etc. em árvores, 
pontes, postes, viadutos, passarelas, para-
das de ônibus e demais equipamentos ur-
banos, mesmo que não lhes causem dano.
OBS.4: é também vedada a afixação de pro-
paganda nos veículos do transporte coletivo 
(Resolução TSE n.º 22.30/2006), inclusive 
táxis (Ag.Inst. n.º 2.890-SC/2001 – TSE).
OBS.5: é igualmente vedada a distribuição 
de material de propaganda no interior de 
escola pública, mesmo que por ocasião de 
debate entre candidatos lá realizado (REs-
pE n.º 25.682-MG/2007 – TSE).

Propaganda em vias pú-
blicas (art. 37, §§ 6º e 7º)

A colocação de cavaletes, bonecos, carta-
zes, mesas para distribuição de material de 
campanha e bandeiras é permitida, ao longo 
das vias públicas, no período entre as 6h e as 
22h, desde que não dificultem o bom anda-
mento do trânsito de pessoas e veículos.
(MINIRREFORMA: Somente a colocação 
de mesas para distribuição de material de 
campanha e a utilização de bandeiras são 
permitidas, ao longo das vias públicas.)
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Propaganda em bens par-
ticulares (art. 37, §§ 2º e 
8º)

Permitida, desde que (seja placa, faixa, car-
taz, pintura ou inscrição) não exceda a 4m2 
(quatro metros quadrados).
OBS.: a veiculação de propaganda eleitoral 
em bens particulares deve ser espontânea e 
gratuita, sendo vedado qualquer tipo de pa-
gamento em troca de espaço.

Adesivos (art. 38, § 3º)
(MINIRREFORMA: As dimensões máxi-
mas de adesivos de propaganda eleitoral são 
50x40cm.)

Propaganda em automó-
veis (art. 39, § 4º)

(MINIRREFORMA: É permitida a afixação 
de adesivos microperfurados até a extensão 
total do para-brisa traseiro.)

Propaganda em outdoors 
(art. 39, § 8º; Resolução 
n.º 23.404/2014, arts. 10, 
II; e 18)

Proibida.
OBS.1: considera-se outdoor qualquer pla-
ca de área superior a 4m², mesmo que em 
propriedade particular (Resolução TSE n.º 
22.246/2006).
OBS.2: mesmo na fachada dos comitês, a 
inscrição do nome do candidato, partido ou 
coligação deve observar o limite de 4m².
OBS.3: a propaganda em outdoors sujeita a 
empresa de publicidade responsável e o can-
didato, partido ou coligação beneficiários à 
multa de R$ 5.320,50 a R$ 15.961,50.
(MINIRREFORMA: a multa por propa-
ganda em outdoors é de R$ 5.000,00 a R$ 
15.000,00.)

Material de campanha
(art. 39, § 6º)

É vedada a utilização e distribuição por 
comitê, candidato, ou por terceiro com au-
torização do candidato, de camisetas, cha-
veiros, bonés, canetas, brindes, cestas bá-
sicas ou quaisquer bens ou materiais que 
possam proporcionar vantagem ao eleitor.
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Trios elétricos, Carros de 
som e Minitrios (art. 39,
§§ 10, 11 e 12)

É vedada a utilização de trios elétricos, exce-
to para a sonorização de comícios.
(MINIRREFORMA: é permitida a pro-
paganda eleitoral através da circulação 
de carros de som (amplificação de até 
10.000W) e minitrios (amplificação de até 
20.000W), observado o limite de 80Db (oi-
tenta decibéis) de pressão sonora.)

Comícios (art. 39, § 1º)

A realização de comício não depende de li-
cença da polícia, mas deve ser comunicada à 
polícia no mínimo 24h antes de sua realiza-
ção, a fim de garantir a prioridade do uso do 
local naquele dia e horário.rário.

Showmícios (art. 39, § 7º)
É proibida a realização de showmícios e 
apresentações de artistas, remuneradas ou 
não, em comícios e reuniões eleitorais.

Telemarketing (Resolução n.º 
23.404/2014, art. 25, § 2º)

É vedada a propaganda via telemarketing, 
em qualquer horário.

Limites à contratação de 
pessoal (art. 100-A)

(MINIRREFORMA: A contratação de cabos 
eleitorais não excederá a:
- 1% do eleitorado, em Municípios com até 
30.000 eleitores;
- nos demais Municípios, o limite anterior, 
acrescido de mais um cabo eleitoral para 
cada 1.000 eleitores além de 30.000.
Cada campanha deve ainda observar os se-
guintes limites, no âmbito do Estado e pro-
porcionalmente ao número de cabos eleito-
rais estabelecido para o Município de Porto 
Alegre:
- Presidente da República: 100%;
- Governador: 200%;
- Senador: 100%;
- Deputado Federal: 70%;
- Deputado Estadual: 35%.
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OBS.1: candidatos a Vice-Presidente, Vice-
-Governador ou Suplente de Senador não 
têm limites próprios para contratação de ca-
bos eleitorais.
OBS.2: A contratação de cabos eleitorais 
além desses limites caracteriza o crime de 
corrupção eleitoral.
OBS.3: não se computa nesses limites a mili-
tância não remunerada e o pessoal contrata-
do para apoio administrativo ou operacional, 
advogados, fiscais e delegados credenciados 
pelos partidos e coligações.)

Captação de Sufrágio
(arts. 41-A e 23, § 5º)

Doar, oferecer, prometer, ou entregar, bem 
ou vantagem pessoal de qualquer natureza 
(inclusive emprego ou função pública) ao 
eleitor, com o fim de obter-lhe o voto, são 
condutas vedadas desde o registro da candi-
datura até o dia da eleição.
Pena: multa de 1.000 a 50.000 UFIR e cassa-
ção do registro ou do diploma.
OBS.: desde o registro da candidatura até o 
dia da eleição, é vedada qualquer doação de 
dinheiro, troféu, prêmio ou ajuda de qual-
quer espécie, por candidato, a pessoas físicas 
ou jurídicas.

Propaganda paga na im-
prensa (art. 43)

Permitida, até o dia 3/10, observado o espa-
ço máximo por edição, para cada candidato, 
partido ou coligação, de 1/8 de página (pa-
drão) e 1/4 de página (tabloide ou revista).
OBS.1: cada anúncio deverá exibir, de forma 
visível, o preço pago por sua publicação.
OBS.2: cada candidato pode publicar, no 
máximo, 10 (dez) anúncios por veículo, em 
datas diversas.
OBS.3:  extrapolar esses limites sujeita o res-
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ponsável pelo veículo e o candidato, parti-
do ou coligação beneficiários à multa de R$ 
1.000,00 a R$ 10.000,00, ou equivalente ao 
preço da divulgação, se este for maior.

Pedido de Direito de Res-
posta (art. 58)

- ofensa veiculada na programação normal 
de rádio e TV: 48h;
- ofensa veiculada em órgão da imprensa es-
crita: 72h.
OBS.: o texto reparador da ofensa deve ser 
apresentado no momento do pedido de direi-
to de resposta em órgão da imprensa escrita.

Manifestações Toleradas no 
Dia da Eleição (art. 39-A)

É permitida a manifestação individual e si-
lenciosa da preferência do eleitor, revelada 
exclusivamente pelo uso de bandeiras, bro-
ches, dísticos e adesivos.

CRIMES CONTRA A HONRA NA PROPAGANDA ELEITORAL

Crime de calúnia (art. 324, 
Código Eleitoral)

Caluniar alguém, na propaganda eleitoral ou 
visando a fins de propaganda, imputando-
-lhe falsamente fato definido como crime, 
constitui delito sujeito à pena de detenção, 
de seis meses a dois anos, e pagamento de 10 
a 40 dias-multa.
OBS.: incorre na mesma pena quem, saben-
do falsa a imputação, a propala ou a divulga.

Crime de difamação (art. 
325, Código Eleitoral)

Difamar alguém, na propaganda eleitoral ou 
visando a fins de propaganda, imputando-lhe 
fato ofensivo à sua reputação, constitui crime, 
sujeito à pena de detenção, de três meses a um 
ano, e pagamento de 5 a 30 dias-multa.

Crime de injúria (art. 326, 
Código Eleitoral)

Injuriar alguém, na propaganda eleitoral ou 
visando a fins de propaganda, ofendendo-
-lhe a dignidade ou o decoro, constitui cri-
me, sujeito à pena de detenção por até seis 
meses, ou pagamento de 30 a 60 dias-multa.
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Causas de aumento de 
pena (art. 327, Código 
Eleitoral)

As penas dos crimes acima aumentam–se de 
1/3, quando cometidos na presença de várias 
pessoas, ou por meio que facilite a divulga-
ção da ofensa, ou contra:
I – o(a) Presidente da República ou chefe de 
governo estrangeiro; e
II – contra funcionário público, em razão de 
suas funções.

CRIMES NA PROPAGANDA ELEITORAL

Crimes comuns contra a 
honra (arts. 138, 139 e 140 
do Código Penal)

Se o crime for cometido antes do período de 
propaganda eleitoral, ou não se destinar a 
produzir efeito eleitoral, tratar-se-á de sim-
ples calúnia, difamação ou injúria.

Crime de uso de símbolos 
de órgãos de governo (art. 
40, Lei n.º 9.504/97)

O uso, na propaganda eleitoral, de símbolos, 
frases ou imagens, associadas ou semelhan-
tes às empregadas por órgão de governo, 
empresa pública ou sociedade de econo-
mia mista constitui crime, sujeito à pena de 
detenção, de seis meses a um ano, com a 
alternativa de prestação de serviços à co-
munidade pelo mesmo período, e multa de 
10.000 a 20.000 UFIR (de R$ 10.641,00 a R$ 
21.282,00).

Crime de Corrupção Elei-
toral (art. 299, Código 
Eleitoral)

Dar, oferecer, prometer, solicitar ou receber, 
para si ou para outra pessoa, dinheiro, dádi-
va ou qualquer outra vantagem, para obter 
ou dar o voto e para conseguir ou prometer 
abstenção, constitui crime, sujeito à pena de 
reclusão por até quatro anos e pagamento de 
5 a 15 dias-multa.
OBS.: o crime consuma-se pela simples ofer-
ta, ainda que a mesma não seja aceita.
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Crime de divulgação de 
fato inverídico (art. 323, 
Código Eleitoral)

Divulgar, na propaganda, fato que sabe in-
verídico, em relação a partido ou candida-
to e capaz de exercer influência perante o 
eleitorado, constitui crime, sujeito à pena de 
detenção, de dois meses a um ano, ou paga-
mento de 120 a 150 dias-multa.
OBS.: a pena é agravada se o crime for come-
tido através da imprensa, rádio ou televisão.

Crime de perturbação da 
propaganda (art. 331, Có-
digo Eleitoral)

Inutilizar, alterar ou perturbar meio de pro-
paganda devidamente empregado constitui 
crime, sujeito à pena de detenção por até seis 
meses e pagamento de 90 a 120 dias-multa.

Crime de impedimento da 
propaganda (art. 332, Có-
digo Eleitoral)

Impedir o exercício da propaganda constitui 
crime, sujeito à pena de detenção por até seis 
meses e pagamento de 30 a 60 dias-multa.

Crime de atividade par-
tidária fora do gozo dos 
direitos políticos (art. 337, 
Código Eleitoral)

Participar de atividades partidárias (inclusi-
ve comícios e atos de propaganda), sem estar 
no gozo dos direitos políticos constitui cri-
me, sujeito à pena de detenção por até seis 
meses e pagamento de 90 a 120 dias-multa.
OBS.1: configura-se o crime ainda que o ato 
ocorra em recinto fechado.
OBS.2: o estrangeiro, por sua própria condi-
ção, sujeita-se às mesmas penas.
OBS.3: sujeita-se às mesmas penas o respon-
sável por emissora de rádio ou televisão que 
autorize transmissões de que participem es-
trangeiros ou brasileiros que não estiverem 
no gozo dos direitos políticos, bem como o 
diretor de jornal que lhes divulgar os pro-
nunciamentos.
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Crime de propaganda em 
língua estrangeira (art. 
335, Código Eleitoral)

Fazer propaganda, de qualquer forma, em 
língua estrangeira, constitui crime sujeito à 
pena de detenção, de três a seis meses, e pa-
gamento de 30 a 60 dias-multa.

Crimes na propaganda na 
Internet (art. 57-H, §§ 1º e 
2º,  Lei n.º 9.504/97)

(MINIRREFORMA: Constitui crime a con-
tratação, direta ou indireta, de grupo de pes-
soas para emitir mensagens ou comentários 
na Internet para ofender a honra ou denegrir 
a imagem de candidato, partido ou coliga-
ção.
Pena: A condição de contratante sujeita 
o criminoso à pena de detenção, de dois a 
quatro anos, e multa de R$ 15.000,00 a R$ 
50.000,00; a condição de contratado sujeita 
os criminosos à pena de detenção, de seis 
meses a um ano, com a alternativa de pres-
tação de serviços à comunidade pelo mes-
mo período, e multa de R$ 5.000,00 a R$ 
30.000,00.)

Crimes de Propaganda no 
Dia da Eleição (art. 39, § 
5º, Lei n.º 9.504/97)

I – uso de alto-falantes e amplificadores de 
som ou a promoção de comício ou carreata;
II – a arregimentação de eleitor ou a propa-
ganda de “boca-de-urna”;
III – a divulgação de qualquer espécie de 
propaganda de partidos ou seus candidatos, 
mediante publicações, cartazes, camisas, bo-
nés, broches ou dísticos em vestuário (adesi-
vos, por exemplo).
A prática dessas condutas sujeita o crimi-
noso à pena de detenção, de seis meses a 
um ano, com a alternativa de prestação de 
serviços à comunidade pelo mesmo perío-
do, e multa de 1.000 a 10.000 UFIR (de R$ 
5.320,50 a R$ 15.961,50).
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PROPAGANDA ELEITORAL NA INTERNET

Período (art. 57-A) Permitida, a partir do dia 6/7/2014.

Sítios Oficiais
(art. 57-B, I e II)

Os endereços dos sítios de propagan-
da eleitoral dos candidatos, partidos e 
coligações deverão ser comunicados à 
Justiça Eleitoral e hospedados, direta 
ou indiretamente, em provedor de ser-
viço de Internet estabelecido no País.

Mailing
(art. 57-B, III e 57-G)

As candidaturas podem enviar mensa-
gens de propaganda eleitoral para endere-
ços de e-mail cadastrados gratuitamente.

OBS.: essas mensagens devem dispor 
de mecanismo que permita o desca-
dastramento pelo destinatário, o qual 
deve ser providenciado no prazo de 
48h, sob pena de multa de R$ 100,00 
por mensagem enviada após esse prazo.

Blogs, etc. (art. 57-B, IV)

Indivíduos simpatizantes das candida-
turas podem manifestar apoio por meio 
de blogs, redes sociais, sítios de men-
sagens instantâneas e assemelhados.

Responsabilidade do pro-
vedor de serviços (art. 57-
F, par. único; Resolução 
n.º 23.404/2014, art. 24)

O provedor somente é responsável pela di-
vulgação da propaganda se a publicação do 
material foi de seu prévio conhecimento, o 
que pode ser demonstrado por meio de có-
pia de notificação diretamente encaminha-
da e entregue pelo interessado ao provedor, 
nela constando claramente a propaganda 
considerada irregular.
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Censura de excessos em 
sítio de simpatizante (arts. 
57-D, § 3º; e 58-A, IV)

Constatada irregularidade na propaganda na 
Internet, a representação à Justiça Eleitoral 
deve identificar os textos ou frases a serem 
excluídas, suspendendo tão-somente o quan-
to julgado irregular, de forma a resguardar o 
pensamento livremente expressado.
(AgReg-AC n.º 138.443-DF/2010 – TSE)
MINIRREFORMA: por provocação do 
ofendido, a Justiça Eleitoral poderá determi-
nar a retirada de publicações que contenham 
agressões ou ataques a candidatos em sítios 
da Internet, inclusive redes sociais.)

Direito de Resposta (art. 
57-D, caput; e 58, § 3º, IV

Em até 48h após a entrega da mídia física 
com a resposta do ofendido, essa deverá ficar 
disponível, por tempo não inferior ao dobro 
em que esteve disponível a mensagem consi-
derada ofensiva; no mesmo veículo, espaço, 
local, horário, página eletrônica, tamanho, 
caracteres e outros elementos de realce usa-
dos na ofensa.

Vedações
(arts. 57-C, 57-D e 57-H)

São proibidas:
a)a veiculação de qualquer tipo de propa-
ganda eleitoral paga na Internet;
b)a publicação de propaganda eleitoral, ain-
da que gratuita, em sítios de pessoas jurídi-
cas (especialmente de órgãos públicos);
c)a manifestação sob anonimato, seja através 
da Internet ou de outros meios de transmis-
são de mensagens eletrônicas;
d)a venda de cadastros de endereços eletrônicos;
e)a utilização, doação ou cessão de cadas-
tros de endereços eletrônicos de: 1) entidade 
ou governo estrangeiro; 2) pessoa jurídica 
sem fins lucrativos que receba recursos do
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exterior; 3) ente público ou mantido com 
recursos públicos; 4) concessionário ou per-
missionário de serviço público; 5) entidade 
privada beneficiária de contribuição com-
pulsória por força de lei; 6) entidade de uti-
lidade pública; 7) entidade de classe ou sin-
dical; 8) entidades beneficientes e religiosas; 
9) entidades esportivas; 10) ONGs que rece-
bam recursos públicos; e 11) OSCIPs;
f)propaganda fake (atribuição indevida da 
autoria a terceiro, inclusive candidato, parti-
do ou coligação).
Pena: a prática dessas condutas sujeita o res-
ponsável pela divulgação da propaganda e o 
candidato beneficiário (quando comprova-
do o prévio conhecimento deste), à multa de 
R$ 5.000,00 a R$ 30.000,00.
OBS.: o uso de pseudônimo não se confunde 
com o anonimato (art. 19, Código Civil)

RESTRIÇÕES À MÍDIA ELETRÔNICA EM PERÍODO ELEITORAL

Difundir opinião favorá-
vel ou contrária a candi-
dato, partido ou coligação
(art. 45, III)

(Restrição suspensa por liminar concedida 
pelo STF na ADIn n.º 4.451).

Dar tratamento privilegia-
do a candidato, partido ou 
coligação (art. 45, IV)

Proibido

Divulgar nome de progra-
ma que se refira a candi-
dato (art. 45, VI)

Proibido, a partir de 1º/7/2014.
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Transmitir programa  
apresentado ou comenta-
do por candidato 
(art. 45, § 1º)

Proibido, a partir da data da convenção que 
o escolheu.
OBS.1: em caso de descumprimento dessa 
proibição não há inelegibilidade para o apre-
sentador ou comentarista, e sim punição 
para a emissora.
OBS.2: o partido ou coligação do candidato 
está sujeito à perda do tempo equivalente ao 
dobro do empregado em descumprimento 
da proibição, no horário gratuito subseqüen-
te, dobrado a cada reincidência.
OBS.3: aplica-se a mesma restrição à veiculação 
de propaganda comercial com a participação 
de candidato (Resolução TSE n.º 20.215/1998).

Pena para o descumpri-
mento das condutas acima 
relacionadas (art. 56)

A emissora está sujeita à suspensão de sua 
programação normal por 24h, sem prejuízo 
do pagamento de multa de 20.000 a 100.000 
UFIR (de R$ 21.282,00 a R$ 106.410,00).
OBS.: o valor dessa multa será duplicado a 
cada reincidência.

HORÁRIO ELEITORAL GRATUITO

Período (art. 47)

De 19/8 a 2/10/2014 (1º Turno).
Desde 48h após a proclamação dos resulta-
dos do 1º Turno (no mais tardar, até o dia 
11/10) a 24/10/2014 (2º Turno).

Horário de Rádio 
(art. 47, § 1º)

- Presidente da República: às terças, quintas 
e sábados, das 7h às 7h25min e das 12h às 
12h25min;
- Deputado Federal: às terças, quintas e 
sábados, das 7h25min às 7h50min e das 
12h25min às 12h50min;
- Governador: às segundas, quartas e sextas, 
das 7h às 7h20min e das 12h às 12h20min;
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- Deputado Estadual: às segundas, quar-
tas e sextas, das 7h20min às 7h40min e das 
12h20min às 12h40min; e
- Senador: às segundas, quartas e sextas, das 
7h40min às 7h50min e das 12h40min às 
12h50.

Horário de Televisão
(arts. 47, § 1º e 51)

- Presidente da República: às terças, quin-
tas e sábados, das 13h às 13h25min e das 
20h30min às 20h55min;
- Deputado Federal: às terças, quintas e sá-
bados, das 13h25min às 13h50min e das 
20h55min às 21h20min;
- Governador: às segundas, quartas e sex-
tas, das 13h às 13h20min e das 20h30 às 
20h50min;
- Deputado Estadual: às segundas, quartas 
e sextas, das 13h20min às 13h40min e das 
20h50min às 21h10min; e
- Senador: às segundas, quartas e sextas, das 
13h40min às 13h50min e das 21h10min às 
21h20min.

Spots de Propaganda 
Eleitoral (arts. 51 e 48, 
§§ 7º e 8º; Resolução n.º 
20.698/2000)

Além dos períodos de transmissão em cadeia, 
as emissoras de rádio e TV reservarão 30 mi-
nutos diários para a veiculação de inserções 
de até 60 segundos, no período entre as 8h e 
as 24h, divididos igualmente entre os candi-
datos às eleições majoritárias e proporcionais.
As inserções deverão consistir em múltiplos de 
30 segundos (ou seja: 15, 30, 45 ou 60 segun-
dos), a critério de cada partido ou coligação.
Somente serão autorizadas até dez inserções 
de 30 segundos ou cinco de 1 minuto por dia.
(MINIRREFORMA: É vedada a veiculação 
de inserções: 
- idênticas no mesmo intervalo de progra-
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mação (exceto se o número de inserções de 
que dispuser o partido exceder os intervalos 
disponíveis); e
- em sequência para o mesmo partido.)

Divisão do Horário 
Eleitoral (art. 47, §§ 2º, 
3º e 7º; Resolução n.º 
23.404/2014, art. 36)

-1/3 do tempo, igualitariamente, entre os 
partidos e coligações;
-2/3 do tempo, entre os partidos e coliga-
ções, proporcionalmente ao número de 
seus representantes na Câmara dos Depu-
tados.

OBS.: para efeito da divisão do horário elei-
toral (inclusive as inserções na propaganda 
de rádio e TV), considera-se a representação 
na Câmara dos Deputados resultante da elei-
ção de 2010 (ressalvada a representatividade 
dos deputados federais que migraram desde 
então para o PSD, o PROS e o SDD).

Acessibilidade a Deficien-
tes Auditivos (art. 44, § 1º)

O material de propaganda eleitoral entregue 
às emissoras de televisão deverá ser legen-
dado ou utilizar a Linguagem Brasileira de 
Sinais – LIBRAS.

Merchandising no Horário 
Eleitoral (art. 44, § 2º)

É proibida a promoção, ainda que disfarçada 
ou subliminar, de marca ou produto no ho-
rário eleitoral.

Participação de filiados 
a partidos coligados (art. 
45, § 6º)

A imagem e a voz de candidato ou militante 
de partido político que integre a sua coliga-
ção em âmbito nacional podem ser utilizadas 
na propaganda eleitoral em âmbito regional.



Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul 49

PROCURADORIA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO RS

Participação de não-filia-
dos (art. 54)

Podem manifestar apoio, no horário eleito-
ral gratuito de cada partido, cidadãos não 
filiados a este, desde que sem remuneração.
OBS.: membros de um partido não podem  
manifestar apoio no horário eleitoral gratui-
to de partido estranho, exceto se coligado ao 
seu.);

Confusão entre Campa-
nhas (art. 53-A; Resolução 
n.º 23.404/2014, art. 43)

É vedada a utilização da propaganda de can-
didaturas proporcionais como propaganda 
de candidaturas majoritárias e vice-versa, 
sob pena de perda do tempo equivalente no 
horário reservado à propaganda da eleição 
disputada pelo candidato beneficiado.
OBS.1: candidatos a eleições majoritárias 
podem aparecer no horário dos candidatos 
às eleições proporcionais (e vice-versa), des-
de que o depoimento limite-se ao pedido do 
voto ao candidato que cedeu o tempo, sem 
pedir voto para si.
OBS.2: admite-se a exibição de legendas ou, 
ao fundo, de cartazes ou fotografias dos can-
didatos majoritários durante a exibição do 
programa.
Configura invasão de horário a veiculação 
de propaganda negativa a adversário nas 
eleições majoritárias no espaço de propa-
ganda dos candidatos às eleições proporcio-
nais (Rep. n.º 243589-DF/2010 – TSE).

Direito de Resposta
(art. 58)

Deve ser pedido em até 24h, contadas a par-
tir da veiculação da ofensa.
OBS.: o emprego do tempo de direito de res-
posta sem a refutação dos fatos veiculados na 
ofensa implica subtração de tempo idêntico 
no horário eleitoral gratuito do ofendido.
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Pena para o uso inade-
quado do horário eleitoral 
(art. 55)

O partido ou coligação está sujeito à perda 
do dobro do tempo usado indevidamente, 
no período subsequente à infração.
OBS.: o desconto de tempo será duplicado a 
cada reincidência.
(MINIRREFORMA: o tempo perdido deve-
rá ser veiculado após o programa dos demais 
candidatos.)

CONDUTAS VEDADAS AOS AGENTES PÚBLICOS
EM CAMPANHAS ELEITORAIS

Potencialidade da condu-
ta em afetar a igualdade 
de oportunidades entre os 
candidatos (art. 73, caput)

Não se discute a eficácia da conduta pratica-
da em afetar a igualdade de oportunidades 
entre os candidatos: por presunção legal, a 
prática de qualquer das condutas descritas 
no art. 73 caracteriza infração. O efeito prá-
tico da conduta sobre o equilíbrio da disputa 
eleitoral será ponderado por ocasião da de-
finição da penalidade a ser aplicada em cada 
caso. 
(REspE n.º 45.060-MG/2013 – TSE)

Conceito de “Agente Pú-
blico” para os efeitos da 
legislação eleitoral (art. 
73, § 1º)

Todo aquele que exerce mandato, cargo, em-
prego ou função nos órgãos ou entidades da 
administração pública direta, indireta, ou 
fundacional, ainda que transitoriamente ou 
sem remuneração, seja o vínculo decorrente 
de eleição, nomeação, designação, contrata-
ção ou qualquer outra forma de investidura.

Abuso de recursos públi-
cos (art. 73, II)

Uso de materiais ou serviços, custeados pelo 
Poder Público, que exceda as prerrogativas 
consignadas nas normas disciplinadoras 
do emprego institucional desses materiais 
ou serviços (na Assembleia Legislativa, 
ver especialmente a Resolução de Mesa n.º 
419/2001 – cotas).
OBS.1: “Configura abuso de autoridade a
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utilização, por parlamentar, para fins de 
campanha eleitoral, de correspondência 
postada, ainda que nos limites da quota au-
torizada por ato da Assembléia Legislativa, 
mas cujo conteúdo extrapola o exercício das 
prerrogativas parlamentares.” (REspE n.º 
16.067-ES/2000 – TSE)
OBS.2: isso compreende o uso de bens e re-
cursos públicos, como computadores, telefo-
nes e contas de correio eletrônico institucio-
nal, ainda que empregados fora do horário 
de expediente.

Emprego dos serviços de 
servidor público, ou sua 
cedência para comitê de 
campanha eleitoral
(art. 73, II)

Proibida, a menos que se trate de servidor 
licenciado ou que a colaboração ocorra fora 
do horário de expediente.

Nomeações, contratações, 
designações, readaptações 
ou quaisquer outras for-
mas de provimento de ser-
vidor público (art. 73, V)

Proibidos e considerados nulos de pleno 
direito, quando procedidos no período de 
5/7/2014 a 1º/01/2015.
OBS.1: essa proibição aplica-se à contratação 
de servidores temporários de que trata o art. 
37, IX, da Constituição Federal (Emb.Dec.
REspE n.º 21.167-ES/2003 – TSE)
OBS.2: essa proibição não se aplica às nome-
ações para cargos de provimento em comis-
são ou funções de confiança.
OBS.3: embora a Lei das Eleições excetue 
dessa proibição a nomeação de servidores 
aprovados em concurso público, desde que 
homologado até o dia 5/7/2014, a Lei de Res-
ponsabilidade Fiscal, mais recente, não pre-
viu exceção à regra.
OBS.4: é permitida a realização de concur-
sos durante o período eleitoral, mas a nome-
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ação dos aprovados somente poderá ser feita 
pelo mandatário eleito em 2014 (Consulta 
n.º 1.065-DF/2004 – TSE).

Exoneração, demissão 
sem justa causa, remoção 
ou transferência ou de 
servidor público (art. 73, 
V)

Proibidos e considerados nulos de pleno 
direito, quando procedidos no período de 
5/7/2014 a 1º/01/2015.

OBS.1: essa proibição não se aplica à exo-
neração de servidores ocupantes de cargos 
de provimento em comissão ou dispensa de 
funções de confiança.

OBS.2: essa proibição aplica-se à demissão 
de servidores temporários de que trata o art. 
37, IX, da Constituição Federal (Emb.Dec.
REspE n.º 21.167-ES/2003 – TSE)

OBS.3: essa proibição não se aplica à remo-
ção ou transferência de militares, policiais 
civis ou agentes penitenciários, e nem, quan-
to aos demais servidores, se o ato for pratica-
do a seu pedido.

Nomeação ou contrata-
ção necessária à instalação 
inadiável ou ao funciona-
mento de serviço público 
essencial (art. 73, V, “d”)

Admitidos, durante o período de 5/7/2014 a 
1º/01/2015, desde que devidamente funda-
mentados e expressamente autorizados pelo 
Presidente da República, Governador do Es-
tado ou Prefeito Municipal.
OBS.: essencial, para fins deste dispositivo, 
é o serviço vinculado à sobrevivência, saú-
de ou segurança da população; mesmo os 
serviços de educação não podem ser assim 
considerados (REspE n.º 27.563-MT/2006 – 
TSE).
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Transferências voluntárias 
de recursos da União aos 
Estados e Municípios e do 
Estado aos Municípios 
(art. 73, VI, “a”, e § 5º)

Proibidas, a partir de 5/7/2014 até a realiza-
ção do pleito, salvo quando destinados ao 
cumprimento de acordo celebrado anterior-
mente para execução de obra ou serviço em 
andamento e com cronograma prefixado, ou 
para o atendimento a situações de emergên-
cia e de calamidade pública, durante o perí-
odo de vigência do decreto que declarou a 
existência de tal situação.

OBS.1: além da multa, pune-se o agente pú-
blico responsável com a cassação do registro, 
caso seja candidato ou do diploma, caso te-
nha sido eleito.

OBS.2: para evitar a vedação, é indispensável 
que o convênio já esteja sendo fisicamente 
executado antes de 5/7/2014, não bastando 
ter sido celebrado antes dessa data (Consulta 
n.º 1.320-DF/2006 – TSE).

Despesas com publicidade 
institucional de órgãos pú-
blicos federais e estaduais
(art. 73, VI, “b”, e VII)

Proibidas, a partir de 5/7/2014 até a realiza-
ção do pleito, com exceção da propaganda 
de produtos e serviços que tenham concor-
rência no mercado.

OBS.1: a Justiça Eleitoral poderá abrir exce-
ções específicas, mediante autorização ex-
pressa.
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Despesas com publicidade 
institucional de órgãos pú-
blicos federais e estaduais
(art. 73, VI, “b”, e VII)

OBS.2: autoriza-se a publicidade institucio-
nal no período de 1º/01 a 4/7/2014, desde 
que o total das despesas não exceda a média 
dos gastos nos anos de 2011, 2012 e 2013, ou 
do total despendido no ano de 2013 (o que 
for menor).
OBS.3.: o empenho da despesa é suficiente 
para caracterizar a conduta vedada (Ag.Reg. 
no REspE n.º 176.114-MG/2011 – TSE).
OBS.4: a vedação é objetiva: a publicidade 
institucional é vedada mesmo que não ocor-
ra a divulgação da imagem e do nome do be-
neficiário (Ag.Reg. no REspE n.º 9998978-
81-MG/2011 – TSE).
OBS.5.: a violação da vedação implica a res-
ponsabilização tanto do agente público be-
neficiário – independentemente de sua cul-
pa – quanto do agente público que autorizou 
a publicidade (Ag.Reg. no REspE n.º 35.517-
SP/2010 – TSE).
OBS.6: para a caracterização das despesas a 
que se refere a vedação, não se considera os 
gastos com a publicação de atos oficiais (leis, 
decretos, portarias, editais, etc.) (Ag.Reg. no 
REspE n.º 25.748-SP/2006 – TSE).
OBS.7: não havendo segundo turno na cir-
cunscrição eleitoral (o País, na eleição para 
Presidente da República; o Estado, para os 
demais pleitos), é possível a retomada das 
ações normais de publicidade institucional 
pelos órgãos públicos federais ou estadu-
ais da mesma circunscrição, a partir do dia 
6/10/2014.
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Publicidade institucional 
de órgãos públicos fede-
rais e estaduais
(art. 73, VI, “b”)

A partir de 5/7/2014 até a realização do plei-
to, não devem ser divulgados nos sítios ofi-
ciais na Internet notícias referentes a obras, 
realizações, programas e serviços prestados 
pela Administração. A publicidade autoriza-
da no período eleitoral limita-se às situações 
em que sua ausência causaria prejuízo pú-
blico ou administrativo (RE n.º 44503/2013 
– TRE/RS). Links para tais notícias, ainda 
que anteriores ao período eleitoral, devem 
ser removidos dos sítios oficiais (RE n.º 
44330/2012 – TRE/MS).

Pronunciamento em ca-
deia de rádio e televisão, 
fora do horário eleitoral 
gratuito (art. 73, VI, “c”)

Proibido, a partir de 5/7/2014 até a realiza-
ção do pleito, salvo mediante autorização 
expressa da Justiça Eleitoral.

Revisão geral da remune-
ração dos servidores pú-
blicos estaduais e federais
(art. 73, VIII)

Proibida, quando exceda a recomposição de 
seu poder aquisitivo referente ao período de 
1º/01 a 7/4/2014, nos períodos de:

-8/4/2014 a 1º/01/2015 (Poderes Executivo 
e Judiciário, Tribunais de Contas e Ministé-
rio Público);
-8/4/2014 a 31/01/2015 (Assembleia Legis-
lativa);
-8/4/2014 a 1º/02/2015 (Congresso Nacio-
nal).

OBS.: a recomposição das perdas
inflacionárias de anos anteriores deve ser 
realizada no período compreendido entre 
1º/01 e 7/4/2014.
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Distribuição gratuita de 
bens, valores ou benefí-
cios pela Administração 
Pública (art. 73, IV e § 10)

Proibida, desde 1º/01/2014, exceto em casos 
de calamidade pública, de estado de emer-
gência ou de programas sociais autorizados 
em lei e já em execução orçamentária em 
2013, sob pena de cassação do registro da 
candidatura do beneficiário ou de seu diplo-
ma, caso eleito.
OBS.1: o Ministério Público poderá acom-
panhar a execução dos programas em anda-
mento.
OBS.2: é vedado o uso promocional dos pro-
gramas eventualmente em andamento em 
favor de candidato, partido ou coligação.

Execução de programas 
sociais por entidade vin-
culada a candidato ou por 
ele mantida (art. 73, § 11)

Proibida, a partir de 1º/01/2014, sob pena de 
cassação do registro da candidatura do be-
neficiário ou de seu diploma, caso eleito.

Pena para o descumpri-
mento das condutas aci-
ma relacionadas (art. 73, 
§§ 4º, 5º, 6º, 7º, 8º e 9º)

Suspensão imediata da conduta vedada e pu-
nição do responsável e do candidato, parti-
do ou coligação beneficiários com multa de 
5.000 a 100.000 UFIR (de R$ 5.320,50 a R$ 
106.410,00), bem como exclusão dos parti-
dos por elas beneficiados da distribuição dos 
recursos do Fundo Partidário resultantes 
dessas multas.
OBS.1: o valor dessas multas será duplicado 
a cada reincidência.
OBS.2: as condutas acima relacionadas ca-
racterizam atos de improbidade administra-
tiva, sujeitos à pena de perda da função pú-
blica, suspensão dos direitos políticos (de 3 a 
5 anos), pagamento de multa civil de até cem 
vezes o valor da remuneração percebida pelo 
agente e proibição de contratar com o Poder 
Público ou receber benefícios ou incentivos 
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fiscais ou creditícios, por três anos (art. 12, 
III, Lei n.º 8.429/92).
OBS.3: a pena de perda do registro ou do di-
ploma não é automática; se a pena de multa 
mostrar-se proporcional à gravidade da con-
duta praticada, não se aplica a pena de cassa-
ção (Ag.Inst. n.º 5.343-RJ/2004 – TSE)

Emprego de nomes, sím-
bolos ou imagens que 
caracterizem promoção 
pessoal de autoridades na 
publicidade da Adminis-
tração Pública (art. 74) 

A inobservância do disposto no art. 37, § 1º, 
CF configura abuso de autoridade e sujeita o 
responsável ao cancelamento do registro da 
candidatura ou do diploma, caso eleito.
No período eleitoral, é vedada a utilização de 
slogans, símbolos ou logotipos pessoais que 
não sejam os definidos na Constituição do 
Estado
(Ag.Inst. n.º 1.263-AP/1998 – TSE)

Pagamento de shows pelo 
Poder Público em inaugu-
rações (art. 75)

Proibido, a partir de 5/7/2014, sob pena de 
cassação do registro da candidatura do be-
neficiário ou de seu diploma, caso eleito.

Comparecimento em 
inaugurações de obras 
públicas (art. 77)

Proibido, para qualquer candidato – ainda 
que à reeleição –, a partir de 5/7/2014, sob 
pena de cassação do registro da candidatura 
ou de seu diploma, caso eleito.
OBS.1: “É irrelevante, para a caracteriza-
ção da conduta, se o candidato compareceu 
como mero espectador ou se teve posição de 
destaque na solenidade.” (REspE n.º 19.404-
RS/2001 – TSE)
OBS.2: “Não configura situação jurídica en-
quadrável no artigo 77 da Lei nº 9.504/97 
o comparecimento de candidatos ao local 
após a inauguração da obra pública, quando 
já não mais estão presentes os cidadãos em 
geral.” (REspE n.º 24.852-SC/2005 – TSE)
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CONDUTAS VEDADAS AOS 
AGENTES PÚBLICOS:
 LEI COMPLEMENTAR

N.º 101, de 4/5/2000
(Lei de Responsabilidade Fiscal)

Aumento de despesa com 
pessoal (arts. 21, par. úni-
co; e 18, § 1º)

Nulo de pleno direito, no período de 
5/7/2014 a 1º/01/2015, para a Administra-
ção Pública federal e estadual em geral, e no 
período de 4/8/2014 a 31/01/2015, no âmbi-
to da Assembleia Legislativa.
OBS.: considera-se despesa de pessoal o va-
lor dos contratos de terceirização de mão-
-de-obra.

Recebimento de trans-
ferências voluntárias e 
obtenção de garantias da 
União, bem como contra-
tação de operação de cré-
dito interna ou externa, 
inclusive por antecipação 
de receita (arts. 23, §§ 3º e 
4º; e 31, § 1º, I)

Proibido, desde 1º/5/2014, se a despesa to-
tal com pessoal exceder o limite de 3% para 
o Poder Legislativo (Assembleia Legislativa 
e Tribunal de Contas), de 6% para o Poder 
Judiciário, de 2% para o Ministério Público 
e de 49% para o Poder Executivo, calculados 
sobre a receita corrente líquida do Estado do 
Rio Grande do Sul.
OBS.: é facultada a contratação de operação 
de crédito destinada ao refinanciamento da 
dívida mobiliária ou à redução das despesas 
com pessoal (ex.: plano de incentivo à de-
missão voluntária).

Contratação de operação 
de crédito por antecipação 
de receita (art. 38, IV, “b”) 

Proibida, desde 1º/01/2014.
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Contrair obrigação de 
despesa que não possa ser 
cumprida integralmente 
até o fim do mandato
(art. 42)

Proibido, desde 1º/5/2014, para o Governa-
dor do Estado, e desde 31/5/2014, para o Pre-
sidente da Assembleia Legislativa.
OBS.: excetua-se da proibição a obrigação de 
despesa com parcelas a serem pagas no exer-
cício seguinte, desde que haja suficiente dis-
ponibilidade de caixa quando da contratação.

CRIMES CONTRA AS
FINANÇAS PÚBLICAS:

DECRETO-LEI N.º 2.848, de 
7/12/1940 (Código Penal)

Crime de contratação de 
operação de crédito (art. 
359-A, par. único, I)

Ordenar, autorizar ou realizar operação de 
crédito no último ano do mandato do chefe 
do Poder Executivo constitui crime, sujeito à 
pena de reclusão, de um a dois anos.

Crime de assunção de 
obrigação no último ano 
do mandato ou legislatura
(art. 359-C)

Ordenar ou autorizar a assunção de obriga-
ção, nos dois últimos quadrimestres do últi-
mo ano do mandato, cuja despesa não pos-
sa ser paga no mesmo exercício financeiro 
constitui crime, sujeito à pena de reclusão, 
de um a quatro anos.
OBS.1: não se configura o crime se, quando 
da contratação, forem reservados e deixados 
recursos suficientes e disponíveis em caixa 
para o pagamento da obrigação no exercício 
seguinte.
OBS.2: os mandatos executivos em curso 
iniciaram em 1º/01/2011 e terminarão em 
31/12/2014; a legislatura estadual teve início 
em 31/01/2011 e terminará em 31/01/2015 
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(art. 49, § 3º, Constituição do Estado); e a le-
gislatura federal teve início em 1º/02/2011 e 
terminará em 1º/02/2015 (art. 57, § 4º, CF). 
Ainda assim, para configurar o crime, no 
âmbito do Poder Legislativo, deve-se tomar 
o período de 1º/5 a 31/12/2014 como consti-
tuindo os “dois últimos quadrimestres do últi-
mo ano do mandato ou legislatura”, em vista 
da previsão de pagamento da obrigação “no 
mesmo exercício financeiro”, o qual coincide 
com o ano civil (art. 34, Lei n.º 4.320/1964). 
Assim, embora correspondam a períodos 
distintos, a legislatura deve ser equiparada 
ao mandato, para efeito da interpretação do 
dispositivo.

Crime de aumento de des-
pesa total com pessoal no 
último ano do mandato 
ou legislatura (art. 359-G)

Ordenar, autorizar ou executar ato que acar-
rete aumento de despesa total com pessoal 
nos 180 dias anteriores ao final do mandato 
(ou seja, de 5/7/2014 a 1º/01/2015) ou da le-
gislatura (ou seja, de 4/8/2014 a 31/01/2015)
constitui crime, sujeito à pena de reclusão, 
de um a quatro anos.
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CONDUTAS VEDADAS AOS 
AGENTES PÚBLICOS:
 LEI COMPLEMENTAR

N.º 103, de 14/7/2000
(Lei do Piso Salarial Regional)

Instituição de piso salarial 
regional (art. 1º, § 1º, I) Proibida, no período de 1º/7 a 31/12/2014.

Algumas Referências para Consulta:

-Pesquisa Simultânea de Jurisprudência dos Tribunais Eleitorais
(http://www.tse.jus.br/jurisprudencia/pesquisa-de-jurisprudencia/jurispru-
dencia)

-”-  “Código Eleitoral Anotado e Legislação Complementar – 11ª edição” – Tri-
bunal Superior Eleitoral, 2014 - http://www.tse.jus.br/hotSites/CatalogoPubli-
cacoes/pdf/codigo_eleitoral/codigo-eleitoral-anotado-e-legislacao-comple-
mentar-11-edicao.pdf ”

- “Eleições 2014 – Recomendações aos Agentes Públicos do Estado do Rio 
Grande do Sul”, cartilha elaborada pela Procuradoria-Geral do Estado do Rio 
Grande do Sul
(http://www.pge.rs.gov.br/upload/guia%20eleitoral%202014.pdf)

-“Eleições 2014 – Cartilha de Orientação aos Agentes Públicos Estaduais”, ela-
borada pela Procuradoria-Geral do Estado do Rio Grande do Sul (http://www.
pge.rs.gov.br/upload/2014_cartilha_orientacao_condutas_vedadas.pdf)

-“Eleições Estaduais de 2014 – Cartilha de Orientação aos Agentes Públicos 
Estaduais”, elaborada pela Procuradoria-Geral do Estado de Sergipe
(http://www.pge.se.gov.br/wp-content/uploads/2014/03/CARTILHA-ELEI-
TORAL-E-FISCAL-2014.pdf) 



Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul62

CARTILHA ELEITORAL 2014

-“Final de Mandato – Orientação aos Gestores Públicos Municipais”, cartilha 
elaborada pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina. Edição 2012.
(http://www.tce.sc.gov.br/files/file/acom/publicacoes/final%20de%20manda-
to_TCE_2012_site.pdf)

-“Condutas Vedadas aos Agentes Públicos Federais em Eleições – Eleições 
2012: Orientações aos Agentes Públicos” (3ª ed., revista, ampliada e atualizada), 
cartilha elaborada pela Advocacia-Geral da União 
(http://www.agu.gov.br/sistemas/site/TemplateTexto.aspx?idConteudo=19183
2&ordenacao=16&id_site=10342)

- “Das Condutas Vedadas aos Agentes Públicos em Campanhas Eleitorais – 
Eleições 2012”, cartilha elaborada pela Procuradoria-Geral do Estado de Ala-
goas (http://www.procuradoria.al.gov.br/eleicoes/CONDUTAS%20VEDA-
DAS%20AOS%20AGENTES%20PUBLICOS-2012-F.pdf)

-“Guia de Orientação ao Gestor Público – Eleições 2010”, cartilha elaborada 
pela Contadoria e Auditoria-Geral do Estado do Rio Grande do Sul
(http://www.legislacao.sefaz.rs.gov.br/Site/plFiles/guia%20gestor_78657.pdf) 

-“Eleições 2010 – Manual de Orientações”, cartilha elaborada pela Procurado-
ria-Geral do Estado do Pará
(http://www.pge.pa.gov.br/files/u1/Cartilha_Eleitoral-2_0.pdf) 

-“Manual de Legislação Eleitoral - Eleições 2012” – Tribunal Regional Eleitoral 
de Minas Gerais, 2012 
(http://www.just icaeleitoral. jus.br/mwg-internal/de5fs23hu73ds/
progress?id=8DOV/85V3/&dl)

Procuradoria, em 17 de março de 2014.

Fernando Baptista Bolzoni
Procurador

De acordo:

Fernando Guimarães Ferreira
Procurador-Geral
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ANOTAÇÕES



Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul64

CARTILHA ELEITORAL 2014

ANOTAÇÕES


