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APRESENTAÇÃO

A obra constitui instrumento de grande auxilio aos interessados e candidatos 
que se submeterão as próximas eleições.

Para a coordenação das informações relativas a registros de candidatura, 
doações de campanha, propaganda eleitoral, condutas vedadas, etc.

Este livro ira propiciar a melhor  compreensão das regras e dos limites impostos 
pela legislação eleitoral, pois com a ausência de um único diploma que trate da 
matéria e tendo em conta que a justiça Eleitoral possui dinamismo próprio, o 
documento reúne os principais  dispositivos  que regem as eleições de 2020, 
facilitando a consulta de todos osinteressados.
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1. DIREITO ELEITORAL
Justiça Eleitoral 

A justiça eleitoral é que determina e guia as fases da eleição.

A Justiça Eleitoral é responsável por todos os processos eleitorais do País, 
trabalhando para organizar, fiscalizar e realizar as eleições em nível municipal, 
estadual e federal.

Assim, é a Justiça Eleitoral que organiza o alistamento eleitoral, o registro de 
candidatos, a cassação de candidatos, o julgamento dos crimes eleitorais, a 
fiscalização da propaganda eleitoral, a determinação de datas de eleições, a 
apuração das eleições e a diplomação dos eleitos.

Alistamento eleitorale voto

O alistamento eleitoral e o voto são obrigatórios para os maiores de 18 anos e 
facultativos para os analfabetos, maiores de 70 anos e para quem está entre os 16 
e 18 anos como é sabido, o voto deve ser secreto e direto.

Jurisdicional, em que se
destaca a competência para 
julgar questões eleitorais.

Administrativa, na qual é
responsável pela organizaçãoe 

realização de eleições.

Regulamentar, em que elabora
normas referentes ao processo 

eleitoral.
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Quem pode participar?

Já o direito de ser votado é mais complexo do que o direito de votar. Para poder 
eleger-se, há a necessidade de candidato ter a nacionalidade brasileira, o pleno 
exercício dos direitos políticos(não ser inelegível), o alistamento eleitoral, o 
domicílio eleitoral na circunscrição, a filiação partidária e uma idade mínima¹ que 
varia de acordo com o cargo político.

A idade mínima para o cargo de vereador é de 18 anos de idade. Para poder
eleger-se prefeito e vice, a idade mínima é de 21 anos.

Importante verificar também se o candidato precisará se desincompatibilizar de 
seu cargo/profissão junto a legislação complementar nº 64/90.

O candidato deverá ter domicilio eleitoral pelo prazo de no mínimo seis 
meses anterior ao pleito.

¹{A idade mínima é verificada tendo como referência a data da posse do 
candidato.}

Existe em nosso Sistema Eleitoral o que chamamos de Voto Majoritário e Voto 
Proporcional.
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Como calcular o quociente eleitoral?

O resultado do quociente eleitoral é a votação mínima que deverá obter 
um PARTIDO para concorrer à distribuição dos lugares na Câmara.

Voto majoritário

Vence é aquele que recebe
o maior numero de Votos

Presidente da Republica
Governador de Estado e 

do Distrito Federal 
Senador da Republica

Voto Proporcional
busca que todos os partidos tenham 

representação e essa representação se 
dá através do número de votos 
recebidos pelo Partido Político.

É estabelecida uma proporção entre o 
número de votos e o número de cargos, 

assim, quem recebe mais votos 
consegue mais cargos e vice-versa.

Deputado Estadual
Deputado Distrital 
Deputado Federal

eleitorado Abstenção
Votos 

apurados

votos 
apurados

votos 
brancos 
e nulos

votos 
válidos

votos 
válidos

número 
de 

cadeiras



4

Para exemplificar temos que o número de votos válidos apurados em 
um pleito de determinado Estado seja 1.000, e que existam 10 cadeiras a 
preencher na respectiva Câmara. Neste caso, o cálculo será o seguinte:

Vejamos:

Nº de votos válidos = 1.000 / nº de vagas a preencher = 10, então QE = 100

Agora será necessário calcular o chamado Quociente Partidário.

Exemplo: se no mesmo pleito o partido recebeu 300 votos válidos, o cálculo
será o seguinte:
Nº de votos válidosrecebidos pelo partido = 300 / QE = 100, então QP = 3

São considerados eleitos os candidatos com mais votos de cada 
partido, tendo os mesmo de atingir o minimo de 10% sobre o quociente 
eleitoral(clausula de barreira) para poder preencher a cadeira.

Quando os numeros não são exatos, não preenchendo todas as vagas, 
ou quando o candidato do partido não atinge o minimo exigido, as vagas são 
reedistribuidas.

Partidos que não atingirem o numero minimo de votos nas eleições 
proporcionais podem concorrer às chamadas sobras eleitorais.

Temos a Lista Aberta nas eleições proporcionais, ou seja,é apresentado ao
eleitor tanto a possibilidade de votar em seu candidato preferido quanto a 
possibilidade de votar na legenda do partido.

São considerados como válidos os votos nominais ou de legenda, 
que são contabilizados para o resultado das eleições.

Os votos nominais são aqueles dados a candidatos regularmente 
registrados e, os votos de legenda são aqueles dados à legenda do partido
político ou da coligação partidária.

quociente 
eleitoral

numero de 
votos validos 
recebidos pelo     

partido

quociente 
partidário
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2. REGRAS GERAIS DAS ELEIÇÕES
DE 2020

Das eleições:

Serão realizadas eleições, simultaneamente, em todo o pais no dia 04 de 
outubro de 2020- primeiro turno, para os cargos de vereador, prefeito e vice, e o 
segundo turno será apenas para os municipios com mais de 200 mil eleitores.

Das coligações:

É facultado aos partidos políticos, dentro do mesmo Estado celebrar coligações 
para eleição majoritária, e para a eleição proporcional não será mais permitido 
coligações.

A coligação terá denominação própria, que poderá ser a junção de todas as 
siglas dos partidos políticos que a integram, sendo a ela atribuídas as prerrogativas 
e obrigações de partido político, no que se refere ao processo eleitoral, devendo 
funcionar como um só partido no relacionamento com a justiça eleitoral e no trato 
de interesses interpartidários.

Das convenções:

As convenções destinadas a deliberar sobre a escolha dos candidatos e a 
formação de coligações serão realizadas no período de 20/07/2020 a 05/08/2020,
obedecidas as normas estabelecidas no estatuto partidário, lavrando-se a
respectiva ata e a lista de presença em livro aberto e rubricado pela justiça eleitoral.

Nas convenções é permitido a propaganda interpartidária dos candidatos, 
assunto abordado nesse manual.

Registro do candidato:

Cada partido político poderá requerer o registro de candidatos para a 
Câmara Estadual, federal ou distrital até 150% do número de lugares a 
preencher.
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Do número de vagas requeridas, cada partido preencherá o mínimo de 30% e o 
máximo de 70% para candidaturas de cada sexo.

Os partidos políticos e as coligações solicitarão ao Juízo Eleitoral competente 
o registro de seus candidatos até as 19 horas do dia 15 de agosto de 2020.

Documentos para registro 

ATENÇÃO

O formulário de RRC será apresentado com os seguintes documentos:

I - declaração atual de bens, preenchida no Sistema CANDex e assinada pelo 
candidato .

II - certidões criminais fornecidas:

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

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

c) pelos Tribunais competentes, quando os candidatos gozarem de foro 
especial. 

III - fotografia recente do candidato, inclusive dos candidatos a vice-
governador e presidente, obrigatoriamente em formato digital e anexada ao 
CANDex, preferencialmente em preto e branco, observado o seguinte :

a) dimensões: 161 x 225 pixels (L x A), sem moldura;
b) profundidade de cor: 8bpp em escala de cinza;

c) cor de fundo: uniforme, preferencialmente branca

d) características: frontal (busto), trajes adequados para fotografia oficial e sem 
adornos, especialmente aqueles que tenham conotação de propaganda eleitoral ou 
que induzam ou dificultem o reconhecimento pelo eleitor.
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IV - comprovante de escolaridade;

V - prova de desincompatibilização, quando for o caso; 

VI - propostas defendidas pelos candidatos ao executivo; 

VII - cópia de documento oficial de identificação.

3. PROPAGANDA ELEITORAL
Propaganda interpartidária nas convenções

É permitida ao postulante a candidatura a cargo eletivo a realização, na
quinzena anterior a escolha pelo partido político, de propaganda intrapartidária 
com vista à indicação de seu nome, inclusive a fixação de faixas e cartazes em 
local próximo da convenção, com mensagem aos convencionais. É vedado o uso 
de radio, televisão e outdoor.

Deverá ser retirada a propaganda imediatamente após a realização da 
convenção.

Propaganda eleitoral (pre-candidatos)

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, o pedido de apoio político, e a exposição
das ações políticas desenvolvidas e das que se pretendem desenvolver.

Da mesma forma, não configuram propaganda eleitoral antecipada, desde que não
envolvam pedido explícito de voto, os seguintes atos, que poderão ter cobertura 
dos meios de comunicação social, inclusive via Internet:
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• a participação de filiados a partidos políticos ou de pré-candidatos em 
entrevistas, programas, encontros ou debates no rádio, na televisão e na Internet, 
inclusive com a exposição de plataformas e projetos políticos, observado pelas 
emissoras de rádio e de televisão o dever de conferir tratamento isonômico;

• a realização de encontros, seminários ou congressos, em ambiente fechado e 
a expensas dos partidos políticos, para tratar da organização dos processos
eleitorais, da discussão de políticas públicas, dos planos de governo ou das alianças 
partidárias visando às eleições, podendo tais atividades serem divulgadas pelos 
instrumentos de comunicação intrapartidária;

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

• a divulgação de atos de parlamentares e de debates legislativos, desde que não 
haja pedido de votos;

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

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

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.

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.
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Propaganda eleitoral

A propaganda eleitoral é o meio legal pelo qual os partidos e seus candidatos a 
cargos eletivos se mostram aos eleitores como participantes do pleitoeleitoral, 
com o objetivo de conquistar seus votos. Ela tem previsão legal no Código 
Eleitoral, Lei 9.504/97, e é livre o seu exercício, desde que não vedado pela lei 
(art. 41 do Código Eleitoral) e que esteja em consonância com as resoluções do 
TSE e TRE respectivo.

Os partidos e candidatos têm direito, também, de veicular propaganda eleitoral 
no horário gratuito veiculado em rede e mediante inserções, em programação do 
rádio e da televisão (art. 44 e seguintes da Lei Eleitoral).

Há restrições legais ao exercício da propaganda, para garantir que sejam 
respeitados alguns princípios importantes na disputa eleitoral, como a proteção da 
igualdade entre os candidatos ao pleito, a moralidade e a impessoalidade no 
exercício dos cargos públicos.

A propaganda eleitoral serápermitida a partir de 16 de agosto de

2018.

A propaganda, qualquer que seja sua forma ou modalidade, mencionará sempre
a legenda partidária e só poderá ser feita em língua nacional, não devendo 
empregar meios publicitáriosdestinados a criar, artificialmente, na opinião pública, 
estados mentais, emocionais ou passionais.

Da propaganda dos candidatos a majoritária, deverá constar, também, o nome 
do candidato a Vice, de modo claro e legível, em tamanho não inferior a 30% 
(trinta por cento) do nome do titular.

Todo material impresso de campanha eleitoral deverá conter o número de 
inscrição no Cadastro nacional da Pessoa Ju- rídica (CnPJ) ou o número de 
inscrição no Cadastro de Pes- soas Físicas (CPF) do responsável pela confecção, 
bem como de quem a contratou, e a respectiva tiragem, respondendo o infrator 
pelo emprego de processo de propaganda vedada e, se for o caso, pelo abuso do 
poder.
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Os candidatos, os partidos e as coligações poderão fazer inscrever, na sede
do comitê central de campanha, a sua designação, bem como o nome e o número 
do candidato, em formato que não assemelhe ou gere efeito de outdoor. O
funcionamento de alto-falantes ou amplificadores de som, ressalvada a hipótese

de comício de encerramento de campanha, somente é permitido entre as 8 e 
as 22 horas, sendo vedados a instalação e o uso daqueles equipamentos em
distância inferior a duzentos metros dos locais elencados na Lei nº 9.504/1997, 
art. 39, §3º.

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.

São vedadas na campanha eleitoral confecção, utilização, distribuição por 
comitê, candidato, ou com a sua autorização, de camisetas, chaveiros, bonés, 
canetas, brindes, cestas básicas ou quaisquer outros bens ou materiais que
possam proporcionar vantagem ao eleitor, respondendo o infrator, conforme o 
caso, pela prática de captação ilícita de sufrágio, emprego de processo de 
propaganda vedada e, se for o caso, pelo abuso do poder.
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.

É permitido em bens particulares, independe de obtenção de licença 
estadual/federal e de autorização da Justiça Eleitoral a veiculação de
propaganda eleitoral, desde que seja feita em adesivo ou em papel, não exceda 
a meio metro quadrado e não contrarie a legislação eleitoral.
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A propaganda eleitoral na Internet poderá ser realizada nas seguintes
formas

(Lei nº 9.504/1997, art. 57-B, incisos I a IV):

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;

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;

III - por meio de mensagem eletrônica para endereços cadastrados 
gratuitamente pelo candidato, pelo partido ou pela coligação;

IV - por meio de blogs, redes sociais, sítios de mensagens instantâneas e 
assemelhados, cujo conteúdo seja gerado ou editado por candidatos, partidos ou 
coligações ou de iniciativa de qualquer pessoa natural.

É proibido a propaganda paga na internet, mas a nova lei, permite que 
candidatos paguem para impulsionar publicações em redes sociais e em sites de 
busca. Sendo vedado o uso de outros recursos para impulsionar publicações como
“robôs” que criam perfis para espalhar conteúdo.

Propaganda eleitoral geral

São permitidas, até a antevéspera das eleições, a divulgação paga, na 

imprensa escrita, e a reprodução na Internet do jornal impresso, de até dez 
anúncios de propaganda eleitoral, por veículo, em datas diversas, para cada 
candidato, no espaço máximo, por edição, de um oitavo de página de jornal
padrão e de um quarto de página de revista ou tabloide.
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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 broches, dísticos e adesivos.

Material Impresso

É obrigatório em todos os materiais mencionar a legenda partidária, e que os 
textos dos materiais devem ser feitos somente em língua portuguesa.

Todo material impresso de campanha eleitoral deverá conter o CNPJ do 
responsável pela confecção e o CNPJ/CPF do contratante, devendo ser 
informado também, no material, a respectiva tiragem.

Carros de som

Considera-se:

• Carro de som: qualquer veículo, motorizado ou não, ou ainda tracionado por 
animais, que use equipamento de som com potência nominal de amplificação de, 
no máximo, dez mil watts e que transite divulgando jingles ou mensagens de
candidatos;

• Minitrio: veículo automotor que use equipamento de som com potência
nominal de amplificação maior que dez mil watts e até vinte mil watts;

• Trio elétrico: veículo automotor que use equipamento de som com potência 
nominal de amplificação maior que vinte mil watts.

A circulação de carros de som e minitrios como meio de propaganda eleitoral, 
só será permitida com a presença do candidato e 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 acima apontadas.
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É vedadaa utilização de trios elétricos em campanhas eleitorais,

exceto para a sonorização de comícios.
É proibido colar propaganda eleitoral em veículos, exceto adesivos 

microperfurados, até a extensão total do para-brisa traseiro e, em outras posições, 
adesivos até a dimensão máxima de cinquenta centímetros por quarenta
centímetros.

ATENÇÃO SE DESCUMPRIR

Quem veicular propaganda em desacordo com essa regra será notificado para, 
no prazo de quarenta e oito horas, removê-la e restaurar o bem, e poderá sofrer 
multa no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a R$ 8.000,00 (oito mil reais), a 
ser fixada em representação, após oportunidade de defesa.

Vedações e Proibições na realização da propaganda eleitoral

É vedadaa propaganda eleitoral mediante outdoors, sujeitando- se a empresa 
responsável, os partidos, coligações e 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).

É proibida a realização de showmício e de evento assemelhado para
promoção de candidatos e a apresentação, remunerada ou não, de artistas com a 
finalidade de animar comício e reunião, respondendo o infrator pelo emprego de 
processo de propaganda vedada e, se for o caso, pelo abuso do poder.

É vedadaa realização de propaganda via telemarketing, em qualquer horário.
É vedada, desde 48 horas antes até 24 horas depois da eleição, qualquer 

propaganda política mediante rádio, televisão, comícios ou reuniões públicas, 
inclusive debates.
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É vedada a utilização de simulador de urna eletrônica na propaganda

eleitoral.
É vedada na campanha 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 eleitor.

Constitui captação ilegal de sufrágioa doação, o oferecimento, a promessa, ou 
a entrega, pelo candidato, ao eleitor, com o fim de obter-lhe o voto, bem ou 
vantagem pessoal de qualquer natureza, inclusive emprego ou

função pública, desde o registro da candidatura até o dia da eleição, inclusive, 
sob pena de multa de R$ 1.064,10 a R$ 53.205,00 e cassação do registro ou do 
diploma.

É vedada a veiculação de propaganda que possa degradar ou ridicularizar

candidatos, sujeitando-se o partido político ou a coligação infratores à perda do 
direito à veiculação de propaganda no horário eleitoral gratuito do dia seguinte ao 
da decisão.

Não será tolerada propaganda do seguintetipo:

a) de guerra, de processos violentos para subverter o regime, a ordem política 
e social ou de preconceitos de raça ou de classes;

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

c) de incitamento de atentado contra pessoa oubens;

d) de instigação à desobediência coletiva ao cumprimento de lei de ordem 
pública;

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

f) que perturbe o sossego público, com algazarras ou abusos de 
instrumentos sonoros ou sinais acústicos;
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g) por meio de impressos ou de objetos que pessoa, inexperiente ou rústica, 
possa confundir com moeda;

h) que prejudique a higiene e a estética urbana ou contravenha a posturas 
municipais ou a qualquer restrição de direito;

i) que calunie, difame ou injurie qualquer pessoa, bem como atinja órgãos ou 
entidades que exerçam autoridade pública;

j) que desrespeite os símbolos nacionais.

IMPORTANTE

Propaganda no dia das eleições

O que é permitido no dia das eleições :

A manifestação individual e silenciosa da preferência do cidadão por partido 
político, coligação ou candidato, incluída a que se contenha no próprio vestuário 
ou que se expresse no porte de bandeira ou de flâmula ou pela utilização de 
adesivos em veículos ou objetos de que tenha posse.

Aos fiscais partidários, nos trabalhos de votação, só é permitido que, de seus 
crachás, constem o nome e a sigla do parti- do político ou coligação a que sirvam, 
vedada a padronização do vestuário.

A propaganda eleitoral veiculada gratuitamente na Internet, em sítio
eleitoral, em blog, em sítio interativo ou social, ou em outros meios 
eletrônicos de comunicação do candidato, ou no sítio do partido ou da 
coligação, ou dos eleitores.

O que é proibido no dia das eleições :

É proibida a distribuição de qualquer espécie de propaganda de partidos 
políticos ou de seus candidatos.
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É proibido o uso de alto-falantes e amplificadores de som ou a promoção de 
comício ou carreata.

É proibida a arregimentação de eleitor ou a propaganda de boca de urna.
É vedada, no dia do pleito, até o término do horário de votação, a aglomeração

de pessoas portando vestuário padronizado, de modo a caracterizar manifestação 
coletiva, com ou sem utilização de veículos.

No recinto das seções eleitorais e juntas apuradoras, é proibido aos servidores 
da Justiça Eleitoral, aos mesários e aos escrutina- dores o uso de vestuário ou 
objeto que contenha qualquer propaganda de partido político, coligação ou 
candidato.

4. NOÇÕES SOBRE
ARRECADAÇÃO E PRESTAÇÃO DE
CONTAS

Os candidatos tem de apresentar contas até 72 horas após receberem os 
recursos(espécie ou estimados).

Da arrecadação

A arrecadação de recursos para campanha eleitoral de qualquer natureza por 
partidos políticos e candidatos deverá observar os seguintes pré-requisitos: 
requerimento do registro de candidatura; inscrição no Cadastro Nacional da 
Pessoa Jurídica (CNPJ); abertura de conta bancária específica destinada a registrar 
a movimentação financeira de campanha; e emissão de recibos eleitorais.
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A resolução do TSE que disciplina a arrecadação e os gastos de recursos por
partidos políticos e candidatos em campanha eleitoral e a prestação de contas à 
Justiça Eleitoral nas eleições de 2020, permite a arrecadação previa de recursos 
por meio de vaquinha eleitoral a partir do dia 15 de maio, sendo que a liberação 
do recurso ficará condicionada ao deferimento do registro de candidatura.

Dos recibos eleitorais

Deverá ser emitido recibo eleitoral de toda e qualquer arrecadação de recursos 
para a campanha eleitoral, financeiros ou estimáveis em dinheiro, inclusive os 
recursos próprios e aqueles arrecadados por meio da Internet.

Os candidatos e os partidos políticos deverão imprimir recibos eleitorais 
diretamente do Sistema de Prestação de Contas Eleitorais (SPCE).

Os recibos eleitorais deverão ser emitidos em ordem cronológica 
concomitantemente ao recebimento da doação e informados à Justiça 
Eleitoral.

Não se submetem à emissão do recibo eleitoral previsto no caput:

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

II– doações estimáveis em dinheiro entre candidatos e partidos políticos 
decorrentes do uso comum tanto de sedes quanto de materiais de propaganda 
eleitoral, cujo gasto deverá ser registrado na prestação de contas do responsável 
pelo pagamento da despesa;

III – a cessão de automóvel de propriedade do candidato, do cônjuge e de 
seus parentes até o terceiro grau para seu uso pessoal durante a campanha.

A dispensa de emissão de recibo eleitoral prevista, não afasta a obrigatoriedade 
de serem registrados na prestação de contas dos doadores e na de seus 
beneficiários os valores das operações.

Da conta bancaria
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É obrigatória para os partidos políticos e os candidatos a abertura de conta 

bancáriaespecífica, na Caixa Econômica Federal, no Banco do Brasil ou em outra instituição

financeira com carteiracomercial reconhecidapelo Banco Central do Brasil, mesmo que não 

ocorra arrecadação e/ou movimentação de recursos financeiros.

O uso de recursos financeiros para pagamentos de gastos eleitorais que não
provenham das contas específicas implicará a desaprovação da prestação de 
contas do partido ou do candidato.

Das arrecadações e doações

Os recursos destinados às campanhas eleitorais, respeitados os limites 
previstos, somente são admitidos quando provenientes de: recursos próprios dos 
candidatos; doações financeiras ou estimáveis em dinheiro de pessoas físicas; 
doações de outros partidos políticos  e de outros candidatos; comercialização de 
bens e/ou serviços ou promoção de eventos de arrecadação realizados diretamente 
pelo candidato ou pelo partido político; recursos próprios dos partidos políticos,
desde que identificada a sua origem e que sejam provenientes: do Fundo Partidário, 
de que trata o art. 38 da Lei nº 9.096/1995;de doações de pessoas físicas efetuadas
aos partidos políticos; de contribuição dos seus filiados; da comercialização de 
bens, serviços ou promoção de eventos de arrecadação; receitas decorrentes da 
aplicação financeira dos recursos de campanha.

NOVIDADE

A reforma eleitoral permitiu que candidatos usem serviços de financiamento coletivo os chamados 

“crowdfunding” ou vaquinhas online, para captar recursos para campanha, desde que empresas 

responsáveis por organizar as arrecadações divulguem imetdaimaente a identidadedos doadores,

emitam o recibo eleitoral e informea quantia doada.
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As pessoas físicas somente poderão fazer doações, inclusive pela Internet, por 
meio de: transação bancária na qual o CPF do doador seja obrigatoriamente 
identificado; 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.

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. O auto 
financiamento pelo candidato tem limite de 10% do limite de gastos ao cargo ao 
qual concorre, observando ainda se compatível com a declaração de bens do 
condidato.

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).

Gastos Eleitorais

São gastos eleitorais, sujeitos ao registro e aos limites fixados nesta resolução:

I - confecção de material impresso de qualquer natureza, observados os 
limites de tamanho fixados na lei;

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

III - aluguel de locais para a promoção de atos de campanha eleitoral;

IV - despesas com transporte ou deslocamento de candidato e de pessoal a 
serviço das candidaturas;

V - correspondências e despesas postais;
VI - despesas de instalação, organização e funcionamento de comitês de 

campanha e serviços necessários às eleições;
VII - remuneração ou gratificação de qualquer espécie paga a quem preste 

serviço a candidatos e a partidos políticos;
VIII - montagem e operação de carros de som, de propaganda e de 

assemelhados;
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IX - realização de comícios ou eventos destinados à promoção de 
candidatura;

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

XI - realização de pesquisas ou testes pré-eleitorais;

XII - custos com a criação e inclusão de páginas na Internet;

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. o uso
de recursos financeiros para pagamentos de gastos eleitorais que não provenham
da conta específica implicará a desaprovação da prestação de contas do partido 
político ou candidato.

Os gastos efetuados por candidato ou partido em benefício de outro candidato 
ou outro partido político constituem doações estimáveis em dinheiro. O 
pagamento dos gastos eleitorais contraídos pelos candidatos será de sua
responsabilidade, cabendo aos partidos políticos responder apenas pelos gastos
que realizarem e por aqueles que, após o dia da eleição, forem assumidos como 
dívida de campanha.

Os gastos decampanhapor partido político ou candidato somente poderão ser
efetivados após o preenchimento dos pré-requisitos de que tratam o item 2 deste
manual.

Todo material de campanha eleitoral impresso deverá conter o número de 
inscrição no CNPJ ou o número de inscrição no CPF do responsável pela 
confecção, bem como de quem a contratou e a respectiva tiragem.
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os gastos eleitorais efetivam-se na data da sua contratação,
independentemente da realização do seu pagamento e devem ser registrados na
prestação de contas no ato da sua contratação.

Os recursos provenientes do Fundo Partidário não poderão ser utilizados para 
pagamento de encargos decorrentes de inadimplência de pagamentos, tais como 
multa de mora, atualização monetária ou juros, ou para pagamento de multas 
relativas a atos infracionais, ilícitos penais, administrativos ou eleitorais. As 
multas aplicadas por propaganda antecipada deverão ser arcadas pelos 
responsáveis e não serão computadas como despesas de campanha, ainda que 
aplicadas a quem venha a se tornar candidato.

Recomenda-se que o pagamento de cada gasto seja realizado de forma 
individual, ou seja, cada gasto deve corresponder a uma prestação de serviço 
específica.

Os gastos destinados à preparação da campanha e à instalação física ou de 
página de Internet de comitês de campanha de candidatos e de partidos políticos 
poderão ser contratados a partir da data efetiva da realização da respectiva 
convenção partidária, desde que, cumulativamente:

I - sejam devidamente formalizados; e

II - o desembolso financeiro ocorra apenas após a obtenção do número de 
inscrição no CNPJ, a abertura de conta bancária específica para a movimentação 
financeira de campanha e a emis- são de recibos eleitorais.

Do limite de gastos

O limite de gastos nas campanhas eleitorais dos candidatos às eleições de 2020 
será definido com base nos valores que representam os maiores gastos declarados,
na respectiva circunscrição, na ultima eleição. Observado o seguinte: No que tange 
as doações de pessoas jurídicas, estas continuam proibidas. Os valores serão os 
mesmos de 2016, corrigido pelo IPCA. No segundo turno, o valor será de 40% do 
limite do primeiro turno.
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Gastar recursos além dos limites estabelecidos sujeita os responsáveis ao 
pagamento de multa no valor equivalente a cem por cento da quantia queexceder
olimiteestabelecido,aqualdeveráser recolhidanoprazodecincodias úteis contados 
da intimação da decisão judicial, podendo os responsáveis responder ainda por 
abuso do poder econômico, na forma do art. 22 da Lei Complementar nº 64/1990 
(Lei nº 9.504/1997, art. 18-B), sem prejuízo de outras sanções cabíveis.

Os limites de gastos para cada eleição compreendem os gastos realizados pelo 
candidato e os efetuados por partido político que possam ser individualizados,  e
incluirão:

a) o total dos gastos de campanha contratados pelos candidatos e os 
individualizados realizados por seu partido;

b) as transferências financeiras efetuadas para outros partidos ou outros 
candidatos; e

c) as doações estimáveis em dinheiro recebidas.

Não serão computados para efeito da apuração do limite de gastos os repasses 
financeiros realizados pelo partido político para a conta bancária do seu
candidato.

Excetuada a devolução das sobras de campanhas, os valores transferidos pelo 
candidato para a conta bancária do seu partido serão considerados, para a aferição 
do limite de gastos, no que excederem as despesas realizadas pelo partido político 
em prol de sua candidatura.

O limite de gastos fixado para o cargo majoritário concorrente ao executivo é
único e inclui os gastos realizados pelo candidato ao cargo de vice.
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Caso seja realizado gasto acima dos limites definidos, o responsável ficará 
sujeito ao pagamento de multa no valor equivalente a 100% (cem por cento) da 
quantia que exceder o limite estabelecido.

Gastoscom advogadoe contador 

Houve a exclusão do limite de gastos para a contratação de advogados e 
contadores nas campanhas eleitorais, e a permissão de contratação com verbas do 
fundo eleitoral para defesas tecnicas referente ao pleito eleitoral.

Fundo de caixa para pagamento de despesas de pequeno valor

Consideram-se de pequeno valor as despesas individuais que não ultrapassem 
o limite disposto na resolução, vedado o fracionamento de despesa.

Para efetuar pagamento de gastos de pequeno vulto, o candidato pode constituir 
reserva em dinheiro (Fundo de Caixa) que observe o saldo máximo, desde que os 
recursos destinados à respectiva reserva transitem previamente pela conta 
bancária específica do candidato enão ultrapassem dois por cento do limite de 
gastos estabelecidos para sua candidatura.

O candidato a vice não pode constituir Fundo de Caixa.

Por sua vez, o órgão partidário pode constituir reserva em dinheiro (Fundo de 
Caixa) que observe o saldo máximo, desdeque os recursos destinados à respectiva 
reserva transitem previamente pela conta bancária específica do partido e não 
ultrapassem dois por cento dos gastos contratados pela agremiação.

Quanto ao fundo de caixa, deve ser observado o seguinte:

I - O saldo do Fundo de Caixa pode ser recomposto mensalmente, com a 
complementação de seu limite, de acordo com os valores despendidos no mês 
anterior;
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II - Da conta bancária específica de campanha eleitoral será sacada a 
importância para complementação do limite a que serefere o caput, mediante 
cartão de débito ou emissão de cheque nominativo emitido em favor do próprio 
sacado.

Os pagamentos de pequeno valor realizados por meio do Fundo de Caixa não 
dispensam a respectiva comprovação.

Gastos com pessoal e seus limites

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

I - em municípios com até trinta mil eleitores, não excederá a um por cento do
eleitorado;

II - nos demais municípios, corresponderá ao número máximo apurado no item 
anterior, acrescido de uma contratação para cada mil eleitores que exceder o 
número de trinta mil.

O Tribunal Superior Eleitoral, após o fechamento do cadastro eleitoral, 
divulgará, na página do Tribunal Superior Eleitoral na Internet todos esses 
limites quantitativos por candidatura em cadamunicípio.

Para a aferição dos limites, serão consideradas e somadas as contratações 
realizadas pelo candidato ao cargo de prefeito e as que eventualmente tenham sido 
realizadas pelo candidato ao cargo de vice-prefeito.

A contratação de pessoal por partidos políticos no nível municipal é vinculada 
aos limites impostos aos seus candidatos.
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O descumprimento desses limites de contratação de pessoal sujeita o 
candidato às penas previstas no art. 299 da Lei nº 4.7372, de 15 de julho 
de 1965.

São excluídos dos limites de contratação de pessoal a militância não 
remunerada, pessoal contratado para apoio administrativo e operacional, 
fiscais e delegados credenciados para trabalhar nas eleições e advogados dos
candidatos, dos partidos e das coligações.

O excesso de contratação de pessoal pode ensejar eventual abuso de 
poder pela Justiça Eleitoral, que será apurado por meio das vias próprias.

A contratação de pessoal para prestação de serviços nas campanhas
eleitorais não gera vínculo empregatício com o candidato ou partido político 
contratantes Gastoscomalimentaçãoealuguel deveículoseseus limites

O limite de gasto com alimentação do pessoal que presta serviços às 
candidaturas ou aos comitês de campanha é de 10% (dez por cento) do total 
dos gastos da campanha contratados.
O limite de gasto com aluguel de veículos automotores é de 20% (vinte por 

cento) do total dos gastos da campanhacontratados.

Bens e serviços entregues ou prestados ao candidato não representam os 
gastos tratados nesse item e caracterizam doação, sujeitando-se às regras legais.

Das fontes vedadas da prestação de contas

É vedado a partido político e a candidato receber, direta ou indiretamente, 
doação em dinheiro ou estimável em dinheiro, inclusive por meio de publicidade 
de qualquer espécie, procedente de: pessoas jurídicas; origem estrangeira; pessoa
física que exerça atividade comercial decorrente de concessão ou permissão
pública.
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Do prazoe da autuaçãodaprestaçãodecontas 

Partidos políticos e candidatos podem arrecadar recursos e contrair obrigações 
até o dia da eleição.

As prestações de contas finais referentes ao primeiro turno de todos os 
candidatos e de partidos políticos emtodas as esferas devem ser prestadas à Justiça 
Eleitoral o trigésimo dia posterior à realização das eleições.

Havendo segundo turno, devem prestar suas contas até o vigésimo dia posterior
à sua realização, apresentando a movimentação financeira referente aos dois 
turnos.

A Justiça Eleitoral adotará sistema simplificado de prestação de contas para 
candidatos que apresentem movimentação financeira correspondente a, no 
máximo, R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Ultimas considerações da prestação de contas

É obrigatória também a constituição de advogado para a prestação de contas.

A ausência de movimentação de recursos de campanha, financeiros ou 
estimáveis em dinheiro, não isenta o partido e o candidato do dever de prestar 
contas.

5. CONDUTAS VEDADAS AOS 
AGENTES PUBLICOS EM CAMPANHA

ELEITORAL
Reputa-se agente público, para os efeitos deste artigo, quem exerce, ainda 

que transitoriamente ou sem remuneração, por eleição, nomeação, designação, 
contratação ou qualquer outra forma de investidura ou vínculo, mandato, 
cargo, emprego ou função nos órgãos ou entidades da administração pública 
direta, indireta ou fundacional.
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São proibidas aos agentes públicos, servidores ou não, as seguintes condutas 
tendentes a afetar a igualdade de oportunidades entre candidatos nospleitos 
eleitorais:

I - ceder ou usar, em benefício de candidato, de partido político ou de 
coligação, bens móveis ou imóveis pertencentes à administração direta ou indireta 
da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, 
ressalvada a realização de convenção partidária;

II - usar materiais ou serviços, custeados pelos governos ou casas legislativas, 
que excedam as prerrogativas consignadas nos regimentos e normas dos órgãos 
que integram;

III - ceder servidor público ou empregado da administração direta ou indireta 
federal, estadual ou municipal do Poder Executivo, ou usar de seus serviços, para
comitês de campanha eleitoral de candidato, de partido político ou decoligação, 
durante o horário de expediente normal, salvo se o servidor ou o empregado 
estiver licenciado;

IV - fazer ou permitir uso promocional em favor de candidato, de partido 
político ou de coligação, de distribuição gratuita de bens e serviços de caráter 
social custeados ou subvencionados pelo poder público;

V - nomear, contratar ou de qualquer forma admitir, demitir sem justa causa, 
suprimir ou readaptar vantagens ou por outros meios dificultar ou impedir o
exercício funcional e, ainda, ex officio, remover, transferir ou exonerar servidor
público, na circunscrição do pleito, a partir de julho de 2020 até a posse dos eleitos, 
sob pena de nulidade de pleno direito, ressalvadas:

a) a nomeação ou exoneração de cargos em comissão e designação ou dispensa 
de funções de confiança;

b) a nomeação para cargos do Poder Judiciário, do Ministério Público, dos 
Tribunais ou conselhos de contas e dos órgãos da Presidência da República;
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c) a nomeação dos aprovados em concursos públicos homologados até o início 
daquele prazo;

d) a nomeação ou contratação necessária à instalação ou ao funcionamento 
inadiável de serviços públicos essenciais, com prévia e expressa autorização do 
chefe do Poder Executivo;

e) a transferência ou a remoção ex officio de militares, de policiais civis e de 
agentes penitenciários.

VI - a partir de julho de 2020 até a realização do pleito:

a) realizar transferência voluntária de recursos da União aos Estados e 
Municípios, e dos Estados aos Municípios, sob pena de nulidade de pleno direito,
ressalvados os recursos destinados a cumprir obrigação formal preexistente 
para a execução de obra ou serviço em andamento e com cronograma prefixado, 
e os destinados a atender situações de emergência e de calamidade pública;

b) com exceção da propaganda de produtos e serviços que tenham concorrência 
no mercado, autorizar publicidade institucional de atos, programas, obras, 
serviços e campanhas dos órgãos públicos ou das respectivas entidades da 
administração indireta, salvo em caso de grave e urgente necessidade pública, 
assim reconhecida pela Justiça Eleitoral;

c) fazer pronunciamento em cadeia de rádio e televisão fora do horário eleitoral 
gratuito, salvo quando, a critério da Justiça Eleitoral, tratar-se de matéria urgente, 
relevante e característica das funções de governo.

VII - realizar, no primeiro semestre do ano de eleição, despesas com 
publicidade dos órgãos públicos ou das respectivas entidades da administração 
indireta, que excedam a média dos gastos no primeiro semestre dos três últimos 
anos que antecedem o pleito;

VIII - fazer, na circunscrição do pleito, revisão geral da remuneração dos 
servidores públicos que exceda a recomposição da perda de seu poder aquisitivo 
ao longo do ano da eleição, a partir de abril de 2020 até a posse dos eleitos.
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O descumprimento do disposto neste artigo acarretará a suspensão imediata
da conduta vedada, quando for o caso, e sujeitará os agentes responsáveis à
multa no valor de R$5.320,50 (cinco mil, trezentos e vinte reais e cinquenta
centavos) a R$106.410,00 (cento e seis mil, quatrocentos e dez reais), sem 
prejuízo de outras sanções de caráter constitucional, administrativo ou
disciplinar fixadas pelas demais leis vigentes (Lei nº 9.504/1997, art. 73, § 4º,
c.c. o art. 78).

6. CRIME ELEITORAL OU 
CONDUTA ILÍCITA

Houve a criminalização da fake news enquadrando como denunciação 
caluniosa, incidindo pena de 2 a 8 anos, para quem publica e para quem propaga 
noticia falsa que imputa crime a alguem que se tem conhecimento de ser inocente. 
Caso seja feito ou progado por perfil falso ou anonimo a pena aumenta.

São condutas que ofendem os princípios resguardados pela legislação 
eleitoral e em especial, os bens jurídicos protegidos pela lei penal eleitoral.

Os crimes eleitorais estão claramente descritos na lei eleitoral e são sempre 
acompanhados das sanções penais correspondentes (como, por exemplo, 
detenção, reclusão e multa).

O artigo 299 do Código Eleitoral, é considerado crime eleitoral "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". A pena prevista para este tipo de 
atos é de reclusão até 4 (quatro anos) e pagamento de 5 a 15 dias - multa.
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Constitui crimes, no dia da eleição, puníveis com detenção de 6 meses a
1 ano, com alternativa de prestação de serviços a comunidade pelo mesmo 
período, e multa: o uso de alto- falantes e amplificadores de som ou 
apromoção de comício ou carreata; a arregimentação de eleitor ou a 
propaganda de boca de urna; a divulgação de qualquer espécie de propaganda 
de partidos políticos ou de seus candidatos.

Constitui crime, punível com reclusão de 4 (quatro) a 6 (seis) anos e 
pagamento de 200 (duzentos) a 300 (trezentos) dias-multa, a concentração 
de eleitores visando o fornecimento de refeições no dia da eleição e o 
transporte desde o dia anterior até o posterior à eleição.
Constitui crime, punível com detenção de 2 (dois) meses a 1 (um) ano ou 
pagamento de 120 (cento e vinte) a150 (cento e cinquenta)  dias-multa, 
divulgar, na propaganda, fatos que se sabem inverídicos, em relação a 
partidos ou a candidatos, capazes de exercerem influência perante o 
eleitorado. A penapara este crime é agravada quando o crime é cometido pela 
imprensa,rádio ou televisão.

Constitui crime, punível com detenção de 6 (seis) meses a 1 (um) ano,
com a alternativa de prestação de serviços à comunidade pelo mesmo 
período, e multa no valor de R$ 10.641,00 (dez mil seiscentos e quarenta e 
um reais) a R$21.282,00 (vinte e um mil duzentos e oitenta e dois reais), o 
uso, na propaganda eleitoral, de símbolos, frases ou imagens, associadas ou
semelhantes às empregadas por órgão de governo, empresa pública ou
sociedade de economia mista.

Constitui crime, punível com detenção de 6 (seis) meses a 1 (um) ano e 
multa no valor de R$ 53.205,00 (cinquenta e três mil duzentos e cinco reais) 
a R$ 106.410,00 (cento e seis milquatrocentos e dez reais) a divulgação de 
pesquisa fraudulenta.
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7. DISPOSIÇÕES FINAIS

Este manual pretende evitar que a falta de conhecimento das regras eleitorais 
prejudique candidaturas legitimas, colocando assim em comprometimento a 
soberania popular do voto.



"Toda a arte de ensinar é apenas a arte
de acordar a curiosidade natural nas

mentes jovens, com o proposito de serem
satisfeitasmais tarde."

-Anatole France
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