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APRESENTAÇÃO 
 

Prezado aluno, (a) 

O presente material é a compilação de toda a legislação que não havia sido cobrada no edital anterior para o cargo de Analista 

Judiciário - Área Judiciária TRE-SP, e que não constaram, portanto, na apostila pré-edital. 

 

APOSTILA DE DIREITO CONSTITUCIONAL 

O edital de 2016 contempla exatamente o que foi cobrado no edital de 2011. A única alteração ocorreu no artigo 92, o qual você 

contemplará na página 01 deste material.  
 

APOSTILA DE DIREITO ELEITORAL 

Algumas leis não haviam sido solicitadas integralmente. Disponibilizamos os artigos faltantes bem como fizemos apontamento 

daqueles que sofreram alteração após a publicação da apostila pré-edital. 
 

APOSTILA DE NORMAS APLICÁVEIS AOS SERVIDORES PÚBLICOS e DIREITO ADMINISTRATIVO 

No edital de 2011 as matérias que contemplavam o bloco de Normas Aplicáveis e Direito Administrativo vieram subdivididas da 

seguinte forma: 

 

Direito Administrativo: 

Improbidade administrativa (Lei nº 8.429/1992). 

Processo Administrativo na Administração Pública Federal (Lei nº 9.784/1999). 

Lei 8.666/93 – Lei de Licitações. 

 

Normas Aplicáveis aos Servidores Públicos: 

Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis da União (Lei nº 8.112/1990) 

Carreiras dos Servidores do Poder Judiciário da União (Lei nº 11.416/2006). 

Regimento Interno do TRE-SP (Publicado no D.O.E - Poder Judiciário - Caderno I - Parte I em 04.12.03): Artigos 1 a 34. 

 

Com o edital de 2016, as legislações que faziam parte das disciplinas supracitadas estão sendo cobradas nos tópicos de Normas 

Aplicáveis ao Servidores Públicos, que compõe o bloco de Conhecimentos Gerais, qual seja: 

 

BLOCO CONHECIMENTOS GERAIS 

Normas Aplicáveis aos Servidores Públicos 

1. Lei nº 8.112/1990 - Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis da União; 

2. Lei nº 9.784/1999 - Processo Administrativo no âmbito da Administração Pública Federal; 

3. Lei nº 8.429/1992 - Lei de Improbidade Administrativa; 

4. Lei nº 11.416/2006 - Organização da Carreira dos Servidores do Poder Judiciário da União; 

5. Regimento Interno do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo - TRE-SP (integralmente); 

6. Portaria TRE-SP nº 214/2015 - Código de Ética do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo - TRE-SP; 

7. Lei nº 13.146/2015 - Estatuto da Pessoa com Deficiência; 

8. Resolução TRE-SP nº 367/2016 - Plano Estratégico do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo para o período de 2016-2021. 

 

Já em relação à disciplina de Direito Administrativo: 

 

BLOCO CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

Direito Administrativo 

1. Lei nº 8.666/93; 

2. Lei nº 10.520/02; 

3. Decreto nº 5.450/05; 

4. Decreto nº 7.893/13.  

 

Sendo assim, e conforme prometido, o NEAF está disponibilizando nesse material os artigos faltantes da legislação de Regimento 

Interno, bem como as leis referentes à disciplina de Direito Administrativo que não foram cobradas do edital de 2011. 
 

Com isso, você terá em mãos todo o conteúdo devidamente atualizado das apostilas que você adquiriu no NEAF antes do edital. 

 

 

Este material foi atualizado até Agosto de 2016. 
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FONTE: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constitu
icaocompilado.htm 
 
 

CAPÍTULO III 
DO PODER JUDICIÁRIO 

Seção I 
DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

Art. 92. São órgãos do Poder Judiciário: 

I - o Supremo Tribunal Federal; 
I-A o Conselho Nacional de Justiça;  
II - o Superior Tribunal de Justiça; 
II-A - o Tribunal Superior do Trabalho; (Incluído pela 

Emenda Constitucional nº 92, de 2016) 
III - os Tribunais Regionais Federais e Juízes Federais; 
IV - os Tribunais e Juízes do Trabalho; 
V - os Tribunais e Juízes Eleitorais; 
VI - os Tribunais e Juízes Militares; 
VII - os Tribunais e Juízes dos Estados e do Distrito Federal 

e Territórios. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA 

FEDERATIVA DO BRASIL DE 1988 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm
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FONTE: http://www.tse.jus.br/hotsites/catalogo-
publicacoes/pdf/codigo_eleitoral/codigo-eleitoral-anotado-e-
legislacao-complementar-12-edicao-atualizado.pdf 
 
 
 

CAPÍTULO I 

DO REGISTRO DOS CANDIDATOS 

Art. 87. Somente podem concorrer às eleições candidatos 

registrados por partidos. 

 Lei nº 9.504/1997, art. 10, caput, I e II: número de 

candidatos que cada partido ou coligação pode 

registrar; § 3º: percentual de vagas reservado para 

candidaturas de cada sexo. 

 Ac.-TSE, de 8.9.2010, no REspe nº 64228: 

irrelevância do surgimento de fração, ainda que 

superior a 0,5% (meio por cento), em relação a 

quaisquer dos gêneros, se o partido político deixar 

de esgotar as possibilidades de indicação de 

candidatos. 

Parágrafo único. Nenhum registro será admitido fora do 

período de 6 (seis) meses antes da eleição. 

 Lei nº 9.504/1997, art. 11, caput: prazo para pedido 

de registro: até às 19 horas do dia 15 de agosto do 

ano que se realizarem as eleições. 

 V. art. 93 deste código. 

Art. 88. Não é permitido registro de candidato embora para 

cargos diferentes, por mais de uma circunscrição ou para 

mais de um cargo na mesma circunscrição. 

Parágrafo único. Nas eleições realizadas pelo sistema 

proporcional o candidato deverá ser filiado ao partido, na 

circunscrição em que concorrer, pelo tempo que for fixado nos 

respectivos estatutos. 

 Res.-TSE nº 22088/2005: servidor da Justiça 

Eleitoral deve se exonerar para cumprir o prazo legal 

de filiação partidária, ainda que afastado do órgão 

de origem e pretenda concorrer em estado diverso 

de seu domicílio profissional. Ac.-TSE, de 30.8.1990, 

no RESPE nº 8963 e Res.-TSE nº 21787/2004: 

inexigência de prévia filiação partidária do militar da 

ativa, bastando o pedido de registro de candidatura 

após escolha em convenção partidária. Ac.-TSE, de 

23.9.2004, no AgR-REspe nº 22941: necessidade de 

tempestiva filiação partidária de militar da reserva 

não remunerada. 

Art. 89. Serão registrados: 

I – no Tribunal Superior Eleitoral os candidatos a Presidente 

e Vice-Presidente da República; 

II – nos Tribunais Regionais Eleitorais os candidatos a 

Senador, Deputado Federal, Governador e Vice-Governador 

e Deputado Estadual; 

III – nos Juízos Eleitorais os candidatos a Vereador, Prefeito 

e Vice-Prefeito e Juiz de Paz. 

Art. 90. Somente poderão inscrever candidatos os partidos 

que possuam Diretório devidamente registrado na 

circunscrição em que se realizar a eleição. 

 Lei nº 9.504/1997, art. 4º: partidos políticos que 

poderão participar das eleições. 

Art. 91. O registro de candidatos a Presidente e Vice-

Presidente, Governador e Vice-Governador, ou Prefeito e 

Vice-Prefeito, far-se-á sempre em chapa única e indivisível, 

ainda que resulte a indicação de aliança de partidos. 

 CF/88, art. 17, § 1º: autonomia dos partidos políticos 

para adotar os critérios de escolha e o regime de 

suas coligações eleitorais; Lei nº 9.504/1997, art. 6º: 

formação de coligações em eleições majoritárias e 

proporcionais. 

§ 1º O registro de candidatos a Senador far-se-á com o 

do suplente partidário. 

 CF/88, art. 46, § 3º: registro com dois suplentes. 

§ 2º Nos Territórios far-se-á o registro do candidato a 

Deputado com o do suplente. 

 CF/88, art. 45, § 2º: fixação de quatro vagas para 

deputados. Lei nº 9.504/1997: inexistência de 

previsão de registro de candidato a suplente de 

deputado. V., também, art. 178 deste código. 

Art. 92. (Revogado pelo art. 107 da Lei nº 9.504/1997.) 

Art. 93. O prazo de entrada em cartório ou na Secretaria do 

Tribunal, conforme o caso, de requerimento de registro de 

candidato a cargo eletivo terminará, improrrogavelmente, às 

dezenove horas do dia 15 de agosto do ano em que se 

realizarem as eleições. 

 Caput com redação dada pelo art. 4º da Lei nº 

13.165/2015. 

 Lei nº 9.504/1997, art. 11, caput: prazo para pedido 

de registro: até às 19 horas do dia 15 de agosto do 

ano que se realizarem as eleições. 

§ 1º Até vinte dias antes da data das eleições, todos os 

requerimentos, inclusive os que tiverem sido impugnados, 

devem estar julgados pelas instâncias ordinárias, e 

publicadas as decisões a eles relativas. 

 LC nº 64/1990, art. 3º, caput: prazo para 

impugnação de candidatura. 

§ 2º As convenções partidárias para a escolha dos candidatos 

serão realizadas, no máximo, até 5 de agosto do ano em que 

se realizarem as eleições. 

 Parágrafos 1º e 2º com redação dada pelo art. 4º da 

Lei nº 13.165/2015. 

 V. nota ao caput deste artigo sobre o período para a 

escolha de candidatos e deliberação sobre 

coligações. 

Art. 94. O registro pode ser promovido por Delegado de 

partido, autorizado em documento autêntico, inclusive 

telegrama de quem responda pela direção partidária e 

sempre com assinatura reconhecida por tabelião. 

 Lei nº 9.504/1997, art. 11, § 4º: requerimento de 

registro feito pelo próprio candidato. 

§ 1º O requerimento de registro deverá ser instruído: 

 Lei nº 9.504/1997, art. 11, § 1º: documentos que 

instruirão o pedido de registro. 

I – com a cópia autêntica da ata da Convenção que houver 

feito a escolha do candidato, a qual deverá ser conferida com 

o original na Secretaria do Tribunal ou no Cartório Eleitoral; 

II – com autorização do candidato, em documento com a 

assinatura reconhecida por tabelião; 

III – com certidão fornecida pelo Cartório Eleitoral da Zona de 

inscrição, em que conste que o registrando é eleitor; 

IV – com prova de filiação partidária, salvo para os candidatos 

a Presidente e Vice-Presidente, Senador e respectivo 

CÓDIGO ELEITORAL 

LEI Nº 4.737/1965 

http://www.tse.jus.br/hotsites/catalogo-publicacoes/pdf/codigo_eleitoral/codigo-eleitoral-anotado-e-legislacao-complementar-12-edicao-atualizado.pdf
http://www.tse.jus.br/hotsites/catalogo-publicacoes/pdf/codigo_eleitoral/codigo-eleitoral-anotado-e-legislacao-complementar-12-edicao-atualizado.pdf
http://www.tse.jus.br/hotsites/catalogo-publicacoes/pdf/codigo_eleitoral/codigo-eleitoral-anotado-e-legislacao-complementar-12-edicao-atualizado.pdf
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suplente, Governador e Vice-Governador, Prefeito e Vice-

Prefeito; 

 V. CF/88, art. 14, § 3º, V: exigência de filiação para 

qualquer candidatura; V., também, notas ao art. 88, 

parágrafo único, deste código. 

V – com folha corrida fornecida pelos Cartórios competentes, 

para que se verifique se o candidato está no gozo dos direitos 

políticos (arts. 132, III, e 135 da Constituição Federal); 

 Inciso com redação dada pelo art. 20 da Lei nº 

4.961/1966. 

 Refere-se à CF/46; corresponde aos arts. 14, § 3º, 

II, e 15 da CF/88. 

VI – com declaração de bens, de que constem a origem e as 

mutações patrimoniais. 

 Ac.-TSE, de 26.9.2006, no REspe nº 27160: o art. 

11, § 1º, IV, da Lei nº 9.504/1997, revogou 

tacitamente a parte final deste inciso, passando a 

exigir apenas que o requerimento do candidato se 

faça acompanhar, entre outros documentos, da 

declaração de seus bens, sem indicar os valores 

atualizados e/ou as mutações patrimoniais. 

§ 2º A autorização do candidato pode ser dirigida diretamente 

ao órgão ou Juiz competente para o registro. 

Art. 95. O candidato poderá ser registrado sem o prenome, 

ou com o nome abreviado, desde que a supressão não 

estabeleça dúvidas quanto à sua identidade. 

 Lei nº 9.504/1997, art. 12, caput: variações nominais 

indicadas para registro nas eleições proporcionais. 

Art. 96. Será negado o registro a candidato que, pública ou 

ostensivamente, faça parte, ou seja adepto de partido 

político cujo registro tenha sido cassado com fundamento 

no artigo 141, § 13, da Constituição Federal. 

 CF/88, art. 17, e Lei nº 9.096/1995, art. 2º: livre 

criação, fusão, incorporação e extinção de partidos 

políticos. O art. 96 deste código já se achava 

derrogado desde 1985, por força de emenda 

constitucional; da mesma forma, a citação do 

dispositivo assinalada no art. 97, § 3º. 

 Refere-se à CF/46. 

 Lei nº 9.096/1995, art. 28: casos de cancelamento 

do registro dos partidos políticos. 

Art. 97. Protocolado o requerimento de registro, o 

Presidente do Tribunal ou o Juiz Eleitoral, no caso de eleição 

municipal ou distrital, fará publicar imediatamente edital para 

ciência dos interessados. 

§ 1º O edital será publicado na imprensa oficial, nas capitais, 

e afixado em Cartório, no local de costume, nas demais 

Zonas. 

§ 2º Do pedido de registro caberá, no prazo de 2 (dois) dias, 

a contar da publicação ou afixação do edital, impugnação 

articulada por parte de candidato ou de partido político. 

 LC nº 64/1990, art. 3º, caput: prazo de cinco dias 

para impugnação e legitimidade de candidato, 

partido, coligação e do Ministério Público. 

 Ac.-TSE, de 10.10.2013, no REspe nº 26418: "A 

impugnação ajuizada antes da publicação do edital 

alusivo ao registro é tempestiva, quando 

evidenciada a ciência prévia da candidatura pelo 

impugnante." 

§ 3º Poderá, também, qualquer eleitor, com fundamento em 

inelegibilidade ou incompatibilidade do candidato ou na 

incidência deste no art. 96, impugnar o pedido de registro, 

dentro do mesmo prazo, oferecendo prova do alegado. 

 V. notas ao § 2º deste artigo sobre prazo para 

impugnação. 

 Ac.-TSE, de 23.10.2012, no AgR-Respe nº 24434: 

ilegitimidade de eleitor para recorrer de decisão 

proferida em sede de registro de candidatura; Ac.-

TSE, de 3.9.2002, no RO nº 549 e, de 18.11.1996, 

no REspe nº 14807: ilegitimidade de eleitor para 

impugnar registro de candidatura, podendo 

apresentar notícia de inelegibilidade. 

§ 4º Havendo impugnação, o partido requerente do registro 

terá vista dos autos, por 2 (dois) dias, para falar sobre a 

mesma, feita a respectiva intimação na forma do § 1º. 

 LC nº 64/1990, art. 4º: prazo de sete dias para 

contestação pelo candidato, partido ou coligação. 

Art. 98. Os militares alistáveis são elegíveis, atendidas as 

seguintes condições: 

I – o militar que tiver menos de 5 (cinco) anos de 

serviço, será, ao se candidatar a cargo eletivo, excluído do 

serviço ativo; 

 CF/88, art. 14, § 8º, I: se o militar contar menos de 

dez anos de serviço, deverá afastar-se da atividade. 

II – o militar em atividade com 5 (cinco) ou mais anos de 

serviço, ao se candidatar a cargo eletivo, será afastado, 

temporariamente, do serviço ativo, como agregado, para 

tratar de interesse particular; 

 CF/88, art. 14, § 8º, II: se o militar contar mais de dez 

anos de serviço, será agregado pela autoridade 

superior. 

 Lei nº 6.880/1980, art. 82, XIV, e § 4º: agregação de 

militar por motivo de candidatura a cargo eletivo. 

III – o militar não excluído e que vier a ser eleito, será, no ato 

da diplomação, transferido para a reserva ou reformado 

(Emenda Constitucional nº 9, art. 3º). 

 Refere-se à EC nº 9/1964. Correspondia ao art. 138, 

parágrafo único, c, da CF/46. V. CF/88, art. 14, § 8º, 

II. 

 V. art. 218 deste código. 

Parágrafo único. O Juízo ou Tribunal que deferir o registro 

de militar candidato a cargo eletivo, comunicará 

imediatamente a decisão à autoridade a que o mesmo estiver 

subordinado, cabendo igual obrigação ao partido, quando 

lançar a candidatura. 

Art. 99. Nas eleições majoritárias poderá qualquer partido 

registrar na mesma circunscrição candidato já por outro 

registrado, desde que o outro partido e o candidato o 

consintam por escrito até 10 (dez) dias antes da eleição, 

observadas as formalidades do art. 94. 

 Lei nº 9.504/1997, art. 8º, caput: prazo para 

celebração de coligações partidárias; art. 6º, § 3º, I: 

na chapa da coligação, podem inscrever-se 

candidatos filiados a qualquer partido dela 

integrante. 

Parágrafo único. A falta de consentimento expresso 

acarretará a anulação do registro promovido, podendo o 

partido prejudicado requerê-la ou recorrer da resolução que 

ordenar o registro. 

Art. 100. Nas eleições realizadas pelo sistema proporcional, 

o Tribunal Superior Eleitoral, até 6 (seis) meses antes do 

pleito, reservará para cada partido, por sorteio, em sessão 

realizada com a presença dos Delegados de partido, uma 

série de números a partir de 100 (cem). 

 Lei nº 9.504/1997, art. 15: critérios para a 

identificação numérica dos candidatos. Res.-TSE nº 

20229/1998: escolha dos números facultada aos 

partidos políticos, observados os critérios da lei 

citada. 
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§ 1º A sessão a que se refere o caput deste artigo será 

anunciada aos partidos com antecedência mínima de 5 

(cinco) dias. 

§ 2º As Convenções partidárias para escolha dos candidatos 

sortearão, por sua vez, em cada Estado e Município, os 

números que devam corresponder a cada candidato. 

 Lei nº 9.504/1997, art. 15, § 2º: permissão dada a 

deputado federal, estadual ou distrital ou a vereador 

para requerer novo número, independentemente do 

referido sorteio. 

§ 3º Nas eleições para Deputado Federal, se o número de 

partidos não for superior a 9 (nove), a cada um corresponderá 

obrigatoriamente uma centena, devendo a numeração dos 

candidatos ser sorteada a partir da unidade, para que ao 

primeiro candidato do primeiro partido corresponda o número 

101 (cento e um), ao do segundo partido, 201 (duzentos e 

um), e assim sucessivamente. 

§ 4º Concorrendo 10 (dez) ou mais partidos, a cada um 

corresponderá uma centena a partir de 1.101 (um mil cento e 

um), de maneira que a todos os candidatos sejam atribuídos 

sempre 4 (quatro) algarismos, suprimindo-se a numeração 

correspondente à série 2.001 (dois mil e um) a 2.100 (dois mil 

e cem), para reiniciá-la em 2.101 (dois mil cento e um), a partir 

do décimo partido. 

§ 5º Na mesma sessão, o Tribunal Superior Eleitoral sorteará 

as séries correspondentes aos Deputados Estaduais e 

Vereadores, observando, no que couber, as normas 

constantes dos parágrafos anteriores, e de maneira que a 

todos os candidatos, sejam atribuídos sempre números de 4 

(quatro) algarismos. 

 Caput e parágrafos com redação dada pelo art. 1º da 

Lei nº 7.015/1982. 

Art. 101. Pode qualquer candidato requerer, em petição 

com firma reconhecida, o cancelamento do registro do seu 

nome. 

 Caput com redação dada pelo art. 1º da Lei nº 

6.553/1978. 

 Lei nº 9.504/1997, art. 14: cancelamento do registro 

de candidatos expulsos do partido. 

§ 1º Desse fato, o Presidente do Tribunal ou o Juiz, conforme 

o caso, dará ciência imediata ao partido que tenha feito a 

inscrição, ao qual ficará ressalvado o direito de substituir por 

outro o nome cancelado, observadas todas as formalidades 

exigidas para o registro e desde que o novo pedido seja 

apresentado até 60 (sessenta) dias antes do pleito. 

 Lei nº 9.504/1997, art. 13, §§ 1º e 3º: registro 

requerido até dez dias contados do fato ou da 

decisão judicial que deu origem à substituição e 

efetivação condicionada à apresentação do pedido 

até 20 dias antes do pleito. 

§ 2º Nas eleições majoritárias, se o candidato vier a 

falecer ou renunciar dentro do período de 60 (sessenta) dias 

mencionados no parágrafo anterior, o partido poderá 

substituí-lo; se o registro do novo candidato estiver deferido 

até 30 (trinta) dias antes do pleito, serão confeccionadas 

novas cédulas, caso contrário serão utilizadas as já 

impressas, computando-se para o novo candidato os votos 

dados ao anteriormente registrado. 

 Lei nº 9.504/1997, art. 13, § 2º: substituição em caso 

de candidato pertencente a coligação. 

 Lei nº 9.504/1997, art. 13, § 3º: “Tanto nas eleições 

majoritárias como nas proporcionais, a substituição 

só se efetivará se o novo pedido for apresentado até 

20 (vinte) dias antes do pleito, exceto em caso de 

falecimento de candidato, quando a substituição 

poderá ser efetivada após esse prazo”.  

 Ac.-TSE, de 14.2.2012, no AgR-AI nº 206950 e Ac.-

TSE, de 6.12.2007, no REspe nº 25568: "Observado 

o prazo de dez dias contado do fato ou da decisão 

judicial que deu origem ao respectivo pedido, é 

possível a substituição de candidato a cargo 

majoritário a qualquer tempo antes da eleição (art. 

101, § 2º, do Código Eleitoral) [...]". 

§ 3º Considerar-se-á nulo o voto dado ao candidato que haja 

pedido o cancelamento de sua inscrição, salvo na hipótese 

prevista no parágrafo anterior, in fine. 

§ 4º Nas eleições proporcionais, ocorrendo a hipótese 

prevista neste artigo, ao substituto será atribuído o número 

anteriormente dado ao candidato cujo registro foi cancelado. 

§ 5º Em caso de morte, renúncia, inelegibilidade e 

preenchimento de vagas existentes nas respectivas chapas, 

tanto em eleições proporcionais quanto majoritárias, as 

substituições e indicações se processarão pelas Comissões 

Executivas. 

 Parágrafo acrescido pelo art. 1º da Lei nº 

6.553/1978. 

 V. LC nº 64/1990, art. 17: substituição de candidato 

inelegível; Lei nº 9.504/1997, art. 13, caput, e §§ 1º 

e 3º: hipóteses de substituição de candidato e prazo; 

art. 10, § 5º: preenchimento de vagas no caso de as 

convenções para escolha de candidatos não 

indicarem o número máximo facultado a cada partido 

ou coligação. V., ainda, primeira nota ao § 2º deste 

artigo. 

 Ac.-TSE, de 10.10.2013, no REspe nº 26418: "A 

renúncia à candidatura obsta que o renunciante 

requeira novo registro para o mesmo cargo e no 

mesmo pleito." 

Art. 102. Os registros efetuados pelo Tribunal Superior 

serão imediatamente comunicados aos Tribunais Regionais e 

por estes aos Juízes Eleitorais. 

Parágrafo único. Os Tribunais Regionais comunicarão 

também ao Tribunal Superior os registros efetuados por eles 

e pelos Juízes Eleitorais. 

 Lei nº 9.504/1997, art. 16: relação dos candidatos às 

eleições majoritárias e proporcionais a ser enviada 

pelos tribunais regionais ao Tribunal Superior. 

 

CAPÍTULO II 

DO VOTO SECRETO 

 Lei nº 9.504/1997, arts. 59 a 62: sistema eletrônico 

de votação e totalização dos votos. Arts. 82 a 89: 

aplicáveis, juntamente com as regras dos arts. 103 e 

104 deste código, ao sistema convencional. 

 Ac.-TSE, de 2.9.2010, no PA nº 108906: cômputo, 

na urna eletrônica, de um único voto, ainda que isso 

implique, em tese, o afastamento do sigilo. 

Art. 103. O sigilo do voto é assegurado mediante as 

seguintes providências: 

I – uso de cédulas oficiais em todas as eleições, de acordo 

com modelo aprovado pelo Tribunal Superior; 

II – isolamento do eleitor em cabina indevassável para o só 

efeito de assinalar na cédula o candidato de sua escolha e, 

em seguida, fechá-la; 

III – verificação da autenticidade da cédula oficial à vista das 

rubricas; 

IV – emprego de urna que assegure a inviolabilidade do 

sufrágio e seja suficientemente ampla para que não se 

acumulem as cédulas na ordem em que forem introduzidas. 

 

CAPÍTULO III 

DA CÉDULA OFICIAL 

 Lei nº 9.504/1997, art. 83 e parágrafos. 
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Art. 104. As cédulas oficiais serão confeccionadas e 

distribuídas exclusivamente pela Justiça Eleitoral, devendo 

ser impressas em papel branco, opaco e pouco absorvente. 

A impressão será em tinta preta, com tipos uniformes de 

letras. 

§ 1º Os nomes dos candidatos para as eleições majoritárias 

devem figurar na ordem determinada por sorteio. 

§ 2º O sorteio será realizado após o deferimento do último 

pedido de registro, em audiência presidida pelo Juiz ou 

Presidente do Tribunal, na presença dos candidatos e 

Delegados de partido. 

§ 3º A realização da audiência será anunciada com 3 (três) 

dias de antecedência, no mesmo dia em que for deferido o 

último pedido de registro, devendo os Delegados de partido 

ser intimados por ofício sob protocolo. 

§ 4º Havendo substituição de candidatos após o sorteio, o 

nome do novo candidato deverá figurar na cédula na seguinte 

ordem: 

I – se forem apenas 2 (dois), em último lugar; 

II – se forem 3 (três), em segundo lugar; 

III – se forem mais de 3 (três), em penúltimo lugar; 

IV – se permanecer apenas 1 (um) candidato e forem 

substituídos 2 (dois) ou mais, aquele ficará em primeiro lugar, 

sendo realizado novo sorteio em relação aos demais. 

§ 5º Para as eleições realizadas pelo sistema proporcional a 

cédula conterá espaço para que o eleitor escreva o nome ou 

o número do candidato de sua preferência e indique a sigla 

do partido. 

§ 6º As cédulas oficiais serão confeccionadas de maneira tal 

que, dobradas, resguardem o sigilo do voto, sem que seja 

necessário o emprego de cola para fechá-las. 

 

CAPÍTULO IV 

DA REPRESENTAÇÃO PROPORCIONAL 

Art. 105. Fica facultado a 2 (dois) ou mais partidos 

coligarem-se para o registro de candidatos comuns a 

Deputado Federal, Deputado Estadual e Vereador. 

 CF/88, art. 17, § 1º: autonomia dos partidos políticos 

para adotar os critérios de escolha e o regime de 

suas coligações eleitorais; Lei nº 9.504/1997, art. 6º: 

formação de coligações em eleições majoritárias e 

proporcionais. 

§ 1º A deliberação sobre coligação caberá à Convenção 

Regional de cada partido, quando se tratar de eleição para a 

Câmara dos Deputados e Assembleias Legislativas, e à 

Convenção Municipal, quando se tratar de eleição para a 

Câmara de Vereadores, e será aprovada mediante a votação 

favorável da maioria, presentes 2/3 (dois terços) dos 

convencionais, estabelecendo-se, na mesma oportunidade, o 

número de candidatos que caberá a cada partido. 

 Lei nº 9.504/1997, art. 7º: previsão de 

estabelecimento de normas sobre formação de 

coligação pelo estatuto do partido. 

§ 2º Cada partido indicará em Convenção os seus candidatos 

e o registro será promovido em conjunto pela coligação. 

 Caput e parágrafos com redação dada pelo art. 3º da 

Lei nº 7.454/1985. 

 Lei nº 9.504/1997, art. 6º, § 3º: normas a serem 

observadas quanto à escolha e ao registro de 

candidatos em coligação e sua representação. 

Art. 106. Determina-se o quociente eleitoral dividindo-se o 

número de votos válidos apurados pelo de lugares a 

preencher em cada circunscrição eleitoral, desprezada a 

fração se igual ou inferior a meio, equivalente a um, se 

superior. 

 Lei nº 9.504/1997, art. 5º: nas eleições 

proporcionais, contam-se como votos válidos 

apenas os votos dados aos candidatos regularmente 

inscritos e às legendas partidárias. 

Parágrafo único. (Revogado pelo art. 107 da Lei nº 

9.504/97.) 

Art. 107. Determina-se para cada partido ou coligação o 

quociente partidário, dividindo-se pelo quociente eleitoral o 

número de votos válidos dados sob a mesma legenda ou 

coligação de legendas, desprezada a fração. 

 Artigo com redação dada pelo art. 3º da Lei nº 

7.454/1985. 

Art. 108. Estarão eleitos, entre os candidatos registrados 

por um partido ou coligação que tenham obtido votos em 

número igual ou superior a 10% (dez por cento) do quociente 

eleitoral, tantos quantos o respectivo quociente partidário 

indicar, na ordem da votação nominal que cada um tenha 

recebido. 

 Art. 108 com redação dada pelo art. 4º da Lei nº 

13.165/2015. 

Parágrafo único. Os lugares não preenchidos em razão da 

exigência de votação nominal mínima a que se refere 

o caput serão distribuídos de acordo com as regras do art. 

109. 

 Parágrafo único acrescido pelo art. 4º da Lei nº 

13.165/2015 

Art. 109. Os lugares não preenchidos com a aplicação dos 

quocientes partidários e em razão da exigência de votação 

nominal mínima a que se refere o art. 108 serão distribuídos 

de acordo com as seguintes regras:  

I – dividir-se-á o número de votos válidos atribuídos a cada 

partido ou coligação pelo número de lugares definido para o 

partido pelo cálculo do quociente partidário do art. 107, mais 

um, cabendo ao partido ou coligação que apresentar a maior 

média um dos lugares a preencher, desde que tenha 

candidato que atenda à exigência de votação nominal 

mínima;  

II – repetir-se-á a operação para cada um dos lugares a 

preencher; 

 Caput e incisos I e II com redação dada pelo art. 4º 

da Lei nº 13.165/2015. 

III – quando não houver mais partidos ou coligações com 

candidatos que atendam às duas exigências do inciso I, as 

cadeiras serão distribuídas aos partidos que apresentem as 

maiores médias. 

 Inciso III acrescido pelo art. 4º da Lei nº 13.165/2015. 

§ 1º O preenchimento dos lugares com que cada partido ou 

coligação for contemplado far-se-á segundo a ordem de 

votação recebida por seus candidatos. 

§ 2º Somente poderão concorrer à distribuição dos lugares os 

partidos ou as coligações que tiverem obtido quociente 

eleitoral. 

 Parágrafos 1º e 2º com redação dada pelo art. 4º da 

Lei nº 13.165/2015. 

Art. 110. Em caso de empate, haver-se-á por eleito o 

candidato mais idoso. 

Art. 111. Se nenhum partido ou coligação alcançar o 

quociente eleitoral, considerar-se-ão eleitos, até serem 

preenchidos todos os lugares, os candidatos mais votados. 

 Artigo com redação dada pelo art. 3º da Lei nº 

7.454/1985. 

Art. 112. Considerar-se-ão suplentes da representação 

partidária: 

 Lei nº 7.454/1985, art. 4º, in fine: o disposto neste 

artigo aplica-se também à coligação partidária. 

I – os mais votados sob a mesma legenda e não eleitos 

efetivos das listas dos respectivos partidos; 
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II – em caso de empate na votação, na ordem decrescente da 

idade. 

Parágrafo único. Na definição dos suplentes da 

representação partidária, não há exigência de votação 

nominal mínima prevista pelo art. 108. 

 Parágrafo único com redação dada pelo art. 4º da 

Lei nº 13.165/2015. 

Art. 113. Na ocorrência de vaga, não havendo suplente 

para preenchê-la, far-se-á eleição, salvo se faltarem menos 

de nove meses para findar o período de mandato. 

 CF/88, art. 56, § 2º: prazo de 15 meses para 

renovação de eleições por vacância, inclusive para 

senador; e art. 81, caput e § 1º (e suas notas): 

eleição direta se faltarem mais de dois anos; e 

indireta se menos de dois anos para findar o período 

de mandato, no caso de vacância dos cargos de 

presidente e vice-presidente da República. 

 

TÍTULO II 

DOS ATOS PREPARATÓRIOS DA VOTAÇÃO 

Art. 114. Até 70 (setenta) dias antes da data marcada para 

a eleição, todos os que requererem inscrição como eleitor, ou 

transferência, já devem estar devidamente qualificados e os 

respectivos títulos prontos para a entrega, se deferidos pelo 

Juiz Eleitoral. 

Parágrafo único. Será punido nos termos do art. 293 o Juiz 

Eleitoral, o Escrivão Eleitoral, o Preparador ou o funcionário 

responsável pela transgressão do preceituado neste artigo ou 

pela não-entrega do título pronto ao eleitor que o procurar. 

 Lei nº 10.842/2004, art. 4º, caput: as atribuições da 

escrivania eleitoral passaram a ser exercidas 

privativamente pelo chefe de cartório eleitoral. 

 Lei nº 8.868/1994, art. 14: revoga os artigos do 

Código Eleitoral que fazem menção ao preparador 

eleitoral. 

Art. 115. Os Juízes Eleitorais, sob pena de 

responsabilidade, comunicarão ao Tribunal Regional, até 30 

(trinta) dias antes de cada eleição, o número de eleitores 

alistados. 

Art. 116. A Justiça Eleitoral fará ampla divulgação, através 

dos comunicados transmitidos em obediência ao disposto 

no art. 250, § 5º, pelo rádio e televisão, bem assim por meio 

de cartazes afixados em lugares públicos, dos nomes dos 

candidatos registrados, com indicação do partido a que 

pertençam, bem como do número sob que foram inscritos, no 

caso dos candidatos a Deputado e a Vereador. 

 O art. 250, § 5º, da redação original sofreu 

sucessivas renumerações até ser transformado em 

§ 2º, quando foi revogado pela Lei nº 9.504/1997. 

 Lei nº 9.504/1997, arts. 44 e 47 a 57: horário gratuito 

de propaganda eleitoral no rádio e na televisão. 

 

CAPÍTULO I 

DAS SEÇÕES ELEITORAIS 

Art. 117. As Seções Eleitorais, organizadas à medida em 

que forem sendo deferidos os pedidos de inscrição, não terão 

mais de 400 (quatrocentos) eleitores nas capitais e de 300 

(trezentos) nas demais localidades, nem menos de 50 

(cinquenta) eleitores. 

 Lei nº 6.996/1982, art. 11, caput: fixação, pelo TSE, 

do número de eleitores por seção eleitoral de acordo 

com o número de cabinas; parágrafo único do art. 

11: "Cada seção eleitoral terá, no mínimo, duas 

cabinas"; Res.-TSE nº 14250/1988: "[...] Fixação do 

número de 250 eleitores por cabina, nas seções das 

capitais, e de 200 nas seções do interior, de acordo 

com o art. 11 da Lei nº 6.996/1982"; V. Lei nº 

9.504/1997, art. 84, parágrafo único: fixação pela 

Justiça Eleitoral. 

§ 1º Em casos excepcionais, devidamente justificados, o 

Tribunal Regional poderá autorizar que sejam ultrapassados 

os índices previstos neste artigo, desde que essa providência 

venha facilitar o exercício do voto, aproximando o eleitor do 

local designado para a votação. 

§ 2º Se em Seção destinada aos cegos, o número de eleitores 

não alcançar o mínimo exigido, este se completará com 

outros, ainda que não sejam cegos. 

Art. 118. Os Juízes Eleitorais organizarão relação de 

eleitores de cada Seção, a qual será remetida aos 

Presidentes das Mesas Receptoras para facilitação do 

processo de votação. 

 V. art. 133, I, deste código. 

 

CAPÍTULO II 

DAS MESAS RECEPTORAS 

Art. 119. A cada Seção Eleitoral corresponde uma Mesa 

Receptora de votos. 

Art. 120. Constituem a Mesa Receptora um Presidente, um 

Primeiro e um Segundo Mesários, dois Secretários e um 

suplente, nomeados pelo Juiz Eleitoral sessenta dias antes 

da eleição, em audiência pública, anunciada pelo menos com 

cinco dias de antecedência. 

 Caput com redação dada pelo art. 22 da Lei nº 

4.961/1966. 

 Lei nº 8.868/1994, art. 15: dispensa dos servidores 

públicos nomeados para compor as mesas 

receptoras ou juntas apuradoras pelo dobro dos dias 

de convocação. 

 V. art. 123, § 3º, deste código: nomeação de 

mesário ad hoc; Res.-TSE nº 21726, de 27.4.2004: 

nomeação de mesário ad hoc na hora da eleição 

somente no caso de faltar algum mesário já 

nomeado. 

 Res.-TSE nº 22411/2006: inexistência de amparo 

legal para dispensa de eleitor do serviço eleitoral por 

motivo de crença religiosa. 

§ 1º Não podem ser nomeados Presidentes e Mesários: 

 Lei nº 9.504/1997, arts. 63, § 2º, e 64: vedada a 

nomeação, para presidente e mesários, de menores 

de 18 anos e proibida a participação de parentes em 

qualquer grau ou de servidores da mesma repartição 

pública ou empresa privada na mesma mesa, turma 

ou junta eleitoral. 

I – os candidatos e seus parentes ainda que por afinidade, até 

o segundo grau, inclusive, e bem assim o cônjuge; 

II – os membros de Diretórios de partidos desde que exerçam 

função executiva; 

III – as autoridades e agentes policiais, bem como 

funcionários no desempenho de cargos de confiança do 

Executivo; 

IV – os que pertencerem ao serviço eleitoral. 

§ 2º Os Mesários serão nomeados, de preferência entre os 

eleitores da própria Seção, e, dentre estes, os diplomados em 

escola superior, os professores e os serventuários da Justiça. 

 Res.-TSE nº 22098/2005: possibilidade de 

convocação de eleitor de zona eleitoral diversa em 

caráter excepcional e com prévia autorização do 

juízo da inscrição, ainda que se trate de mesário 

voluntário. 

 Res.-TSE nº 22987/2008: a informação da ocupação 

exercida pelo eleitor nas operações de alistamento, 

revisão e transferência visa auxiliar a escolha e 
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nomeação de mesários, nos termos da preferência 

definida neste dispositivo, e prescinde de prova. 

§ 3º O Juiz Eleitoral mandará publicar no jornal oficial, onde 

houver, e, não havendo, em Cartório, as nomeações que tiver 

feito, e intimará os Mesários através dessa publicação, para 

constituírem as Mesas no dia e lugares designados, às 7 

horas. 

§ 4º Os motivos justos que tiverem os nomeados para recusar 

a nomeação, e que ficarão à livre apreciação do Juiz Eleitoral, 

somente poderão ser alegados até 5 (cinco) dias a contar da 

nomeação, salvo se sobrevindos depois desse prazo. 

§ 5º Os nomeados que não declararem a existência de 

qualquer dos impedimentos referidos no § 1º incorrem na 

pena estabelecida pelo art. 310. 

Art. 121. Da nomeação da Mesa Receptora qualquer 

partido poderá reclamar ao Juiz Eleitoral, no prazo de 2 (dois) 

dias, a contar da audiência, devendo a decisão ser proferida 

em igual prazo. 

 Lei nº 9.504/1997, art. 63, caput: prazo de cinco dias 

e decisão em 48 horas. 

§ 1º Da decisão do Juiz Eleitoral caberá recurso para o 

Tribunal Regional, interposto dentro de 3 (três) dias, devendo, 

dentro de igual prazo, ser resolvido. 

§ 2º Se o vício da constituição da Mesa resultar da 

incompatibilidade prevista no nº I do § 1º do art. 120, e o 

registro do candidato for posterior à nomeação do Mesário, o 

prazo para reclamação será contado da publicação dos 

nomes dos candidatos registrados. Se resultar de qualquer 

das proibições dos nºs II, III e IV, e em virtude de fato 

superveniente, o prazo se contará do ato da nomeação ou 

eleição. 

§ 3º O partido que não houver reclamado contra a 

composição da Mesa não poderá arguir, sob esse 

fundamento, a nulidade da Seção respectiva. 

Art. 122. Os Juízes deverão instruir os Mesários sobre o 

processo de eleição, em reuniões para esse fim convocadas 

com a necessária antecedência. 

 V. Lei nº 9.504/1997, art. 98: dispensa do serviço 

para eleitores requisitados para servir à Justiça 

Eleitoral; Res.-TSE nº 22747/2008: instruções para 

aplicação do art. 98 da Lei nº 9.504/1997. 

Art. 123. Os Mesários substituirão o Presidente, de modo 

que haja sempre quem responda pessoalmente pela ordem e 

regularidade do processo eleitoral, e assinarão a ata da 

eleição. 

§ 1º O Presidente deve estar presente ao ato de abertura e 

de encerramento da eleição, salvo força maior, comunicando 

o impedimento aos Mesários e Secretários, pelo menos 24 

(vinte e quatro) horas antes da abertura dos trabalhos, ou 

imediatamente, se o impedimento se der dentro desse prazo 

ou no curso da eleição. 

§ 2º Não comparecendo o Presidente até às sete horas e 

trinta minutos, assumirá a Presidência o Primeiro Mesário e, 

na sua falta ou impedimento, o Segundo Mesário, um dos 

Secretários ou o suplente. 

§ 3º Poderá o Presidente, ou membro da Mesa que assumir 

a Presidência, nomear ad hoc, dentre os eleitores presentes 

e obedecidas as prescrições do § 1º do art. 120, os que forem 

necessários para completar a Mesa. 

 Res.-TSE nº 21726/2004: nomeação de mesário ad 

hoc na hora da eleição somente no caso de faltar 

algum mesário já nomeado. 

Art. 124. O membro da Mesa Receptora que não 

comparecer no local, em dia e hora determinados para a 

realização de eleição, sem justa causa apresentada ao Juiz 

Eleitoral até 30 (trinta) dias após, incorrerá na multa de 50% 

(cinquenta por cento) a 1 (um) salário mínimo vigente na 

Zona Eleitoral, cobrada mediante selo federal inutilizado no 

requerimento em que for solicitado o arbitramento ou através 

de executivo fiscal. 

 V. CF/88, art. 7º, IV: vedação da vinculação do 

salário mínimo para qualquer fim; Res.-TSE nº 

21538/2003, art. 85: indica a base de cálculo para 

aplicação das multas previstas pelo Código Eleitoral 

e por leis conexas; art. 80, § 4º: estabelece o 

percentual mínimo de 3% e o máximo de 10% do 

valor indicado pelo art. 85 para arbitramento da 

multa pelo não exercício do voto; Lei nº 10.522/2002, 

art. 29: extingue a Ufir e adota como seu último valor 

o do dia 1º de janeiro de 1997, correspondente a 

R$1,0641. 

 V. Lei nº 5.143/1966, art. 15: revoga a lei relativa ao 

imposto do selo; IN-STN nº 2/2009: dispõe sobre a 

GRU, e dá outras providências; Res.-TSE nº 

21975/2004, art. 4º: utilização obrigatória da GRU 

para recolhimento das multas eleitorais, penalidades 

pecuniárias e doações de pessoas físicas ou 

jurídicas; Port.-TSE nº 288/2005: normas visando à 

arrecadação, ao recolhimento e à cobrança das 

multas previstas no Código Eleitoral e em leis 

conexas, e à utilização da GRU. 

 Ac.-TSE, de 28.4.2009, no HC nº 638 e, de 

10.11.1998, no RHC nº 21: o não comparecimento 

de mesário no dia da votação não configura o crime 

estabelecido no art. 344 do CE. 

§ 1º Se o arbitramento e pagamento da multa não for 

requerido pelo Mesário faltoso, a multa será arbitrada e 

cobrada na forma prevista no art. 367. 

§ 2º Se o faltoso for servidor público ou autárquico, a pena 

será de suspensão até 15 (quinze) dias. 

§ 3º As penas previstas neste artigo serão aplicadas em 

dobro se a Mesa Receptora deixar de funcionar por culpa dos 

faltosos. 

§ 4º Será também aplicada em dobro observado o disposto 

nos §§ 1º e 2º, a pena ao membro da Mesa que abandonar 

os trabalhos no decurso da votação sem justa causa 

apresentada ao Juiz até 3 (três) dias após a ocorrência. 

Art. 125. Não se reunindo, por qualquer motivo, a Mesa 

Receptora, poderão os eleitores pertencentes à respectiva 

Seção votar na Seção mais próxima, sob a jurisdição do 

mesmo Juiz, recolhendo-se os seus votos à urna da Seção 

em que deveriam votar, a qual será transportada para aquela 

em que tiverem de votar. 

§ 1º As assinaturas dos eleitores serão recolhidas nas folhas 

de votação da Seção a que pertencerem, as quais, 

juntamente com as cédulas oficiais e o material restante, 

acompanharão a urna. 

§ 2º O transporte da urna e dos documentos da Seção será 

providenciado pelo Presidente da Mesa, Mesário ou 

Secretário que comparecer, ou pelo próprio Juiz, ou pessoa 

que ele designar para esse fim, acompanhando-a os Fiscais 

que o desejarem. 

Art. 126. Se no dia designado para o pleito deixarem de se 

reunir todas as Mesas de um Município, o Presidente do 

Tribunal Regional determinará dia para se realizar o mesmo, 

instaurando-se inquérito para a apuração das causas da 

irregularidade e punição dos responsáveis. 

Parágrafo único. Essa eleição deverá ser marcada dentro de 

15 (quinze) dias, pelo menos, para se realizar no prazo 

máximo de 30 (trinta) dias. 

Art. 127. Compete ao Presidente da Mesa Receptora, e, em 

sua falta, a quem o substituir: 

I – receber os votos dos eleitores; 
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II – decidir imediatamente todas as dificuldades ou dúvidas 

que ocorrerem; 

III – manter a ordem, para o que disporá de força pública 

necessária; 

IV – comunicar ao Juiz Eleitoral, que providenciará 

imediatamente as ocorrências cuja solução deste 

dependerem; 

V – remeter à Junta Eleitoral todos os papéis que tiverem sido 

utilizados durante a recepção dos votos; 

VI – autenticar, com a sua rubrica, as cédulas oficiais e 

numerá-las nos termos das instruções do Tribunal Superior 

Eleitoral; 

VII – assinar as fórmulas de observações dos Fiscais ou 

Delegados de partido, sobre as votações; 

VIII – fiscalizar a distribuição das senhas e, verificando que 

não estão sendo distribuídas segundo a sua ordem numérica, 

recolher as de numeração intercalada, acaso retidas, as quais 

não se poderão mais distribuir. 

IX – anotar o não-comparecimento do eleitor no verso 

da folha individual de votação. 

 Inciso acrescido pelo art. 23 da Lei nº 4.961/1966. 

 V. Lei nº 6.996/1982, art. 12, caput: a folha individual 

foi substituída por listas de eleitores emitidas no 

processamento eletrônico de dados. 

Art. 128. Compete aos Secretários: 

I – distribuir aos eleitores as senhas de entrada previamente 

rubricadas ou carimbadas segundo a respectiva ordem 

numérica; 

II – lavrar a ata da eleição; 

III – cumprir as demais obrigações que lhes forem atribuídas 

em instruções. 

Parágrafo único. As atribuições mencionadas no nº I serão 

exercidas por um dos Secretários e os constantes dos nºs II 

e III pelo outro. 

Art. 129. Nas eleições proporcionais os Presidentes das 

Mesas Receptoras deverão zelar pela preservação das listas 

de candidatos afixadas dentro das cabinas indevassáveis, 

tomando imediatas providências para a colocação de nova 

lista no caso de inutilização total ou parcial. 

Parágrafo único. O eleitor que inutilizar ou arrebatar as listas 

afixadas nas cabinas indevassáveis ou nos edifícios onde 

funcionarem Mesas Receptoras, incorrerá nas penas do art. 

297. 

Art. 130. Nos estabelecimentos de internação coletiva de 

hansenianos os membros das Mesas Receptoras serão 

escolhidos de preferência entre os médicos e funcionários 

sadios do próprio estabelecimento. 

 A Lei nº 7.914/1989 revogou os artigos do Código 

Eleitoral que dispunham sobre estabelecimentos de 

internação coletiva. 

 

CAPÍTULO III 

DA FISCALIZAÇÃO PERANTE AS MESAS RECEPTORAS 

Art. 131. Cada partido poderá nomear 2 (dois) Delegados 

em cada Município e 2 (dois) Fiscais junto a cada Mesa 

Receptora, funcionando um de cada vez. 

 Lei nº 9.504/1997, art. 65 e parágrafos: nomeação 

de delegados e fiscais de partido. 

§ 1º Quando o Município abranger mais de uma Zona Eleitoral 

cada partido poderá nomear 2 (dois) Delegados junto a cada 

uma delas. 

§ 2º A escolha de Fiscal e Delegado de partido não poderá 

recair em quem, por nomeação do Juiz Eleitoral, já faça parte 

da Mesa Receptora. 

 Lei nº 9.504/1997, art. 65, caput: a escolha não 

poderá recair, também, em menor de 18 anos. 

§ 3º As credenciais expedidas pelos partidos, para os 

Fiscais, deverão ser visadas pelo Juiz Eleitoral. 

 Lei nº 9.504/1997, art. 65, § 2º: expedição das 

credenciais, exclusivamente, pelos partidos ou 

coligações. 

§ 4º Para esse fim, o Delegado de partido encaminhará as 

credenciais ao Cartório, juntamente com os títulos eleitorais 

dos Fiscais credenciados, para que, verificado 

pelo Escrivão que as inscrições correspondentes aos títulos 

estão em vigor e se referem aos nomeados, carimbe as 

credenciais e as apresente ao Juiz para o visto. 

 Lei nº 10.842/2004, art. 4º, caput: as atribuições da 

escrivania eleitoral passaram a ser exercidas 

privativamente pelo chefe de cartório eleitoral. 

 V. nota ao § 3º deste artigo sobre expedição de 

credenciais. 

§ 5º As credenciais que não forem encaminhadas ao Cartório 

pelos Delegados de partido, para os fins do parágrafo 

anterior, poderão ser apresentadas pelos próprios Fiscais 

para a obtenção do visto do Juiz Eleitoral. 

 V. nota ao § 3º deste artigo sobre expedição de 

credenciais. 

§ 6º Se a credencial apresentada ao Presidente da Mesa 

Receptora não estiver autenticada na forma do § 4º, o Fiscal 

poderá funcionar perante a Mesa, mas o seu voto não será 

admitido, a não ser na Seção em que seu nome estiver 

incluído. 

 Res.-TSE nº 15602/1989: considerou revogado este 

parágrafo pelo art. 12, § 1º, da Lei nº 6.996/1982. 

§ 7º O Fiscal de cada partido poderá ser substituído por outro 

no curso dos trabalhos eleitorais. 

Art. 132. Pelas Mesas Receptoras serão admitidos a 

fiscalizar a votação, formular protestos e fazer impugnações, 

inclusive sobre a identidade do eleitor, os candidatos 

registrados, os Delegados e os Fiscais dos partidos. 

 Lei nº 9.504/1997, art. 66: fiscalização, pelos 

partidos e pelas coligações, de todas as fases do 

processo de votação e apuração das eleições. 

 

TÍTULO III 

DO MATERIAL PARA A VOTAÇÃO 

Art. 133. Os Juízes Eleitorais enviarão ao Presidente de 

cada Mesa Receptora, pelo menos 72 (setenta e duas) horas 

antes da eleição, o seguinte material: 

I – relação dos eleitores da Seção, que poderá ser 

dispensada, no todo ou em parte, pelo respectivo Tribunal 

Regional Eleitoral em decisão fundamentada e aprovada pelo 

Tribunal Superior Eleitoral; 

 Inciso com redação dada pelo art. 17 da Lei nº 

6.055/1974. 

 V. art. 118 deste código. 

II – relações dos partidos e dos candidatos registrados, as 

quais deverão ser afixadas no recinto das Seções Eleitorais 

em lugar visível, e dentro das cabinas indevassáveis as 

relações de candidatos a eleições proporcionais; 

 Lei nº 9.504/1997, art. 12, § 5º, I e II: "§ 5º A Justiça 

Eleitoral organizará e publicará, até trinta dias antes 

da eleição, as seguintes relações, para uso na 

votação e apuração: I – a primeira, ordenada por 

partidos, com a lista dos respectivos candidatos em 

ordem numérica, com as três variações de nome 

correspondentes a cada um, na ordem escolhida 

pelo candidato; II – a segunda, com o índice 

onomástico e organizada em ordem alfabética, nela 

constando o nome completo de cada candidato e 

cada variação de nome, também em ordem 

alfabética, seguidos da respectiva legenda e 



 
 

9 
 

número." Res.-TSE nº 21607/2004: organização 

apenas de lista de candidatos em ordem alfabética, 

sem prejuízo de os cartórios eleitorais manterem e 

divulgarem lista dos candidatos organizada pelos 

números com os quais concorrem. 

III – as folhas individuais de votação dos eleitores da Seção, 

devidamente acondicionadas; 

 V. Lei nº 6.996/1982, art. 12, caput: a folha individual 

foi substituída por listas de eleitores emitidas no 

processamento eletrônico de dados. 

IV – uma folha de votação para os eleitores de outras Seções, 

devidamente rubricada; 

V – uma urna vazia, vedada pelo Juiz Eleitoral, com tiras de 

papel ou pano forte; 

VI – sobrecartas maiores para os votos impugnados ou sobre 

os quais haja dúvida; 

VII – cédulas oficiais; 

VIII – sobrecartas especiais para remessa à Junta Eleitoral 

dos documentos relativos à eleição; 

IX – senhas para serem distribuídas aos eleitores; 

X – tinta, canetas, penas, lápis e papel, necessários aos 

trabalhos; 

XI – folhas apropriadas para impugnação e folhas para 

observação de Fiscais de partidos; 

XII – modelo da ata a ser lavrada pela Mesa Receptora; 

XIII – material necessário para vedar, após a votação, a fenda 

da urna; 

XIV – um exemplar das instruções do Tribunal Superior 

Eleitoral; 

XV – material necessário à contagem dos votos quando 

autorizada; 

XVI – outro qualquer material que o Tribunal Regional julgue 

necessário ao regular funcionamento da Mesa. 

 Incisos VI a XVI renumerados pelo art. 24 da Lei nº 

4.961/1966, em virtude da revogação do primitivo 

inciso VI. 

§ 1º O material de que trata este artigo deverá ser remetido 

por protocolo ou pelo correio acompanhado de uma relação 

ao pé da qual o destinatário declarará o que recebeu e como 

o recebeu, e aporá sua assinatura. 

§ 2º Os Presidentes da Mesa que não tiverem recebido até 

48 (quarenta e oito) horas antes do pleito o referido material 

deverão diligenciar para o seu recebimento. 

§ 3º O Juiz Eleitoral, em dia e hora previamente designados, 

em presença dos Fiscais e Delegados dos partidos, verificará, 

antes de fechar e lacrar as urnas, se estas estão 

completamente vazias; fechadas, enviará uma das chaves, se 

houver, ao Presidente da Junta Eleitoral e a da fenda, 

também se houver, ao Presidente da Mesa Receptora, 

juntamente com a urna. 

Art. 134. Nos estabelecimentos de internação coletiva para 

hansenianos serão sempre utilizadas urnas de lona. 

 A Lei nº 7.914/1989 revogou os artigos do Código 

Eleitoral que dispunham sobre estabelecimentos de 

internação coletiva. 

 

TÍTULO IV 

DA VOTAÇÃO 

 Lei nº 6.996/1982: utilização do processamento 

eletrônico de dados nos serviços eleitorais. 

 Lei nº 9.504/1997, arts. 59 a 62: sistema eletrônico 

de votação e totalização de votos. 

 

CAPÍTULO I 

DOS LUGARES DA VOTAÇÃO 

Art. 135. Funcionarão as Mesas Receptoras nos lugares 

designados pelos Juízes Eleitorais 60 (sessenta) dias antes 

da eleição, publicando-se a designação. 

§ 1º A publicação deverá conter a Seção com a numeração 

ordinal e local em que deverá funcionar, com a indicação da 

rua, número e qualquer outro elemento que facilite a 

localização pelo eleitor. 

§ 2º Dar-se-á preferência aos edifícios públicos, recorrendo-

se aos particulares se faltarem aqueles em número e 

condições adequadas. 

 Res.-TSE nº 22411/2006: escolas particulares de 

comunidade religiosa podem ser designadas como 

locais de votação. 

§ 3º A propriedade particular será obrigatória e gratuitamente 

cedida para esse fim. 

§ 4º É expressamente vedado o uso de propriedade 

pertencente a candidato, membro de Diretório de partido, 

Delegado de partido ou autoridade policial, bem como dos 

respectivos cônjuges e parentes, consanguíneos ou afins, até 

o 2º grau, inclusive. 

§ 5º Não poderão ser localizadas Seções Eleitorais em 

fazenda, sítio ou qualquer propriedade rural privada, mesmo 

existindo no local prédio público, incorrendo o Juiz nas penas 

do art. 312, em caso de infringência. 

 Parágrafo com redação dada pelo art. 25 da Lei nº 

4.961/1966. 

 Lei nº 6.091/1974: fornecimento de transporte e 

alimentação a eleitores em zonas rurais. 

§ 6º Os Tribunais Regionais, nas capitais, e os Juízes 

Eleitorais, nas demais Zonas, farão ampla divulgação da 

localização das Seções. 

§ 6º-A Os Tribunais Regionais Eleitorais deverão, a cada 

eleição, expedir instruções aos Juízes Eleitorais, para orientá-

los na escolha dos locais de votação de mais fácil acesso para 

o eleitor deficiente físico. 

 Parágrafo acrescido pelo art. 1º da Lei nº 

10.226/2001. 

 Dec. nº 5.296/2004, art. 21, parágrafo único: "No 

caso do exercício do direito de voto, as urnas das 

seções eleitorais devem ser adequadas ao uso com 

autonomia pelas pessoas portadoras de deficiência 

ou com mobilidade reduzida e estarem instaladas 

em local de votação plenamente acessível e com 

estacionamento próximo". Lei nº 10.098/2000: 

"Estabelece normas gerais e critérios básicos para a 

promoção da acessibilidade das pessoas portadoras 

de deficiência ou com mobilidade reduzida, e dá 

outras providências", regulamentada pelo decreto 

citado e pelo Dec. nº 5.626/2005. 

§ 6º-B (Vetado.) 

§ 7º Da designação dos lugares de votação poderá qualquer 

partido reclamar ao Juiz Eleitoral, dentro de três dias a contar 

da publicação, devendo a decisão ser proferida dentro de 

quarenta e oito horas. 

§ 8º Da decisão do Juiz Eleitoral caberá recurso para o 

Tribunal Regional, interposto dentro de três dias, devendo, no 

mesmo prazo, ser resolvido. 

 Parágrafos 7º e 8º acrescidos pelo art. 25 da Lei nº 

4.961/1966. 

§ 9º Esgotados os prazos referidos nos §§ 7º e 8º deste artigo, 

não mais poderá ser alegada, no processo eleitoral, a 

proibição contida em seu § 5º. 

 Parágrafo acrescido pelo art. 1º da Lei nº 

6.336/1976. 

Art. 136. Deverão ser instaladas Seções nas vilas e 

povoados, assim como nos estabelecimentos de internação 
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coletiva, inclusive para cegos, e nos leprosários onde haja, 

pelo menos, 50 (cinquenta) eleitores. 

 V. arts. 50 e 130 deste código. 

Parágrafo único. A Mesa Receptora designada para 

qualquer dos estabelecimentos de internação coletiva deverá 

funcionar em local indicado pelo respectivo diretor; o mesmo 

critério será adotado para os estabelecimentos 

especializados para proteção dos cegos. 

Art. 137. Até 10 (dez) dias antes da eleição, pelo menos, 

comunicarão os Juízes Eleitorais aos chefes das repartições 

públicas e aos proprietários, arrendatários ou administradores 

das propriedades particulares, a resolução de que serão os 

respectivos edifícios, ou parte deles, utilizados para o 

funcionamento das Mesas Receptoras. 

Art. 138. No local destinado à votação, a Mesa ficará em 

recinto separado do público; ao lado haverá uma cabina 

indevassável onde os eleitores, à medida que comparecerem, 

possam assinalar a sua preferência na cédula. 

 V. Lei nº 6.996/1982, art. 11: fixação do número de 

eleitores de acordo com o número de cabinas e 

Res.-TSE nº 14250/1998, que fixa o número de 250 

eleitores por cabina, nas seções das capitais e de 

200 nas seções do interior. 

Parágrafo único. O Juiz Eleitoral providenciará para que nos 

edifícios escolhidos sejam feitas as necessárias adaptações. 

 

CAPÍTULO II 

DA POLÍCIA DOS TRABALHOS ELEITORAIS 

Art. 139. Ao Presidente da Mesa Receptora e ao Juiz 

Eleitoral cabe a polícia dos trabalhos eleitorais. 

Art. 140. Somente podem permanecer no recinto da Mesa 

Receptora os seus membros, os candidatos, um Fiscal, um 

Delegado de cada partido e, durante o tempo necessário à 

votação, o eleitor. 

§ 1º O Presidente da Mesa, que é, durante os trabalhos, a 

autoridade superior, fará retirar do recinto ou do edifício quem 

não guardar a ordem e compostura devidas e estiver 

praticando qualquer ato atentatório da liberdade eleitoral. 

§ 2º Nenhuma autoridade estranha à Mesa poderá intervir, 

sob pretexto algum, em seu funcionamento, salvo o Juiz 

Eleitoral. 

Art. 141. A força armada conservar-se-á a cem metros da 

Seção Eleitoral e não poderá aproximar-se do lugar da 

votação, ou nele penetrar, sem ordem do Presidente da 

Mesa. 

 

CAPÍTULO III 

DO INÍCIO DA VOTAÇÃO 

Art. 142. No dia marcado para a eleição, às 7 (sete) horas, 

o Presidente da Mesa Receptora, os Mesários e os 

Secretários verificarão se no lugar designado estão em ordem 

o material remetido pelo Juiz e a urna destinada a recolher os 

votos, bem como se estão presentes os Fiscais de partido. 

Art. 143. Às 8 (oito) horas, supridas as deficiências 

declarará o Presidente iniciados os trabalhos, procedendo-se 

em seguida à votação, que começará pelos candidatos e 

eleitores presentes. 

§ 1º Os membros da Mesa e os Fiscais de partido deverão 

votar no correr da votação, depois que tiverem votado os 

eleitores que já se encontravam presentes no momento da 

abertura dos trabalhos, ou no encerramento da votação. 

§ 2º Observada a prioridade assegurada aos candidatos, têm 

preferência para votar o Juiz Eleitoral da Zona, seus auxiliares 

de serviço, os eleitores de idade avançada, os enfermos e as 

mulheres grávidas. 

 Parágrafo acrescido pelo art. 26 da Lei nº 

4.961/1966, com a consequente renumeração do 

primitivo parágrafo único para o atual § 1º. 

Art. 144. O recebimento dos votos começará às 8 (oito) 

horas e terminará, salvo o disposto no art. 153, às 17 

(dezessete) horas. 

Art. 145. O Presidente, Mesários, Secretários, suplentes e 

os Delegados e Fiscais de partido votarão perante as Mesas 

em que servirem, sendo que os Delegados e Fiscais desde 

que a credencial esteja visada na forma do artigo 131, § 3º; 

quando eleitores de outras Seções, seus votos 

serão tomados em separado. 

 Caput com redação dada pelo art. 27 da Lei nº 

4.961/1966. 

 Lei nº 9.504/1997, art. 65, § 2º: expedição das 

credenciais, exclusivamente, pelos partidos ou 

coligações. 

 Res.-TSE nº 20686/2000: impossibilidade de voto 

em separado nos locais em que adotada urna 

eletrônica; V. Lei nº 9.504/1997, art. 62. 

Parágrafo único. Com as cautelas constantes do art. 147, § 

2º, poderão ainda votar fora da respectiva Seção: 

 V. nota ao caput deste artigo sobre a impossibilidade 

de voto em separado. 

I – o Juiz Eleitoral, em qualquer Seção da Zona sob sua 

jurisdição, salvo em eleições municipais, nas quais poderá 

votar em qualquer Seção do Município em que for eleitor; 

II – o Presidente da República, o qual poderá votar em 

qualquer Seção Eleitoral do País, nas eleições presidenciais; 

em qualquer Seção do Estado em que for eleitor nas eleições 

para Governador, Vice-Governador, Senador, Deputado 

Federal e Estadual; em qualquer Seção do Município em que 

estiver inscrito, nas eleições para Prefeito, Vice-Prefeito e 

Vereador; 

III – os candidatos à Presidência da República, em qualquer 

Seção Eleitoral do País, nas eleições presidenciais, e, em 

qualquer Seção do Estado em que forem eleitores, nas 

eleições de âmbito estadual; 

IV – os Governadores, Vice-Governadores, Senadores, 

Deputados Federais e Estaduais, em qualquer Seção do 

Estado, nas eleições de âmbito nacional e estadual; em 

qualquer Seção do Município de que sejam eleitores, nas 

eleições municipais; 

V – os candidatos a Governador, Vice-Governador, Senador, 

Deputado Federal e Estadual, em qualquer Seção do Estado 

de que sejam eleitores, nas eleições de âmbito nacional e 

estadual; 

VI – os Prefeitos, Vice-Prefeitos e Vereadores, em qualquer 

Seção de Município que representarem, desde que eleitores 

do Estado, sendo que, no caso de eleições municipais, nelas 

somente poderão votar se inscritos no Município; 

VII – os candidatos a Prefeito, Vice-Prefeito e Vereador, em 

qualquer Seção de Município, desde que dele sejam eleitores; 

VIII – os militares, removidos ou transferidos dentro do 

período de 6 (seis) meses antes do pleito, poderão votar nas 

eleições para Presidente e Vice-Presidente da República na 

localidade em que estiverem servindo; 

IX – os policiais militares em serviço. 

 Inciso acrescido pelo art. 102 da Lei nº 9.504/1997. 

 

CAPÍTULO IV 

DO ATO DE VOTAR 

Art. 146. Observar-se-á na votação o seguinte: 

I – o eleitor receberá, ao apresentar-se na Seção, e antes de 

penetrar no recinto da Mesa, uma senha numerada, que o 

Secretário rubricará, no momento, depois de verificar pela 
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relação dos eleitores da Seção, que o seu nome consta da 

respectiva pasta; 

II – no verso da senha o Secretário anotará o número de 

ordem da folha individual da pasta, número esse que 

constará da relação enviada pelo Cartório à Mesa Receptora; 

 V. Lei nº 6.996/1982, art. 12, caput: a folha individual 

foi substituída por listas de eleitores emitidas no 

processamento eletrônico de dados. 

III – admitido a penetrar no recinto da Mesa, segundo a ordem 

numérica das senhas, o eleitor apresentará ao Presidente seu 

título, o qual poderá ser examinado por Fiscal ou Delegado 

de partido, entregando, no mesmo ato, a senha; 

IV – pelo número anotado no verso da senha, o Presidente, 

ou Mesário, localizará a folha individual de votação, que será 

confrontada com o título e poderá também ser examinada por 

Fiscal ou Delegado de partido; 

 V. nota ao inciso II deste artigo sobre a Lei nº 

6.996/1982. 

V – achando-se em ordem o título e a folha individual e não 

havendo dúvida sobre a identidade do eleitor, o Presidente da 

Mesa o convidará a lançar sua assinatura no verso da folha 

individual de votação; em seguida entregar-lhe-á a cédula 

única rubricada no ato pelo Presidente e Mesários e 

numerada de acordo com as instruções do Tribunal Superior, 

instruindo-o sobre a forma de dobrá-la, fazendo-o passar à 

cabina indevassável, cuja porta ou cortina será cerrada em 

seguida; 

 Lei nº 7.332/1985, art. 18, parágrafo único: caso de 

eleitor analfabeto. 

 V. nota ao inciso II deste artigo sobre a Lei nº 

6.996/1982. 

 Lei nº 9.504/1997, art. 83, § 1º: duas cédulas 

distintas, uma para as eleições majoritárias e outra 

para as eleições proporcionais; art. 84, caput: 

votação em momentos distintos. 

VI – o eleitor será admitido a votar, ainda que deixe de exibir 

no ato da votação o seu título, desde que seja inscrito na 

Seção e conste da respectiva pasta a sua folha individual de 

votação; nesse caso, a prova de ter votado será feita 

mediante certidão que obterá posteriormente, no Juízo 

competente; 

 V. nota ao inciso II deste artigo sobre a Lei nº 

6.996/1982. 

 Lei nº 6.996/1982, art. 12, § 2º: admissão do eleitor 

a votar ainda que não esteja de posse do seu título, 

desde que seja inscrito na seção, conste da lista dos 

eleitores e exiba documento que comprove sua 

identidade. Res.-TSE nº 21632/2004: 

inadmissibilidade de certidões de nascimento ou 

casamento como prova de identidade de quem não 

apresentar título de eleitor no momento da votação. 

V., também, nota ao art. 147, caput, deste código. 

VII – no caso da omissão da folha individual na respectiva 

pasta, verificada no ato da votação, será o eleitor, ainda, 

admitido a votar, desde que exiba o seu título eleitoral e dele 

conste que o portador é inscrito na Seção, sendo o seu voto, 

nesta hipótese, tomado em separado e colhida 

sua assinatura na folha de votação modelo 2 (dois). Como ato 

preliminar da apuração do voto, averiguar-se-á se se trata de 

eleitor em condições de votar, inclusive se realmente 

pertence à Seção; 

 V. nota ao inciso II deste artigo sobre a Lei nº 

6.996/1982. 

 Ac.-TSE nº 15143/1998: incompatibilidade do voto 

em separado, na hipótese referida, com o cadastro 

eletrônico, uma vez que as listas emitidas são 

coincidentes com os assentamentos do cartório 

eleitoral. 

 V. nota ao inciso V deste artigo sobre a Lei nº 

7.332/1985. 

VIII – verificada a ocorrência de que trata o número anterior, 

a Junta Eleitoral, antes de encerrar os seus trabalhos, apurará 

a causa da omissão. Se tiver havido culpa ou dolo, será 

aplicada ao responsável, na primeira hipótese, a multa de até 

2 (dois) salários mínimos, e, na segunda, a de suspensão até 

30 (trinta) dias; 

 V. CF/88, art. 7º, IV: vedação da vinculação do 

salário mínimo para qualquer fim; Res.-TSE nº 

21538/2003, art. 85: indica a base de cálculo para 

aplicação das multas previstas pelo Código Eleitoral 

e por leis conexas; art. 80, § 4º: estabelece o 

percentual mínimo de 3% e o máximo de 10% do 

valor indicado pelo art. 85 para arbitramento da 

multa pelo não exercício do voto; Lei nº 10.522/2002, 

art. 29: extingue a Ufir e adota como seu último valor 

o do dia 1º de janeiro de 1997, correspondente a 

R$1,0641. 

IX – na cabina indevassável, onde não poderá permanecer 

mais de um minuto, o eleitor indicará os candidatos de sua 

preferência e dobrará a cédula oficial, observadas as 

seguintes normas: 

 Lei nº 9.504/1997, art. 84, parágrafo único: o tempo 

de votação será fixado pela Justiça Eleitoral. 

a) assinalando com uma cruz, ou de modo que torne expressa 

a sua intenção, o quadrilátero correspondente ao candidato 

majoritário de sua preferência; 

b) escrevendo o nome, o prenome, ou o número do candidato 

de sua preferência nas eleições proporcionais; 

 Alínea com redação dada pelo art. 1º da Lei nº 

7.434/1985. 

c) escrevendo apenas a sigla do partido de sua preferência, 

se pretender votar só na legenda; 

 A alínea c havia sido revogada pelo art. 4º da Lei nº 

6.989/1982 e foi restabelecida pela Lei nº 

7.332/1985, art. 20, que cita o art. 145 quando, na 

verdade, trata-se do art. 146. 

X – ao sair da cabina o eleitor depositará na urna a cédula; 

XI – ao depositar a cédula na urna o eleitor deverá fazê-lo de 

maneira a mostrar a parte rubricada à Mesa e aos Fiscais de 

partido, para que verifiquem, sem nela tocar, se não foi 

substituída; 

XII – se a cédula oficial não for a mesma, será o eleitor 

convidado a voltar à cabina indevassável e a trazer seu voto 

na cédula que recebeu; se não quiser tornar à cabina ser-lhe-

á recusado o direito de voto, anotando-se a ocorrência na ata 

e ficando o eleitor retido pela Mesa, e à sua disposição, até o 

término da votação ou a devolução da cédula oficial já 

rubricada e numerada; 

XIII – se o eleitor, ao receber a cédula ou ao recolher-se à 

cabina de votação, verificar que a cédula se acha estragada 

ou, de qualquer modo, viciada ou assinalada ou se ele 

próprio, por imprudência, imprevidência ou ignorância, a 

inutilizar, estragar ou assinalar erradamente, poderá pedir 

uma outra ao Presidente da Seção Eleitoral, restituindo, 

porém, a primeira, a qual será imediatamente inutilizada à 

vista dos presentes e sem quebra do sigilo do que o eleitor 

haja nela assinalado; 

XIV – introduzida a sobrecarta na urna, o Presidente da Mesa 

devolverá o título ao eleitor, depois de datá-lo e assiná-lo; em 

seguida rubricará, no local próprio, a folha individual de 

votação. 

 Com a implantação do processamento eletrônico de 

dados no alistamento eleitoral (Lei nº 7.444/1985), o 
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TSE, pela Res.-TSE nº 12547/1986, aprovou novo 

modelo do título, sendo uma das alterações a 

eliminação do espaço reservado para o fim 

mencionado. O modelo em vigor é o aprovado pela 

Res.-TSE nº 21538/2003. 

 V. nota ao inciso II deste artigo sobre a Lei nº 

6.996/1982. 

Art. 147. O Presidente da Mesa dispensará especial 

atenção à identidade de cada eleitor admitido a votar. 

Existindo dúvida a respeito, deverá exigir-lhe a exibição da 

respectiva carteira, e, na falta desta, interrogá-lo sobre os 

dados constantes do título, ou da folha individual de votação, 

confrontando a assinatura do mesmo com a feita na sua 

presença pelo eleitor, e mencionando na ata a dúvida 

suscitada. 

 V. Lei nº 6.996/1982, art. 12, caput: a folha individual 

foi substituída por listas de eleitores emitidas no 

processamento eletrônico de dados. 

 Res.-TSE nº 21632/2004: certidões de nascimento 

ou de casamento não são documentos hábeis para 

comprovar a identidade de quem não apresentar 

título de eleitor no momento da votação. 

§ 1º A impugnação à identidade do eleitor, formulada pelos 

membros da Mesa, Fiscais, Delegados, candidatos ou 

qualquer eleitor, será apresentada verbalmente ou por 

escrito, antes de ser o mesmo admitido a votar. 

 Ac.-TSE, de 6.3.2007, no REspe nº 25556 e, de 

26.10.1999, no REspe nº 14998: a impugnação 

relativa à identidade do eleitor deve ser feita no 

momento da votação, sob pena de preclusão. 

§ 2º Se persistir a dúvida ou for mantida a impugnação, 

tomará o Presidente da Mesa as seguintes providências: 

 V. art. 221, III, deste código. 

 Res.-TSE nº 20638/2000 e instruções para as 

eleições: o presidente da mesa solicitará a presença 

do juiz para decidir, ficando o eleitor impedido de 

votar na urna eletrônica até decisão, dada a 

impossibilidade de voto em separado. 

I – escreverá numa sobrecarta branca o seguinte: 

"Impugnado por F"; 

II – entregará ao eleitor a sobrecarta branca, para que ele, na 

presença da Mesa e dos Fiscais, nela coloque a cédula oficial 

que assinalou, assim como o seu título, a folha de 

impugnação e qualquer outro documento oferecido pelo 

impugnante; 

III – determinará ao eleitor que feche a sobrecarta branca e a 

deposite na urna; 

IV – anotará a impugnação na ata. 

§ 3º O voto em separado, por qualquer motivo, será sempre 

tomado na forma prevista no parágrafo anterior. 

 Res.-TSE nº 20686/2000: impossibilidade de voto 

em separado nos locais em que adotada urna 

eletrônica; V. Lei nº 9.504/1997, art. 62. 

Art. 148. O eleitor somente poderá votar na Seção Eleitoral 

em que estiver incluído o seu nome. 

§ 1º Essa exigência somente poderá ser dispensada nos 

casos previstos no art. 145 e seus parágrafos. 

 Lei nº 9.504/1997, art. 62, caput, e Res.-TSE nº 

20686/2000: somente pode votar o eleitor cujo nome 

conste na folha de votação da respectiva seção 

eleitoral. 

§ 2º Aos eleitores mencionados no art. 145 não será permitido 

votar sem a exibição do título, e nas folhas de votação modelo 

2 (dois), nas quais lançarão suas assinaturas, serão sempre 

anotadas na coluna própria as Seções mencionadas nos 

títulos retidos. 

§ 3º Quando se tratar de candidato, o Presidente da Mesa 

Receptora verificará, previamente, se o nome figura na 

relação enviada à Seção, e quando se tratar de Fiscal de 

partido, se a credencial está devidamente visada pelo Juiz 

Eleitoral. 

 Parágrafos 4º e 5º revogados pelo art. 29 da Lei nº 

4.961/1966. 

Art. 149. Não será admitido recurso contra a votação, se 

não tiver havido impugnação perante a Mesa Receptora, no 

ato da votação, contra as nulidades arguidas. 

Art. 150. O eleitor cego poderá: 

I – assinar a folha individual de votação em letras de alfabeto 

comum ou do sistema Braille; 

II – assinalar a cédula oficial, utilizando também qualquer 

sistema; 

III – usar qualquer elemento mecânico que trouxer consigo, 

ou lhe for fornecido pela Mesa, e que lhe possibilite exercer o 

direito de voto. 

Art. 151. (Revogado pela Lei nº 7.914/89.) 

Art. 152. Poderão ser utilizadas máquinas de votar, a 

critério e mediante regulamentação do Tribunal Superior 

Eleitoral. 

 Lei nº 9.504/1997, arts. 59 a 62: votação e 

totalização dos votos por sistema eletrônico. 

 

CAPÍTULO V 

DO ENCERRAMENTO DA VOTAÇÃO 

Art. 153. Às 17 (dezessete) horas, o Presidente fará 

entregar as senhas a todos os eleitores presentes e, em 

seguida, os convidará, em voz alta, a entregar à Mesa seus 

títulos, para que sejam admitidos a votar. 

Parágrafo único. A votação continuará na ordem numérica 

das senhas, e o título será devolvido ao eleitor, logo que tenha 

votado. 

Art. 154. Terminada a votação e declarado o seu 

encerramento pelo Presidente, tomará este as seguintes 

providências: 

I – vedará a fenda de introdução da cédula na urna, de modo 

a cobri-la inteiramente com tiras de papel ou pano forte, 

rubricadas pelo Presidente e Mesários e, facultativamente, 

pelos Fiscais presentes; separará todas as folhas de votação 

correspondentes aos eleitores faltosos e fará constar, no 

verso de cada uma delas, na parte destinada à assinatura do 

eleitor, a falta verificada, por meio de breve registro, que 

autenticará com a sua assinatura. 

 Inciso com redação dada pelo art. 31 da Lei nº 

4.961/1966. 

II – encerrará, com a sua assinatura, a folha de votação 

modelo 2 (dois), que poderá ser também assinada pelos 

Fiscais; 

III – mandará lavrar, por um dos Secretários, a ata da eleição, 

preenchendo o modelo fornecido pela Justiça Eleitoral, para 

que constem: 

a) os nomes dos membros da Mesa que hajam comparecido, 

inclusive o suplente; 

b) as substituições e nomeações feitas; 

c) os nomes dos Fiscais que hajam comparecido e dos que 

se retiraram durante a votação; 

d) a causa, se houver, do retardamento para o começo da 

votação; 

e) o número, por extenso, dos eleitores da Seção que 

compareceram e votaram e o número dos que deixaram de 

comparecer; 

f) o número, por extenso, de eleitores de outras Seções que 

hajam votado e cujos votos hajam sido recolhidos ao 

invólucro especial; 
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g) o motivo de não haverem votado alguns dos eleitores que 

compareceram; 

h) os protestos e as impugnações apresentados pelos 

Fiscais, assim como as decisões sobre eles proferidas, tudo 

em seu inteiro teor; 

i) a razão de interrupção da votação, se tiver havido, e o 

tempo de interrupção; 

j) a ressalva das rasuras, emendas e entrelinhas porventura 

existentes nas folhas de votação e na ata, ou a declaração de 

não existirem; 

IV – mandará, em caso de insuficiência de espaço no modelo 

destinado ao preenchimento, prosseguir a ata em outra folha 

devidamente rubricada por ele, Mesários e Fiscais que o 

desejarem, mencionando esse fato na própria ata; 

V – assinará a ata com os demais membros da Mesa, 

Secretários e Fiscais que quiserem; 

VI – entregará a urna e os documentos do ato eleitoral ao 

Presidente da Junta ou à agência do correio mais próxima, ou 

a outra vizinha que ofereça melhores condições de segurança 

e expedição, sob recibo em triplicata com a indicação de hora, 

devendo aqueles documentos ser encerrados em sobrecartas 

rubricadas por ele e pelos Fiscais que o quiserem; 

VII – comunicará em ofício, ou impresso próprio, ao Juiz 

Eleitoral da Zona a realização da eleição, o número de 

eleitores que votaram e a remessa da urna e dos documentos 

à Junta Eleitoral; 

VIII – enviará em sobrecarta fechada uma das vias do recibo 

do correio à Junta Eleitoral e a outra ao Tribunal Regional. 

§ 1º Os Tribunais Regionais poderão prescrever outros meios 

de vedação das urnas. 

§ 2º No Distrito Federal e nas capitais dos Estados poderão 

os Tribunais Regionais determinar normas diversas para a 

entrega de urnas e papéis eleitorais, com as cautelas 

destinadas a evitar violação ou extravio. 

Art. 155. O Presidente da Junta Eleitoral e as agências do 

correio tomarão as providências necessárias para o 

recebimento da urna e dos documentos referidos no artigo 

anterior. 

§ 1º Os Fiscais e Delegados de partidos têm direito de vigiar 

e acompanhar a urna desde o momento da eleição, durante 

a permanência nas agências do correio e até a entrega à 

Junta Eleitoral. 

§ 2º A urna ficará permanentemente à vista dos interessados 

e sob a guarda de pessoa designada pelo Presidente da 

Junta Eleitoral. 

Art. 156. Até às 12 (doze) horas do dia seguinte à realização 

da eleição, o Juiz Eleitoral é obrigado, sob pena de 

responsabilidade e multa de 1 (um) a 2 (dois) salários 

mínimos, a comunicar ao Tribunal Regional, e aos Delegados 

de partido perante ele credenciados, o número de eleitores 

que votaram em cada uma das Seções da Zona sob sua 

jurisdição, bem como o total de votantes da Zona. 

 V. CF/88, art. 7º, IV: vedação da vinculação do 

salário mínimo para qualquer fim; Res.-TSE nº 

21538/2003, art. 85: indica a base de cálculo para 

aplicação das multas previstas pelo Código Eleitoral 

e por leis conexas; Art. 80, § 4º: estabelece o 

percentual mínimo de 3% e o máximo de 10% do 

valor indicado pelo art. 85 para arbitramento da 

multa pelo não exercício do voto; Lei nº 10.522/2002, 

art. 29: extingue a Ufir e adota como seu último valor 

o do dia 1º de janeiro de 1997, correspondente a 

R$1,0641. 

§ 1º Se houver retardamento nas medidas referidas no art. 

154, o Juiz Eleitoral, assim que receba o ofício constante 

desse dispositivo, nº VII, fará a comunicação constante deste 

artigo. 

§ 2º Essa comunicação será feita por via postal, em ofícios 

registrados de que o Juiz Eleitoral guardará cópia no arquivo 

da Zona, acompanhada do recibo do correio. 

§ 3º Qualquer candidato, Delegado ou Fiscal de partido 

poderá obter, por certidão, o teor da comunicação a que se 

refere este artigo, sendo defeso ao Juiz Eleitoral recusá-la ou 

procrastinar a sua entrega ao requerente. 

Art. 157. (Revogado pela Lei nº 7.914/89.) 

 

TÍTULO V 

DA APURAÇÃO 

 

CAPÍTULO I 

DOS ÓRGÃOS APURADORES 

Art. 158. A apuração compete: 

I – às Juntas Eleitorais quanto às eleições realizadas na Zona 

sob sua jurisdição; 

II – aos Tribunais Regionais a referente às eleições para 

Governador, Vice-Governador, Senador, Deputado Federal e 

Estadual, de acordo com os resultados parciais enviados 

pelas Juntas Eleitorais; 

 Lei nº 6.996/1982, art. 13: criação de juntas 

apuradoras regionais. 

III – ao Tribunal Superior Eleitoral nas eleições para 

Presidente e Vice-Presidente da República, pelos resultados 

parciais remetidos pelos Tribunais Regionais. 

 

CAPÍTULO II 

DA APURAÇÃO NAS JUNTAS 

 

SEÇÃO I 

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

Art. 159. A apuração começará no dia seguinte ao das 

eleições e, salvo motivo justificado, deverá terminar dentro de 

10 (dez) dias. 

§ 1º Iniciada a apuração, os trabalhos não serão 

interrompidos aos sábados, domingos e dias feriados, 

devendo a Junta funcionar das 8 (oito) às 18 (dezoito) horas, 

pelo menos. 

§ 2º Em caso de impossibilidade de observância do prazo 

previsto neste artigo, o fato deverá ser imediatamente 

justificado perante o Tribunal Regional, mencionando-se as 

horas ou dias necessários para o adiamento, que não poderá 

exceder a cinco dias. 

 Parágrafo com redação dada pelo art. 32 da Lei nº 

4.961/1966. 

§ 3º Esgotado o prazo e a prorrogação estipulada neste 

artigo, ou não tendo havido em tempo hábil o pedido de 

prorrogação, a respectiva Junta Eleitoral perde a competência 

para prosseguir na apuração, devendo o seu Presidente 

remeter, imediatamente, ao Tribunal Regional, todo o material 

relativo à votação. 

§ 4º Ocorrendo a hipótese prevista no parágrafo anterior, 

competirá ao Tribunal Regional fazer a apuração. 

§ 5º Os membros da Junta Eleitoral responsáveis pela 

inobservância injustificada dos prazos fixados neste artigo 

estarão sujeitos à multa de dois a dez salários mínimos, 

aplicada pelo Tribunal Regional. 

 Parágrafos 3º ao 5º acrescidos pelo art. 32 da Lei nº 

4.961/1966. 

 V. nota ao art. 146, VIII, sobre vedação da 

vinculação do salário mínimo para qualquer fim. 

Art. 160. Havendo conveniência, em razão do número de 

urnas a apurar, a Junta poderá subdividir-se em Turmas, até 

o limite de 5 (cinco), todas presididas por algum dos seus 

componentes. 
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Parágrafo único. As dúvidas que forem levantadas em cada 

Turma serão decididas por maioria de votos dos membros da 

Junta. 

Art. 161. Cada partido poderá credenciar perante as Juntas 

até 3 (três) Fiscais, que se revezem na fiscalização dos 

trabalhos. 

§ 1º Em caso de divisão da Junta em Turmas, cada partido 

poderá credenciar até 3 (três) Fiscais para cada Turma. 

§ 2º Não será permitida, na Junta ou Turma, a atuação de 

mais de 1 (um) Fiscal de cada partido. 

Art. 162. Cada partido poderá credenciar mais de 1 (um) 

Delegado perante a Junta, mas no decorrer da apuração só 

funcionará 1 (um) de cada vez. 

 Lei nº 9.504/1997, art. 87, caput: garantia aos fiscais 

e delegados, na apuração, de postarem-se a uma 

distância não superior a um metro da mesa. 

Art. 163. Iniciada a apuração da urna, não será a mesma 

interrompida, devendo ser concluída. 

Parágrafo único. Em caso de interrupção por motivo de força 

maior, as cédulas e as folhas de apuração serão recolhidas à 

urna e esta fechada e lacrada, o que constará da ata. 

Art. 164. É vedada às Juntas Eleitorais a divulgação, por 

qualquer meio, de expressões, frases ou desenhos estranhos 

ao pleito, apostos ou contidos nas cédulas. 

§ 1º Aos membros, escrutinadores e auxiliares das Juntas 

que infringirem o disposto neste artigo será aplicada a multa 

de 1 (um) a 2 (dois) salários mínimos vigentes na Zona 

Eleitoral, cobrados através de executivo fiscal ou da 

inutilização de selos federais no processo em que for 

arbitrada a multa. 

 V. nota ao art. 146, VIII, sobre vedação da 

vinculação do salário mínimo para qualquer fim e 

outros temas. 

§ 2º Será considerada dívida líquida e certa, para efeito de 

cobrança, a que for arbitrada pelo Tribunal Regional e inscrita 

em livro próprio na Secretaria desse órgão. 

 V. art. 367 deste código. 

 

SEÇÃO II 

DA ABERTURA DA URNA 

Art. 165. Antes de abrir cada urna a Junta verificará: 

I – se há indício de violação da urna; 

II – se a Mesa Receptora se constituiu legalmente; 

III – se as folhas individuais de votação e as folhas modelo 2 

(dois) são autênticas; 

 V. Lei nº 6.996/1982, art. 12, caput: a folha individual 

foi substituída por listas de eleitores emitidas no 

processamento eletrônico de dados. 

IV – se a eleição se realizou no dia, hora e local designados 

e se a votação não foi encerrada antes das 17 (dezessete) 

horas; 

V – se foram infringidas as condições que resguardam o sigilo 

do voto; 

VI – se a Seção Eleitoral foi localizada com infração ao 

disposto nos §§ 4º e 5º do art. 135; 

VII – se foi recusada, sem fundamento legal, a fiscalização de 

partidos aos atos eleitorais; 

VIII – se votou eleitor excluído do alistamento, sem ser o 

seu voto tomado em separado; 

 Res.-TSE nº 20686/2000: impossibilidade de voto 

em separado, nos locais em que adotada urna 

eletrônica; V. Lei nº 9.504/1997, art. 62. 

IX – se votou eleitor de outra Seção, a não ser nos casos 

expressamente admitidos; 

X – se houve demora na entrega da urna e dos documentos 

conforme determina o nº VI do art. 154; 

XI – se consta nas folhas individuais de votação dos eleitores 

faltosos o devido registro de sua falta. 

 Inciso acrescido pelo art. 33 da Lei nº 4.961/1966. 

 V. nota ao inciso VIII deste artigo sobre a 

impossibilidade do voto em separado. 

§ 1º Se houver indício de violação da urna, proceder-se-á da 

seguinte forma: 

I – antes da apuração, o Presidente da Junta indicará pessoa 

idônea para servir como perito e examinar a urna com 

assistência do representante do Ministério Público; 

II – se o perito concluir pela existência de violação e o seu 

parecer for aceito pela Junta, o Presidente desta comunicará 

a ocorrência ao Tribunal Regional, para as providências de 

lei; 

III – se o perito e o representante do Ministério Público 

concluírem pela inexistência de violação, far-se-á a apuração; 

IV – se apenas o representante do Ministério Público 

entender que a urna foi violada, a Junta decidirá, podendo 

aquele, se a decisão não for unânime, recorrer imediatamente 

para o Tribunal Regional; 

V – não poderão servir de peritos os referidos no art. 36, § 3º, 

nºs I a IV. 

§ 2º As impugnações fundadas em violação da urna somente 

poderão ser apresentadas até a abertura desta. 

§ 3º Verificado qualquer dos casos dos nºs II, III, IV e V do 

artigo, a Junta anulará a votação, fará a apuração dos votos 

em separado e recorrerá de ofício para o Tribunal Regional. 

 V. nota ao inciso VIII deste artigo sobre a 

impossibilidade de voto em separado. 

§ 4º Nos casos dos nºs VI, VII, VIII, IX e X, a Junta decidirá 

se a votação é válida, procedendo à apuração definitiva em 

caso afirmativo, ou na forma do parágrafo anterior, se resolver 

pela nulidade da votação. 

§ 5º A Junta deixará de apurar os votos da urna que não 

estiver acompanhada dos documentos legais e lavrará termo 

relativo ao fato, remetendo-a, com cópia da sua decisão, ao 

Tribunal Regional. 

Art. 166. Aberta a urna, a Junta verificará se o número de 

cédulas oficiais corresponde ao de votantes. 

§ 1º A incoincidência entre o número de votantes e o de 

cédulas oficiais encontradas na urna não constituirá motivo 

de nulidade da votação, desde que não resulte de fraude 

comprovada. 

 Caput e § 1º com redação dada pelo art. 34 da Lei 

nº 4.961/1966. 

§ 2º Se a Junta entender que a incoincidência resulta de 

fraude, anulará a votação, fará a apuração em separado e 

recorrerá de ofício para o Tribunal Regional. 

Art. 167. Resolvida a apuração da urna, deverá a Junta 

inicialmente: 

I – examinar as sobrecartas brancas contidas na urna, 

anulando os votos referentes aos eleitores que não podiam 

votar; 

II – misturar as cédulas oficiais dos que podiam votar com as 

demais existentes na urna. 

 Incisos com redação dada pelo art. 35 da Lei nº 

4.961/1966, revogados os incisos III e IV. 

Art. 168. As questões relativas à existência de rasuras, 

emendas e entrelinhas nas folhas de votação e na ata da 

eleição, somente poderão ser suscitadas na fase 

correspondente à abertura das urnas. 

 

SEÇÃO III 

DAS IMPUGNAÇÕES E DOS RECURSOS 

Art. 169. À medida que os votos forem sendo apurados, 

poderão os Fiscais e Delegados de partido, assim como os 
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candidatos, apresentar impugnações que serão decididas de 

plano pela Junta. 

 Lei nº 9.504/1997, art. 69, caput: impugnação 

perante o Tribunal Regional Eleitoral, quando não 

recebida pela junta. 

§ 1º As Juntas decidirão por maioria de votos as 

impugnações. 

§ 2º De suas decisões cabe recurso imediato, interposto 

verbalmente ou por escrito, que deverá ser fundamentado no 

prazo de 48 (quarenta e oito) horas para que tenha 

seguimento. 

 Ac.-TSE nºs 21393/2004, 19401/2001 

e 15308/1998: aplicação do prazo previsto no art. 

258 deste código para recurso contra decisão da 

junta eleitoral nas hipóteses de, respectivamente, 

pedido de recontagem de votos, pedido de anulação 

da votação e retificação da ata geral de apuração. 

§ 3º O recurso, quando ocorrerem eleições simultâneas, 

indicará expressamente a eleição a que se refere. 

§ 4º Os recursos serão instruídos de ofício, com certidão da 

decisão recorrida; se interpostos verbalmente, constará 

também da certidão o trecho correspondente do boletim. 

 Parágrafo com redação dada pelo art. 36 da Lei nº 

4.961/1966. 

 Lei nº 9.504/1997, art. 71, caput: instrução dos 

recursos pelos partidos, pelas coligações e pelos 

candidatos. 

Art. 170. As impugnações quanto à identidade do eleitor, 

apresentadas no ato da votação, serão resolvidas pelo 

confronto da assinatura tomada no verso da folha individual 

de votação com a existente no anverso; se o eleitor votou em 

separado, no caso de omissão da folha individual na 

respectiva pasta, confrontando-se a assinatura da folha 

modelo 2 (dois) com a do título eleitoral. 

 V. Lei nº 6.996/1982, art. 12, caput: a folha individual 

foi substituída por listas de eleitores emitidas no 

processamento eletrônico de dados. 

 Res.-TSE nº 20686/2000: impossibilidade de voto 

em separado, nos locais em que adotada urna 

eletrônica; V. Lei nº 9.504/1997, art. 62. 

Art. 171. Não será admitido recurso contra a apuração, se 

não tiver havido impugnação perante a Junta, no ato da 

apuração, contra as nulidades arguidas. 

 V. art. 223 deste código. 

Art. 172. Sempre que houver recurso fundado em contagem 

errônea de votos, vícios de cédulas ou de sobrecartas 

para votos em separado, deverão as cédulas ser 

conservadas em invólucro lacrado, que acompanhará o 

recurso e deverá ser rubricado pelo Juiz Eleitoral, pelo 

recorrente e pelos Delegados de partido que o desejarem. 

 Parágrafo com redação dada pelo art. 37 da Lei nº 

4.961/1966. 

 V. nota ao art. 170 deste código sobre a 

impossibilidade do voto em separado. 

 

SEÇÃO IV 

DA CONTAGEM DOS VOTOS 

Art. 173. Resolvidas as impugnações a Junta passará a 

apurar os votos. 

Parágrafo único. Na apuração, poderá ser utilizado sistema 

eletrônico, a critério do Tribunal Superior Eleitoral e na forma 

por ele estabelecida. 

 Parágrafo acrescido pelo art. 11 da Lei nº 

6.978/1982. 

 Lei nº 6.996/1982, art. 14, parágrafo único, c.c. o art. 

1º: processamento eletrônico de cédulas 

programadas para a apuração. 

 Lei nº 9.504/1997, arts. 59 a 62: votação e 

totalização de votos por sistema eletrônico. 

Art. 174. As cédulas oficiais, à medida em que forem sendo 

abertas, serão examinadas e lidas em voz alta por um dos 

componentes da Junta. 

§ 1º Após fazer a declaração dos votos em branco e antes de 

ser anunciado o seguinte, será aposto na cédula, no lugar 

correspondente à indicação do voto, um carimbo com a 

expressão "em branco", além da rubrica do Presidente da 

Turma. 

§ 2º O mesmo processo será adaptado para o voto nulo. 

§ 3º Não poderá ser iniciada a apuração dos votos da urna 

subsequente, sob as penas do art. 345, sem que os votos em 

branco da anterior estejam todos registrados pela forma 

referida no § 1º. 

§ 4º As questões relativas às cédulas somente poderão ser 

suscitadas nessa oportunidade. 

 O art. 38 da Lei nº 4.961/1966 transformou o 

parágrafo único em § 3º e acrescentou os §§ 1º e 2º; 

e o art. 15 da Lei nº 6.055/1974 deu nova redação 

ao § 1º, incluiu o § 2º e renumerou os §§ 2º e 3º para 

3º e 4º. 

Art. 175. Serão nulas as cédulas: 

 Os arts. 175 a 177 foram alterados pelos arts. 5º a 

7º da Lei nº 6.989/1982; entretanto, o art. 20 da Lei 

nº 7.332/1985 restabeleceu a redação anterior. 

I – que não corresponderem ao modelo oficial; 

II – que não estiverem devidamente autenticadas; 

III – que contiverem expressões, frases ou sinais que possam 

identificar o voto. 

§ 1º Serão nulos os votos, em cada eleição majoritária: 

I – quando forem assinalados os nomes de dois ou mais 

candidatos para o mesmo cargo; 

II – quando a assinalação estiver colocada fora do 

quadrilátero próprio, desde que torne duvidosa a 

manifestação da vontade do eleitor. 

§ 2º Serão nulos os votos, em cada eleição pelo sistema 

proporcional: 

I – quando o candidato não for indicado, através do nome ou 

do número, com clareza suficiente para distingui-lo de outro 

candidato ao mesmo cargo, mas de outro partido, e o eleitor 

não indicar a legenda; 

II – se o eleitor escrever o nome de mais de um candidato ao 

mesmo cargo, pertencentes a partidos diversos ou, indicando 

apenas os números, o fizer também de candidatos de partidos 

diferentes; 

III – se o eleitor, não manifestando preferência por candidato, 

ou o fazendo de modo que não se possa identificar o de sua 

preferência, escrever duas ou mais legendas diferentes no 

espaço relativo à mesma eleição. 

§ 3º Serão nulos, para todos os efeitos, os votos dados a 

candidatos inelegíveis ou não registrados. 

 A Lei nº 4.961/1966, art. 39, revogou o primitivo § 2º 

deste artigo e renumerou os primitivos §§ 3º e 4º 

para 2º e 3º. 

 V. art. 72, parágrafo único, deste código. 

 Res.-TSE nº 22992/2008: "[...] A Junta Eleitoral deve 

proclamar eleito o candidato que obtiver a maioria 

dos votos válidos, não computados os votos nulos e 

os em branco. Todavia, não há prejuízo de que nova 

proclamação seja feita em razão de superveniente 

deferimento do registro de candidato que se 

encontrava sub judice". 
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§ 4ºO disposto no parágrafo anterior não se aplica quando a 

decisão de inelegibilidade ou de cancelamento de registro for 

proferida após a realização da eleição a que concorreu o 

candidato alcançado pela sentença, caso em que os votos 

serão contados para o partido pelo qual tiver sido feito o seu 

registro. 

 Ac.-TSE, de 29.4.2014, no AgR-REspe nº 74918: a 

aplicação deste parágrafo não foi afastada pelo art. 

16-A da Lei n° 9.504/1997. 

Art. 176. Contar-se-á o voto apenas para a legenda, nas 

eleições pelo sistema proporcional: 

 Lei nº 9.504/1997, arts. 59, § 2º, e 60: cômputo de 

votos para a legenda no sistema eletrônico de 

votação; art. 86: voto de legenda no sistema de 

votação convencional. 

I – se o eleitor escrever apenas a sigla partidária, não 

indicando o candidato de sua preferência; 

II – se o eleitor escrever o nome de mais de um candidato do 

mesmo partido; 

III – se o eleitor, escrevendo apenas os números, indicar mais 

de um candidato do mesmo partido; 

IV – se o eleitor não indicar o candidato através do nome ou 

do número com clareza suficiente para distingui-lo de outro 

candidato do mesmo partido. 

 Caput e incisos com redação dada pelo art. 1º da Lei 

nº 8.037/1990. 

Art. 177. Na contagem dos votos para as eleições 

realizadas pelo sistema proporcional observar-se-ão, ainda, 

as seguintes normas: 

I – a inversão, omissão ou erro de grafia do nome ou prenome 

não invalidará o voto, desde que seja possível a identificação 

do candidato; 

II – se o eleitor escrever o nome de um candidato e o número 

correspondente a outro da mesma legenda ou não, contar-se-

á o voto para o candidato cujo nome foi escrito, bem como 

para a legenda a que pertence; 

III – se o eleitor escrever o nome ou o número de um 

candidato e a legenda de outro partido, contar-se-á o voto 

para o candidato cujo nome ou número foi escrito; 

IV – se o eleitor escrever o nome ou o número de um 

candidato a Deputado Federal na parte da cédula referente a 

Deputado Estadual ou vice-versa, o voto será contado para o 

candidato cujo nome ou número foi escrito; 

V – se o eleitor escrever o nome ou o número de candidatos 

em espaço da cédula que não seja o correspondente ao cargo 

para o qual o candidato foi registrado, será o voto computado 

para o candidato e respectiva legenda, conforme o registro. 

 Caput e incisos com redação dada pelo art. 1º da Lei 

nº 8.037/1990. 

 Lei nº 9.504/1997, art. 85: votos dados a 

homônimos. 

Art. 178. O voto dado ao candidato a Presidente da 

República entender-se-á dado também ao candidato a Vice-

Presidente, assim como o dado aos candidatos a 

Governador, Senador, Deputado Federal nos Territórios, 

Prefeito e Juiz de Paz entender-se-á dado ao respectivo vice 

ou suplente. 

 V. art. 91, § 2º, deste código. CF/88, art. 46, § 3º: 

voto abrangendo os dois suplentes de senador. 

 CF/88, arts. 14, § 3º, VI, c, e 98, II: criação da Justiça 

de Paz. 

Art. 179. Concluída a contagem dos votos, a Junta ou 

Turma deverá: 

I – transcrever nos mapas referentes à urna a votação 

apurada; 

II – expedir boletim contendo o resultado da respectiva 

Seção, no qual serão consignados o número de votantes, a 

votação individual de cada candidato, os votos de cada 

legenda partidária, os votos nulos e os em branco, bem como 

recursos, se houver. 

 Lei nº 9.504/1997, art. 68, caput, e 87, § 6º: nome e 

número dos candidatos nos boletins de urna. 

§ 1º Os mapas, em todas as suas folhas, e os boletins de 

apuração, serão assinados pelo Presidente e membros da 

Junta e pelos Fiscais de partido que o desejarem. 

§ 2º O boletim a que se refere este artigo obedecerá a modelo 

aprovado pelo Tribunal Superior Eleitoral, podendo, porém, 

na sua falta, ser substituído por qualquer outro expedido por 

Tribunal Regional ou pela própria Junta Eleitoral. 

 V. nota ao inciso II deste artigo sobre nome e número 

dos candidatos nos boletins de urna. 

§ 3º Um dos exemplares do boletim de apuração será 

imediatamente afixado na sede da Junta, em local que possa 

ser copiado por qualquer pessoa. 

§ 4º Cópia autenticada do boletim de apuração será entregue 

a cada partido, por intermédio do Delegado ou Fiscal 

presente, mediante recibo. 

 Lei nº 9.504/1997, arts. 68, § 1º, e 87, § 2º: cópia do 

boletim de urna aos partidos e coligações; arts. 68, 

§ 2º, e 87, § 4º: caracterização de crime no caso de 

descumprimento. 

§ 5º O boletim de apuração ou sua cópia autenticada, com a 

assinatura do Juiz e pelo menos de um dos membros da 

Junta, fará prova do resultado apurado, podendo ser 

apresentado ao Tribunal Regional, nas eleições federais e 

estaduais, sempre que o número de votos constantes dos 

mapas recebidos pela Comissão Apuradora não coincidir com 

os nele consignados. 

 Lei nº 9.504/1997, art. 87, § 5º: não poderão servir 

de prova os rascunhos ou qualquer outro tipo de 

anotação fora dos boletins de urna. 

§ 6º O partido ou candidato poderá apresentar o boletim na 

oportunidade concedida pelo art. 200, quando terá vista do 

relatório da Comissão Apuradora, ou antes, se durante os 

trabalhos da Comissão tiver conhecimento da incoincidência 

de qualquer resultado. 

§ 7º Apresentado o boletim, será aberta vista aos demais 

partidos, pelo prazo de 2 (dois) dias, os quais somente 

poderão contestar o erro indicado com a apresentação de 

boletim da mesma urna, revestido das mesmas formalidades. 

§ 8º Se o boletim apresentado na contestação consignar 

outro resultado, coincidente ou não com o que figurar no 

mapa enviado pela Junta, a urna será requisitada e recontada 

pelo próprio Tribunal Regional, em sessão. 

 Lei nº 9.504/1997, art. 88: casos de recontagem de 

urna. 

§ 9º A não-expedição do boletim imediatamente após a 

apuração de cada urna e antes de se passar à subsequente, 

sob qualquer pretexto, constitui o crime previsto no art. 313. 

Art. 180. O disposto no artigo anterior e em todos os seus 

parágrafos aplica-se às eleições municipais, observadas 

somente as seguintes alterações: 

I – o boletim de apuração poderá ser apresentado à Junta até 

3 (três) dias depois de totalizados os resultados, devendo os 

partidos ser cientificados, através de seus Delegados, da data 

em que começará a correr esse prazo; 

II – apresentado o boletim, será observado o disposto nos §§ 

7º e 8º do artigo anterior, devendo a recontagem ser 

procedida pela própria Junta. 

Art. 181. Salvo nos casos mencionados nos artigos 

anteriores, a recontagem de votos só poderá ser deferida 

pelos Tribunais Regionais, em recurso interposto 

imediatamente após a apuração de cada urna. 
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Parágrafo único. Em nenhuma outra hipótese poderá a 

Junta determinar a reabertura de urnas já apuradas para 

recontagem de votos. 

Art. 182. Os títulos dos eleitores estranhos à Seção serão 

separados, para remessa, depois de terminados os trabalhos 

da Junta, ao Juiz Eleitoral da Zona neles mencionada, a fim 

de que seja anotado na folha individual de votação o voto 

dado em outra Seção. 

 V. Lei nº 6.996/1982, art. 12, caput: a folha individual 

foi substituída por listas de eleitores emitidas no 

processamento eletrônico de dados. 

Parágrafo único. Se, ao ser feita a anotação, no confronto 

do título com a folha individual, se verificar incoincidência ou 

outro indício de fraude, serão autuados tais documentos e o 

Juiz determinará as providências necessárias para apuração 

do fato e consequentes medidas legais. 

 V. nota ao caput deste artigo sobre a folha individual 

de votação. 

Art. 183. Concluída a apuração, e antes de se passar à 

subsequente, as cédulas serão recolhidas à urna, sendo esta 

fechada e lacrada, não podendo ser reaberta senão depois 

de transitada em julgado a diplomação, salvo nos casos de 

recontagem de votos. 

 Lei nº 9.504/1997, art. 88: casos de recontagem de 

urna. 

Parágrafo único. O descumprimento do disposto no 

presente artigo, sob qualquer pretexto, constitui o crime 

eleitoral previsto no art. 314. 

Art. 184. Terminada a apuração, a Junta remeterá ao 

Tribunal Regional, no prazo de vinte e quatro horas, todos os 

papéis eleitorais referentes às eleições estaduais ou federais, 

acompanhados dos documentos referentes à apuração, 

juntamente com a ata geral dos seus trabalhos, na qual serão 

consignadas as votações apuradas para cada legenda e 

candidato e os votos não apurados, com a declaração dos 

motivos por que não o foram. 

§ 1º Essa remessa será feita em invólucro fechado, lacrado e 

rubricado pelos membros da Junta, Delegados e Fiscais de 

partido, por via postal, ou sob protocolo, conforme for mais 

rápida e segura a chegada ao destino. 

§ 2º Se a remessa dos papéis eleitorais de que trata este 

artigo não se verificar no prazo nele estabelecido, os 

membros da Junta estarão sujeitos à multa correspondente à 

metade do salário mínimo regional por dia de retardamento. 

 V. CF/88, art. 7º, IV: vedação da vinculação do 

salário mínimo para qualquer fim; Res.-TSE nº 

21538/2003, art. 85: indica a base de cálculo para 

aplicação das multas previstas pelo Código Eleitoral 

e por leis conexas; art. 80, § 4º: estabelece o 

percentual mínimo de 3% e o máximo de 10% do 

valor indicado pelo art. 85 para arbitramento da 

multa pelo não exercício do voto; Lei nº 10.522/2002, 

art. 29: extingue a Ufir e adota como seu último valor 

o do dia 1º de janeiro de 1997, correspondente a 

R$1,0641. 

§ 3º Decorridos quinze dias sem que o Tribunal Regional 

tenha recebido os papéis referidos neste artigo ou 

comunicação de sua expedição, determinará ao Corregedor 

Regional ou Juiz Eleitoral mais próximo que os faça 

apreender e enviar imediatamente, transferindo-se para o 

Tribunal Regional a competência para decidir sobre os 

mesmos. 

 Caput e § 1º, primitivamente parágrafo único, com 

redação dada pelo art. 42 da Lei nº 4.961/1966, que 

também acrescentou os §§ 2º e 3º. 

Art. 185. Sessenta dias após o trânsito em julgado da 

diplomação de todos os candidatos eleitos nos pleitos 

eleitorais realizados simultaneamente e prévia publicação de 

edital de convocação, as cédulas serão retiradas das urnas e 

imediatamente incineradas, na presença do Juiz Eleitoral e 

em ato público, vedado a qualquer pessoa, inclusive ao Juiz, 

o seu exame na ocasião da incineração. 

 Artigo com redação dada pelo art. 16 da Lei nº 

6.055/1974. 

Parágrafo único. Poderá ainda a Justiça Eleitoral, tomadas 

as medidas necessárias à garantia do sigilo, autorizar a 

reciclagem industrial das cédulas, em proveito do ensino 

público de primeiro grau ou de instituições beneficentes. 

 Parágrafo acrescido pelo art. 1º da Lei nº 

7.977/1989. 

Art. 186. Com relação às eleições municipais e distritais, 

uma vez terminada a apuração de todas as urnas, a Junta 

resolverá as dúvidas não decididas, verificará o total dos 

votos apurados, inclusive os votos em branco, determinará o 

quociente eleitoral e os quocientes partidários e proclamará 

os candidatos eleitos. 

 Lei nº 9.504/1997, art. 3º, caput: eleição do 

candidato a prefeito que obtiver a maioria dos votos. 

CF/88, art. 29, II e III: exigência de alcance da 

maioria absoluta de votos na eleição de prefeito nos 

municípios com mais de 200 mil eleitores e posse no 

dia 1º de janeiro. 

§ 1º O Presidente da Junta fará lavrar, por um dos 

Secretários, a ata geral concernente às eleições referidas 

neste artigo, da qual constará o seguinte: 

I – as Seções apuradas e o número de votos apurados em 

cada urna; 

II – as Seções anuladas, os motivos por que o foram e o 

número de votos não apurados; 

III – as Seções onde não houve eleição e os motivos; 

IV – as impugnações feitas, a solução que lhes foi dada e os 

recursos interpostos; 

V – a votação de cada legenda na eleição para Vereador; 

VI – o quociente eleitoral e os quocientes partidários; 

VII – a votação dos candidatos a Vereador, incluídos em cada 

lista registrada, na ordem da votação recebida; 

VIII – a votação dos candidatos a Prefeito, Vice-Prefeito e a 

Juiz de Paz, na ordem da votação recebida. 

§ 2º Cópia da ata geral da eleição municipal, devidamente 

autenticada pelo Juiz, será enviada ao Tribunal Regional e ao 

Tribunal Superior Eleitoral. 

Art. 187. Verificando a Junta Apuradora que os votos das 

Seções anuladas e daquelas cujos eleitores foram impedidos 

de votar, poderão alterar a representação de qualquer partido 

ou classificação de candidato eleito pelo princípio majoritário, 

nas eleições municipais, fará imediata comunicação do fato 

ao Tribunal Regional, que marcará, se for o caso, dia para a 

renovação da votação naquelas Seções. 

§ 1º Nas eleições suplementares municipais observar-se-á, 

no que couber, o disposto no art. 201. 

 Res.-TSE nº 23280/2010: "Estabelece instruções 

para a marcação de eleições suplementares"; e 

Res.-TSE nº 23332/2010: "Dispõe sobre a 

realização de eleições suplementares em anos 

eleitorais." 

§ 2º Essas eleições serão realizadas perante novas Mesas 

Receptoras, nomeadas pelo Juiz Eleitoral, e apuradas pela 

própria Junta que, considerando os anteriores e os novos 

resultados, confirmará ou invalidará os diplomas que houver 

expedido. 
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§ 3º Havendo renovação de eleições para os cargos de 

Prefeito e Vice-Prefeito, os diplomas somente serão 

expedidos depois de apuradas as eleições suplementares. 

§ 4º Nas eleições suplementares, quando se referirem a 

mandatos de representação proporcional, a votação e a 

apuração far-se-ão exclusivamente para as legendas 

registradas. 

 Ac.-TSE nº 3464/2003: não há incompatibilidade 

deste dispositivo com a Constituição Federal de 

1988. 

 

SEÇÃO V 

DA CONTAGEM DOS VOTOS PELA MESA RECEPTORA 

Art. 188. O Tribunal Superior Eleitoral poderá autorizar a 

contagem de votos pelas Mesas Receptoras, nos Estados em 

que o Tribunal Regional indicar as Zonas ou Seções em que 

esse sistema deva ser adotado. 

 V. arts. 23, XIII, e 30, VI, deste código. 

Art. 189. Os Mesários das Seções em que for efetuada a 

contagem dos votos serão nomeados escrutinadores da 

Junta. 

Art. 190. Não será efetuada a contagem dos votos pela 

Mesa se esta não se julgar suficientemente garantida, ou se 

qualquer eleitor houver votado sob impugnação, devendo a 

Mesa, em um ou outro caso, proceder na forma determinada 

para as demais, das Zonas em que a contagem não foi 

autorizada. 

Art. 191. Terminada a votação, o Presidente da Mesa 

tomará as providências mencionadas nas alíneas II, III, IV e 

V do art. 154. 

Art. 192. Lavrada e assinada a ata, o Presidente da Mesa, 

na presença dos demais membros, Fiscais e Delegados de 

partido, abrirá a urna e o invólucro e verificará se o número 

de cédulas oficiais coincide com o de votantes. 

§ 1º Se não houver coincidência entre o número de votantes 

e o de cédulas oficiais encontradas na urna e no invólucro, a 

Mesa Receptora não fará a contagem dos votos. 

§ 2º Ocorrendo a hipótese prevista no parágrafo anterior, o 

Presidente da Mesa determinará que as cédulas e as 

sobrecartas sejam novamente recolhidas à urna e ao 

invólucro, os quais serão fechados e lacrados, procedendo, 

em seguida, na forma recomendada pelas alíneas VI, VII e 

VIII do art. 154. 

Art. 193. Havendo coincidência entre o número de cédulas 

e o de votantes, deverá a Mesa, inicialmente, misturar as 

cédulas contidas nas sobrecartas brancas, da urna e do 

invólucro, com as demais. 

§ 1º Em seguida, proceder-se-á a abertura das cédulas e 

contagem dos votos, observando-se o disposto nos arts. 169 

e seguintes, no que couber. 

§ 2º Terminada a contagem dos votos, será lavrada ata 

resumida, de acordo com modelo aprovado pelo Tribunal 

Superior e da qual constarão apenas as impugnações acaso 

apresentadas, figurando os resultados no boletim que se 

incorporará à ata, e do qual se dará cópia aos Fiscais dos 

partidos. 

Art. 194. Após a lavratura da ata, que deverá ser assinada 

pelos membros da Mesa e Fiscais e Delegados de partido, as 

cédulas e as sobrecartas serão recolhidas à urna, sendo esta 

fechada, lacrada e entregue ao Juiz Eleitoral pelo Presidente 

da Mesa ou por um dos Mesários, mediante recibo. 

§ 1º O Juiz Eleitoral poderá, havendo possibilidade, designar 

funcionários para recolher as urnas e demais documentos nos 

próprios locais da votação ou instalar postos e locais diversos 

para seu recebimento. 

§ 2º Os Fiscais e Delegados de partido podem vigiar e 

acompanhar a urna desde o momento da eleição, durante a 

permanência nos postos arrecadadores e até a entrega à 

Junta. 

Art. 195. Recebida a urna e documentos, a Junta deverá: 

I – examinar a sua regularidade, inclusive quanto ao 

funcionamento normal da Seção; 

II – rever o boletim de contagem de votos da Mesa Receptora, 

a fim de verificar se está aritmeticamente certo, fazendo dele 

constar que, conferido, nenhum erro foi encontrado; 

III – abrir a urna e conferir os votos sempre que a contagem 

da Mesa Receptora não permitir o fechamento dos 

resultados; 

IV – proceder à apuração se da ata da eleição constar 

impugnação de Fiscal, Delegado, candidato ou membro da 

própria Mesa em relação ao resultado de contagem dos 

votos; 

V – resolver todas as impugnações constantes da ata da 

eleição; 

VI – praticar todos os atos previstos na competência das 

Juntas Eleitorais. 

Art. 196. De acordo com as instruções recebidas a Junta 

Apuradora poderá reunir os membros das Mesas Receptoras 

e demais componentes da Junta em local amplo e adequado 

no dia seguinte ao da eleição, em horário previamente fixado, 

e a proceder à apuração na forma estabelecida nos arts. 159 

e seguintes, de uma só vez ou em duas ou mais etapas. 

Parágrafo único. Nesse caso cada partido poderá credenciar 

um Fiscal para acompanhar a apuração de cada urna, 

realizando-se esta sob a supervisão do Juiz e dos demais 

membros da Junta, aos quais caberá decidir, em cada caso, 

as impugnações e demais incidentes verificados durante os 

trabalhos. 

 

CAPÍTULO III 

DA APURAÇÃO NOS TRIBUNAIS REGIONAIS 

Art. 197. Na apuração, compete ao Tribunal Regional: 

I – resolver as dúvidas não decididas e os recursos 

interpostos sobre as eleições federais e estaduais e apurar as 

votações que haja validado, em grau de recurso; 

II – verificar o total dos votos apurados entre os quais se 

incluem os em branco; 

 Lei nº 9.504/1997, art. 5º. 

III – determinar os quocientes, eleitoral e partidário, bem 

como a distribuição das sobras; 

IV – proclamar os eleitos e expedir os respectivos diplomas; 

V – fazer a apuração parcial das eleições para Presidente e 

Vice-Presidente da República. 

Art. 198. A apuração pelo Tribunal Regional começará no 

dia seguinte ao em que receber os primeiros resultados 

parciais das Juntas e prosseguirá sem interrupção, inclusive 

nos sábados, domingos e feriados, de acordo com o horário 

previamente publicado, devendo terminar 30 (trinta) dias 

depois da eleição. 

§ 1º Ocorrendo motivos relevantes, expostos com a 

necessária antecedência, o Tribunal Superior poderá 

conceder prorrogação desse prazo, uma só vez e por quinze 

dias. 

§ 2º Se o Tribunal Regional não terminar a apuração no prazo 

legal, seus membros estarão sujeitos à multa correspondente 

à metade do salário mínimo regional por dia de retardamento. 

 O art. 43 da Lei nº 4.961/1966 substituiu o primitivo 

parágrafo único pelos atuais §§ 1º e 2º. 

 V. nota ao art. 184, § 2º, deste código sobre a 

vedação da vinculação do salário mínimo para 

qualquer fim e outros temas. 

Art. 199. Antes de iniciar a apuração, o Tribunal Regional 

constituirá, com 3 (três) de seus membros, presidida por um 

destes, uma Comissão Apuradora. 
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§ 1º O Presidente da Comissão designará um funcionário do 

Tribunal para servir de Secretário e para auxiliarem os seus 

trabalhos, tantos outros quantos julgar necessários. 

§ 2º De cada sessão da Comissão Apuradora será lavrada 

ata resumida. 

§ 3º A Comissão Apuradora fará publicar no órgão oficial, 

diariamente, um boletim com a indicação dos trabalhos 

realizados e do número de votos atribuídos a cada candidato. 

§ 4º Os trabalhos da Comissão Apuradora poderão ser 

acompanhados por Delegados dos partidos interessados, 

sem que, entretanto, neles intervenham com protestos, 

impugnações ou recursos. 

§ 5º Ao final dos trabalhos a Comissão Apuradora 

apresentará ao Tribunal Regional os mapas gerais da 

apuração e um relatório, que mencione: 

I – o número de votos válidos e anulados em cada Junta 

Eleitoral, relativos a cada eleição; 

II – as Seções apuradas e os votos nulos e anulados de cada 

uma; 

III – as Seções anuladas, os motivos por que o foram e o 

número de votos anulados ou não apurados; 

IV – as Seções onde não houve eleição e os motivos; 

V – as impugnações apresentadas às Juntas e como foram 

resolvidas por elas, assim como os recursos que tenham sido 

interpostos; 

VI – a votação de cada partido; 

VII – a votação de cada candidato; 

VIII – o quociente eleitoral; 

IX – os quocientes partidários; 

X – a distribuição das sobras. 

Art. 200. O relatório a que se refere o artigo anterior ficará 

na Secretaria do Tribunal, pelo prazo de 3 (três) dias, para 

exame dos partidos e candidatos interessados, que poderão 

examinar também os documentos em que ele se baseou. 

§ 1º Terminado o prazo supra, os partidos poderão 

apresentar as suas reclamações, dentro de 2 (dois) dias, 

sendo estas submetidas a parecer da Comissão Apuradora 

que, no prazo de 3 (três) dias, apresentará aditamento ao 

relatório com a proposta das modificações que julgar 

procedentes, ou com a justificação da improcedência das 

arguições. 

§ 2º O Tribunal Regional, antes de aprovar o relatório da 

Comissão Apuradora e, em três dias improrrogáveis, julgará 

as impugnações e as reclamações não providas pela 

Comissão Apuradora, e, se as deferir, voltará o relatório à 

Comissão para que sejam feitas as alterações resultantes da 

decisão. 

 Parágrafo acrescido pelo art. 44 da Lei nº 

4.961/1966, com consequente renumeração do 

primitivo parágrafo único. 

Art. 201. De posse do relatório referido no artigo anterior, 

reunir-se-á o Tribunal, no dia seguinte, para o conhecimento 

do total dos votos apurados, e, em seguida, se verificar que 

os votos das Seções anuladas e daquelas cujos eleitores 

foram impedidos de votar, poderão alterar a representação de 

qualquer partido ou classificação de candidato eleito pelo 

princípio majoritário, ordenará a realização de novas eleições. 

Parágrafo único. As novas eleições obedecerão às 

seguintes normas: 

I – o Presidente do Tribunal fixará, imediatamente, a data, 

para que se realizem dentro de 15 (quinze) dias, no mínimo, 

e de 30 (trinta) dias, no máximo, a contar do despacho que a 

fixar, desde que não tenha havido recurso contra a anulação 

das Seções; 

II – somente serão admitidos a votar os eleitores da Seção, 

que hajam comparecido à eleição anulada, e os de outras 

Seções que ali houverem votado; 

III – nos casos de coação que haja impedido o 

comparecimento dos eleitores às urnas, no de encerramento 

da votação antes da hora legal, e quando a votação tiver sido 

realizada em dia, hora e lugar diferentes dos designados, 

poderão votar todos os eleitores da Seção e somente estes; 

IV – nas Zonas onde apenas uma Seção for anulada, o Juiz 

Eleitoral respectivo presidirá a Mesa Receptora; se houver 

mais de uma Seção anulada, o Presidente do Tribunal 

Regional designará os Juízes-Presidentes das respectivas 

Mesas Receptoras; 

V – as eleições realizar-se-ão nos mesmos locais 

anteriormente designados, servindo os Mesários e 

Secretários que pelo Juiz forem nomeados, com a 

antecedência de, pelo menos, 5 (cinco) dias, salvo se a 

anulação for decretada por infração dos §§ 4º e 5º do art. 135; 

VI – as eleições assim realizadas serão apuradas pelo 

Tribunal Regional. 

Art. 202. Da reunião do Tribunal Regional será lavrada ata 

geral, assinada pelos seus membros e da qual constarão: 

I – as Seções apuradas e o número de votos apurados em 

cada uma; 

II – as Seções anuladas, as razões por que o foram e o 

número de votos não apurados; 

III – as Seções onde não tenha havido eleição e os motivos; 

IV – as impugnações apresentadas às Juntas Eleitorais e 

como foram resolvidas; 

V – as Seções em que se vai realizar ou renovar a eleição; 

VI – a votação obtida pelos partidos; 

VII – o quociente eleitoral e o partidário; 

VIII – os nomes dos votados na ordem decrescente dos votos; 

IX – os nomes dos eleitos; 

X – os nomes dos suplentes, na ordem em que devem 

substituir ou suceder. 

§ 1º Na mesma sessão, o Tribunal Regional proclamará os 

eleitos e os respectivos suplentes e marcará a data para a 

expedição solene dos diplomas em sessão pública, salvo 

quanto a Governador e Vice-Governador, se ocorrer a 

hipótese prevista na Emenda Constitucional nº 13. 

 Refere-se à CF/46. CF/88, art. 28, in fine, c.c. o art. 

77, § 3º: hipótese de eleição em segundo turno. 

§ 2º O Vice-Governador e o suplente de Senador, considerar-

se-ão eleitos em virtude da eleição do Governador e do 

Senador com os quais se candidatarem. 

 CF/88, art. 46, § 3º: dois suplentes. 

§ 3º Os candidatos a Governador e Vice-Governador 

somente serão diplomados depois de realizadas as eleições 

suplementares referentes a esses cargos. 

 V. nota ao § 1º deste artigo sobre eleição em 

segundo turno. 

§ 4º Um traslado da ata da sessão, autenticado com a 

assinatura de todos os membros do Tribunal que assinaram 

a ata original, será remetida ao Presidente do Tribunal 

Superior. 

§ 5º O Tribunal Regional comunicará o resultado da eleição 

ao Senado Federal, Câmara dos Deputados e Assembleia 

Legislativa. 

Art. 203. Sempre que forem realizadas eleições de âmbito 

estadual juntamente com eleições para Presidente e Vice-

Presidente da República, o Tribunal Regional desdobrará os 

seus trabalhos de apuração, fazendo tanto para aquelas 

como para esta, uma ata geral. 

§ 1º A Comissão Apuradora deverá, também, apresentar 

relatórios distintos, um dos quais referente apenas às 

eleições presidenciais. 

§ 2º Concluídos os trabalhos da apuração, o Tribunal 

Regional remeterá ao Tribunal Superior os resultados parciais 
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das eleições para Presidente e Vice-Presidente da República, 

acompanhados de todos os papéis que lhe digam respeito. 

Art. 204. O Tribunal Regional julgando conveniente, poderá 

determinar que a totalização dos resultados de cada urna seja 

realizada pela própria Comissão Apuradora. 

Parágrafo único. Ocorrendo essa hipótese serão 

observadas as seguintes regras: 

I – a decisão do Tribunal será comunicada, até 30 (trinta) dias 

antes da eleição aos Juízes Eleitorais, aos Diretórios dos 

partidos e ao Tribunal Superior; 

II – iniciada a apuração os Juízes Eleitorais remeterão ao 

Tribunal Regional, diariamente, sob registro postal ou por 

portador, os mapas de todas as urnas apuradas no dia; 

III – os mapas serão acompanhados de ofício sucinto, que 

esclareça apenas a que Seções correspondem e quantas 

ainda faltam para completar a apuração da Zona; 

IV – havendo sido interposto recurso em relação à urna 

correspondente aos mapas enviados, o Juiz fará constar do 

ofício, em seguida à indicação da Seção, entre parênteses, 

apenas esse esclarecimento: "houve recurso"; 

V – a ata final da Junta não mencionará, no seu texto, a 

votação obtida pelos partidos e candidatos, a qual ficará 

constando dos boletins de apuração do Juízo, que dela 

ficarão fazendo parte integrante; 

VI – cópia autenticada da ata, assinada por todos os que 

assinaram o original, será enviada ao Tribunal Regional na 

forma prevista no art. 184; 

VII – a Comissão Apuradora, à medida em que for recebendo 

os mapas, passará a totalizar os votos, aguardando, porém, 

a chegada da cópia autêntica da ata para encerrar a 

totalização referente a cada Zona; 

VIII – no caso de extravio de mapa o Juiz Eleitoral 

providenciará a remessa de 2ª via, preenchida à vista dos 

Delegados de partido especialmente convocados para esse 

fim e pelos resultados constantes do boletim de apuração que 

deverá ficar arquivado no Juízo. 

 

CAPÍTULO IV 

DA APURAÇÃO NO TRIBUNAL SUPERIOR 

Art. 205. O Tribunal Superior fará a apuração geral das 

eleições para Presidente e Vice-Presidente da República 

pelos resultados verificados pelos Tribunais Regionais em 

cada Estado. 

Art. 206. Antes da realização da eleição o Presidente do 

Tribunal sorteará, dentre os Juízes, o Relator de cada grupo 

de Estados, ao qual serão distribuídos todos os recursos e 

documentos da eleição referentes ao respectivo grupo. 

Art. 207. Recebidos os resultados de cada Estado, e 

julgados os recursos interpostos das decisões dos Tribunais 

Regionais, o Relator terá o prazo de 5 (cinco) dias para 

apresentar seu relatório, com as conclusões seguintes: 

I – os totais dos votos válidos e nulos do Estado; 

II – os votos apurados pelo Tribunal Regional que devem ser 

anulados; 

III – os votos anulados pelo Tribunal Regional que devem ser 

computados como válidos; 

IV – a votação de cada candidato; 

V – o resumo das decisões do Tribunal Regional sobre as 

dúvidas e impugnações, bem como dos recursos que hajam 

sido interpostos para o Tribunal Superior, com as respectivas 

decisões e indicação das implicações sobre os resultados. 

Art. 208. O relatório referente a cada Estado ficará na 

Secretaria do Tribunal, pelo prazo de dois dias, para exame 

dos partidos e candidatos interessados, que poderão 

examinar também os documentos em que ele se baseou e 

apresentar alegações ou documentos sobre o relatório, no 

prazo de 2 (dois) dias. 

Parágrafo único. Findo esse prazo, serão os autos 

conclusos ao Relator, que, dentro em 2 (dois) dias, os 

apresentará a julgamento, que será previamente anunciado. 

Art. 209. Na sessão designada será o feito chamado a 

julgamento de preferência a qualquer outro processo. 

§ 1º Se o relatório tiver sido impugnado, os partidos 

interessados poderão, no prazo de 15 (quinze) minutos, 

sustentar oralmente as suas conclusões. 

§ 2º Se do julgamento resultarem alterações na apuração 

efetuada pelo Tribunal Regional, o acórdão determinará que 

a Secretaria, dentro em 5 (cinco) dias, levante as folhas de 

apuração parcial das Seções cujos resultados tiverem sido 

alterados, bem como o mapa geral da respectiva 

circunscrição, de acordo com as alterações decorrentes do 

julgado, devendo o mapa, após o visto do Relator, ser 

publicado na Secretaria. 

§ 3º A esse mapa admitir-se-á, dentro em 48 (quarenta e oito) 

horas de sua publicação, impugnação fundada em erro de 

conta ou de cálculo, decorrente da própria sentença. 

Art. 210. Os mapas gerais de todas as circunscrições com 

as impugnações, se houver, e a folha de apuração final 

levantada pela Secretaria, serão autuados e distribuídos a um 

Relator-Geral, designado pelo Presidente. 

Parágrafo único. Recebidos os autos, após a audiência do 

Procurador-Geral, o Relator, dentro de 48 (quarenta e oito) 

horas, resolverá as impugnações relativas aos erros de conta 

ou de cálculo, mandando fazer as correções, se for o caso, e 

apresentará, a seguir, o relatório final com os nomes dos 

candidatos que deverão ser proclamados eleitos e os dos 

demais candidatos, na ordem decrescente das votações. 

Art. 211. Aprovada em sessão especial a apuração geral, o 

Presidente anunciará a votação dos candidatos, proclamando 

a seguir eleito Presidente da República o candidato, mais 

votado que tiver obtido maioria absoluta de votos, excluídos, 

para a apuração desta, os em branco e os nulos. 

 CF/88, art. 77, § 2º; e Lei nº 9.504/1997, art. 2º: 

eleição do candidato que obtiver a maioria absoluta 

dos votos, não computados os em branco e os nulos. 

§ 1º O Vice-Presidente considerar-se-á eleito em virtude da 

eleição do Presidente com o qual se candidatar. 

 CF/88, art. 77, § 1º; e Lei nº 9.504/1997, art. 2º, § 4º: 

a eleição do presidente importará a do vice-

presidente com ele registrado. 

§ 2º Na mesma sessão o Presidente do Tribunal Superior 

designará a data para a expedição solene dos diplomas em 

sessão pública. 

Art. 212. Verificando que os votos das Seções anuladas e 

daquelas cujos eleitores foram impedidos de votar, em todo o 

País, poderão alterar a classificação de candidato, ordenará 

o Tribunal Superior a realização de novas eleições. 

§ 1º Essas eleições serão marcadas desde logo pelo 

Presidente do Tribunal Superior e terão lugar no primeiro 

domingo ou feriado que ocorrer após o 15º (décimo quinto) 

dia a contar da data do despacho, devendo ser observado o 

disposto nos nº II a VI do parágrafo único do art. 201. 

§ 2º Os candidatos a Presidente e Vice-Presidente da 

República somente serão diplomados depois de realizadas as 

eleições suplementares referentes a esses cargos. 

Art. 213. Não se verificando a maioria absoluta, o 

Congresso Nacional, dentro de quinze dias após haver 

recebido a respectiva comunicação do Presidente do Tribunal 

Superior Eleitoral, reunir-se-á em sessão pública para se 

manifestar sobre o candidato mais votado, que será 

considerado eleito se, em escrutínio secreto, obtiver metade 

mais um dos votos dos seus membros. 
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 CF/88, art. 77, caput, c.c. o § 3º; e Lei nº 9.504/1997, 

art. 2º, § 1º: eleição direta em segundo turno, no 

último domingo de outubro. 

§ 1º Se não ocorrer a maioria absoluta referida no caput deste 

artigo, renovar-se-á, até 30 (trinta) dias depois, a eleição em 

todo o País, à qual concorrerão os dois candidatos mais 

votados, cujos registros estarão automaticamente 

revalidados. 

§ 2º No caso de renúncia ou morte, concorrerá à eleição 

prevista no parágrafo anterior o substituto registrado pelo 

mesmo partido político ou coligação partidária. 

 CF/88, art. 77, § 4º; e Lei nº 9.504/1997, art. 2º, § 2º: 

habilitação ao segundo turno do candidato 

remanescente mais votado. 

Art. 214. O Presidente e o Vice-Presidente da República 

tomarão posse a 15 (quinze) de março, em sessão do 

Congresso Nacional. 

 CF/88, arts. 82 e 78: posse em 1º de janeiro e em 

sessão do Congresso Nacional, respectivamente. 

Parágrafo único. No caso do § 1º do artigo anterior, a posse 

realizar-se-á dentro de 15 (quinze) dias a contar da 

proclamação do resultado da segunda eleição, expirando, 

porém, o mandato a 15 (quinze) de março do quarto ano. 

 

CAPÍTULO V 

DOS DIPLOMAS 

Art. 215. Os candidatos eleitos, assim como os suplentes, 

receberão diploma assinado pelo Presidente do Tribunal 

Superior, do Tribunal Regional ou da Junta Eleitoral, 

conforme o caso. 

 Res.-TSE nº 19766/1996: possibilidade de 

recebimento do diploma por procurador; 

excepcionalmente, o juiz pode mudar o dia marcado 

para a diplomação, observadas a conveniência e 

oportunidade. 

Parágrafo único. Do diploma deverá constar o nome do 

candidato, a indicação da legenda sob a qual concorreu, o 

cargo para o qual foi eleito ou a sua classificação como 

suplente, e, facultativamente, outros dados a critério do Juiz 

ou do Tribunal. 

Art. 216. Enquanto o Tribunal Superior não decidir o recurso 

interposto contra a expedição do diploma, poderá o 

diplomado exercer o mandato em toda a sua plenitude. 

 Ac.-TSE, de 4.3.2008, no REspe nº 28391; de 

28.6.2006, na MC nº 1833 e Ac.-TSE nºs 1320/2004, 

1277/2003, 21403/2003 e 1049/2002: 

inaplicabilidade deste dispositivo à ação de 

impugnação de mandato eletivo. 

 Ac.-TSE, de 18.6.2009, na AC nº 3237: "O recurso 

contra expedição de diploma não assegura o direito 

ao exercício do mandato eletivo até seu julgamento 

final (art. 216 do CE) se a inviabilidade da 

candidatura estiver confirmada em outro processo". 

Art. 217. Apuradas as eleições suplementares, o Juiz ou o 

Tribunal reverá a apuração anterior, confirmando ou 

invalidando os diplomas que houver expedido. 

Parágrafo único. No caso de provimento, após a 

diplomação, de recurso contra o registro de candidato ou de 

recurso parcial, será também revista a apuração anterior, 

para confirmação ou invalidação de diplomas, observado o 

disposto no § 3º do art. 261. 

Art. 218. O Presidente de Junta ou de Tribunal que diplomar 

militar candidato a cargo eletivo comunicará imediatamente a 

diplomação à autoridade a que o mesmo estiver subordinado, 

para os fins do art. 98. 

 

CAPÍTULO VI 

DAS NULIDADES DA VOTAÇÃO 

Art. 219. Na aplicação da lei eleitoral o Juiz atenderá 

sempre aos fins e resultados a que ela se dirige, abstendo-se 

de pronunciar nulidades sem demonstração de prejuízo. 

Parágrafo único. A declaração de nulidade não poderá ser 

requerida pela parte que lhe deu causa nem a ela aproveitar. 

Art. 220. É nula a votação: 

I – quando feita perante Mesa não nomeada pelo Juiz 

Eleitoral, ou constituída com ofensa à letra da lei; 

II – quando efetuada em folhas de votação falsas; 

III – quando realizada em dia, hora, ou local diferentes do 

designado ou encerrada antes das 17 horas; 

IV – quando preterida formalidade essencial do sigilo dos 

sufrágios; 

 Ac.-TSE, de 2.9.2010, no PA nº 108906: cômputo, 

na urna eletrônica, de um único voto, ainda que isso 

implique, em tese, o afastamento do sigilo. 

V – quando a Seção Eleitoral tiver sido localizada com 

infração do disposto nos §§ 4º e 5º do art. 135. 

 Inciso acrescido pelo art. 45 da Lei nº 4.961/1966; 

anteriormente, com a mesma redação, constituía ele 

o inciso I do art. 221. 

Parágrafo único. A nulidade será pronunciada quando o 

órgão apurador conhecer do ato ou dos seus efeitos e a 

encontrar provada, não lhe sendo lícito supri-la, ainda que 

haja consenso das partes. 

Art. 221. É anulável a votação: 

I – quando houver extravio de documento reputado essencial; 

II – quando for negado ou sofrer restrição o direito de 

fiscalizar, e o fato constar da ata ou de protesto interposto, 

por escrito, no momento; 

III – quando votar, sem as cautelas do art. 147, § 2º: 

a) eleitor excluído por sentença não cumprida por ocasião da 

remessa das folhas individuais de votação à Mesa, desde que 

haja oportuna reclamação de partido; 

b) eleitor de outra Seção, salvo a hipótese do art. 145; 

c) alguém com falsa identidade em lugar do eleitor chamado. 

 Revogado o primitivo inciso I, e renumerados os 

demais incisos, pelo art. 46 da Lei nº 4.961/1966; o 

inciso I passou a constituir o inciso V do art. 220. 

 V., também, art. 72, parágrafo único, deste código. 

 Ac.-TSE, de 6.3.2007, no REspe nº 25556 e, de 

26.10.1999, no REspe nº 14998: a impugnação 

relativa à identidade do eleitor deve ser feita no 

momento da votação, sob pena de preclusão. 

Art. 222. É também anulável a votação, quando viciada de 

falsidade, fraude, coação, uso de meios de que trata o art. 

237, ou emprego de processo de propaganda ou captação de 

sufrágios vedado por lei. 

 Parágrafos 1º e 2º revogados pelo art. 47 da Lei nº 

4.961/1966. 

 Ac.-TSE, de 18.12.2007, no MS nº 3649: "Os arts. 

222 e 224 devem ser interpretados de modo que as 

normas nele contidas se revistam de maior eficácia 

[...] para contemplar, também, a hipótese dos votos 

atribuídos aos cassados em AIME para declará-los 

nulos, ante a descoberta superveniente de que a 

vontade manifestada nas urnas não foi livre". V., 

também, décima segunda nota ao art. 224 deste 

código. 

Art. 223. A nulidade de qualquer ato, não decretada de 

ofício pela Junta, só poderá ser arguida quando de sua 

prática, não mais podendo ser alegada, salvo se a arguição 

se basear em motivo superveniente ou de ordem 

constitucional. 
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§ 1º Se a nulidade ocorrer em fase na qual não possa ser 

alegada no ato, poderá ser arguida na primeira oportunidade 

que para tanto se apresente. 

§ 2º Se se basear em motivo superveniente deverá ser 

alegada imediatamente, assim que se tornar conhecida, 

podendo as razões do recurso ser aditadas no prazo de 2 

(dois) dias. 

§ 3º A nulidade de qualquer ato, baseada em motivo de ordem 

constitucional, não poderá ser conhecida em recurso 

interposto fora do prazo. Perdido o prazo numa fase própria, 

só em outra que se apresentar poderá ser arguida. 

 Parágrafo com redação dada pelo art. 48 da Lei nº 

4.961/1966. 

Art. 224. Se a nulidade atingir a mais de metade dos votos 

do País nas eleições presidenciais, do Estado nas eleições 

federais e estaduais ou do Município nas eleições municipais, 

julgar-se-ão prejudicadas as demais votações e o Tribunal 

marcará dia para nova eleição dentro do prazo de 20 (vinte) 

a 40 (quarenta) dias. 

 CF/88, art. 77, §§ 2º e 3º, c.c. os arts. 28 e 29, II: 

votos nulos e em branco não computados para o 

cálculo da maioria nas eleições de presidente da 

República e vice-presidente da República, 

governador e vice-governador, e prefeito e vice-

prefeito de municípios com mais de 200 mil eleitores. 

 AgR-REspe nº 14760, de 10.12.2015: enseja a 

invalidade da eleição suplementar, em face da sua 

natureza derivada, decisão de tribunal regional que 

afasta cassação de diplomas dos vencedores da 

eleição ordinária para prefeito e vice-prefeito. 

 Ac.-TSE de 11.10.2011, no MS nº 162058: ausente 

disposição específica na lei orgânica municipal 

sobre a modalidade da eleição suplementar; 

eleições diretas devem ser realizadas, ainda que a 

dupla vacância dos cargos de prefeito e vice-prefeito 

se dê no segundo biênio da legislatura. 

 Ac.-TSE, de 12.5.2011, no AgR-MS nº 57264: 

possibilidade de, no caso de renovação de eleição, 

haver redução de prazos relacionados à propaganda 

eleitoral, às convenções partidárias e à 

desincompatibilização, de forma a atender ao 

disposto neste artigo; vedação da mitigação de 

prazos processuais relacionados às garantias 

constitucionais da ampla defesa e do devido 

processo legal. 

 Ac.-TSE, de 11.11.2010, no REspe nº 303157: 

incidência do art. 14, § 7º, da CF/88, sem mitigação, 

sobre a condição de todos os postulantes aos cargos 

postos em disputa, mesmo em se tratando de 

eleição suplementar. 

 Ac.-TSE, de 18.5.2010, no REspe nº 36043 

(renovação da eleição); e Ac.-TSE, de 4.5.2010, no 

AgR-REspe nº 3919571 (eleição suplementar): o 

exame da aptidão de candidatura deve ocorrer no 

momento do novo pedido de registro, não se levando 

em conta a situação anterior do candidato na eleição 

anulada, a menos que ele tenha dado causa à 

anulação. 

 Ac.-TSE nºs 13185/1992, 2624/1998, 3113/2003 e 

Ac.-STF, de 2.10.1998, no RMS nº 23234: não há 

incompatibilidade entre este artigo e o art. 77, § 2º, 

da CF/88. 

 Ac.-TSE, de 29.6.2006, no MS nº 3438 e, de 

5.12.2006, no REspe nº 25585: "Para fins de 

aplicação do art. 224 do Código Eleitoral, não se 

somam aos votos anulados em decorrência da 

prática de captação ilícita de sufrágio os votos nulos 

por manifestação apolítica de eleitores". Res.-TSE 

nº 22992/2008: "Os votos dados a candidatos cujos 

registros encontravam-se sub judice, tendo sido 

confirmados como nulos, não se somam, para fins 

de novas eleições (art. 224, CE), aos votos nulos 

decorrentes de manifestação apolítica do eleitor". 

 Ac.-TSE, de 29.6.2006, no MS nº 3438: 

impossibilidade de conhecimento, de ofício, da 

matéria tratada neste dispositivo, ainda que de 

ordem pública. 

 Ac.-TSE, de 4.5.2010, no AgR-REspe nº 3919571: a 

renovação da eleição reabre todo o processo 

eleitoral e constitui novo pleito, de nítido caráter 

autônomo. Ac.-TSE, de 1º.7.2009, no MS nº 4228: 

"Cuidando-se de renovação das eleições, com base 

no art. 224 do CE, devem ser considerados os 

eleitores constantes do cadastro atual". Ac.-TSE, de 

4.3.2008, no MS nº 3709: observância do prazo 

mínimo de um ano de filiação partidária ainda que na 

renovação da eleição tratada neste dispositivo. 

 Ac.-TSE, de 10.9.2013, no REspe nº 757; de 

20.10.2009, no REspe nº 35796; de 2.8.2007, no 

REspe nº 28116; de 12.6.2007, no REspe nº 26140 

e, de 14.2.2006, no MS nº 3413: impossibilidade de 

participação, na renovação do pleito, do candidato 

que deu causa à nulidade da eleição anterior. 

 Ac.-TSE, de 1º.7.2013, no MS nº 17886 e, de 

4.9.2008, no MS nº 3757: no caso da aplicação deste 

artigo, o presidente do Legislativo Municipal é o 

único legitimado a assumir a chefia do Executivo 

Municipal interinamente, até a realização do novo 

pleito. 

 Ac.-TSE, de 2.9.2008, no Ag nº 8055 e, de 

18.12.2007, no MS nº 3649: incidência do art. 224 

do CE/65 em sede de ação de impugnação de 

mandato eletivo. 

 Res.-TSE nº 23280/2010: "Estabelece instruções 

para a marcação de eleições suplementares"; Res.-

TSE nº 23332/2010: "Dispõe sobre a realização de 

eleições suplementares em anos eleitorais." 

§ 1º Se o Tribunal Regional na área de sua competência, 

deixar de cumprir o disposto neste artigo, o Procurador 

Regional levará o fato ao conhecimento do Procurador-Geral, 

que providenciará junto ao Tribunal Superior para que seja 

marcada imediatamente nova eleição. 

§ 2º Ocorrendo qualquer dos casos previstos neste Capítulo 

o Ministério Público promoverá, imediatamente, a punição 

dos culpados. 

§ 3º A decisão da Justiça Eleitoral que importe o 

indeferimento do registro, a cassação do diploma ou a perda 

do mandato de candidato eleito em pleito majoritário acarreta, 

após o trânsito em julgado, a realização de novas eleições, 

independentemente do número de votos anulados. 

 Parágrafo 3º acrescido pelo art. 4º da Lei nº 

13.165/2015. 

§ 4º A eleição a que se refere o § 3º correrá a expensas da 

Justiça Eleitoral e será: 

I – indireta, se a vacância do cargo ocorrer a menos de seis 

meses do final do mandato; 

II – direta, nos demais casos. 

 Parágrafo 4º e incisos I e II acrescidos pelo art. 4º da 

Lei nº 13.165/2015. 

 

CAPÍTULO VII 

DO VOTO NO EXTERIOR 

Art. 225. Nas eleições para Presidente e Vice-Presidente da 

República poderá votar o eleitor que se encontrar no Exterior. 
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§ 1º Para esse fim, serão organizadas Seções Eleitorais, nas 

sedes das Embaixadas e Consulados-Gerais. 

§ 2º Sendo necessário instalar duas ou mais Seções poderá 

ser utilizado local em que funcione serviço do governo 

brasileiro. 

 Ac.-TSE, de 1º.8.2014, no PA nº 58473: autorização, 

em caráter excepcional, de instalação de seções 

eleitorais em localidades diversas de embaixadas e 

repartições consulares. 

Art. 226. Para que se organize uma Seção Eleitoral no 

Exterior é necessário que na circunscrição sob a jurisdição da 

Missão Diplomática ou do Consulado-Geral haja um mínimo 

de 30 (trinta) eleitores inscritos. 

Parágrafo único. Quando o número de eleitores não atingir 

o mínimo previsto no parágrafo anterior, os eleitores poderão 

votar na Mesa Receptora mais próxima, desde que localizada 

no mesmo País, de acordo com a comunicação que lhes for 

feita. 

Art. 227. As Mesas Receptoras serão organizadas pelo 

Tribunal Regional do Distrito Federal mediante proposta dos 

Chefes de Missão e Cônsules-Gerais, que ficarão investidos, 

no que for aplicável, das funções administrativas de Juiz 

Eleitoral. 

Parágrafo único. Será aplicável às Mesas Receptoras o 

processo de composição e fiscalização partidária vigente para 

as que funcionam no Território nacional. 

Art. 228. Até 30 (trinta) dias antes da realização da eleição 

todos os brasileiros eleitores, residentes no estrangeiro, 

comunicarão à sede da Missão Diplomática ou ao Consulado-

Geral, em carta, telegrama ou qualquer outra via, a sua 

condição de eleitor e sua residência. 

§ 1º Com a relação dessas comunicações e com os dados do 

registro consular, serão organizadas as folhas de votação, e 

notificados os eleitores da hora e local da votação. 

§ 2º No dia da eleição só serão admitidos a votar os que 

constem da folha de votação e os passageiros e tripulantes 

de navios e aviões de guerra e mercantes que, no dia, 

estejam na sede das Seções Eleitorais. 

Art. 229. Encerrada a votação, as urnas serão enviadas 

pelos Cônsules-Gerais às sedes das Missões Diplomáticas. 

Estas as remeterão, pela mala diplomática, ao Ministério das 

Relações Exteriores, que delas fará entrega ao Tribunal 

Regional Eleitoral do Distrito Federal, a quem competirá a 

apuração dos votos e julgamento das dúvidas e recursos que 

hajam sido interpostos. 

Parágrafo único. Todo o serviço de transporte do material 

eleitoral será feito por via aérea. 

Art. 230. Todos os eleitores que votarem no Exterior terão 

os seus títulos apreendidos pela Mesa Receptora. 

Parágrafo único. A todo eleitor que votar no Exterior será 

concedido comprovante para a comunicação legal ao Juiz 

Eleitoral de sua Zona. 

Art. 231. Todo aquele que, estando obrigado a votar, não o 

fizer, fica sujeito, além das penalidades previstas para o 

eleitor que não vota no território nacional, à proibição de 

requerer qualquer documento perante a repartição 

diplomática a que estiver subordinado, enquanto não 

se justificar. 

 V. art. 7º deste código. 

 Lei nº 6.091/1974, art. 16, § 2º, e Res.-TSE nº 

21538/2003, art. 80, § 1º: prazo de 30 dias para 

justificação, contado da entrada do eleitor no país. 

Art. 232. Todo o processo eleitoral realizado no estrangeiro 

fica diretamente subordinado ao Tribunal Regional do Distrito 

Federal. 

 Ac.-TSE, de 27.5.2014, na Cta nº 11794: o voto no 

exterior somente é permitido aos brasileiros 

residentes no estrangeiro que realizem a inscrição 

perante a Zona Eleitoral do Exterior (Zona ZZ), sob 

a jurisdição do TRE/DF. 

Art. 233. O Tribunal Superior Eleitoral e o Ministério das 

Relações Exteriores baixarão as instruções necessárias e 

adotarão as medidas adequadas para o voto no Exterior. 

 Res.-TSE nº 20573/2000: procedimentos a serem 

adotados pelas missões diplomáticas e repartições 

consulares em situações de interesse da Justiça 

Eleitoral. 

 Ac.-STF, de 30.9.2010, na ADI nº 4.467: liminar 

concedida para, mediante interpretação conforme, 

reconhecer que somente a ausência de documento 

oficial de identidade, com fotografia, trará obstáculo 

ao exercício do direito de voto. 

 Ac.-TSE, de 2.9.2010, no PA nº 245835: cabimento 

do uso do passaporte no dia da votação para fins de 

identificação do eleitor. 

Art. 233-A. Aos eleitores em trânsito no território nacional é 

assegurado o direito de votar para Presidente da República, 

Governador, Senador, Deputado Federal, Deputado Estadual 

e Deputado Distrital em urnas especialmente instaladas nas 

capitais e nos Municípios com mais de cem mil eleitores. 

 Caput com redação dada pelo art. 4º da Lei nº 

13.165/2015. 

§ 1º O exercício do direito previsto neste artigo sujeita-se à 

observância das regras seguintes: 

I – para votar em trânsito, o eleitor deverá habilitar-se perante 

a Justiça Eleitoral no período de até quarenta e cinco dias da 

data marcada para a eleição, indicando o local em que 

pretende votar; 

II – aos eleitores que se encontrarem fora da unidade da 

Federação de seu domicílio eleitoral somente é assegurado o 

direito à habilitação para votar em trânsito nas eleições para 

Presidente da República; 

III – os eleitores que se encontrarem em trânsito dentro da 

unidade da Federação de seu domicílio eleitoral poderão 

votar nas eleições para Presidente da República, 

Governador, Senador, Deputado Federal, Deputado Estadual 

e Deputado Distrital. 

 Parágrafo 1º e incisos I a III acrescidos pelo art. 4º 

da Lei nº 13.165/2015. 

§ 2º Os membros das Forças Armadas, os integrantes dos 

órgãos de segurança pública a que se refere o art. 144 da 

Constituição Federal, bem como os integrantes das guardas 

municipais mencionados no § 8º do mesmo art. 144, poderão 

votar em trânsito se estiverem em serviço por ocasião das 

eleições. 

 Parágrafo 2º acrescido pelo art. 4º da Lei nº 

13.165/2015. 

§ 3º As chefias ou comandos dos órgãos a que estiverem 

subordinados os eleitores mencionados no § 2º enviarão 

obrigatoriamente à Justiça Eleitoral, em até quarenta e cinco 

dias da data das eleições, a listagem dos que estarão em 

serviço no dia da eleição com indicação das seções eleitorais 

de origem e destino. 

 Parágrafo 3º acrescido pelo art. 4º da Lei nº 

13.165/2015. 

§ 4º Os eleitores mencionados no § 2º, uma vez habilitados 

na forma do § 3º, serão cadastrados e votarão nas seções 

eleitorais indicadas nas listagens mencionadas no § 3º 

independentemente do número de eleitores do Município. 

 Parágrafo 4º acrescido pelo art. 4º da Lei nº 

13.165/2015. 
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PARTE QUINTA 

DISPOSIÇÕES VÁRIAS 

 

TÍTULO I 

DAS GARANTIAS ELEITORAIS 

Art. 234. Ninguém poderá impedir ou embaraçar o exercício 

do sufrágio. 

 V. art. 297 deste código. 

Art. 235. O Juiz Eleitoral, ou o Presidente da Mesa 

Receptora, pode expedir salvo-conduto com a cominação de 

prisão por desobediência até 5 (cinco) dias, em favor do 

eleitor que sofrer violência, moral ou física, na sua liberdade 

de votar, ou pelo fato de haver votado. 

Parágrafo único. A medida será válida para o período 

compreendido entre 72 (setenta e duas) horas antes até 48 

(quarenta e oito) horas depois do pleito. 

Art. 236. Nenhuma autoridade poderá, desde 5 (cinco) dias 

antes e até 48 (quarenta e oito) horas depois do 

encerramento da eleição, prender ou deter qualquer eleitor, 

salvo em flagrante delito ou em virtude de sentença criminal 

condenatória por crime inafiançável, ou, ainda, por 

desrespeito a salvo-conduto. 

§ 1º Os membros das Mesas Receptoras e os Fiscais de 

partido, durante o exercício de suas funções, não poderão 

ser, detidos ou presos, salvo o caso de flagrante delito; da 

mesma garantia gozarão os candidatos desde 15 (quinze) 

dias antes da eleição. 

§ 2º Ocorrendo qualquer prisão o preso será imediatamente 

conduzido à presença do Juiz competente que, se verificar a 

ilegalidade da detenção, a relaxará e promoverá a 

responsabilidade do coator. 

Art. 237. A interferência do poder econômico e o desvio ou 

abuso do poder de autoridade, em desfavor da liberdade do 

voto, serão coibidos e punidos. 

 LC nº 64/1990, art. 22 e seguintes: representação 

por uso indevido, desvio ou abuso do poder 

econômico ou do poder de autoridade; e Lei nº 

9.504/1997, arts. 73, 75 e 77: condutas vedadas aos 

agentes públicos em campanha eleitoral; art. 74: 

abuso de autoridade. CF/88, art. 14, § 10: ação de 

impugnação de mandato eletivo. 

§ 1º O eleitor é parte legítima para denunciar os culpados e 

promover-lhes a responsabilidade, e a nenhum servidor 

público, inclusive de autarquia, de entidade paraestatal e de 

sociedade de economia mista, será lícito negar ou retardar 

ato de ofício tendente a esse fim. 

§ 2º Qualquer eleitor ou partido político poderá se dirigir ao 

Corregedor-Geral ou Regional, relatando fatos e indicando 

provas, e pedir abertura de investigação para apurar uso 

indevido do poder econômico, desvio ou abuso do poder de 

autoridade, em benefício de candidato ou de partido político. 

 Ac.-TSE, de 9.8.2011, nos ED-Rp nº 317632 e, de 

21.9.2006, no AgR-Rp nº 963: o mero eleitor não é 

parte legítima para ajuizar pedido de abertura de 

investigação judicial, considerados os limites 

impostos pelo art. 22 da LC nº 64/1990. 

§ 3º O Corregedor, verificada a seriedade da denúncia 

procederá ou mandará proceder a investigações, regendo-se 

estas, no que lhes for aplicável, pela Lei nº 1.579 de 

18/03/1952. 

 LC nº 64/1990, arts. 21 e 22: procedimento para 

apuração do uso indevido, desvio ou abuso do poder 

econômico ou do poder de autoridade, em benefício 

de candidato ou partido político. 

 A Lei nº 1.579/1952, que "Dispõe sobre as 

comissões parlamentares de inquérito", trata do 

cumprimento de diligências, convocações, tomada 

de depoimentos, inquirição de testemunhas, 

requisições e apresentação de conclusões. 

Art. 238. É proibida, durante o ato eleitoral, a presença de 

força pública no edifício em que funcionar Mesa Receptora, 

ou nas imediações, observado o disposto no art. 141. 

Art. 239. Aos partidos políticos é assegurada a prioridade 

postal durante os 60 (sessenta) dias anteriores à realização 

das eleições, para remessa de material de propaganda de 

seus candidatos registrados. 

 V. art. 338 deste código. 

(...) 

 

TÍTULO III 

DOS RECURSOS 

 

CAPÍTULO II 

DOS RECURSOS PERANTE AS JUNTAS E JUÍZOS 

ELEITORAIS 

Art. 265. Dos atos, resoluções ou despachos dos Juízes ou 

Juntas Eleitorais caberá recurso para o Tribunal Regional. 

 Ac.-TSE, de 17.4.2007, no REspe nº 25756: 

descabimento do recurso inominado contra decisão 

interlocutória. 

Parágrafo único. Os recursos das decisões das Juntas serão 

processados na forma estabelecida pelos arts. 169 e 

seguintes. 

Art. 266. O recurso independerá de termo e será interposto 

por petição devidamente fundamentada, dirigida ao Juiz 

Eleitoral e acompanhada, se o entender o recorrente, de 

novos documentos. 

Parágrafo único. Se o recorrente se reportar a coação, 

fraude, uso de meios de que trata o art. 237 ou emprego de 

processo de propaganda ou captação de sufrágios vedada 

por lei, dependentes de prova a ser determinada pelo 

Tribunal, bastar-lhe-á indicar os meios a elas conducentes. 

 Parágrafo acrescido pelo art. 52 da Lei nº 

4.961/1966. 

Art. 267. Recebida a petição, mandará o Juiz intimar o 

recorrido para ciência do recurso, abrindo-se-lhe vista dos 

autos a fim de, em prazo igual ao estabelecido para a sua 

interposição, oferecer razões, acompanhadas ou não de 

novos documentos. 

§ 1º A intimação se fará pela publicação da notícia da vista no 

jornal que publicar o expediente da Justiça Eleitoral, onde 

houver, e nos demais lugares, pessoalmente pelo Escrivão, 

independente de iniciativa do recorrente. 

 Lei nº 10.842/2004, art. 4º, caput: as atribuições da 

escrivania eleitoral passaram a ser exercidas 

privativamente pelo chefe de cartório eleitoral. 

§ 2º Onde houver jornal oficial, se a publicação não ocorrer 

no prazo de 3 dias, a intimação se fará pessoalmente ou na 

forma prevista no parágrafo seguinte. 

§ 3º Nas Zonas em que se fizer intimação pessoal, se não for 

encontrado o recorrido dentro de 48 horas, a intimação se fará 

por edital afixado no foro, no local de costume. 

§ 4º Todas as citações e intimações serão feitas na forma 

estabelecida neste artigo. 

§ 5º Se o recorrido juntar novos documentos, terá o recorrente 

vista dos autos por 48 horas para falar sobre os mesmos, 

contado o prazo na forma deste artigo. 

§ 6º Findos os prazos a que se referem os parágrafos 

anteriores, o Juiz Eleitoral fará, dentro de 48 horas, subir os 

autos ao Tribunal Regional com a sua resposta e os 

documentos em que se fundar, sujeito à multa de 10% 

do salário mínimo regional por dia de retardamento, salvo se 

entender de reformar a sua decisão. 
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 Parágrafo com redação dada pelo art. 53 da Lei nº 

4.961/1966. 

 V. CF/88, art. 7º, IV: vedação da vinculação do 

salário mínimo para qualquer fim; Res.-TSE nº 

21538/2003, art. 85: indica a base de cálculo para 

aplicação das multas previstas pelo Código Eleitoral 

e por leis conexas; art. 80, § 4º: estabelece o 

percentual mínimo de 3% e o máximo de 10% do 

valor indicado pelo art. 85 para arbitramento da 

multa pelo não exercício do voto; Lei nº 10.522/2002, 

art. 29: extingue a Ufir e adota como seu último valor 

o do dia 1º de janeiro de 1997, correspondente a 

R$1,0641. 

§ 7º Se o Juiz reformar a decisão recorrida, poderá o 

recorrido, dentro de 3 dias, requerer suba o recurso como se 

por ele interposto. 

 Ac.-TSE, de 10.3.2015, no RMS nº 5698: o juízo de 

retratação previsto nesse dispositivo prescinde de 

pedido expresso da parte recorrente e 

consubstancia exceção ao princípio da 

inalterabilidade da decisão na Justiça Eleitoral. 

 

CAPÍTULO III 

DOS RECURSOS NOS TRIBUNAIS REGIONAIS 

Art. 268. No Tribunal Regional nenhuma alegação escrita 

ou nenhum documento poderá ser oferecido por qualquer das 

partes, salvo o disposto no art. 270. 

 Artigo com redação dada pelo art. 54 da Lei nº 

4.961/1966. 

 Súm.-TSE nº 3/1992: possibilidade de juntada de 

documento com o recurso ordinário em processo de 

registro de candidatos quando o juiz não abre prazo 

para suprimento de defeito de instrução do pedido. 

Art. 269. Os recursos serão distribuídos a um Relator em 24 

horas e na ordem rigorosa da antiguidade dos respectivos 

membros, esta última exigência sob pena de nulidade de 

qualquer ato ou decisão do Relator ou do Tribunal. 

§ 1º Feita a distribuição, a Secretaria do Tribunal abrirá vista 

dos autos à Procuradoria Regional, que deverá emitir parecer 

no prazo de 5 dias. 

§ 2º Se a Procuradoria não emitir parecer no prazo fixado, 

poderá a parte interessada requerer a inclusão do processo 

na pauta, devendo o Procurador, nesse caso, proferir parecer 

oral na assentada do julgamento. 

Art. 270. Se o recurso versar sobre coação, fraude, uso de 

meios de que trata o art. 237, ou emprego de processo de 

propaganda ou captação de sufrágios vedado por lei 

dependente de prova indicada pelas partes ao interpô-lo ou 

ao impugná-lo, o Relator no Tribunal Regional deferi-la-á em 

24 horas da conclusão, realizando-se ela no prazo 

improrrogável de 5 dias. 

 Caput com redação dada pelo art. 55 da Lei nº 

4.961/1966. 

 Ac.-TSE, de 19.6.2008, no Ag nº 8062 e, de 

6.3.2007, no REspe nº 26041: "No recurso contra a 

diplomação, basta ao recorrente apresentar prova 

suficiente ou indicar, no momento da interposição do 

recurso, as que pretende ver produzidas, nos termos 

do art. 270 do Código Eleitoral. Não se exige a 

produção da prova e a apuração dos fatos em autos 

apartados".  

§ 1º Admitir-se-ão como meios de prova para apreciação pelo 

Tribunal as justificações e as perícias processadas perante o 

Juiz Eleitoral da Zona, com citação dos partidos que 

concorreram ao pleito e do representante do Ministério 

Público. 

§ 2º Indeferindo o Relator a prova serão os autos, a 

requerimento do interessado, nas 24 horas seguintes, 

presentes à primeira sessão do Tribunal, que deliberará a 

respeito. 

§ 3º Protocoladas as diligências probatórias, ou com a 

juntada das justificações ou diligências, a Secretaria do 

Tribunal abrirá, sem demora, vista dos autos, por 24 horas, 

seguidamente, ao recorrente e ao recorrido para dizerem a 

respeito. 

§ 4º Findo o prazo acima, serão os autos conclusos ao 

Relator. 

 Parágrafos 1º a 4º acrescidos pelo art. 55 da Lei nº 

4.961/1966. 

Art. 271. O Relator devolverá os autos à Secretaria no 

prazo, improrrogável de 8 dias para, nas 24 horas seguintes, 

ser o caso incluído na pauta de julgamento do Tribunal. 

 Ac.-TSE, de 5.6.2012, no AgR-REspe nº 392368: a 

ausência de publicação de pauta de julgamento na 

imprensa oficial acarreta a nulidade do feito por 

cerceamento de defesa. 

§ 1º Tratando-se de recurso contra a expedição de diploma, 

os autos, uma vez devolvidos pelo Relator, serão conclusos 

ao Juiz imediato em antiguidade como revisor, o qual deverá 

devolvê-los em 4 dias. 

§ 2º As pautas serão organizadas com um número de 

processos que possam ser realmente julgados, obedecendo-

se rigorosamente à ordem da devolução dos mesmos à 

Secretaria pelo Relator, ou revisor, nos recursos contra a 

expedição de diploma, ressalvadas as preferências 

determinadas pelo Regimento do Tribunal. 

Art. 272. Na sessão do julgamento, uma vez feito o relatório 

pelo Relator, cada uma das partes poderá, no prazo 

improrrogável de 10 minutos, sustentar oralmente as suas 

conclusões. 

Parágrafo único. Quando se tratar de julgamento de 

recursos contra a expedição de diploma, cada parte terá 20 

minutos para sustentação oral. 

Art. 273. Realizado o julgamento, o Relator, se vitorioso, ou 

o Relator designado para redigir o acórdão, apresentará a 

redação deste, o mais tardar, dentro em 5 dias. 

§ 1º O acórdão conterá uma síntese das questões debatidas 

e decididas. 

§ 2º Sem prejuízo do disposto no parágrafo anterior, se o 

Tribunal dispuser de serviço taquigráfico, serão juntas ao 

processo as notas respectivas. 

Art. 274. O acórdão, devidamente assinado, será publicado, 

valendo como tal a inserção da sua conclusão no órgão 

oficial. 

§ 1º Se o órgão oficial não publicar o acórdão no prazo de 3 

(três) dias, as partes serão intimadas pessoalmente e, se não 

forem encontradas no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, a 

intimação se fará por edital afixado no Tribunal, no local de 

costume. 

 Ac.-TSE, de 20.3.2014, no AgR-AI nº 150622: 

inaplicabilidade deste parágrafo quando o acórdão 

for publicado nos termos da Lei nº 11.419/2006, que 

trata da comunicação eletrônica dos atos 

processuais. 

§ 2º O disposto no parágrafo anterior aplicar-se-á a todos os 

casos de citação ou intimação. 

Art. 275. São admissíveis embargos de declaração nas 

hipóteses previstas no Código de Processo Civil. 

 Caput com redação dada pelo art. 1.067 da Lei nº 

13.105/2015. 

 V. Lei nº 13.105/2015, art. 1.022: hipóteses de 

cabimento. 



 

26 
 

 Ac.-TSE, de 10.4.2007, no REspe nº 25030: "Deixar 

o acórdão, em embargos declaratórios, de se 

pronunciar sobre alegação de contradição, quando 

aguarda manifestação do dominus litis acerca da 

instauração, ou não, da ação penal, não caracteriza 

insuficiência de fundamentação". 

 Ac.-TSE, de 16.4.2015, no REspe nº 166034 e, de 

13.8.2013, no Respe nº 13068: cabe à parte 

identificar precisamente qual vício não  teria sido 

sanado e sua relevância para o deslinde da causa, 

não sendo suficientes alegações genéricas.   

 Ac.-TSE, de 14.6.2012, nos ED-PC nº 54581: a 

contradição interna, que ocorre entre as proposições 

e conclusões do próprio julgado, autoriza o 

acolhimento dos embargos. Ac.-TSE, de 5.6.2012, 

nos ED-AgR-AI nº 10301: "A contradição que 

autoriza a oposição dos embargos é a que existe 

entre os fundamentos do julgado e sua conclusão e 

não entre aqueles e as teses recursais."  

§ 1º Os embargos de declaração serão opostos no prazo de 

3 (três) dias, contado da data de publicação da decisão 

embargada, em petição dirigida ao juiz ou relator, com a 

indicação do ponto que lhes deu causa. 

§ 2º Os embargos de declaração não estão sujeitos a 

preparo. 

§ 3º O juiz julgará os embargos em 5 (cinco) dias. 

§ 4º Nos tribunais:  

I – o relator apresentará os embargos em mesa na sessão 

subsequente, proferindo voto; 

II – não havendo julgamento na sessão referida no inciso I, 

será o recurso incluído em pauta; 

III – vencido o relator, outro será designado para lavrar o 

acórdão. 

 Parágrafos 1º ao 4º com redação dada pelo art. 

1.067 da Lei nº 13.105/2015. 

§ 5º Os embargos de declaração interrompem o prazo para a 

interposição de recurso. 

§ 6º Quando manifestamente protelatórios os embargos de 

declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, 

condenará o embargante a pagar ao embargado multa não 

excedente a 2 (dois) salários-mínimos. 

§ 7º Na reiteração de embargos de declaração 

manifestamente protelatórios, a multa será elevada a até 10 

(dez) salários-mínimos.  

 Parágrafos 5º ao 7º acrescidos pelo art. 1.067 da Lei 

nº 13.105/2015. 

Art. 276. As decisões dos Tribunais Regionais são 

terminativas, salvo os casos seguintes em que cabe recurso 

para o Tribunal Superior: 

 CF/88, art. 121, § 4º: "Das decisões dos tribunais 

regionais eleitorais somente caberá recurso quando: 

I – forem proferidas contra disposição expressa 

desta Constituição ou de lei; II – ocorrer divergência 

na interpretação de lei entre dois ou mais tribunais 

eleitorais; III – versarem sobre inelegibilidade ou 

expedição de diplomas nas eleições federais ou 

estaduais; IV – anularem diplomas ou decretarem a 

perda de mandatos eletivos federais ou estaduais; V 

– denegarem habeas corpus, mandado de 

segurança, habeas data ou mandado de injunção". 

 Ac.-TSE, de 1º.9.2011, no AgR-AI nº 286893: 

recurso extraordinário contra acórdão de TRE 

constitui erro grosseiro e inviabiliza a aplicação do 

princípio da fungibilidade recursal. Ac.-STF, de 

18.12.95, no Ag nº 164.491; Ac.-TSE nºs 4661/2004, 

5664/2005 e Ac.-TSE, de 23.6.2005, no Ag nº 5117: 

descabimento de recurso extraordinário contra 

acórdão de TRE; cabe recurso para o TSE, mesmo 

que se discuta matéria constitucional. Ac.-TSE nº 

5117/2005: não se aplica a regra de interposição 

simultânea de recurso especial e extraordinário. 

 Incompetência do Tribunal Superior Eleitoral para 

apreciar recurso contra decisão de natureza 

estritamente administrativa proferida pelos tribunais 

regionais: Ac.-TSE, de 22.2.2007, nos REspe nºs 

25416 e 25434 (concessão de auxílio-alimentação e 

auxílio-creche); Ac.-TSE, de 22.2.2007, no REspe nº 

25836 (alteração de função de confiança); Ac.-TSE 

nºs 10/1996 e 12644/1997: "Competência do TSE 

para apreciar recurso contra decisão judicial de 

Tribunal Regional sobre matéria administrativa não 

eleitoral". 

I – especial: 

 V. § 6º do art. 30 da Lei nº 9.504/1997. 

 Ac.-TSE, de 9.11.2006, no REspe nº 26171: a 

interposição de REspe e de RE deve ser feita em 

peças recursais distintas, nos termos do art. 541 do 

CPC (Lei nº 5.869/1973). 

 Ac.-TSE, de 4.11.2010, no AgR-REspe 340044: não 

equiparação de recurso especial a recurso ordinário 

em razão de o primeiro julgamento do requerimento 

de registro de candidatura ter sido realizado por 

TRE. 

 Ac-TSE, de 28.10.2010, no AgR-RO nº 89490: 

incumbe à da parte comprovar a tempestividade do 

recurso especial no momento de sua interposição. 

 Ac.-TSE, de 8.2.2011, no AgR-AI nº 12139: 

cabimento de recurso especial somente contra 

decisão judicial, ainda que o processo cuide de 

matéria administrativa. 

a) quando forem proferidas contra expressa disposição de lei; 

 Ac.-TSE, de 3.11.2010, no AgR-RESPE nº 403877: 

enunciado de súmula de tribunal superior não se 

equipara a lei federal para fins de interposição de 

recurso especial. 

b) quando ocorrer divergência na interpretação de lei entre 

dois ou mais Tribunais Eleitorais; 

 Ac.-TSE nºs 6208/2005, 5888/2005, 15724/1999 

e 15208/1999: julgados do mesmo Tribunal não são 

aptos a comprovar dissídio; Ac.-TSE nº 11663/1994: 

acórdão do mesmo Tribunal pode comprovar 

dissídio quando verificada a diversidade de 

componentes; Ac.-TSE nº 2577/2001: julgado de 

tribunal de justiça não é apto a comprovar dissídio; 

Ac.-TSE nº 17713/2000: julgado do STF não é apto 

a comprovar dissídio; Ac.-TSE nºs 25094/2005 

e 4573/2004: julgado do STJ não é apto a comprovar 

dissídio; Ac.-TSE nº 6061/2006: decisão 

monocrática não se presta para a configuração de 

dissenso jurisprudencial; Ac.-TSE, de 9.11.2006, no 

REspe nº 26171: resolução oriunda de consulta 

administrativa não é apta à comprovação de 

dissídio; Ac.-TSE, de 3.11.2008, no REspe nº 31512: 

súmula do TSE não é apta a comprovar dissídio 

jurisprudencial; Ac.-TSE, de 15.9.2009, no AgR-

REspe nº 27947: a transcrição de excertos de 

pareceres do Ministério Público Eleitoral não é apta 

a caracterizar dissenso jurisprudencial. 

II – ordinário: 

 Ac.-TSE, de 5.2.2009, no RO nº 2339: incidência, no 

âmbito da Justiça Eleitoral, quanto aos recursos 

ordinários de competência do TSE, do art. 515, § 3º, 

do CPC (Lei nº 5.869/1973), que possibilita ao 

Tribunal julgar de plano a lide nos casos de extinção 
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do processo sem julgamento do mérito na 

instância a quo, desde que todas as provas já 

tenham sido produzidas. 

a) quando versarem sobre expedição de diplomas nas 

eleições federais e estaduais; 

 Ac.-TSE, de 27.11.2014, no REspe nº 44853 e, de 

26.11.2013, no REspe nº 504871: cabimento de 

recurso ordinário se o feito versa sobre 

inelegibilidade ou envolve cassação de diploma ou 

mandato nas eleições federais ou estaduais. 

 Ac.-TSE, de 8.5.2008, na MC nº 2323: cabimento de 

recurso especial na hipótese de perda de mandato 

eletivo municipal. 

b) quando denegarem habeas corpus ou mandado de 

segurança. 

§ 1º É de 3 (três) dias o prazo para a interposição do recurso, 

contado da publicação da decisão nos casos dos nºs I, 

letras a e b e II, letra b e da sessão da diplomação no caso do 

nº II, letra a. 

 Ac.-TSE, de 8.5.2001, no AG nº 2721 e, de 

17.2.2000, no RMS nº 118: ato praticado a propósito 

da atividade-meio da Justiça Eleitoral – matéria de 

direito comum –, o processo rege-se pela legislação 

processual comum. 

 Ac.-TSE, de 6.3.2007, no REspe nº 27839: prazo de 

24 horas para a interposição de recurso especial 

contra decisão de juiz auxiliar em pedido de direito 

de resposta. 

§ 2º Sempre que o Tribunal Regional determinar a realização 

de novas eleições, o prazo para a interposição dos recursos, 

no caso do nº II, a, contar-se-á da sessão em que, feita a 

apuração das sessões renovadas, for proclamado o resultado 

das eleições suplementares. 

 Depreende-se do contexto que a palavra correta 

neste caso é "seções". 

Art. 277. Interposto recurso ordinário contra decisão do 

Tribunal Regional, o Presidente poderá, na própria petição, 

mandar abrir vista ao recorrido para que, no mesmo prazo, 

ofereça as suas razões. 

Parágrafo único. Juntadas as razões do recorrido, serão os 

autos remetidos ao Tribunal Superior. 

Art. 278. Interposto recurso especial contra decisão do 

Tribunal Regional, a petição será juntada nas 48 (quarenta e 

oito) horas seguintes e os autos conclusos ao Presidente 

dentro de 24 (vinte e quatro) horas. 

§ 1º O Presidente, dentro em 48 (quarenta e oito) horas do 

recebimento dos autos conclusos, proferirá despacho 

fundamentado, admitindo ou não o recurso. 

 Ac.-TSE nºs 2447/2000, 15964/1999, 12265/1994 

e 12074/1991: não estão sujeitos a juízo de 

admissibilidade, pelo presidente do TRE, os 

recursos especiais relativos a registro de 

candidaturas. 

§ 2º Admitido o recurso, será aberta vista dos autos ao 

recorrido para que, no mesmo prazo, apresente as suas 

razões. 

 V. art. 544 do CPC (Lei nº 5.869/1973): cabimento 

de agravo nos próprios autos; Ac.-TSE, de 

20.10.2011, no PA nº 144683: incidência da Lei nº 

12.322/2010 no processo eleitoral. 

 Ac.-TSE, de 17.4.2012, nos ED-REspe nº 166424: é 

nulo o acórdão proferido sem intimação dos 

recorridos para apresentar contrarrazões a recurso 

especial, por ofensa aos princípios do contraditório e 

do devido processo legal. 

§ 3º Em seguida serão os autos conclusos ao Presidente, que 

mandará remetê-los ao Tribunal Superior. 

Art. 279. Denegado o recurso especial, o recorrente poderá 

interpor, dentro em 3 (três) dias, agravo de instrumento. 

 Lei nº 12.322/2010, alteradora do art. 544 do CPC 

(Lei nº 5.869/1973): transforma o agravo de 

instrumento interposto contra decisão que não 

admite recurso extraordinário ou especial em agravo 

nos próprios autos. Ac.-TSE, de 20.10.2011, no PA 

nº 144683: incidência da Lei nº 12.322/2010 no 

processo eleitoral. 

 V. Port.-TSE nº 129/1996. 

 V. Res.-TSE nº 21477/2003. 

 Ac.-TSE, de 4.9.2007, no Ag nº 8668: "A assistência 

é cabível em qualquer fase do processo, inclusive na 

bifurcação revelada em instrumento decorrente da 

interposição de agravo". 

§ 1º O agravo de instrumento será interposto por petição que 

conterá: 

I – a exposição do fato e do direito; 

II – as razões do pedido de reforma da decisão; 

III – a indicação das peças do processo que devem ser 

trasladadas. 

§ 2º Serão obrigatoriamente trasladadas a decisão recorrida 

e a certidão da intimação. 

 Ac.-TSE, de 21.8.2007, no Ag nº 7197 e, de 

7.11.2006, no Ag nº 7329: a juntada de procuração 

outorgando poderes ao advogado substabelecente é 

indispensável. 

§ 3º Deferida a formação do agravo, será intimado o recorrido 

para, no prazo de 3 (três) dias, apresentar as suas razões e 

indicar as peças dos autos que serão também trasladadas. 

§ 4º Concluída a formação do instrumento o Presidente do 

Tribunal determinará a remessa dos autos ao Tribunal 

Superior, podendo, ainda, ordenar a extração e a juntada de 

peças não indicadas pelas partes. 

§ 5º O Presidente do Tribunal não poderá negar seguimento 

ao agravo, ainda que interposto fora do prazo legal. 

§ 6º Se o agravo de instrumento não for conhecido, porque 

interposto fora do prazo legal, o Tribunal Superior imporá ao 

recorrente multa correspondente ao valor do maior salário 

mínimo vigente no País, multa essa que será inscrita e 

cobrada na forma prevista no art. 367. 

 V. CF/88, art. 7º, IV: vedação da vinculação do 

salário mínimo para qualquer fim; Res.-TSE nº 

21538/2003, art. 85: indica a base de cálculo para 

aplicação das multas previstas pelo Código Eleitoral 

e por leis conexas; art. 80, § 4º: estabelece o 

percentual mínimo de 3% e o máximo de 10% do 

valor indicado pelo art. 85 para arbitramento da 

multa pelo não exercício do voto; Lei nº 10.522/2002, 

art. 29: extingue a Ufir e adota como seu último valor 

o do dia 1º de janeiro de 1997, correspondente a 

R$1,0641. 

§ 7º Se o Tribunal Regional dispuser de aparelhamento 

próprio, o instrumento deverá ser formado com fotocópias ou 

processos semelhantes, pagas as despesas, pelo preço do 

custo, pelas partes, em relação às peças que indicarem. 

 

CAPÍTULO IV 

DOS RECURSOS NO TRIBUNAL SUPERIOR 

Art. 280. Aplicam-se ao Tribunal Superior as disposições 

dos arts. 268, 269, 270, 271 (caput), 272, 273, 274 e 275. 

Art. 281. São irrecorríveis as decisões do Tribunal Superior, 

salvo as que declararem a invalidade de lei ou ato contrário à 

Constituição Federal e as denegatórias de habeas corpus ou 

mandado de segurança, das quais caberá recurso 
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ordinário para o Supremo Tribunal Federal, interposto no 

prazo de 3 (três) dias. 

 CF/88, art. 102, II, a, e III: cabimento de recurso 

ordinário e extraordinário; e art. 121, § 3º: 

irrecorribilidade das decisões do TSE. Lei nº 

6.055/1974, art. 12: prazo de três dias para 

interposição de recurso extraordinário. Súm.-STF nº 

728/2003: "É de três dias o prazo para a interposição 

de recurso extraordinário contra decisão do Tribunal 

Superior Eleitoral, contado, quando for o caso, a 

partir da publicação do acórdão, na própria sessão 

de julgamento, nos termos do art. 12 da Lei nº 

6.055/1974, que não foi revogado pela Lei nº 

8.950/1994". 

 Ac.-STF, de 23.11.2004, no Ag nº 504.598: recurso 

ordinário cabível apenas de decisão denegatória 

de habeas corpus ou mandado de segurança. 

§ 1º Juntada a petição nas 48 (quarenta e oito) horas 

seguintes, os autos serão conclusos ao Presidente do 

Tribunal, que, no mesmo prazo, proferirá despacho 

fundamentado, admitindo ou não o recurso. 

§ 2º Admitido o recurso, será aberta vista dos autos ao 

recorrido para que, dentro de 3 (três) dias, apresente as suas 

razões. 

 Port.-TSE nº 331/2003, art. 1º, caput. 

§ 3º Findo esse prazo, os autos serão remetidos ao Supremo 

Tribunal Federal. 

Art. 282. Denegado o recurso, o recorrente poderá interpor, 

dentro de 3 (três) dias, agravo de instrumento, observado o 

disposto no art. 279 e seus parágrafos, aplicada a multa a que 

se refere o § 6º pelo Supremo Tribunal Federal. 

 Lei nº 12.322/2010, alteradora do art. 544 do CPC 

(Lei nº 5.869/1973): transforma o agravo de 

instrumento interposto contra decisão que não 

admite recurso extraordinário ou especial em agravo 

nos próprios autos. Ac.-TSE, de 20.10.2011, no PA 

nº 144683: incidência da Lei nº 12.322/2010 no 

processo eleitoral. 

 Res.-STF nº 451/2010, alterada pela Res.-STF nº 

472/2011. 

 V. Port.-TSE nº 129/96 e Port.-TSE nº 331/2003. 

 

TÍTULO IV 

DISPOSIÇÕES PENAIS 

 

CAPÍTULO I 

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

Art. 283. Para os efeitos penais são considerados membros 

e funcionários da Justiça Eleitoral: 

I – os Magistrados que, mesmo não exercendo funções 

eleitorais, estejam presidindo Juntas Apuradoras ou se 

encontrem no exercício de outra função por designação de 

Tribunal Eleitoral; 

II – os cidadãos que temporariamente integram órgãos da 

Justiça Eleitoral; 

III – os cidadãos que hajam sido nomeados para as Mesas 

Receptoras ou Juntas Apuradoras; 

IV – os funcionários requisitados pela Justiça Eleitoral. 

§ 1º Considera-se funcionário público, para os efeitos penais, 

além dos indicados no presente artigo, quem, embora 

transitoriamente ou sem remuneração, exerce cargo, 

emprego ou função pública. 

§ 2º Equipara-se a funcionário público quem exerce cargo, 

emprego ou função em entidade paraestatal ou em sociedade 

de economia mista. 

Art. 284. Sempre que este Código não indicar o grau 

mínimo, entende-se que será ele de quinze dias para a pena 

de detenção e de um ano para a de reclusão. 

Art. 285. Quando a lei determina a agravação ou atenuação 

da pena sem mencionar o quantum, deve o Juiz fixá-lo entre 

um quinto e um terço, guardados os limites da pena cominada 

ao crime. 

Art. 286. A pena de multa consiste no pagamento ao 

Tesouro Nacional, de uma soma de dinheiro, que é fixada em 

dias-multa. Seu montante é, no mínimo, 1 (um) dia-multa e, 

no máximo, 300 (trezentos) dias-multa. 

§ 1º O montante do dia-multa é fixado segundo o prudente 

arbítrio do Juiz, devendo este ter em conta as condições 

pessoais e econômicas do condenado, mas não pode ser 

inferior ao salário mínimo diário da região, nem superior ao 

valor de um salário mínimo mensal. 

 V. CF/88, art. 7º, IV: vedação da vinculação do 

salário mínimo para qualquer fim; Res.-TSE nº 

21538/2003, art. 85: indica a base de cálculo para 

aplicação das multas previstas pelo Código Eleitoral 

e por leis conexas; art. 80, § 4º: estabelece o 

percentual mínimo de 3% e o máximo de 10% do 

valor indicado pelo art. 85 para arbitramento da 

multa pelo não exercício do voto; Lei nº 10.522/2002, 

art. 29: extingue a Ufir e adota como seu último valor 

o do dia 1º de janeiro de 1997, correspondente a 

R$1,0641. 

§ 2º A multa pode ser aumentada até o triplo, embora não 

possa exceder o máximo genérico (caput), se o Juiz 

considerar que, em virtude da situação econômica do 

condenado, é ineficaz a cominada, ainda que no máximo, ao 

crime de que se trate. 

Art. 287. Aplicam-se aos fatos incriminados nesta Lei as 

regras gerais do Código Penal. 

Art. 288. Nos crimes eleitorais cometidos por meio da 

imprensa, do rádio ou da televisão, aplicam-se 

exclusivamente as normas deste Código e as remissões a 

outra lei nele contempladas. 

 

CAPÍTULO II 

DOS CRIMES ELEITORAIS 

Art. 289. Inscrever-se fraudulentamente eleitor: 

Pena – reclusão até 5 anos e pagamento de 5 a 15 dias-

multa. 

 Ac.-TSE, de 3.3.2015, no REspe nº 571991: a 

prestação de auxílio material à inscrição fraudulenta 

de eleitor caracteriza a participação no crime 

previsto neste artigo. 

Art. 290. Induzir alguém a se inscrever eleitor com infração 

de qualquer dispositivo deste Código: 

Pena – reclusão até 2 anos e pagamento de 15 a 30 dias-

multa. 

 Ac.-TSE nº 68/2005: induzir alguém abrange as 

condutas de instigar, incitar ou auxiliar terceiro a 

alistar-se fraudulentamente, aproveitando-se de sua 

ingenuidade ou de sua ignorância. 

 Ac.-TSE, de 3.3.2015, no REspe nº 571991: o crime 

desse dispositivo somente pode ser praticado pelo 

eleitor, não admitindo coautoria, mas participação. 

 Ac.-TSE, de 18.8.2011, no REspe nº 23310: o crime 

de falsidade ideológica eleitoral (art. 350 do CE) não 

é meio necessário nem fase normal de preparação 

para a prática do delito tipificado neste artigo. Os 

crimes descritos são autônomos e podem ser 

praticados sem que um dependa do outro. 
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 Ac.-TSE, de 26.2.2013, no REspe nº 198: o tipo 

descrito neste artigo deve ser afastado quando 

houver o concurso de vontades entre o eleitor e o 

suposto autor da conduta. 

Art. 291. Efetuar o Juiz, fraudulentamente, a inscrição de 

alistando: 

Pena – reclusão até 5 anos e pagamento de 5 a 15 dias-

multa. 

Art. 292. Negar ou retardar a autoridade judiciária, sem 

fundamento legal, a inscrição requerida: 

Pena – pagamento de 30 a 60 dias-multa. 

Art. 293. Perturbar ou impedir de qualquer forma o 

alistamento: 

Pena – detenção de 15 dias a 6 meses ou pagamento de 30 

a 60 dias-multa. 

Art. 294. (Revogado pelo art. 14 da Lei nº 8.868/94.) 

Art. 295. Reter título eleitoral contra a vontade do eleitor: 

Pena – detenção até dois meses ou pagamento de 30 a 60 

dias-multa. 

 Lei nº 9.504/1997, art. 91, parágrafo único: "a 

retenção de título eleitoral ou do comprovante do 

alistamento eleitoral constitui crime, punível com 

detenção, de um a três meses, com a alternativa de 

prestação de serviços à comunidade por igual 

período, e multa no valor de cinco mil a dez mil 

Ufirs." 

Art. 296. Promover desordem que prejudique os trabalhos 

eleitorais: 

Pena – detenção até dois meses e pagamento de 60 a 90 

dias-multa. 

Art. 297. Impedir ou embaraçar o exercício do sufrágio: 

Pena – detenção até seis meses e pagamento de 60 a 100 

dias-multa. 

 Res.-TSE nºs 22963/2008 e 22422/2006: 

possibilidade de funcionamento do comércio no dia 

da eleição. 

Art. 298. Prender ou deter eleitor, membro de Mesa 

Receptora, Fiscal, Delegado de partido ou candidato, com 

violação do disposto no art. 236: 

Pena – reclusão até quatro anos. 

Art. 299. Dar, oferecer, prometer, solicitar ou receber, para 

si ou para outrem, dinheiro, dádiva, ou qualquer outra 

vantagem, para obter ou dar voto e para conseguir ou 

prometer abstenção, ainda que a oferta não seja aceita: 

Pena – reclusão até quatro anos e pagamento de 5 a 15 dias-

multa. 

 Ac.-TSE, de 18.8.2011, no HC nº 78048: "A regra 

segundo a qual o corréu não pode figurar, no 

processo em que o é, como testemunha há de ser 

tomada de forma estrita, não cabendo partir para 

ficção jurídica, no que, envolvido na prática 

criminosa – compra de votos, art. 299 do Código 

Eleitoral –, não veio a ser denunciado." 

 Ac.-TSE, de 2.3.2011, nos ED-REspe nº 58245: a 

configuração do delito previsto neste artigo não 

exige pedido expresso de voto, mas sim a 

comprovação da finalidade de obter ou dar voto ou 

prometer abstenção. 

 Ac.-TSE, de 28.10.2010, no AgR-AI nº 10672: 

inaplicabilidade do princípio da insignificância. 

 Ac.-TSE nº 81/2005: o art. 41-A da Lei nº 9.504/1997 

não alterou a disciplina deste artigo e não implicou 

abolição do crime de corrupção eleitoral aqui 

tipificado. Ac.-TSE, de 27.11.2007, no Ag nº 6553: 

"A absolvição na representação por captação ilícita 

de sufrágio, na esfera cível-eleitoral, ainda que 

acobertada pelo manto da coisa julgada, não obsta 

a persecutio criminis pela prática do tipo penal 

descrito no art. 299, do Código Eleitoral". 

 Ac.-TSE, de 15.3.2007, no Ag nº 6014, e de 

8.3.2007, no REspe nº 25388: "Esta Corte tem 

entendido que, para a configuração do crime 

descrito no art. 299 do CE, é necessário o dolo 

específico que exige o tipo penal, qual seja, a 

finalidade de obter ou dar voto ou prometer 

abstenção". 

 Ac.-TSE, de 27.11.2007, no Ag nº 8905: "O crime de 

corrupção eleitoral, por ser crime formal, não admite 

a forma tentada, sendo o resultado mero 

exaurimento da conduta criminosa". 

 Ac.-TSE, de 23.2.2010, HC nº 672: "exige-se para a 

configuração do ilícito penal que o corruptor eleitoral 

passivo seja pessoa apta a votar." 

 Ac.-TSE, de 25.8.2011, no AgR-AI nº 58648: para a 

configuração do crime de corrupção eleitoral, a 

promessa de vantagem deve estar vinculada à 

obtenção do voto de determinados eleitores, não 

podendo se confundir com a realização de 

promessas de campanha; V. também, o Ac.-TSE, de 

1º.10.2015, no HC nº 8992: não obstante promessas 

genéricas de campanha não representarem compra 

de votos, não é possível confundir a 

imprescindibilidade de a promessa visar a obtenção 

do voto com a necessidade - não exigida - de o 

eleitor prometer votar no candidato. Caráter formal 

do crime de corrupção eleitoral. 

 Ac.-TSE, de 26.2.2013, no RHC nº 45224: na 

acusação da prática de corrupção eleitoral, a peça 

acusatória deve indicar qual ou quais eleitores 

teriam sido beneficiados ou aliciados, sem o que o 

direito de defesa fica comprometido. 

 Ac.-TSE, de 5.2.2015, no AgR-AI nº 20903: o crime 

previsto neste artigo tutela o livre exercício do voto 

ou a abstenção do eleitor. 

Art. 300. Valer-se o servidor público da sua autoridade para 

coagir alguém a votar ou não votar em determinado candidato 

ou partido: 

Pena – detenção até 6 meses e pagamento de 60 a 100 dias-

multa. 

Parágrafo único. Se o agente é membro ou funcionário da 

Justiça Eleitoral e comete o crime prevalecendo-se do cargo 

a pena é agravada. 

Art. 301. Usar de violência ou grave ameaça para coagir 

alguém a votar, ou não votar, em determinado candidato ou 

partido, ainda que os fins visados não sejam conseguidos: 

Pena – reclusão até quatro anos e pagamento de 5 a 15 dias-

multa. 

 Ac.-TSE, de 17.2.2011, no AgR-REspe nº 5163598: 

não exigência de que o crime deste artigo tenha sido 

praticado necessariamente durante o período 

eleitoral; a ausência de poder de gestão de 

programa social não afasta eventual configuração do 

delito deste artigo. 

Art. 302. Promover, no dia da eleição, com o fim de impedir, 

embaraçar ou fraudar o exercício do voto a concentração de 

eleitores, sob qualquer forma: 

Pena – reclusão de quatro (4) a seis (6) anos e pagamento 

de 200 a 300 dias-multa. 

 Artigo com redação dada pelo art. 1º do DL nº 

1.064/1969. 
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 Ac.-TSE nºs 21401/2004 e 4723/2004: a Lei nº 

6.091/1974, art. 11, III, revogou a parte final deste 

artigo –inclusive o fornecimento gratuito de alimento 

e transporte coletivo – por considerar como crime o 

descumprimento do art. 5º daquela lei, dilatando o 

período de proibição de transporte de eleitores 

desde o dia anterior até o posterior à eleição. 

 Ac.-TSE, de 20.3.2012, no HC nº 70543: o tipo deste 

artigo não alcança o transporte de cidadãos no dia 

da realização de plebiscito. 

Art. 303. Majorar os preços de utilidades e serviços 

necessários à realização de eleições, tais como transporte e 

alimentação de eleitores, impressão, publicidade e divulgação 

de matéria eleitoral: 

Pena – pagamento de 250 a 300 dias-multa. 

 Lei nº 6.091/1974, art. 11: infrações sobre 

fornecimento de transporte e alimentação a eleitor. 

Art. 304. Ocultar, sonegar, açambarcar ou recusar no dia da 

eleição o fornecimento, normalmente a todos, de utilidades, 

alimentação e meios de transporte, ou conceder 

exclusividade dos mesmos a determinado partido ou 

candidato: 

Pena – pagamento de 250 a 300 dias-multa. 

 V. nota ao artigo anterior sobre a Lei nº 6.091/1974. 

Art. 305. Intervir autoridade estranha à Mesa Receptora, 

salvo o Juiz Eleitoral, no seu funcionamento sob qualquer 

pretexto: 

Pena – detenção até seis meses e pagamento de 60 a 90 

dias-multa. 

Art. 306. Não observar a ordem em que os eleitores devem 

ser chamados a votar: 

Pena – pagamento de 15 a 30 dias-multa. 

Art. 307. Fornecer ao eleitor cédula oficial já assinalada ou 

por qualquer forma marcada: 

Pena – reclusão até cinco anos e pagamento de 5 a 15 dias-

multa. 

Art. 308. Rubricar e fornecer a cédula oficial em outra 

oportunidade que não a de entrega da mesma ao eleitor: 

Pena – reclusão até cinco anos e pagamento de 60 a 90 dias-

multa. 

Art. 309. Votar ou tentar votar mais de uma vez, ou em lugar 

de outrem: 

Pena – reclusão até três anos. 

Art. 310. Praticar, ou permitir o membro da Mesa Receptora 

que seja praticada, qualquer irregularidade que determine a 

anulação de votação, salvo no caso do art. 311: 

Pena – detenção até seis meses ou pagamento de 90 a 120 

dias-multa. 

Art. 311. Votar em Seção Eleitoral em que não está inscrito, 

salvo nos casos expressamente previstos, e permitir, o 

Presidente da Mesa Receptora, que o voto seja admitido: 

Pena – detenção até um mês ou pagamento de 5 a 15 dias-

multa para o eleitor e de 20 a 30 dias-multa para o Presidente 

da Mesa. 

Art. 312. Violar ou tentar violar o sigilo do voto: 

Pena – detenção até dois anos. 

Art. 313. Deixar o Juiz e os membros da Junta de expedir o 

boletim de apuração imediatamente após a apuração de cada 

urna e antes de passar à subsequente, sob qualquer pretexto 

e ainda que dispensada a expedição pelos Fiscais, 

Delegados ou candidatos presentes: 

Pena – pagamento de 90 a 120 dias-multa. 

Parágrafo único. Nas Seções Eleitorais em que a contagem 

for procedida pela Mesa Receptora incorrerão na mesma 

pena o Presidente e os Mesários que não expedirem 

imediatamente o respectivo boletim. 

 Lei nº 9.504/1997, art. 68, § 1º: entrega obrigatória 

de cópia do boletim de urna aos partidos e às 

coligações pelo presidente da mesa receptora. 

Art. 314. Deixar o Juiz e os membros da Junta de recolher 

as cédulas apuradas na respectiva urna, fechá-la e lacrá-la, 

assim que terminar a apuração de cada Seção e antes de 

passar à subsequente, sob qualquer pretexto e ainda que 

dispensada a providência pelos Fiscais, Delegados ou 

candidatos presentes: 

Pena – detenção até dois meses ou pagamento de 90 a 120 

dias-multa. 

Parágrafo único. Nas Seções Eleitorais em que a contagem 

dos votos for procedida pela Mesa Receptora incorrerão na 

mesma pena o Presidente e os Mesários que não fecharem e 

lacrarem a urna após a contagem. 

Art. 315. Alterar nos mapas ou nos boletins de apuração a 

votação obtida por qualquer candidato ou lançar nesses 

documentos votação que não corresponda às cédulas 

apuradas: 

Pena – reclusão até cinco anos e pagamento de 5 a 15 dias-

multa. 

 Lei nº 6.996/1982, art. 15: incorrerá nas penas do art. 

315 quem alterar resultados no processamento 

eletrônico das cédulas. 

 Lei nº 9.504/1997, art. 72: crimes relacionados ao 

sistema de tratamento automático de dados usado 

pelo serviço eleitoral e a equipamento usado na 

votação ou na totalização de votos. 

Art. 316. Não receber ou não mencionar nas atas da eleição 

ou da apuração os protestos devidamente formulados ou 

deixar de remetê-los à instância superior: 

Pena – reclusão até cinco anos e pagamento de 5 a 15 dias-

multa. 

Art. 317. Violar ou tentar violar o sigilo da urna ou dos 

invólucros: 

Pena – reclusão de três a cinco anos. 

Art. 318. Efetuar a Mesa Receptora a contagem dos votos 

da urna quando qualquer eleitor houver votado sob 

impugnação (art. 190): 

Pena – detenção até um mês ou pagamento de 30 a 60 dias-

multa. 

Art. 319. Subscrever o eleitor mais de uma ficha de registro 

de um ou mais partidos: 

Pena – detenção até um mês ou pagamento de 10 a 30 dias-

multa. 

Art. 320. Inscrever-se o eleitor, simultaneamente, em dois 

ou mais partidos: 

Pena – pagamento de 10 a 20 dias-multa. 

 Lei nº 9.096/1995, art. 22, parágrafo único. 

Art. 321. Colher assinatura do eleitor em mais de uma ficha 

de registro de partido: 

Pena – detenção até dois meses ou pagamento de 20 a 40 

dias-multa. 

Art. 322. (Revogado pelo art. 107 da Lei nº 9.504/97.) 

Art. 323. Divulgar, na propaganda, fatos que sabe 

inverídicos, em relação a partidos ou candidatos e capazes 

de exercerem influência perante o eleitorado: 

Pena – detenção de dois meses a um ano ou pagamento de 

120 a 150 dias-multa. 

 Ac.-TSE, de 15.10.2009, no AgR-REspe nº 35977: 

necessidade de que os textos imputados como 

inverídicos sejam fruto de matéria paga para 

tipificação do delito previsto neste dispositivo. 
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 Ac.-TSE, de 25.6.2015, no AgR-RMS nº 10404: o 

tipo penal indicado não exige que os fatos tenham 

potencial para definir a eleição, bastando que sejam 

“capazes de exercerem influência perante o 

eleitorado”. 

Parágrafo único. A pena é agravada se o crime é cometido 

pela imprensa, rádio ou televisão. 

Art. 324. Caluniar alguém, na propaganda eleitoral, ou 

visando fins de propaganda, imputando-lhe falsamente fato 

definido como crime: 

Pena – detenção de seis meses a dois anos e pagamento de 

10 a 40 dias-multa. 

 Ac.-TSE, de 23.11.2010, no HC nº 258303: no 

julgamento da ADPF nº 130, o STF declarou não 

recepcionado pela CF/88 a Lei nº 5.250/1967, o que 

não alcança o crime de calúnia previsto neste artigo. 

§ 1º Nas mesmas penas incorre quem, sabendo falsa a 

imputação, a propala ou divulga. 

§ 2º A prova da verdade do fato imputado exclui o crime, mas 

não é admitida: 

I – se, constituindo o fato imputado crime de ação privada, o 

ofendido, não foi condenado por sentença irrecorrível; 

II – se o fato é imputado ao Presidente da República ou chefe 

de governo estrangeiro; 

III – se do crime imputado, embora de ação pública, o 

ofendido foi absolvido por sentença irrecorrível. 

Art. 325. Difamar alguém, na propaganda eleitoral, ou 

visando a fins de propaganda, imputando-lhe fato ofensivo à 

sua reputação: 

Pena – detenção de três meses a um ano e pagamento de 5 

a 30 dias-multa. 

 Ac.-TSE, de 14.12.2010, no HC nº 187635: 

desnecessidade de que a ofensa seja praticada 

contra candidato para a tipificação do crime previsto 

neste artigo. 

 Ac.-TSE, de 17.5.2011, no RHC nº 761681: o 

deferimento do direito de resposta e a interrupção da 

divulgação da ofensa não excluem a ocorrência dos 

crimes de difamação e de divulgação de fatos 

inverídicos na propaganda eleitoral. 

 Ac.-TSE, de 6.10.2015, no REspe nº 186819 e, de 

13.10.2011, no HC nº 114080: a tipificação deste 

delito está relacionada não ao sujeito da conduta, 

mas ao contexto eleitoral em que é realizada, 

bastando que a difamação seja praticada no âmbito 

de atos típicos de propaganda eleitoral ou para os 

fins desta. 

Parágrafo único. A exceção da verdade somente se admite 

se o ofendido é funcionário público e a ofensa é relativa ao 

exercício de suas funções. 

Art. 326. Injuriar alguém, na propaganda eleitoral, ou 

visando a fins de propaganda, ofendendo-lhe a dignidade ou 

o decoro: 

Pena – detenção até seis meses, ou pagamento de 30 a 60 

dias-multa. 

 Ac.-TSE, de 14.12.2010, no HC nº 187635: 

desnecessidade de que a ofensa seja praticada 

contra candidato para a tipificação do crime previsto 

neste artigo. 

§ 1º O Juiz pode deixar de aplicar a pena: 

I – se o ofendido, de forma reprovável, provocou diretamente 

a injúria; 

II – no caso de retorsão imediata, que consista em outra 

injúria. 

§ 2º Se a injúria consiste em violência ou vias de fato, que, 

por sua natureza ou meio empregado, se considerem 

aviltantes: 

Pena – detenção de três meses a um ano e pagamento de 5 

a 20 dias-multa, além das penas correspondentes à violência 

prevista no Código Penal. 

Art. 327. As penas cominadas nos arts. 324, 325 e 326, 

aumentam-se de um terço, se qualquer dos crimes é 

cometido: 

I – contra o Presidente da República ou chefe de governo 

estrangeiro; 

II – contra funcionário público, em razão de suas funções; 

III – na presença de várias pessoas, ou por meio que facilite 

a divulgação da ofensa. 

Art. 328. (Revogado pelo art. 107 da Lei nº 9.504/97.) 

Art. 329. (Revogado pelo art. 107 da Lei nº 9.504/97.) 

Art. 330. Nos casos dos arts. 328 e 329 se o agente repara 

o dano antes da sentença final, o Juiz pode reduzir a pena. 

 Artigos revogados pelo art. 107 da Lei nº 

9.504/1997. 

Art. 331. Inutilizar, alterar ou perturbar meio de propaganda 

devidamente empregado: 

Pena – detenção até seis meses ou pagamento de 90 a 120 

dias-multa. 

Art. 332. Impedir o exercício de propaganda: 

Pena – detenção até seis meses e pagamento de 30 a 60 

dias-multa. 

Art. 333. (Revogado pelo art. 107 da Lei nº 9.504/97.) 

Art. 334. Utilizar organização comercial de vendas, 

distribuição de mercadorias, prêmios e sorteios para 

propaganda ou aliciamento de eleitores: 

Pena – detenção de seis meses a um ano e cassação do 

registro se o responsável for candidato. 

Art. 335. Fazer propaganda, qualquer que seja a sua forma, 

em língua estrangeira: 

Pena – detenção de três a seis meses e pagamento de 30 a 

60 dias-multa. 

Parágrafo único. Além da pena cominada, a infração ao 

presente artigo importa a apreensão e perda do material 

utilizado na propaganda. 

Art. 336. Na sentença que julgar ação penal pela infração 

de qualquer dos arts. 322, 323, 324, 325, 326, 328, 329, 331, 

332, 333, 334 e 335, deve o Juiz verificar, de acordo com o 

seu livre convencimento, se o Diretório local do partido, por 

qualquer dos seus membros, concorreu para a prática de 

delito, ou dela se beneficiou conscientemente. 

 Arts. 322, 328, 329 e 333 revogados pelo art. 107 da 

Lei nº 9.504/1997. 

Parágrafo único. Nesse caso, imporá o Juiz ao Diretório 

responsável pena de suspensão de sua atividade eleitoral por 

prazo de 6 a 12 meses, agravada até o dobro nas 

reincidências. 

Art. 337. Participar, o estrangeiro ou brasileiro que não 

estiver no gozo dos seus direitos políticos, de atividades 

partidárias, inclusive comícios e atos de propaganda em 

recintos fechados ou abertos: 

Pena – detenção até seis meses e pagamento de 90 a 120 

dias-multa. 

Parágrafo único. Na mesma pena incorrerá o responsável 

pelas emissoras de rádio ou televisão que autorizar 

transmissões de que participem os mencionados neste artigo, 

bem como o diretor de jornal que lhes divulgar os 

pronunciamentos. 

 Ac.-TSE, de 14.10.2014, no REspe nº 36173: não 

recepção do art. 337 do Código Eleitoral pela 

Constituição Federal de 1988. 

Art. 338. Não assegurar o funcionário postal a prioridade 

prevista no art. 239: 
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Pena – pagamento de 30 a 60 dias-multa. 

Art. 339. Destruir, suprimir ou ocultar urna contendo votos, 

ou documentos relativos à eleição: 

Pena – reclusão de dois a seis anos e pagamento de 5 a 15 

dias-multa. 

Parágrafo único. Se o agente é membro ou funcionário da 

Justiça Eleitoral e comete o crime prevalecendo-se do cargo, 

a pena é agravada. 

Art. 340. Fabricar, mandar fabricar, adquirir, fornecer, ainda 

que gratuitamente, subtrair ou guardar urnas, objetos, mapas, 

cédulas ou papéis de uso exclusivo da Justiça Eleitoral: 

Pena – reclusão até três anos e pagamento de 3 a 15 dias-

multa. 

Parágrafo único. Se o agente é membro ou funcionário da 

Justiça Eleitoral e comete o crime prevalecendo-se do cargo, 

a pena é agravada. 

Art. 341. Retardar a publicação ou não publicar, o diretor ou 

qualquer outro funcionário de órgão oficial federal, estadual, 

ou municipal, as decisões, citações ou intimações da Justiça 

Eleitoral: 

Pena – detenção até um mês ou pagamento de 30 a 60 dias-

multa. 

Art. 342. Não apresentar o órgão do Ministério Público, no 

prazo legal, denúncia ou deixar de promover a execução de 

sentença condenatória: 

Pena – detenção até dois meses ou pagamento de 60 a 90 

dias-multa. 

 V. nota ao art. 357 sobre o Ac.-TSE, de 18.8.2011, 

no HC nº 78048. 

Art. 343. Não cumprir o Juiz o disposto no § 3º do art. 357: 

Pena – detenção até dois meses ou pagamento de 60 a 90 

dias-multa. 

Art. 344. Recusar ou abandonar o serviço eleitoral sem 

justa causa: 

Pena – detenção até dois meses ou pagamento de 90 a 120 

dias-multa. 

 Ac.-TSE, de 28.4.2009, no HC nº 638 e, de 

10.11.1998, no RHC nº 21: o não comparecimento 

de mesário no dia da votação não configura o crime 

estabelecido neste artigo. 

Art. 345. Não cumprir a autoridade judiciária, ou qualquer 

funcionário dos órgãos da Justiça Eleitoral, nos prazos legais, 

os deveres impostos por este Código, se a infração não 

estiver sujeita a outra penalidade: 

Pena – pagamento de 30 a 90 dias-multa. 

 Artigo com redação dada pelo art. 56 da Lei nº 

4.961/1966. 

 Lei nº 4.410/1964, art. 2º, e Lei nº 9.504/1997, art. 

94, caput e § 2º: infração às normas que preveem 

prioridade para os feitos eleitorais. V., também, art. 

58, § 7º, da última lei citada. 

Art. 346. Violar o disposto no art. 377: 

Pena – detenção até seis meses e pagamento de 30 a 60 

dias-multa. 

Parágrafo único. Incorrerão na pena, além da autoridade 

responsável, os servidores que prestarem serviços e os 

candidatos, membros ou diretores de partido que derem 

causa à infração. 

Art. 347. Recusar alguém cumprimento ou obediência a 

diligências, ordens ou instruções da Justiça Eleitoral ou opor 

embaraços à sua execução: 

Pena – detenção de três meses a um ano e pagamento de 10 

a 20 dias-multa. 

 Ac.-TSE, de 18.10.2011, no HC nº 130882: o tipo 

penal deste artigo aperfeiçoa-se apenas na sua 

forma dolosa. 

 Ac.-TSE, de 6.11.2007, no HC nº 579; 245/1995; 

11650/1994 e 240/1994: necessidade, para 

configuração do crime, que tenha havido ordem 

judicial, direta e individualizada, expedida ao agente. 

 Ac.-TSE, de 6.11.2007, no HC nº 579: 

impossibilidade de imputação do crime de 

desobediência a candidatos caso a determinação 

judicial de observância às regras de propaganda 

eleitoral tenha sido dirigida exclusivamente a 

partidos e a coligações. 

Art. 348. Falsificar, no todo ou em parte, documento 

público, ou alterar documento público verdadeiro, para fins 

eleitorais: 

Pena – reclusão de dois a seis anos e pagamento de 15 a 30 

dias-multa. 

§ 1º Se o agente é funcionário público e comete o crime 

prevalecendo-se do cargo, a pena é agravada. 

§ 2º Para os efeitos penais, equipara-se a documento público 

o emanado de entidade paraestatal, inclusive fundação do 

Estado. 

Art. 349. Falsificar, no todo ou em parte, documento 

particular ou alterar documento particular verdadeiro, para 

fins eleitorais: 

Pena – reclusão até cinco anos e pagamento de 3 a 10 dias-

multa. 

 Ac.-TSE, de 6.11.2014, no RHC nº 392317: para a 

caracterização do crime desse inciso, é necessária 

a presença de potencial lesivo da conduta para 

macular a fé pública. 

Art. 350. Omitir, em documento público ou particular, 

declaração que dele devia constar, ou nele inserir ou fazer 

inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, 

para fins eleitorais: 

Pena – reclusão até cinco anos e pagamento de 5 a 15 dias-

multa, se o documento é público, e reclusão até três anos e 

pagamento de 3 a 10 dias-multa, se o documento é particular. 

 Ac.-TSE, de 8.9.2011, no RHC nº 19088: o crime 

deste artigo é de natureza formal, descabendo 

potencializar, para definir-se a atribuição de 

autoridade policial, o fato de haver sido o documento 

utilizado em certa localidade, prevalecendo a 

definição decorrente do art. 72 do CPP ("Não sendo 

conhecido o lugar da infração, a competência 

regular-se-á pelo domicílio ou residência do réu."). 

 Ac.-TSE, de 4.8.2015, no REspe nº 41861: é 

equivocada a afirmação de que nenhuma omissão 

de informações ou inserção de informações 

inverídicas em prestação de contas tem aptidão para 

configurar o delito em análise, por ser 

cronologicamente posterior às eleições. 

 Ac.-TSE, de 2.5.2006, nos REspe nºs 25417 e 

25418: para a adequação do tipo penal previsto 

neste dispositivo é necessário que a declaração 

falsa prestada para fins eleitorais seja firmada pelo 

próprio eleitor interessado, e não por terceiro. 

 Ac.-TSE, de 7.12.2011, no HC nº 154094: o tipo 

previsto neste artigo é crime formal, sendo 

irrelevante a existência de resultado naturalístico, 

bastando que o documento falso tenha 

potencialidade lesiva. 

 Ac.-TSE, de 18.8.2011, no REspe nº 23310: o tipo 

previsto neste artigo não é meio necessário nem 

fase normal de preparação para a prática do delito 

tipificado no art. 290 deste código; são crimes 

autônomos que podem ser praticados sem que um 

dependa do outro. 
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 Ac.-TSE, de 4.8.2011, no REspe nº 35486: a forma 

incriminadora fazer inserir, prevista neste artigo, 

admite a realização por terceira pessoa – autor 

intelectual da falsidade ideológica. 

 Ac.-TSE, de 1º.8.2014, no AgR-REspe nº 105191: 

caracteriza-se o delito quando do documento 

constar informação falsa preparada para provar, por 

seu conteúdo, fato juridicamente relevante. 

 Ac.-TSE, de 6.11.2014, no REspe nº 3845587: a 

prática consubstanciada na falsidade de documento 

no âmbito de prestação de contas possui finalidade 

eleitoral e relevância jurídica, pois tem o condão de 

atingir o bem jurídico tutelado pela norma, que é a fé 

pública eleitoral. 

Parágrafo único. Se o agente da falsidade documental é 

funcionário público e comete o crime prevalecendo-se do 

cargo ou se a falsificação ou alteração é de assentamentos 

de registro civil, a pena é agravada. 

Art. 351. Equipara-se a documento (348, 349 e 350), para 

os efeitos penais, a fotografia, o filme cinematográfico, o disco 

fonográfico ou fita de ditafone a que se incorpore declaração 

ou imagem destinada à prova de fato juridicamente relevante. 

Art. 352. Reconhecer, como verdadeira, no exercício da 

função pública, firma ou letra que o não seja, para fins 

eleitorais: 

Pena – reclusão até cinco anos e pagamento de 5 a 15 dias-

multa se o documento é público, e reclusão até três anos e 

pagamento de 3 a 10 dias-multa se o documento é particular. 

Art. 353. Fazer uso de qualquer dos documentos 

falsificados ou alterados, a que se referem os arts. 348 a 352: 

Pena – a cominada à falsificação ou à alteração. 

 Ac.-TSE, de 14.4.2015, no REspe nº 36837: para a 

configuração do delito previsto neste dispositivo não 

se exige a ocorrência de dano efetivo à fé pública, 

sendo suficiente a potencialidade lesiva ao bem 

jurídico tutelado. 

Art. 354. Obter, para uso próprio ou de outrem, documento 

público ou particular, material ou ideologicamente falso para 

fins eleitorais: 

Pena – a cominada à falsificação ou à alteração. 

 

CAPÍTULO III 

DO PROCESSO DAS INFRAÇÕES 

 Ac.-TSE, de 28.6.2006, no HC nº 537: "O fato de a 

Polícia Civil haver feito o auto de prisão, em vez da 

Polícia Federal, não constitui ilicitude". 

 Súm.-STJ nº 192/1997: "Compete ao Juízo das 

Execuções Penais do Estado a execução das penas 

impostas a sentenciados pela Justiça Federal, Militar 

ou Eleitoral, quando recolhidos a estabelecimentos 

sujeitos a administração estadual". 

 Ac.-TSE, de 28.6.2012, no REspe nº 29803: no 

processo-crime eleitoral a recusa à proposta de 

transação afasta o rito da Lei nº 9.099/1995, 

cumprindo observar o previsto no CE. 

 Ac.-TSE, de 1º.3.2016, no HC nº 44405: a gravação 

ambiental realizada por quem teve a iniciativa da 

diligência pode ser utilizada contra si no processo 

penal. 

Art. 355. As infrações penais definidas neste Código são de 

ação pública. 

 Ac.-TSE, de 24.2.2011, nos ED-AI nº 181917: a 

queixa-crime em ação penal privada subsidiária 

somente pode ser aceita caso o representante do 

Ministério Público não tenha oferecido denúncia, 

requerido diligências ou solicitado o arquivamento 

de inquérito policial no prazo legal. Ac.-TSE nº 

21295/2003: cabimento de ação penal privada 

subsidiária no âmbito da Justiça Eleitoral, por tratar-

se de garantia constitucional, prevista na CF/88, art. 

5º, LIX. Inadmissibilidade da ação penal pública 

condicionada a representação do ofendido, em 

virtude do interesse público que envolve a matéria 

eleitoral. 

Art. 356. Todo cidadão que tiver conhecimento de infração 

penal deste Código deverá comunicá-la ao Juiz Eleitoral da 

Zona onde a mesma se verificou. 

 Ac.-TSE, de 2.5.2012, no HC nº 103379: 

possibilidade de instauração de inquérito policial por 

requisição do Ministério Público com fundamento em 

delação anônima. 

§ 1º Quando a comunicação for verbal, mandará a autoridade 

judicial reduzi-la a termo, assinado pelo apresentante e por 

duas testemunhas, e a remeterá ao órgão do Ministério 

Público local, que procederá na forma deste Código. 

§ 2º Se o Ministério Público julgar necessários maiores 

esclarecimentos e documentos complementares ou outros 

elementos de convicção, deverá requisitá-los diretamente de 

quaisquer autoridades ou funcionários que possam fornecê-

los. 

Art. 357. Verificada a infração penal, o Ministério 

Público oferecerá a denúncia dentro do prazo de 10 (dez) 

dias. 

 Ac.-TSE, de 18.8.2011, no HC nº 78048: 

possibilidade de o Ministério Público, titular da ação 

penal pública, deixar de acionar certos envolvidos, 

como ocorre no tipo corrupção do art. 299 do CE 

quanto ao eleitor, geralmente de baixa escolaridade 

e menos afortunado, que tenha recebido benefício 

para votar em determinado candidato. 

 Ac.-STJ, de 25.10.2005, no RMS nº 14990: 

aplicação deste dispositivo também ao membro do 

Ministério Público. Súm.-STJ nº 234/2000: "A 

participação de membro do Ministério Público na 

fase investigatória criminal não acarreta o seu 

impedimento ou suspeição para o oferecimento da 

denúncia". 

 Res.-TSE nº 21294/2002, Ac.-STJ, de 9.4.2003, no 

CC nº 37.595, e Ac.-TSE nº 25137/2005: 

aplicabilidade das leis nºs 9.099/1995 e 10.259/2001 

(transação penal e suspensão condicional do 

processo) no processo penal eleitoral, salvo para 

crimes que contam com sistema punitivo especial. 

 Ac.-TSE nºs 4692/2004 e 234/1994: a inobservância 

do prazo para denúncia não extingue a punibilidade. 

 Ac.-TSE, de 5.4.2011, no AgR-RHC nº 175815: 

possibilidade de oferecimento de denúncia por 

descumprimento de transação penal, na ausência de 

sentença homologatória. 

 Ac.-TSE, de 8.5.2012, no REspe nº 685214904: o 

recebimento da denúncia por juiz incompetente é 

nulo e não interrompe o prazo prescricional. 

 Ac.-TSE, de 14.2.2012, no HC nº 113813: afastado, 

por pronunciamento judicial, o óbice à suspensão 

condicional do processo, cumpre abrir vista ao 

Ministério Público para manifestação. 

§ 1º Se o órgão do Ministério Público, ao invés de apresentar 

a denúncia, requerer o arquivamento da comunicação, o Juiz, 

no caso de considerar improcedentes as razões invocadas, 

fará remessa da comunicação ao Procurador Regional, e este 

oferecerá a denúncia, designará outro Promotor para oferecê-
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la, ou insistirá no pedido de arquivamento, ao qual só então 

estará o Juiz obrigado a atender. 

 Ac.-TSE, de 10.4.2007, no REspe nº 25030: 

compete às Câmaras de Coordenação e Revisão 

manifestar-se sobre o arquivamento de inquérito 

policial (LC nº 75/1993, art. 62, IV), objeto de pedido 

do procurador regional eleitoral e rejeitado pelo 

Tribunal Regional. 

 Ac.-TSE, de 28.6.2011, no RHC nº 4653; de 

22.11.2005, no HC nº 523 e, de 15.8.2002, no HC nº 

435: aplicação do art. 28 do CPP, cujo teor é 

semelhante ao deste dispositivo, em caso de recusa 

do órgão do Ministério Público em propor suspensão 

condicional do processo. 

§ 2º A denúncia conterá a exposição do fato criminoso com 

todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado ou 

esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a 

classificação do crime e, quando necessário, o rol das 

testemunhas. 

§ 3º Se o órgão do Ministério Público não oferecer a denúncia 

no prazo legal representará contra ele a autoridade judiciária, 

sem prejuízo da apuração da responsabilidade penal. 

§ 4º Ocorrendo a hipótese prevista no parágrafo anterior o 

Juiz solicitará ao Procurador Regional a designação de outro 

Promotor, que, no mesmo prazo, oferecerá a denúncia. 

§ 5º Qualquer eleitor poderá provocar a representação contra 

o órgão do Ministério Público se o Juiz, no prazo de 10 (dez) 

dias, não agir de ofício. 

Art. 358. A denúncia será rejeitada quando: 

I – o fato narrado evidentemente não constituir crime; 

II – já estiver extinta a punibilidade, pela prescrição ou outra 

causa; 

 Ac.-TSE, de 26.6.2012, nos ED-ED-REspe nº 

35486: "O acórdão confirmatório da condenação não 

é marco interruptivo da prescrição." 

III – for manifesta a ilegitimidade da parte ou faltar condição 

exigida pela lei para o exercício da ação penal. 

Parágrafo único. Nos casos do nº III, a rejeição da denúncia 

não obstará ao exercício da ação penal, desde que promovida 

por parte legítima ou satisfeita a condição. 

Art. 359. Recebida a denúncia, o juiz designará dia e hora 

para o depoimento pessoal do acusado, ordenando a citação 

deste e a notificação do Ministério Público. 

 Artigo com redação dada pelo art. 1º da Lei nº 

10.732/2003. 

 Ac.-TSE, de 8.5.2012, no REspe nº 685214904: o 

recebimento da denúncia por juiz incompetente é 

nulo e não interrompe o prazo prescricional. 

 Ac.-TSE, de 22.5.2012, no AgR-REspe nº 385827: 

não há dispositivo legal que determine a intimação 

de réu para participar do interrogatório de corréus. 

 Ac.-TSE, de 17.5.2012, no RHC nº 46376: as 

decisões de improcedência proferidas em sede civil-

eleitoral não obstam a persecução criminal 

instaurada para apurar fatos idênticos. 

 Ac.-TSE, de 27.3.2012, no HC nº 119009: a decisão 

judicial que recebe a denúncia tem natureza 

interlocutória e prescinde da fundamentação exigida 

pelo art. 93, IX, da Constituição Federal. 

Parágrafo único. O réu ou seu defensor terá o prazo de 10 

(dez) dias para oferecer alegações escritas e arrolar 

testemunhas. 

 Parágrafo acrescido pelo art. 1º da Lei nº 

10.732/2003. 

 Ac.-TSE, de 6.3.2012, no AgR-REspe nº 3973097: 

impossibilidade de se atribuir à Defensoria Pública a 

defesa e a orientação jurídica de pessoas que não 

se enquadrem no conceito de hipossuficiente 

(aplicação subsidiária do art. 263, parágrafo único, 

do CPP). 

Art. 360. Ouvidas as testemunhas de acusação e da defesa 

e praticadas as diligências requeridas pelo Ministério Público 

e deferidas ou ordenadas pelo Juiz, abrir-se-á o prazo de 5 

(cinco) dias a cada uma das partes – acusação e defesa – 

para alegações finais. 

 Ac.-TSE, de 31.5.2012, no RHC nº 66851: não 

caracteriza cerceamento de defesa, nem ofensa ao 

devido processo legal, a decisão que, em sede de 

ação penal, indefere pedido de oitiva de 

testemunhas que não contribuirão para o 

esclarecimento dos fatos narrados na denúncia. 

Art. 361. Decorrido esse prazo, e conclusos os autos ao 

Juiz dentro de quarenta e oito horas, terá o mesmo 10 (dez) 

dias para proferir a sentença. 

Art. 362. Das decisões finais de condenação ou absolvição 

cabe recurso para o Tribunal Regional, a ser interposto no 

prazo de 10 (dez) dias. 

Art. 363. Se a decisão do Tribunal Regional for 

condenatória, baixarão imediatamente os autos à instância 

inferior para a execução da sentença, que será feita no prazo 

de 5 (cinco) dias, contados da data da vista ao Ministério 

Público. 

 Ac.-TSE nº 4590/2004: cabimento de embargos 

infringentes e de nulidade previstos no CPP, art. 

609, parágrafo único. 

 Ac.-TSE, de 23.8.2011, no HC nº 412471: 

impossibilidade de execução provisória da pena 

privativa de liberdade ou restritiva de direitos 

decorrente de sentença penal condenatória sem 

trânsito em julgado, ressalvada a decretação de 

prisão cautelar nos termos do art. 312 do CPP, 

quando presentes fundamentos idôneos. 

Parágrafo único. Se o órgão do Ministério Público deixar de 

promover a execução da sentença serão aplicadas as normas 

constantes dos parágrafos 3º, 4º e 5º do art. 357. 

Art. 364. No processo e julgamento dos crimes eleitorais e 

dos comuns que lhes forem conexos, assim como nos 

recursos e na execução, que lhes digam respeito, aplicar-se-

á, como lei subsidiária ou supletiva, o Código de Processo 

Penal. 

 Ac.-TSE nº 11953/1995: incabível a apresentação 

de razões recursais na instância superior; 

inaplicabilidade do CPP, art. 600, § 4º, devendo ser 

observados os arts. 266 e 268 deste código. 

 

TÍTULO V 

DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS 

Art. 365. O serviço eleitoral prefere a qualquer outro, é 

obrigatório e não interrompe o interstício de promoção dos 

funcionários para ele requisitados. 

 Lei nº 6.999/1982 e Res.-TSE nº 23255/2010: 

dispõem sobre a requisição de servidores públicos 

pela Justiça Eleitoral. 

 Lei nº 8.868/1994, art. 15: dispensa dos servidores 

públicos nomeados para compor as mesas 

receptoras ou juntas apuradoras pelo dobro dos dias 

de convocação; Lei nº 9.504/1997, art. 98: 

dispositivo de mesmo teor que, entretanto, utiliza a 

expressão "eleitores" em substituição a "servidores 

públicos"; V., ainda, Res.-TSE nº 22747/2008: 

"Aprova instruções para aplicação do art. 98 da Lei 

nº 9.504/1997”. 
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Art. 366. Os funcionários de qualquer órgão da Justiça 

Eleitoral não poderão pertencer a Diretório de partido político 

ou exercer qualquer atividade partidária, sob pena de 

demissão. 

 Res.-TSE nº 21570/2003: filiação partidária proibida 

ao servidor da Justiça Eleitoral. 

 Res.-TSE nº 22088/2005: servidor da Justiça 

Eleitoral deve se exonerar para cumprir o prazo legal 

de filiação partidária, ainda que afastado do órgão 

de origem e pretenda concorrer em estado diverso 

de seu domicílio profissional. V., contudo, Ac.-TSE, 

de 11.12.2008, no REspe nº 29769: deferimento de 

pedido de registro de candidato que, eleito prefeito 

em primeiro mandato, foi aprovado e empossado em 

concurso público realizado por tribunal regional 

eleitoral, tendo se licenciado, antes de entrar em 

efetivo exercício, para prosseguir na chefia do Poder 

Executivo Municipal. 

 Ac.-TSE, de 5.8.2014, no PA nº 57514: o servidor 

requisitado pela Justiça Eleitoral, quanto à filiação 

partidária, deve se submeter às limitações a que 

estão sujeitos seus próprios servidores. 

Art. 367. A imposição e a cobrança de qualquer multa, salvo 

no caso das condenações criminais, obedecerão às seguintes 

normas: 

 Res.-TSE nº 21975/2004: "Disciplina o recolhimento 

e a cobrança das multas previstas no Código 

Eleitoral e leis conexas e a distribuição do Fundo 

Especial de Assistência Financeira aos Partidos 

Políticos (Fundo Partidário)". Port.-TSE nº 288/2005: 

"Estabelece normas e procedimentos visando à 

arrecadação, recolhimento e cobrança das multas 

previstas no Código Eleitoral e leis conexas, e à 

utilização da Guia de Recolhimento da União 

(GRU)". 

I – no arbitramento será levada em conta a condição 

econômica do eleitor; 

 Ac.-TSE, de 22.6.2010, no R-Rp nº 98696: "A multa 

fixada dentro dos limites legais não ofende os 

princípios da proporcionalidade e razoabilidade." 

II – arbitrada a multa de ofício ou a requerimento do eleitor, o 

pagamento será feito através de selo federal inutilizado no 

próprio requerimento ou no respectivo processo; 

 Lei nº 5.143/1966, art. 15; abole o imposto do selo; 

IN-STN nº 2/2009: "Dispõe sobre a Guia de 

Recolhimento da União (GRU), e dá outras 

providências"; Res.-TSE nº 21975/2004, art. 4º: 

utilização obrigatória da GRU para recolhimento das 

multas eleitorais e penalidades pecuniárias, assim 

como doações de pessoas físicas ou jurídicas; Port.-

TSE nº 288/2005: "Estabelece normas e 

procedimentos visando à arrecadação, recolhimento 

e cobrança das multas previstas no Código Eleitoral 

e leis conexas, e à utilização da Guia de 

Recolhimento da União (GRU)". 

III – se o eleitor não satisfizer o pagamento no prazo de 30 

(trinta) dias, será considerada dívida líquida e certa, para 

efeito de cobrança mediante executivo fiscal, a que for inscrita 

em livro próprio no Cartório Eleitoral; 

 V. art. 164, §§ 1º e 2º, deste código e nota 

ao caput deste artigo. 

 Ac.-TSE, de 7.12.2011, no AgR-AI nº 11227: a 

previsão de inscrição de dívida em livro do cartório 

eleitoral não afasta a competência da Procuradoria 

da Fazenda Nacional para inscrevê-la ou expedir a 

certidão de dívida ativa. 

 Ac.-TSE, de 8.8.2013, no REspe nº 12840; e Ac.-

TSE, de 23.10.2012, no AgR-REspe nº 28764: prazo 

prescricional de dez anos para as multas eleitorais – 

dívidas ativas de natureza não tributária – (art. 205 

do Código Civil). 

IV – a cobrança judicial da dívida será feita por ação 

executiva, na forma prevista para a cobrança da dívida ativa 

da Fazenda Pública, correndo a ação perante os Juízos 

Eleitorais; 

 Ac.-TSE, de 9.9.2014, no REspe nº 116839: 

legitimidade da União para ajuizar ação de execução 

de astreintes, imposta pelo descumprimento de 

ordem judicial relativa à retirada de propaganda 

eleitoral irregular; Ac.-STJ, de 25.8.1999, no CC nº 

22.539 e, de 28.4.1999, no CC nº 23.132: 

competência da Justiça Eleitoral para a execução 

fiscal de multa eleitoral; Súm.-STJ nº 374/2009: 

"Compete à Justiça Eleitoral processar e julgar a 

ação para anular débito decorrente de multa 

eleitoral." 

 V. nota ao inciso III deste artigo sobre os Ac.-TSE, 

de 8.8.2013, no REspe nº 12840 e, de 23.10.2012, 

no AgR-REspe nº 28764. 

V – nas capitais e nas comarcas onde houver mais de um 

Promotor de Justiça, a cobrança da dívida far-se-á por 

intermédio do que for designado pelo Procurador Regional 

Eleitoral; 

 Ac.-TSE nº 5764/2005: legitimidade da Procuradoria 

da Fazenda Nacional para a execução fiscal de 

multa eleitoral. 

VI – os recursos cabíveis, nos processos para cobrança da 

dívida decorrente de multa, serão interpostos para a instância 

superior da Justiça Eleitoral; 

VII – em nenhum caso haverá recurso de ofício; 

VIII – as custas, nos Estados, Distrito Federal e Territórios 

serão cobradas nos termos dos respectivos Regimentos de 

Custas; 

 Res.-TSE nº 20843/2001: "Dispõe sobre o 

reembolso, aos oficiais de justiça, de despesas no 

cumprimento de mandados da Justiça Eleitoral"; 

Res.-TSE nº 19752/1996: "Procedimento adotado 

pela Justiça Eleitoral para recolhimento à União de 

custas processuais, pagamento de honorários 

advocatícios e diligências de oficial de justiça". 

IX – os Juízes Eleitorais comunicarão aos Tribunais 

Regionais, trimestralmente, a importância total das multas 

impostas nesse período e quanto foi arrecadado através de 

pagamentos feitos na forma dos nºs II e III; 

X – idêntica comunicação será feita pelos Tribunais Regionais 

ao Tribunal Superior. 

§ 1º As multas aplicadas pelos Tribunais Eleitorais serão 

consideradas líquidas e certas, para efeito de cobrança 

mediante executivo fiscal desde que inscritas em livro próprio 

na Secretaria do Tribunal competente. 

 Parágrafo 1º acrescido pelo art. 57 da Lei nº 

4.961/1966. 

§ 2º A multa pode ser aumentada até dez vezes, se o Juiz, ou 

Tribunal considerar que, em virtude da situação econômica 

do infrator, é ineficaz, embora aplicada no máximo. 

 Primitivo parágrafo único renumerado como § 2º 

pelo art. 57 da Lei nº 4.961/1966, o qual acrescentou 

o termo" ou Tribunal." 

§ 3º O alistando, ou o eleitor, que comprovar devidamente o 

seu estado de pobreza, ficará isento do pagamento de multa. 

 Parágrafo 3º acrescido pelo art. 57 da Lei nº 

4.961/1966. 
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 Ac.-TSE, de 10.2.2011, nos ED-AI nº 11491: 

inaplicabilidade dessa isenção a candidatos; "a 

alegação de ausência de recursos financeiros não é 

apta para ilidir a multa aplicada em representação 

por propaganda eleitoral irregular [...]." 

 Lei nº 7.115/1983, art. 1º: dispõe, entre outras, sobre 

a prova de pobreza. 

§ 4º Fica autorizado o Tesouro Nacional a emitir selos, sob a 

designação "Selo Eleitoral", destinados ao pagamento de 

emolumentos, custas, despesas e multas, tanto as 

administrativas como as penais, devidas à Justiça Eleitoral. 

 Parágrafo 4º acrescido pelo art. 57 da Lei nº 

4.961/1966. 

 V. nota ao inciso II deste artigo sobre a Lei nº 

5.143/1966 e outras normas. 

 V. nota ao inciso VIII deste artigo sobre as Res.-TSE 

nºs 20843/2001 e 19752/1996. 

§ 5º Os pagamentos de multas poderão ser feitos através de 

guias de recolhimento, se a Justiça Eleitoral não dispuser 

de selo eleitoral em quantidade suficiente para atender aos 

interessados. 

 Parágrafo 5º acrescido pelo art. 57 da Lei nº 

4.961/1966. 

 V. nota ao inciso II deste artigo sobre a Lei nº 

5.143/1966 e outras normas. 

Art. 368. Os atos requeridos ou propostos em tempo 

oportuno, mesmo que não sejam apreciados no prazo legal, 

não prejudicarão aos interessados. 

Art. 368-A. A prova testemunhal singular, quando 

exclusiva, não será aceita nos processos que possam levar à 

perda do mandato. 

 Art. 368-A acrescido pelo art. 4º da Lei nº 

13.165/2015. 

Art. 369. O Governo da União fornecerá, para ser 

distribuído por intermédio dos Tribunais Regionais, todo o 

material destinado ao alistamento eleitoral e às eleições. 

Art. 370. As transmissões de natureza eleitoral, feitas por 

autoridades e repartições competentes, gozam de franquia 

postal, telegráfica, telefônica, radiotelegráfica ou 

radiotelefônica, em linhas oficiais ou nas que sejam obrigadas 

a serviço oficial. 

 Lei nº 6.538/1978, art. 32: "O serviço postal e o 

serviço de telegrama são remunerados através de 

tarifas de preços, além de prêmios ad valorem com 

relação ao primeiro, aprovados pelo Ministério das 

Comunicações"; e art. 34: "É vedada a concessão 

de isenção ou redução subjetiva das tarifas, preços 

e prêmios ad valorem, ressalvados os casos de 

calamidade pública e os previstos nos atos 

internacionais devidamente ratificados, na forma do 

disposto em regulamento". 

Art. 371. As repartições públicas são obrigadas, no prazo 

máximo de 10 (dez) dias, a fornecer às autoridades, aos 

representantes de partidos ou a qualquer alistando as 

informações e certidões que solicitarem relativas à matéria 

eleitoral, desde que os interessados manifestem 

especificamente as razões e os fins do pedido. 

Art. 372. Os tabeliães não poderão deixar de reconhecer 

nos documentos necessários à instrução dos requerimentos 

e recursos eleitorais, as firmas de pessoas de seu 

conhecimento, ou das que se apresentarem com 2 (dois) 

abonadores conhecidos. 

Art. 373. São isentos de selo os requerimentos e todos os 

papéis destinados a fins eleitorais e é gratuito o 

reconhecimento de firma pelos tabeliães para os mesmos 

fins. 

 CF/88, art. 5º, XXXIV, b, e LXXVII: gratuidade de 

certidões em repartições públicas e ações 

de habeas corpus e habeas data. 

 Lei nº 9.265/1996 (regulamenta a CF/88, art. 5º, 

LXXVII), art. 1º: gratuidade de atos considerados 

necessários ao exercício da cidadania, quais sejam, 

os que capacitam o cidadão ao exercício da 

soberania popular a que se reporta o art. 14 da 

CF/88; aqueles referentes ao alistamento militar; os 

pedidos de informação ao poder público, em todos 

os seus âmbitos, objetivando a instrução de defesa 

ou denúncia de irregularidade administrativa na 

órbita pública; as ações de impugnação de mandato 

eletivo por abuso do poder econômico, corrupção ou 

fraude; quaisquer requerimentos ou petições que 

visem às garantias individuais e à defesa do 

interesse público. 

 Lei nº 5.143/1966, art. 15; abole o imposto do selo; 

IN-STN nº 2/2009: "Dispõe sobre a Guia de 

Recolhimento da União (GRU), e dá outras 

providências"; Res.-TSE nº 21975/2004, art. 4º: 

utilização obrigatória da GRU para recolhimento das 

multas eleitorais e penalidades pecuniárias, assim 

como doações de pessoas físicas ou jurídicas; Port.-

TSE nº 288/2005: "Estabelece normas e 

procedimentos visando à arrecadação, recolhimento 

e cobrança das multas previstas no Código Eleitoral 

e leis conexas, e à utilização da Guia de 

Recolhimento da União (GRU)". 

 V. art. 47 deste código. 

Parágrafo único. Nos processos-crimes e nos executivos 

fiscais referentes a cobrança de multas serão pagas custas 

nos termos do Regimento de Custas de cada Estado, sendo 

as devidas à União pagas através de selos 

federais inutilizados nos autos. 

 V. nota ao caput deste artigo sobre a Lei nº 

5.143/1966 e outras normas. 

 Res.-TSE nº 20843/2001: "Dispõe sobre o 

reembolso, aos oficiais de justiça, de despesas no 

cumprimento de mandados da Justiça Eleitoral". 

Res.-TSE nº 19752/1996: "Procedimento adotado 

pela Justiça Eleitoral para recolhimento à União de 

custas processuais, pagamento de honorários 

advocatícios e diligências de oficial de justiça". 

Art. 374. Os membros dos Tribunais Eleitorais, os Juízes 

Eleitorais e os servidores públicos requisitados para os 

órgãos da Justiça Eleitoral que, em virtude de suas funções 

nos mencionados órgãos, não tiverem as férias que lhes 

couberem, poderão gozá-las no ano seguinte, acumuladas ou 

não. 

 Artigo com redação dada pelo art. 58 da Lei nº 

4.961/1966, que revogou-lhe o parágrafo único. 

Art. 375. Nas áreas contestadas, enquanto não forem 

fixados definitivamente os limites interestaduais, far-se-ão as 

eleições sob a jurisdição do Tribunal Regional da 

circunscrição eleitoral em que, do ponto de vista da 

administração judiciária estadual, estejam elas incluídas. 

Art. 376. A proposta orçamentária da Justiça Eleitoral será 

anualmente elaborada pelo Tribunal Superior, de acordo com 

as propostas parciais que lhe forem remetidas pelos Tribunais 

Regionais, e dentro das normas legais vigentes. 

 CF/88, art. 99, §§ 1º e 2º, I. 

Parágrafo único. Os pedidos de créditos adicionais que se 

fizerem necessários ao bom andamento dos serviços 

eleitorais, durante o exercício, serão encaminhados em 

relação trimestral à Câmara dos Deputados, por intermédio 

do Tribunal Superior. 
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Art. 377. O serviço de qualquer repartição, federal, 

estadual, municipal, autarquia, fundação do Estado, 

sociedade de economia mista, entidade mantida ou 

subvencionada pelo Poder Público, ou que realiza contrato 

com este, inclusive o respectivo prédio e suas dependências, 

não poderá ser utilizado para beneficiar partido ou 

organização de caráter político. 

 Lei nº 9.096/1995, art. 51: utilização de escolas 

públicas ou casas legislativas pelos partidos 

políticos para realização de suas reuniões e 

convenções. Lei nº 9.504/1997, art. 8º, § 2º: 

utilização de prédios públicos para realização de 

convenção para escolha de candidato. 

 Ac.-TSE, de 13.2.2007, no AgR-REspe nº 25983: 

"Não caracteriza o crime dos arts. 346 c.c. 377, CE, 

a simples visita dos candidatos à sede da entidade 

que recebe subvenção da municipalidade. Os 

dispositivos visam coibir o uso efetivo e abusivo de 

serviços ou dependências de entes públicos ou de 

entidades mantidas ou subvencionadas pelo poder 

público, ou que com este contrata, em benefício de 

partidos ou organização de caráter político"; não se 

exige potencialidade do ato, mas sim o uso efetivo 

das instalações. 

 V. art. 346 deste código. 

Parágrafo único. O disposto neste artigo será tornado 

efetivo, a qualquer tempo, pelo órgão competente da Justiça 

Eleitoral, conforme o âmbito nacional, regional ou municipal 

do órgão infrator, mediante representação fundamentada de 

autoridade pública, representante partidário ou de qualquer 

eleitor. 

Art. 378. O Tribunal Superior organizará, mediante proposta 

do Corregedor-Geral, os serviços da Corregedoria, 

designando, para desempenhá-los, funcionários efetivos do 

seu quadro e transformando o cargo de um deles, diplomado 

em Direito e de conduta moral irrepreensível, no de Escrivão 

da Corregedoria, símbolo PJ-1, a cuja nomeação serão 

inerentes, assim na Secretaria como nas diligências, as 

atribuições de titular de ofício de Justiça. 

 Res.-TSE nº 23338/2011: "Aprova a organização 

dos serviços da Corregedoria-Geral da Justiça 

Eleitoral, define as atribuições das subunidades e 

dos titulares de cargos e funções." 

Art. 379. Serão considerados de relevância os serviços 

prestados pelos Mesários e componentes das Juntas 

Apuradoras. 

 Lei nº 8.868/1994, art. 15: dispensa dos servidores 

públicos nomeados para compor as mesas 

receptoras ou juntas apuradoras pelo dobro dos dias 

de convocação; Lei nº 9.504/1997, art. 98: 

dispositivo de mesmo teor que, entretanto, utiliza a 

expressão "eleitores" em substituição a "servidores 

públicos"; V., ainda, Res.-TSE nº 22747/2008: 

"Aprova instruções para aplicação do art. 98 da Lei 

nº 9.504/1997”. 

§ 1º Tratando-se de servidor público, em caso de promoção, 

a prova de haver prestado tais serviços será levada em 

consideração para efeito de desempate, depois de 

observados os critérios já previstos em leis ou regulamentos. 

§ 2º Persistindo o empate de que trata o parágrafo anterior, 

terá preferência, para a promoção, o funcionário que tenha 

servido maior número de vezes. 

§ 3º O disposto neste artigo não se aplica aos membros ou 

servidores da Justiça Eleitoral. 

Art. 380. Será feriado nacional o dia em que se realizarem 

eleições de data fixada pela Constituição Federal; nos demais 

casos, serão as eleições marcadas para um domingo ou dia 

já considerado feriado por lei anterior. 

 CF/88, art. 77; e Lei nº 9.504/1997, arts. 1º, caput, e 

2º, § 1º: fixação de datas para eleição de presidente 

e vice-presidente da República. CF/88, arts. 

28, caput, e 29, II; e Lei nº 9.504/1997, arts 1º, caput, 

2º, § 1º, e 3º, § 2º: fixação de datas para eleição de 

governador e vice-governador e de prefeito e vice-

prefeito. Lei nº 9.504/1997, art. 1º, caput: fixação de 

datas para eleição de senador, deputado federal, 

deputado estadual, deputado distrital e vereador. 

CF/88, art. 32, § 2º: eleições de governador e vice-

governador e de deputados distritais coincidentes 

com a de governadores e de deputados estaduais. 

 Res.-TSE nº 21255/2002: "Funcionamento 

de shopping center em dia de eleição. Feriado 

nacional. Impossibilidade de abertura do comércio 

em geral, excetuando-se os estabelecimentos que 

trabalham no ramo de alimentação e entretenimento. 

Garantia aos funcionários do exercício do voto". 

 Res.-TSE nºs 22422/2006 e 22963/2008: 

possibilidade de funcionamento do comércio no dia 

da eleição. 

Art. 381. Esta Lei não altera a situação das candidaturas a 

Presidente ou Vice-Presidente da República e a Governador 

ou Vice-Governador de Estado, desde que resultante de 

Convenções partidárias regulares e já registradas ou em 

processo de registro, salvo a ocorrência de outros motivos de 

ordem legal ou constitucional que as prejudiquem. 

Parágrafo único. Se o registro requerido se referir 

isoladamente a Presidente ou a Vice-Presidente da República 

e a Governador ou Vice-Governador de Estado, a validade 

respectiva dependerá de complementação da chapa conjunta 

na forma e nos prazos previstos neste Código (Constituição, 

art. 81, com a redação dada pela Emenda Constitucional nº 

9). 

 Dispositivo transitório. 

 Refere-se à CF/46. 

Art. 382. Este Código entrará em vigor 30 dias após a sua 

publicação. 

Art. 383. Revogam-se as disposições em contrário. 
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FONTE: http://www.tse.jus.br/legislacao/codigo-eleitoral/lei-
de-inelegibilidade/lei-de-inelegibilidade-lei-complementar-nb0-
64-de-18-de-maio-de-1990 
 
 
Estabelece, de acordo com o art. 14, § 9º, da Constituição 
Federal, casos de inelegibilidade, prazos de cessação e 
determina outras providências. 

 

 Ac.-TSE, de 14.2.2013, no AgR-REspe nº 9677 e, de 
4.9.2012, no AgR-REspe nº 23046: “No julgamento 
das ADCs nos 29 e 30 e da ADI no 4.578, o STF 
assentou que a aplicação das causas de 
inelegibilidade instituídas ou alteradas pela LC n° 
135/2010 a fatos anteriores à sua vigência não viola 
a Constituição Federal.” 

 
 

Art. 4º A partir da data em que terminar o prazo para 

impugnação, passará a correr, após devida notificação, o 
prazo de 7 (sete) dias para que o candidato, partido político 
ou coligação possa contestá-la, juntar documentos, indicar rol 
de testemunhas e requerer a produção de outras provas, 
inclusive documentais, que se encontrarem em poder de 
terceiros, de repartições públicas ou em procedimentos 
judiciais, ou administrativos, salvo os processos em 
tramitação em segredo de Justiça. 

Art. 5º Decorrido o prazo para contestação, se não se tratar 

apenas de matéria de direito e a prova protestada for 
relevante, serão designados os 4 (quatro) dias seguintes para 
inquirição das testemunhas do impugnante e do impugnado, 
as quais comparecerão por iniciativa das partes que as 
tiverem arrolado, com notificação judicial. 
§ 1ºAs testemunhas do impugnante e do impugnado serão 

ouvidas em uma só assentada. 
§ 2º Nos 5 (cinco) dias subsequentes, o Juiz, ou o Relator, 

procederá a todas as diligências que determinar, de ofício ou 
a requerimento das partes. 
§ 3º No prazo do parágrafo anterior, o Juiz, ou o Relator, 

poderá ouvir terceiros, referidos pelas partes, ou 
testemunhas, como conhecedores dos fatos e circunstâncias 
que possam influir na decisão da causa. 
§ 4º Quando qualquer documento necessário à formação da 

prova se achar em poder de terceiro, o Juiz, ou o Relator, 
poderá ainda, no mesmo prazo, ordenar o respectivo 
depósito. 
§ 5º Se o terceiro, sem justa causa, não exibir o documento, 

ou não comparecer a Juízo, poderá o Juiz contra ele expedir 
mandado de prisão e instaurar processo por crime de 
desobediência. 

Art. 6º Encerrado o prazo da dilação probatória, nos termos 

do artigo anterior, as partes, inclusive o Ministério Público, 
poderão apresentar alegações no prazo comum de 5 (cinco) 
dias. 

 Ac.-TSE nº 22785/2004: no processo de registro de 
candidatura, a abertura de prazo para alegações 
finais é opcional, a critério do juiz. 

 Ac.-TSE, de 21.8.2007, no REspe nº 26100: na ação 
de impugnação de mandato eletivo, a iniciativa para 
a apresentação de alegações finais é das partes e 
do Ministério Público, fluindo o prazo 
independentemente de intimação ou vista, cujo 
termo inicial está vinculado "[...] ou ao término da 
dilação probatória ou a uma decisão do juiz 

indeferindo-a por não ser relevante 'a prova 
protestada' ou requerida (art. 5º)". 

 Ac.-TSE, de 26.9.2013, no REspe nº 41662 e Ac.-
TSE, de 21.10.2004, no REspe nº 23578: 
impossibilidade de aproveitamento de impugnação a 
registro de candidato ajuizada por parte ilegítima 
como notícia de inelegibilidade. 

Art. 7º Encerrado o prazo para alegações, os autos serão 

conclusos ao Juiz, ou ao Relator, no dia imediato, para 
sentença ou julgamento pelo Tribunal. 
Parágrafo único. O Juiz, ou o Tribunal, formará sua 

convicção pela livre apreciação da prova, atendendo aos 
fatos e às circunstâncias constantes dos autos, ainda que não 
alegados pelas partes, mencionando, na decisão, os que 

motivaram seu convencimento. 

 Ac.-STF, de 22.5.2014, na ADI nº 1082: 
constitucionalidade da expressão “ainda que não 
alegados pelas partes”. 

Art. 8º Nos pedidos de registro de candidatos a eleições 

municipais, o Juiz Eleitoral apresentará a sentença em 
Cartório 3 (três) dias após a conclusão dos autos, passando 
a correr deste momento o prazo de 3 (três) dias para a 
interposição de recurso para o Tribunal Regional Eleitoral. 

 Súm.-TSE nº 3/1992: “No processo de registro de 
candidatos, não tendo o juiz aberto prazo para o 
suprimento de defeito da instrução do pedido, pode 
o documento, cuja falta houver motivado o 
indeferimento, ser juntado com o recurso ordinário”. 

 Súm.-TSE nº 10/1992, com nova redação publicada 
no DJE  de 24, 27 e 28.6.2016: “No processo de 

registro de candidatos, quando a sentença for 
entregue em cartório antes de três dias contados da 
conclusão ao juiz, o prazo para o recurso ordinário, 
salvo intimação pessoal anterior, só se conta do 
termo final daquele tríduo”. 

 Súm.-TSE nº 11/1992: “No processo de registro de 
candidatos, o partido que não o impugnou não tem 
legitimidade para recorrer da sentença que o deferiu, 
salvo se se cuidar de matéria constitucional”. 

§ 1ºA partir da data em que for protocolizada a petição de 

recurso, passará a correr o prazo de 3 (três) dias para a 
apresentação de contra-razões. 
§ 2º Apresentadas as contra-razões, serão os autos 

imediatamente remetidos ao Tribunal Regional Eleitoral, 
inclusive por portador, se houver necessidade, decorrente da 
exiguidade de prazo, correndo as despesas do transporte por 
conta do recorrente, se tiver condições de pagá-las. 

Art. 9º Se o Juiz Eleitoral não apresentar a sentença no 

prazo do artigo anterior, o prazo para recurso só começará a 
correr após a publicação da mesma por edital, em Cartório. 
Parágrafo único. Ocorrendo a hipótese prevista neste artigo, 
o Corregedor Regional, de ofício, apurará o motivo do 
retardamento e proporá ao Tribunal Regional Eleitoral, se for 
o caso, a aplicação da penalidade cabível. 

Art. 10. Recebidos os autos na Secretaria do Tribunal 

Regional Eleitoral, estes serão autuados e apresentados no 
mesmo dia ao Presidente, que, também na mesma data, os 
distribuirá a um Relator e mandará abrir vistas ao Procurador 
Regional pelo prazo de 2 (dois) dias. 
Parágrafo único. Findo o prazo, com ou sem parecer, os 

autos serão enviados ao Relator, que os apresentará em 
mesa para julgamento em 3 (três) dias, independentemente 
de publicação em pauta. 

Art. 11. Na sessão do julgamento, que poderá se realizar 

em até 2 (duas) reuniões seguidas, feito o relatório, facultada 
a palavra às partes e ouvido o Procurador Regional, proferirá 
o Relator o seu voto e serão tomados os dos demais Juízes. 

LEI COMPLEMENTAR Nº 64/1990 
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§ 1º Proclamado o resultado, o Tribunal se reunirá para 

lavratura do acórdão, no qual serão indicados o direito, os 
fatos e as circunstâncias com base nos fundamentos do 
Relator ou do voto vencedor. 
§ 2º Terminada a sessão, far-se-á a leitura e a publicação do 

acórdão, passando a correr dessa data o prazo de 3 (três) 
dias, para a interposição de recurso para o Tribunal Superior 
Eleitoral, em petição fundamentada. 

 V. nota ao caput do art. 8º desta lei sobre a Súm.-

TSE nº 10/1992. 

 Ac.-TSE, de 6.11.2012, no AgR-RO 6075: o 
Ministério Público Eleitoral será pessoalmente 
intimado dos acórdãos, em sessão de julgamento, 
quando nela publicados. 

 Ac.-TSE, de 9.11.2006, no REspe nº 26171: a 
interposição de REspe e de RE deve ser feita em 
peças recursais distintas, nos termos do art. 541 do 
CPC (Lei nº 5.869/1973). 

Art. 12. Havendo recurso para o Tribunal Superior Eleitoral, 

a partir da data em que for protocolizada a petição passará a 
correr o prazo de 3 (três) dias para a apresentação de contra-
razões, notificado por telegrama o recorrido. 
Parágrafo único. Apresentadas as contra-razões, serão os 

autos imediatamente remetidos ao Tribunal Superior Eleitoral. 

 Ac.-TSE nºs 21923 / 2004, 2447 / 2000, 2447 
/2000, 12265 / 1994: recurso especial em processo 
de registro de candidato não está sujeito a juízo de 
admissibilidade pelo presidente do TRE. 

Art. 13. Tratando-se de registro a ser julgado 

originariamente por Tribunal Regional Eleitoral, observado o 
disposto no art. 6º desta Lei Complementar, o pedido de 
registro, com ou sem impugnação, será julgado em 3 (três) 
dias, independentemente de publicação em pauta. 
Parágrafo único. Proceder-se-á ao julgamento na forma 

estabelecida no art. 11 desta Lei Complementar e, havendo 
recurso para o Tribunal Superior Eleitoral, observar-se-á o 
disposto no artigo anterior. 

Art. 14. No Tribunal Superior Eleitoral, os recursos sobre 

registro de candidatos serão processados e julgados na forma 
prevista nos arts. 10 e 11 desta Lei Complementar. 

 RITSE, art. 36, §§ 6º e 7º, com redação dada pela 
Res.-TSE nº 20595/2000: possibilidade de o relator 
negar seguimento a pedido ou recurso intempestivo, 
manifestamente inadmissível, improcedente, 
prejudicado ou em confronto com súmula ou com 
jurisprudência dominante do TSE, do STF ou de 
Tribunal Superior; possibilidade, também, de prover, 
desde logo, o recurso se a decisão recorrida estiver 
na situação descrita por último. Em qualquer 
hipótese, da decisão cabe agravo regimental, 
conforme previsto no § 8º do mesmo artigo. 

(...) 

 

Art. 23. O Tribunal formará sua convicção pela livre 

apreciação dos fatos públicos e notórios, dos indícios e 
presunções e prova produzida, atentando para circunstâncias 
ou fatos, ainda que não indicados ou alegados pelas partes, 
mas que preservem o interesse público de lisura eleitoral. 

 Ac.-TSE, de 1º.3.2016, no HC nº 44405: “A 

gravação ambiental não viola a privacidade e 
intimidade de quem teve a iniciativa da diligência”; 
Ac.-TSE, de 29.9.2015, no AgR-REspe nº 66119: é 
ilícita a gravação ambiental realizada em local 
privado sem o consentimento dos demais; Ac.-TSE, 
de 16.4.2015, no REspe nº 166034: a gravação que 
registra fato ocorrido à luz do dia, em local público 
desprovido de qualquer controle de acesso, deve ser 
reputada como prova lícita que não depende de 
prévia autorização judicial para sua captação; Ac.-
TSE, de 1º.9.2015, no HC nº 30990: quanto aos 

processos penal e cível eleitoral, reconhece-se a 

licitude das gravações ambientais realizadas sem 
autorização judicial e sem o conhecimento de um 
dos interlocutores, desde que sem violação às 
garantias de liberdade e privacidade. 

 Ac.-STF, de 22.5.2014, na ADI nº 1082: 
constitucionalidade das expressões “fatos públicos e 
notórios, dos indícios e presunções [...], ainda que 
não indicados ou alegados pelas partes [...]”. 

(...) 

 

Art. 26. Os prazos de desincompatibilização previstos nesta 

Lei Complementar que já estiverem ultrapassados na data de 
sua vigência considerar-se-ão atendidos desde que a 
desincompatibilização ocorra até 2 (dois) dias após a 
publicação desta Lei Complementar. 

Art. 26-A. Afastada pelo órgão competente a inelegibilidade 

prevista nesta Lei Complementar, aplicar-se-á, quanto ao 
registro de candidatura, o disposto na lei que estabelece 
normas para as eleições. 

 Art. 26-A acrescido pelo art. 2º da LC nº 135/2010. 

Art. 26-B. O Ministério Público e a Justiça Eleitoral darão 

prioridade, sobre quaisquer outros, aos processos de desvio 
ou abuso do poder econômico ou do poder de autoridade até 
que sejam julgados, ressalvados os de habeas corpus e 

mandado de segurança. 
§ 1º É defeso às autoridades mencionadas neste artigo deixar 

de cumprir qualquer prazo previsto nesta Lei Complementar 
sob alegação de acúmulo de serviço no exercício das funções 
regulares. 
§ 2ºAlém das polícias judiciárias, os órgãos da receita federal, 

estadual e municipal, os tribunais e órgãos de contas, o 
Banco Central do Brasil e o Conselho de Controle de 
Atividade Financeira auxiliarão a Justiça Eleitoral e o 
Ministério Público Eleitoral na apuração dos delitos eleitorais, 
com prioridade sobre as suas atribuições regulares. 
§ 3º O Conselho Nacional de Justiça, o Conselho Nacional do 

Ministério Público e as Corregedorias Eleitorais manterão 
acompanhamento dos relatórios mensais de atividades 
fornecidos pelas unidades da Justiça Eleitoral a fim de 
verificar eventuais descumprimentos injustificados de prazos, 
promovendo, quando for o caso, a devida responsabilização. 

 Art. 26-B e §§1º a 3º acrescidos pelo art. 2º da LC nº 
135/2010. 

Art. 26-C. O órgão colegiado do tribunal ao qual couber a 

apreciação do recurso contra as decisões colegiadas a que 
se referem as alíneas d, e, h, j, l e n do inciso I do art. 1º 

poderá, em caráter cautelar, suspender a inelegibilidade 
sempre que existir plausibilidade da pretensão recursal e 
desde que a providência tenha sido expressamente 
requerida, sob pena de preclusão, por ocasião da 
interposição do recurso. 

 Súm.-TSE nº 44: “O disposto no art. 26-C da LC nº 
64/90 não afasta o poder geral de cautela conferido 
ao magistrado pelo Código de Processo Civil”. 

 Art. 3º da LC nº 135/2010: "Os recursos interpostos 
antes da vigência desta lei complementar poderão 
ser aditados para o fim a que se refere o caput do 

art. 26-C da Lei Complementar nº 64, de 18 de maio 
de 1990, introduzido por esta Lei Complementar". 

 Ac.-TSE, de 23.9.2014, no RO nº 119158; de 
13.12.2012, no REspe nº 52771; de 30.10.2012, no 
AgR-REspe nº 68767 e, de 22.6.2010, na QO-AC nº 
142085: o disposto neste artigo não "[...] transfere ao 
Plenário a competência para examinar, inicialmente, 
pedido de concessão de medida liminar, ainda que 
a questão envolva inelegibilidade". 

§ 1º Conferido efeito suspensivo, o julgamento do recurso terá 

prioridade sobre todos os demais, à exceção dos de mandado 
de segurança e de habeas corpus. 
§ 2º Mantida a condenação de que derivou a inelegibilidade 
ou revogada a suspensão liminar mencionada no caput, serão 
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desconstituídos o registro ou o diploma eventualmente 
concedidos ao recorrente. 

 Súm.-TSE nº 66: “A incidência do § 2º do art. 26-C 
da  LC nº 64/90 não acarreta o imediato 
indeferimento do registro ou o cancelamento do 
diploma, sendo necessário o exame da presença de 
todos os requisitos essenciais à configuração da 
inelegibilidade, observados os princípios do 
contraditório e da ampla defesa”. 

§ 3º A prática de atos manifestamente protelatórios por parte 

da defesa, ao longo da tramitação do recurso, acarretará a 
revogação do efeito suspensivo. 

 Art. 26-C e §§ 1º a 3º acrescidos pelo art. 2º da LC 
nº 135/2010. 

Art. 27. Esta Lei Complementar entra em vigor na data de 

sua publicação. 

Art. 28. Revogam-se a Lei Complementar nº 5, de 29 de 

abril de 1970 e as demais disposições em contrário. 
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FONTE: http://www.tse.jus.br/legislacao/codigo-eleitoral/lei-
dos-partidos-politicos/lei-dos-partidos-politicos-lei-nb0-9.096-
de-19-de-setembro-de-1995 
 

 

Dispõe sobre partidos políticos, regulamenta os arts. 17 e 14, 

§ 3º, inciso V, da Constituição Federal. 

 

 

 

CAPÍTULO II 

DO FUNCIONAMENTO PARLAMENTAR 

Art. 12. O partido político funciona, nas Casas Legislativas, 

por intermédio de uma bancada, que deve constituir suas 

lideranças de acordo com o estatuto do partido, as 

disposições regimentais das respectivas Casas e as normas 

desta Lei. 

 Ac-STF, de 9.2.2000, na ADI nº 1.363-7: 

constitucionalidade deste dispositivo. 

Art. 13. Tem direito a funcionamento parlamentar, em todas 

as Casas Legislativas para as quais tenha elegido 

representante, o partido que, em cada eleição para a Câmara 

dos Deputados obtenha o apoio de, no mínimo, cinco por 

cento dos votos apurados, não computados os brancos e os 

nulos, distribuídos em, pelo menos, um terço dos Estados, 

com um mínimo de dois por cento do total de cada um deles. 

 Ac.-STF, de 7.12.2006, nas ADI nºs 1.351 e 1.354: 

declara inconstitucional este artigo. 

 Res.-TSE nºs 22.132/2005 e 22.280/2006: a questão 

relativa ao funcionamento dos partidos não é matéria 

eleitoral. 

 

CAPÍTULO III 

DO PROGRAMA E DO ESTATUTO 

Art. 14. Observadas as disposições constitucionais e as 

desta Lei, o partido é livre para fixar, em seu programa, seus 

objetivos políticos e para estabelecer, em seu estatuto, a sua 

estrutura interna, organização e funcionamento. 

Art. 15. O estatuto do partido deve conter, entre outras, 

normas sobre: 

I – nome, denominação abreviada e o estabelecimento da 

sede na Capital Federal; 

II – filiação e desligamento de seus membros; 

III – direitos e deveres dos filiados; 

IV – modo como se organiza e administra, com a definição de 

sua estrutura geral e identificação, composição e 

competências dos órgãos partidários nos níveis municipal, 

estadual e nacional, duração dos mandatos e processo de 

eleição dos seus membros; 

V – fidelidade e disciplina partidárias, processo para apuração 

das infrações e aplicação das penalidades, assegurado 

amplo direito de defesa; 

VI – condições e forma de escolha de seus candidatos a 

cargos e funções eletivas; 

VII – finanças e contabilidade, estabelecendo, inclusive, 

normas que os habilitem a apurar as quantias que os seus 

candidatos possam despender com a própria eleição, que 

fixem os limites das contribuições dos filiados e definam as 

diversas fontes de receita do partido, além daquelas previstas 

nesta Lei; 

VIII – critérios de distribuição dos recursos do Fundo 

Partidário entre os órgãos de nível municipal, estadual e 

nacional que compõem o partido; 

 Res.-TSE nº 22090/2005: o diretório regional ou 

municipal diretamente beneficiado por conduta 

vedada será excluído da distribuição de recursos de 

multas dela oriundas. 

IX – procedimento de reforma do programa e do estatuto. 

Art. 15-A. A responsabilidade, inclusive civil e trabalhista, 

cabe exclusivamente ao órgão partidário municipal, estadual 

ou nacional que tiver dado causa ao não cumprimento da 

obrigação, à violação de direito, a dano a outrem ou a 

qualquer ato ilícito, excluída a solidariedade de outros órgãos 

de direção partidária. 

 Art. 15-A, caput, com redação dada pelo art. 2º da 

Lei nº 12.034/2009. 

Parágrafo único.  O órgão nacional do partido político, 

quando responsável, somente poderá ser demandado 

judicialmente na circunscrição especial judiciária da sua sede, 

inclusive nas ações de natureza cível ou trabalhista.  

 Parágrafo único acrescido pelo art. 2º da Lei nº 

12.891/2013. 

 Ac.-TSE, de 24.6.2014, na Cta nº 100075: 

inaplicabilidade da Lei nº 12.891/2013 às eleições de 

2014. 

 

(...) 

CAPÍTULO V 

DA FIDELIDADE E DA DISCIPLINA PARTIDÁRIAS 

Art. 23. A responsabilidade por violação dos deveres 

partidários deve ser apurada e punida pelo competente órgão, 

na conformidade do que disponha o estatuto de cada partido. 

§ 1º Filiado algum pode sofrer medida disciplinar ou punição 

por conduta que não esteja tipificada no estatuto do partido 

político. 

§ 2º Ao acusado é assegurado amplo direito de defesa. 

Art. 24. Na Casa Legislativa, o integrante da bancada de 

partido deve subordinar sua ação parlamentar aos princípios 

doutrinários e programáticos e às diretrizes estabelecidas 

pelos órgãos de direção partidários, na forma do estatuto. 

Art. 25. O estatuto do partido poderá estabelecer, além das 

medidas disciplinares básicas de caráter partidário, normas 

sobre penalidades, inclusive com desligamento temporário da 

bancada, suspensão do direito de voto nas reuniões internas 

ou perda de todas as prerrogativas, cargos e funções que 

exerça em decorrência da representação e da proporção 

partidária, na respectiva Casa Legislativa, ao parlamentar que 

se opuser, pela atitude ou pelo voto, às diretrizes 

legitimamente estabelecidas pelos órgãos partidários. 

Art. 26. Perde automaticamente a função ou cargo que 

exerça, na respectiva Casa Legislativa, em virtude da 

proporção partidária, o parlamentar que deixar o partido sob 

cuja legenda tenha sido eleito. 

 Res.-TSE nº 22.526/2007: preservação, pelos 

partidos políticos e coligações partidárias, do direito 

à vaga obtida pelo sistema proporcional na hipótese 

de pedido de cancelamento de filiação ou de 

transferência do candidato eleito para agremiação 

partidária diversa. Res.-TSE nºs 22.563/2007 e 

22.580/2007: preservação da vaga, também, no 

caso de transferência para agremiação partidária 

LEI Nº 9.096, DE 19 DE SETEMBRO DE 

1995 

http://www.tse.jus.br/legislacao/codigo-eleitoral/lei-dos-partidos-politicos/lei-dos-partidos-politicos-lei-nb0-9.096-de-19-de-setembro-de-1995
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integrante da coligação pela qual o candidato 

elegeu-se. Res.-TSE nº 22.600/2007: entendimento 

aplicável às vagas obtidas pelo sistema majoritário. 

 Res.-TSE nº 22.610/2007: regulamentação dos 

processos de perda de cargo eletivo e de justificação 

de desfiliação partidária. Ac.-STF, de 12.11.2008, 

nas ADI nºs 3.999 e 4.086 e Ac.-TSE, de 11.10.2008, 

na AC nº 2.424: constitucionalidade da citada 

resolução. 

 

(...) 

TÍTULO III 

DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE DOS PARTIDOS 

 

CAPÍTULO II 

DO FUNDO PARTIDÁRIO 

 Res.-TSE nº 23464/2015: “Regulamenta o disposto 

no Título III da Lei nº 9.096, de 19 de setembro de 

1995 - Das Finanças e Contabilidade dos Partidos” 

e revoga a Res.-TSE nº 23432/2014, sem prejuízo 

de sua aplicação ao exercício de 2015. Res.-TSE nº 

21975/2004: "Disciplina o recolhimento e a cobrança 

das multas previstas no Código Eleitoral e leis 

conexas e a distribuição do Fundo Especial de 

Assistência Financeira aos Partidos Políticos (Fundo 

Partidário)". Res.-TSE nº 21875/2004: 

"Regulamenta o recolhimento do percentual de 

participação de institutos ou fundações de pesquisa 

e de doutrinação e educação política nas verbas do 

Fundo Partidário". Port.-TSE nº 288/2005: 

"Estabelece normas e procedimentos visando à 

arrecadação, recolhimento e cobrança das multas 

previstas no Código Eleitoral e leis conexas, e à 

utilização da Guia de Recolhimento da União 

(GRU)". 

 Ac.-TSE, de 1º.8.2011, na Pet nº 409436: nos casos 

de penhora judicial não cabe ao TSE promover o 

bloqueio das cotas do Fundo Partidário e nem 

fornecer o número da conta bancária de partido 

político. 

 Res.-TSE nº 23.126/2009: “Os recursos oriundos de 

fontes não identificadas compõem o Fundo 

Partidário e deverão ser recolhidos por meio da Guia 

de Recolhimento da União (GRU), nos termos da 

Resolução-TSE nº 21.975/2004 e Portaria-TSE nº 

288/2005.” 

Art. 38. O Fundo Especial de Assistência Financeira aos 

Partidos Políticos (Fundo Partidário) é constituído por: 

 Res.-TSE nº 23.126/2009: os recursos recebidos 

pelos partidos políticos oriundos de fontes não 

identificadas devem ser recolhidos ao Fundo 

Partidário mediante Guia de Recolhimento da União 

(GRU), nos termos da Res.-TSE nº 21.975/2004 e 

Port.-TSE nº 288/2005. 

I – multas e penalidades pecuniárias aplicadas nos termos do 

Código Eleitoral e leis conexas; 

 Ac.-TSE, de 1º.3.2011, no REspe nº 28.478: 

inviabilidade do pedido de reversão da multa em 

favor do Fundo Estadual para a Reparação dos 

Direitos Difusos. 

II – recursos financeiros que lhe forem destinados por lei, em 

caráter permanente ou eventual; 

III – doações de pessoa física ou jurídica, efetuadas por 

intermédio de depósitos bancários diretamente na conta do 

Fundo Partidário; 

 Ac.- STF, de 17.9.2015, na ADI nº 4.650: declara a 

inconstitucionalidade da expressão “ou pessoa 

jurídica”, com eficácia ex tunc. Essa decisão é 

aplicável às eleições de 2016. 

IV – dotações orçamentárias da União em valor nunca 

inferior, cada ano, ao número de eleitores inscritos em 31 de 

dezembro do ano anterior ao da proposta orçamentária, 

multiplicados por trinta e cinco centavos de real, em valores 

de agosto de 1995. 

§ 1º (Vetado.) 

§ 2º (Vetado.) 

Art. 39. Ressalvado o disposto no art. 31, o partido político 

pode receber doações de pessoas físicas e jurídicas para 

constituição de seus fundos. 

 Ac.- STF, de 17.9.2015, na ADI nº 4.650: declara a 

inconstitucionalidade da expressão “e jurídicas”, 

com eficácia ex tunc. Essa decisão é aplicável às 

eleições de 2016. 

§ 1º As doações de que trata este artigo podem ser feitas 

diretamente aos órgãos de direção nacional, estadual e 

municipal, que remeterão, à Justiça Eleitoral e aos órgãos 

hierarquicamente superiores do partido, o demonstrativo de 

seu recebimento e respectiva destinação, juntamente com o 

balanço contábil. 

§ 2º Outras doações, quaisquer que sejam, devem ser 

lançadas na contabilidade do partido, definidos seus valores 

em moeda corrente. 

§ 3º As doações de recursos financeiros somente poderão ser 

efetuadas na conta do partido político por meio de: 

 Caput com redação dada pelo art. 3º da Lei nº 

13.165/2015. 

 Ac.-TSE, de 6.3.2012, no AgR-REspe nº 2834940: 

ausência de abertura de conta-corrente e 

recebimento de recursos sem identificação do 

doador são vícios que atingem a transparência e 

comprometem a fiscalização da regularidade da 

prestação de contas. 

I – cheques cruzados e nominais ou transferência eletrônica 

de depósitos; 

II – depósitos em espécie devidamente identificados; 

III – mecanismo disponível em sítio do partido na internet que 

permita inclusive o uso de cartão de crédito ou de débito e 

que atenda aos seguintes requisitos: 

a) identificação do doador; 

b) emissão obrigatória de recibo eleitoral para cada doação 

realizada. 

 Incisos I a III acrescidos pelo art. 3º da Lei nº 

13.165/2015. 

§ 4º (Revogado pelo art. 107 da Lei nº 9.504/1997.) 

§ 5º Em ano eleitoral, os partidos políticos poderão aplicar ou 

distribuir pelas diversas eleições os recursos financeiros 

recebidos de pessoas físicas e jurídicas, observando-se o 

disposto no § 1º do art. 23, no art. 24 e no § 1º do art. 81 da 

Lei nº 9.504, de 30 de setembro de 1997, e os critérios 

definidos pelos respectivos órgãos de direção e pelas normas 

estatutárias. 

 Parágrafo 5º acrescido pelo art. 2º da Lei nº 

12.034/2009. 

 Ac.- STF, de 17.9.2015, na ADI nº 4.650: declara a 

inconstitucionalidade da expressão “e jurídicas”, 

com eficácia ex tunc. Essa decisão é aplicável às 

eleições de 2016. 

 Ac.-TSE, de 1º.8.2012, no REspe nº 780819: 

possibilidade de órgãos locais de partidos políticos 

realizarem doações às candidaturas federais e 

estaduais. 

Art. 40. A previsão orçamentária de recursos para o Fundo 

Partidário deve ser consignada, no Anexo do Poder 

Judiciário, ao Tribunal Superior Eleitoral. 
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§ 1º O Tesouro Nacional depositará, mensalmente, os 

duodécimos no Banco do Brasil, em conta especial à 

disposição do Tribunal Superior Eleitoral. 

§ 2º Na mesma conta especial serão depositadas as quantias 

arrecadadas pela aplicação de multas e outras penalidades 

pecuniárias, previstas na legislação eleitoral. 

Art. 41. O Tribunal Superior Eleitoral, dentro de cinco dias, 

a contar da data do depósito a que se refere o § 1º do artigo 

anterior, fará a respectiva distribuição aos órgãos nacionais 

dos partidos, obedecendo aos seguintes critérios: 

 Ac.-STF, de 7.12.2006, nas ADI nºs 1.351 e 1.354: 

declara inconstitucional a expressão grifada. 

 V. art. 41-A desta lei, que estabelece critérios para 

distribuição do Fundo Partidário. 

 Res.-TSE nº 22090/2005: o diretório regional ou 

municipal diretamente beneficiado por conduta 

vedada será excluído da distribuição de recursos de 

multas dela oriundas. 

I – um por cento do total do Fundo Partidário será destacado 

para entrega, em partes iguais, a todos os partidos que 

tenham seus estatutos registrados no Tribunal Superior 

Eleitoral; 

 Ac.-STF, de 7.12.2006, nas ADI nºs 1.351 e 1.354: 

declara inconstitucional este inciso. 

II – noventa e nove por cento do total do Fundo Partidário 

serão distribuídos aos partidos que tenham preenchido as 

condições do art. 13, na proporção dos votos obtidos na 

última eleição geral para a Câmara dos Deputados. 

 Ac.-STF, de 7.12.2006, nas ADI nºs 1.351 e 1.354: 

declara inconstitucional este inciso. 

Art. 41-A. Do total do Fundo Partidário: 

 Caput com redação dada pelo art. 1º 

da Lei nº 12.875/2013. 

 Ac.-STF, de 1º.10.2015, na ADI nº 5.105: declara a 

inconstitucionalidade do art. 1º da Lei nº 

12.875/2013. 

 Redação do art. 41-A, anterior à Lei nº 12.875/2013, 

acrescido pelo art. 1º da Lei nº 11.459/2007: “Art. 41-

A.  5% (cinco por cento) do total do Fundo Partidário 

serão destacados para entrega, em partes iguais, a 

todos os partidos que tenham seus estatutos 

registrados no Tribunal Superior Eleitoral e 95% 

(noventa e cinco por cento) do total do Fundo 

Partidário serão distribuídos a eles na proporção dos 

votos obtidos na última eleição geral para a Câmara 

dos Deputados.” 

I – 5% (cinco por cento) serão destacados para entrega, em 

partes iguais, a todos os partidos que atendam aos requisitos 

constitucionais de acesso aos recursos do Fundo Partidário; 

e 

 Inciso I com redação dada pelo art. 3º da Lei nº 

13.165/2015. 

II – 95% (noventa e cinco por cento) serão distribuídos aos 

partidos na proporção dos votos obtidos na última eleição 

geral para a Câmara dos Deputados. 

 Inciso II acrescido pelo art. 1º da Lei nº 12.875/2013. 

 Ac.-STF, de 1º.10.2015, na ADI nº 5.105: declara a 

inconstitucionalidade do art. 1º da Lei nº 

12.875/2013. 

 Ac.-TSE, de 16.2.2016, na Pet nº 48132: é cabível o 

bloqueio temporário da cota do Fundo Partidário a 

que novo partido, em tese, faz jus, enquanto não 

decidida sua inclusão na lista de agremiações aptas 

a receberem os valores. 

Parágrafo único. Para efeito do disposto no inciso II, serão 

desconsideradas as mudanças de filiação partidária em 

quaisquer hipóteses. 

 Parágrafo único com redação dada pelo art. 2º da 

Lei nº 13.107/2015. 

Art. 42. Em caso de cancelamento ou caducidade do órgão 

de direção nacional do partido, reverterá ao Fundo Partidário 

a quota que a este caberia. 

Art. 43. Os depósitos e movimentações dos recursos 

oriundos do Fundo Partidário serão feitos em 

estabelecimentos bancários controlados pelo Poder Público 

Federal, pelo Poder Público Estadual ou, inexistindo estes, no 

banco escolhido pelo órgão diretivo do partido. 

Art. 44. Os recursos oriundos do Fundo Partidário serão 

aplicados: 

 Ac.-TSE, de 16.9.2014, na Pet nº 1621: “[...] mesmo 

quando as irregularidades encontradas redundam 

em aprovação com ressalvas das contas 

apresentadas, é cabível a determinação de 

devolução ao Erário dos valores das despesas não 

comprovadas.” 

 Ac.-TSE, de 24.3.2015, na PC nº 94969 e, de 

30.3.2010, na Pet nº 1831: o pagamento de juros e 

multas não está entre as despesas autorizadas por 

este artigo. 

 Ac.-TSE, de 21.5.2015, na Cta nº 139623: é vedada 

a utilização de recursos do Fundo Partidário para 

efetuar pagamento de multas eleitorais, decorrente 

de infração à Lei das Eleições. 

I – na manutenção das sedes e serviços do partido, permitido 

o pagamento de pessoal, a qualquer título, observado, do 

total recebido, os seguintes limites: 

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

b) 60% (sessenta por cento) para cada órgão estadual e 

municipal; 

 Inciso I com redação dada pelo art. 3º da Lei nº 

13.165/2015. 

 Res.-TSE nº 21837/2004: possibilidade de utilização 

de recursos do Fundo Partidário na aquisição de 

bens mobiliários, computadores, 

impressoras, softwares e veículos automotivos. 

 Ac.-TSE, de 11.6.2015, na Cta nº 5605: A assunção 

de obrigações e despesas entre órgãos partidários é 

perfeitamente possível, desde que não haja a 

utilização de recursos do Fundo Partidário quando 

do adimplemento, seja ele total ou parcial, nas 

hipóteses em que o diretório originalmente 

responsável esteja impedido de receber recursos 

daquele fundo. 

 Res.-TSE nº 23086/2009: a destinação de verbas do 

Fundo Partidário prevista neste inciso estende-se às 

despesas congêneres efetuadas pelo partido político 

na propaganda intrapartidária (prévias partidárias). 

 Ac.-TSE, de 30.3.2010, no AgR-RMS nº 712: "o não 

cumprimento dessa regra, por si só, não implica 

automática rejeição das contas de agremiação 

político-partidária, ainda mais quando demonstrada 

a inocorrência da má-fé e desídia." 

 Ac.-TSE, de 17.2.2011, no AgR-RMS nº 675: a 

extrapolação do limite dos gastos com pessoal não 

pode configurar mera irregularidade em prestação 

de contas, sob pena de se permitir ao partido gastar 

excessivamente recursos públicos, oriundos do 

Fundo Partidário, com pessoal, o que é 

expressamente vedado por este inciso. 
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 Ac.-TSE, de 17.2.2011, no AgR-RMS nº 675: 

desaprovação da prestação de contas de partido 

que extrapolar o limite dos gastos com pessoal. 

 Ac.-TSE, de 24.4.2014, na Cta nº 33814: 

impossibilidade de assunção de despesas dos 

diretórios estaduais ou municipais pelo diretório 

nacional, exceto as essenciais à manutenção de 

sedes e serviços do partido. 

II – na propaganda doutrinária e política; 

III – no alistamento e campanhas eleitorais; 

IV – na criação e manutenção de instituto ou fundação de 

pesquisa e de doutrinação e educação política, sendo esta 

aplicação de, no mínimo, vinte por cento do total recebido; 

 V. Res.-TSE nºs 22121/2005 e 22746/2008: regras 

de adequação de institutos ou fundações de 

pesquisa e de doutrinação e educação política de 

partidos políticos às normas estabelecidas no 

Código Civil de 2002. 

 Res.-TSE nº 21.875/2004: "Regulamenta o 

recolhimento do percentual de participação de 

institutos ou fundações de pesquisa e de 

doutrinação e educação política nas verbas do 

Fundo Partidário". 

 Res.-TSE nº 22.226/2006: "As fundações criadas 

devem ter a forma de pessoa jurídica de direito 

privado (art. 1º da Res.-TSE nº 22.121, de 

9.12.2005)"; a execução dos programas de 

divulgação da linha programática partidária é 

matéria interna corporis dos partidos políticos. 

 Ac.-TSE, de 7.2.2012, na Cta nº 172195: 

impossibilidade de diretório nacional recolher, para 

fundação, percentual da respectiva cota do Fundo 

Partidário suspensa por decisão da Justiça Eleitoral. 

V – na criação e manutenção de programas de promoção e 

difusão da participação política das mulheres, criados e 

mantidos pela secretaria da mulher do respectivo partido 

político ou, inexistindo a secretaria, pelo instituto ou fundação 

de pesquisa e de doutrinação e educação política de que trata 

o inciso IV, conforme percentual que será fixado pelo órgão 

nacional de direção partidária, observado o mínimo de 5% 

(cinco por cento) do total; 

 Inciso V com redação dada pelo art. 3º da Lei nº 

13.165/2015. 

 V. art. 9º da Lei nº 13.165/2015: reserva de parcela 

do fundo partidário para aplicação nas campanhas 

das candidatas de cada partido para as três eleições 

que se seguirem à publicação desta Lei. 

 V. art. 45, IV, desta lei. 

VI – no pagamento de mensalidades, anuidades e 

congêneres devidos a organismos partidários internacionais 

que se destinem ao apoio à pesquisa, ao estudo e à 

doutrinação política, aos quais seja o partido político 

regularmente filiado; 

VII – no pagamento de despesas com alimentação, incluindo 

restaurantes e lanchonetes. 

 Incisos VI e VII acrescidos pelo art. 3º da Lei nº 

13.165/2015. 

§ 1º Na prestação de contas dos órgãos de direção partidária 

de qualquer nível devem ser discriminadas as despesas 

realizadas com recursos do Fundo Partidário, de modo a 

permitir o controle da Justiça Eleitoral sobre o cumprimento 

do disposto nos incisos I e IV deste artigo. 

 Ac.-TSE, de 30.9.2015, na Pet nº 2660: a utilização 

de uma única conta bancária para movimentar os 

recursos do Fundo Partidário e aqueles próprios do 

partido impede o controle da aplicação dos recursos 

públicos, nos termos do art. 44 da Lei nº 9.096/1995, 

ensejando a desaprovação das contas da 

agremiação. 

§ 2º A Justiça Eleitoral pode, a qualquer tempo, investigar 

sobre a aplicação de recursos oriundos do Fundo Partidário. 

§ 3º Os recursos de que trata este artigo não estão sujeitos 

ao regime da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, tendo os 

partidos políticos autonomia para contratar e realizar 

despesas. 

 Parágrafo 3º com redação dada pelo art. 2º da Lei nº 

12.891/2013. 

 Ac.-TSE, de 24.6.2014, na Cta nº 100075: 

inaplicabilidade da Lei nº 12.891/2013 às eleições de 

2014. 

§ 4º Não se incluem no cômputo do percentual previsto no 

inciso I deste artigo encargos e tributos de qualquer natureza. 

 Parágrafo 4º acrescido pelo art. 2º da Lei nº 

12.034/2009. 

§ 5º O partido político que não cumprir o disposto no inciso V 

do caput deverá transferir o saldo para conta específica, 

sendo vedada sua aplicação para finalidade diversa, de modo 

que o saldo remanescente deverá ser aplicado dentro do 

exercício financeiro subsequente, sob pena de acréscimo de 

12,5% (doze inteiros e cinco décimos por cento) do valor 

previsto no inciso V do caput, a ser aplicado na mesma 

finalidade. 

 Parágrafo 5º com redação dada pelo art. 3º da Lei nº 

13.165/2015. 

§ 5º-A.  A critério das agremiações partidárias, os recursos a 

que se refere o inciso V poderão ser acumulados em 

diferentes exercícios financeiros, mantidos em contas 

bancárias específicas, para utilização futura em campanhas 

eleitorais de candidatas do partido. 

 Parágrafo 5º-A acrescido pelo art. 3º da Lei nº 

13.165/2015. 

§ 6º No exercício financeiro em que a fundação ou instituto de 

pesquisa não despender a totalidade dos recursos que lhe 

forem assinalados, a eventual sobra poderá ser revertida para 

outras atividades partidárias, conforme previstas no caput 

deste artigo. 

 Parágrafo 6º acrescido pelo art. 2º da Lei nº 

12.891/2013. 

 Ac.-TSE, de 24.6.2014, na Cta nº 100075: 

inaplicabilidade da Lei nº 12.891/2013 às eleições de 

2014. 

§ 7º A critério da secretaria da mulher ou, inexistindo a 

secretaria, a critério da fundação de pesquisa e de 

doutrinação e educação política, os recursos a que se refere 

o inciso V do caput poderão ser acumulados em diferentes 

exercícios financeiros, mantidos em contas bancárias 

específicas, para utilização futura em campanhas eleitorais 

de candidatas do partido, não se aplicando, neste caso, o 

disposto no § 5º. 

 Parágrafo 7º acrescido pelo art. 3º da Lei nº 

13.165/2015. 

 

(...) 

TÍTULO V 

DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 50. (Vetado.) 

Art. 51. É assegurado ao partido político com estatuto 

registrado no Tribunal Superior Eleitoral o direito à utilização 

gratuita de escolas públicas ou Casas Legislativas para a 

realização de suas reuniões ou Convenções, 

responsabilizando-se pelos danos porventura causados com 

a realização do evento. 
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 Lei nº 9.504/1997, art. 8º, § 2º: utilização gratuita de 

prédios públicos para realização de convenções de 

escolha de candidatos. 

Art. 52. (Vetado.) 

Parágrafo único. As emissoras de rádio e televisão terão 

direito a compensação fiscal pela cedência do horário gratuito 

previsto nesta Lei. 

 Lei nº 9.504/1997, art. 99, § 1º a 3º, acrescidos pelo 

art. 3º da Lei nº 12.034/2009: "Art. 99. [...] § 1º O 

direito à compensação fiscal das emissoras de rádio 

e televisão previsto no parágrafo único do art. 52 da 

Lei nº 9.096, de 19 de setembro de 1995, e neste 

artigo, pela cedência do horário gratuito destinado à 

divulgação das propagandas partidárias e eleitoral, 

estende-se à veiculação de propaganda gratuita de 

plebiscitos e referendos de que dispõe o art. 8º da 

Lei nº 9.709, de 18 de novembro de 1998, mantido 

também, a esse efeito, o entendimento de que: 

I – (Vetado.); 

II – o valor apurado na forma do inciso I poderá ser 

deduzido do lucro líquido para efeito de 

determinação do lucro real, na apuração do Imposto 

sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ), inclusive 

da base de cálculo dos recolhimentos mensais 

previstos na legislação fiscal (art. 2º da Lei nº 9.430, 

de 27 de dezembro de 1996), bem como da base de 

cálculo do lucro presumido. 

§ 2º (Vetado.). 

§ 3º No caso de microempresas e empresas de 

pequeno porte optantes pelo Regime Especial 

Unificado de Arrecadação de Tributos e 

Contribuições (Simples Nacional), o valor integral da 

compensação fiscal apurado na forma do inciso I do 

§ 1º será deduzido da base de cálculo de imposto e 

contribuições federais devidos pela emissora, 

seguindo os critérios definidos pelo Comitê Gestor 

do Simples Nacional (CGSN)." 

 Dec. nº 7.791/2012: “Regulamenta a compensação 

fiscal na apuração do Imposto sobre a Renda da 

Pessoa Jurídica (IRPJ) pela divulgação gratuita da 

propaganda partidária e eleitoral, de plebiscitos e 

referendos.” 

 Res.-TSE nº 22.917/2008: competência da Justiça 

Federal para apreciar pedido de extensão da 

prerrogativa de compensação fiscal a empresa 

autorizada pelo poder público para exploração dos 

serviços de rede de transporte de comunicações. 

Prejudicado, ainda, pedido alternativo de 

formalização de contrato com o TSE para 

transmissão do sinal gerado às emissoras de 

televisão e rádio na propaganda partidária e eleitoral 

gratuita. 

 Ac.-TSE nº 690/2004: inexistência de direito à 

compensação fiscal na hipótese de deferimento de 

nova data para transmissão da propaganda 

partidária em razão de falha técnica da emissora. 

Art. 53. A fundação ou instituto de direito privado, criado por 

partido político, destinado ao estudo e pesquisa, à 

doutrinação e à educação política, rege-se pelas normas da 

lei civil e tem autonomia para contratar com instituições 

públicas e privadas, prestar serviços e manter 

estabelecimentos de acordo com suas finalidades, podendo, 

ainda, manter intercâmbio com instituições não nacionais. 

 V. Res.-TSE nºs 22121/2005 e 22746/2008: regras 

de adequação de institutos ou fundações de 

pesquisa e de doutrinação e educação política de 

partidos políticos às normas estabelecidas no 

Código Civil de 2002. 

 V. art. 44, IV, desta lei: aplicação de recursos do 

Fundo Partidário na criação e manutenção das 

fundações a que se refere este artigo. 

Art. 54. Para fins de aplicação das normas estabelecidas 

nesta Lei, consideram-se como equivalentes a Estados e 

Municípios o Distrito Federal e os Territórios e respectivas 

divisões político-administrativas. 

 

TÍTULO VI 

DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS 

Art. 55. O partido político que, nos termos da legislação 

anterior, tenha registro definitivo, fica dispensado da condição 

estabelecida no § 1º do art. 7º, e deve providenciar a 

adaptação de seu estatuto às disposições desta Lei, no prazo 

de seis meses da data de sua publicação. 

§ 1º A alteração estatutária com a finalidade prevista neste 

artigo pode ser realizada pelo partido político em reunião do 

órgão nacional máximo, especialmente convocado na forma 

dos estatutos, com antecedência mínima de trinta dias e 

ampla divulgação, entre seus órgãos e filiados, do projeto do 

estatuto. 

§ 2º Aplicam-se as disposições deste artigo ao partido que, 

na data da publicação desta Lei: 

I – tenha completado seu processo de organização nos 

termos da legislação anterior e requerido o registro definitivo; 

II – tenha seu pedido de registro sub judice, desde que 

sobrevenha decisão favorável do órgão judiciário 

competente; 

III – tenha requerido registro de seus estatutos junto ao 

Tribunal Superior Eleitoral, após o devido registro como 

entidade civil. 

Art. 56.  (Revogado pelo art. 3º da Lei nº 13.165/2015.) 

Art. 57.  (Revogado pelo art. 3º da Lei nº 13.165/2015.) 

Art. 58. A requerimento de partido, o Juiz Eleitoral devolverá 

as fichas de filiação partidária existentes no Cartório da 

respectiva Zona, devendo ser organizada a primeira relação 

de filiados, nos termos do art. 19, obedecidas as normas 

estatutárias. 

Parágrafo único. Para efeito de candidatura a cargo eletivo 

será considerada como primeira filiação a constante das listas 

de que trata este artigo. 

Art. 59. O art. 16 da Lei nº 3.071, de 1º de janeiro de 1916 

(Código Civil), passa a vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 16. [...] 

III – os partidos políticos. 

[...] 

§ 3º Os partidos políticos reger-se-ão pelo disposto, no que 

lhes for aplicável, nos arts. 17 a 22 deste Código e em lei 

específica." 

 V. nota ao art. 1º desta lei sobre o art. 44, V e § 3º 

do CC. 

Art. 60. Os artigos a seguir enumerados da Lei nº 6.015, de 

31 de dezembro de 1973, passam a vigorar com a seguinte 

redação: 

"Art. 114. [...] 

III – os atos constitutivos e os estatutos dos partidos políticos. 

[...] 

Art. 120. O registro das sociedades, fundações e partidos 

políticos consistirá na declaração, feita em livro, pelo oficial, 

do número de ordem, da data da apresentação e da espécie 

do ato constitutivo, com as seguintes indicações: 

[...] 
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Parágrafo único. Para o registro dos partidos políticos, serão 

obedecidos, além dos requisitos deste artigo, os 

estabelecidos em lei específica." 

Art. 61. O Tribunal Superior Eleitoral expedirá instruções 

para a fiel execução desta Lei. 

 Res.-TSE nº 23464/2015: “Regulamenta o disposto 

no Título III da Lei nº 9.096, de 19 de setembro de 

1995 - Das Finanças e Contabilidade dos Partidos” 

e revoga a Res.-TSE nº 23432/2014, sem prejuízo 

de sua aplicação ao exercício de 2015; Res.-TSE nº 

23465/2015: "Disciplina a criação, organização, 

fusão, incorporação e extinção de partidos políticos"; 

Res.-TSE nº 23117/2009: "Dispõe sobre a filiação 

partidária, aprova nova sistemática destinada ao 

encaminhamento de dados pelos partidos à Justiça 

Eleitoral e dá outras providências" e respectivas 

alterações; Res.-TSE nº 23093/2009: "Dispõe sobre 

o Sistema de Gerenciamento de Informações 

Partidárias (SGIP)"; Res.-TSE nº 22121/2005: 

"Dispõe sobre as regras de adequação de institutos 

ou fundações de pesquisa e de doutrinação e 

educação política de partidos políticos às normas 

estabelecidas no Código Civil de 2002"; Res.-TSE nº 

21975/2004: "Disciplina o recolhimento e a cobrança 

das multas previstas no Código Eleitoral e leis 

conexas e a distribuição do Fundo Especial de 

Assistência Financeira aos Partidos Políticos (Fundo 

Partidário)"; Res.-TSE nº 21875/2004: 

"Regulamenta o recolhimento do percentual de 

participação de institutos ou fundações de pesquisa 

e de doutrinação e educação política nas verbas do 

Fundo Partidário"; Res.-TSE nº 21377/2003: "[...] 

Disciplina os novos procedimentos a serem 

adotados, pela Secretaria de Informática do TSE, 

nos casos de fusão ou incorporação dos partidos 

políticos"; e Res.-TSE nº 20034/1997: "Instruções 

para o acesso gratuito ao rádio e à televisão pelos 

partidos políticos". 

Art. 62. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Art. 63. Ficam revogadas a Lei nº 5.682, de 21 de julho de 

1971, e respectivas alterações; a Lei nº 6.341, de 5 de julho 

de 1976; a Lei nº 6.817, de 5 de setembro de 1980; a Lei nº 

6.957, de 23 de novembro de 1981; o art. 16 da Lei nº 6.996, 

de 7 de junho de 1982; a Lei nº 7.307, de 9 de abril de 1985, 

e a Lei nº 7.514, de 9 de julho de 1986. 
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FONTE: http://www.tse.jus.br/legislacao/codigo-
eleitoral/lei-das-eleicoes/lei-das-eleicoes-lei-nb0-9.504-
de-30-de-setembro-de-1997 
 

 

Estabelece normas para as eleições. 

 

 

DAS PESQUISAS E TESTES PRÉ-ELEITORAIS 

Art. 33. As entidades e empresas que realizarem pesquisas 

de opinião pública relativas às eleições ou aos candidatos, 

para conhecimento público, são obrigadas, para cada 

pesquisa, a registrar, junto à Justiça Eleitoral, até cinco dias 

antes da divulgação, as seguintes informações: 

 Ac.-TSE nº 4654/2004: o registro de pesquisa 

eleitoral não é passível de deferimento ou 

indeferimento. Ac.-TSE nº 357/2004: não pode o 

magistrado proibir a publicação de pesquisa eleitoral 

mesmo sob alegação do exercício do poder de 

polícia. 

 Res.-TSE nº 22265/2006: possibilidade de 

divulgação de pesquisa eleitoral, enquetes ou 

sondagens, inclusive no dia das eleições, seja no 

horário eleitoral gratuito, seja na programação 

normal das emissoras de rádio e televisão; Ac.-TSE, 

de 16.3.2006, no REspe nº 25321: a divulgação de 

enquetes e sondagens deve ser acompanhada de 

esclarecimento de que não se trata de pesquisa 

eleitoral, cuja omissão enseja sanção prevista do § 

3º deste artigo; Ac.-TSE, de 4.2.2003, no REspe nº 

20664: desnecessidade de registro de enquete, por 

não se confundir com pesquisa eleitoral. 

 Ac.-TSE, de 18.5.2010, no R-Rp nº 79988: 

obrigatoriedade de registro prévio de dados 

essenciais no prazo de cinco dias, sob pena da 

multa do § 3º deste artigo. 

 Ac.-TSE, de 17.8.2006, no REspe nº 26029: 

incidência da penalidade no caso de divulgação de 

que o candidato lidera as pesquisas, sem registro; 

irrelevância de não se divulgar índices concretos. V., 

em sentido contrário, Ac.-TSE nº 3894/2003. 

I – quem contratou a pesquisa; 

II – valor e origem dos recursos despendidos no trabalho; 

III – metodologia e período de realização da pesquisa; 

IV - plano amostral e ponderação quanto a sexo, idade, grau 

de instrução, nível econômico e área física de realização do 

trabalho a ser executado, intervalo de confiança e margem de 

erro; 

 Inciso IV com redação dada pelo art. 3º da Lei nº 

12.891/2013. 

 Ac.-TSE, de 24.6.2014, na Cta nº 100075: 

inaplicabilidade da Lei nº 12.891/2013 às eleições de 

2014. 

V – sistema interno de controle e verificação, conferência e 

fiscalização da coleta de dados e do trabalho de campo; 

VI – questionário completo aplicado ou a ser aplicado; 

VII - nome de quem pagou pela realização do trabalho e cópia 

da respectiva nota fiscal. 

 Inciso VII com redação dada pelo art. 3º da Lei nº 

12.891/2013. 

 Ac.-TSE, de 24.6.2014, na Cta nº 100075: 

inaplicabilidade da Lei nº 12.891/2013 às eleições de 

2014. 

§ 1º As informações relativas às pesquisas serão registradas 

nos órgãos da Justiça Eleitoral aos quais compete fazer o 

registro dos candidatos. 

§ 2º A Justiça Eleitoral afixará no prazo de vinte e quatro 

horas, no local de costume, bem como divulgará em seu sítio 

na Internet, aviso comunicando o registro das informações a 

que se refere este artigo, colocando-as à disposição dos 

partidos ou coligações com candidatos ao pleito, os quais a 

elas terão livre acesso pelo prazo de 30 (trinta) dias. 

 Parágrafo 2º com redação dada pelo art. 3º da Lei nº 

12.034/2009. 

§ 3º A divulgação de pesquisa sem o prévio registro das 

informações de que trata este artigo sujeita os responsáveis 

a multa no valor de cinquenta mil a cem mil UFIR. 

 Ac.-TSE, de 21.6.2011, no AgR-REspe nº 629516: 

inadmissibilidade de fixação da multa em valor 

inferior ao mínimo legal. 

 V. nota ao caput deste artigo sobre a Res.-TSE nº 

22265/2006 e outros. 

 V. nota ao art. 105, § 2º, desta lei sobre a Unidade 

Fiscal de Referência (Ufir). 

 Ac.-TSE, de 15.9.2011, no REspe nº 21227: 

incidência de "multa aos responsáveis, ainda que a 

divulgação ocorra em entrevista, de forma parcial, ou 

tenha apenas reproduzido o que os meios de 

comunicação veicularam indevidamente." 

 Ac.-TSE, de 18.5.2010, no R-Rp nº 79988: 

incidência da multa também quando há divulgação 

antes do prazo do caput deste artigo. 

 Ac.-TSE, de 16.6.2014, no AgR-REspe nº 36141; de 

6.8.2013, no REspe nº 47911 e, de 25.9.2007, no 

REspe nº 27576: penalidade aplicável a quem 

divulga pesquisa eleitoral sem registro prévio das 

informações e não a quem a divulga sem as 

informações previstas no caput deste artigo. 

 Ac.-TSE, de 19.8.2014, no REspe nº 35479: o 

candidato, como titular de página do Facebook, é 

responsável por seu conteúdo, respondendo por 

material postado por terceiro quando demonstradas 

a sua ciência prévia e a concordância com a 

divulgação, estando sujeito à multa prevista neste 

parágrafo. 

§ 4º A divulgação de pesquisa fraudulenta constitui crime, 

punível com detenção de seis meses a um ano e multa no 

valor de cinquenta mil a cem mil UFIR. 

 V. nota ao art. 105, § 2º, desta lei sobre a Unidade 

Fiscal de Referência (Ufir). 

§ 5º É vedada, no período de campanha eleitoral, a realização 

de enquetes relacionadas ao processo eleitoral. 

 Parágrafo 5º acrescido pelo art. 3º da Lei nº 

12.891/2013. 

 Ac.-TSE, de 24.6.2014, na Cta nº 100075: 

inaplicabilidade da Lei nº 12.891/2013 às eleições de 

2014. 

Art. 34. (Vetado pela Mensagem nº 1.090/1997). 

§ 1º Mediante requerimento à Justiça Eleitoral, os partidos 

poderão ter acesso ao sistema interno de controle, verificação 

e fiscalização da coleta de dados das entidades que 

LEI Nº 9.504, DE 30 DE SETEMBRO DE 

1997 

http://www.tse.jus.br/legislacao/codigo-eleitoral/lei-das-eleicoes/lei-das-eleicoes-lei-nb0-9.504-de-30-de-setembro-de-1997
http://www.tse.jus.br/legislacao/codigo-eleitoral/lei-das-eleicoes/lei-das-eleicoes-lei-nb0-9.504-de-30-de-setembro-de-1997
http://www.tse.jus.br/legislacao/codigo-eleitoral/lei-das-eleicoes/lei-das-eleicoes-lei-nb0-9.504-de-30-de-setembro-de-1997
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divulgaram pesquisas de opinião relativas às eleições, 

incluídos os referentes à identificação dos entrevistadores e, 

por meio de escolha livre e aleatória de planilhas individuais, 

mapas ou equivalentes, confrontar e conferir os dados 

publicados, preservada a identidade dos respondentes. 

 Ac.-TSE, de 19.8.2010, no AgR-Pet nº 194822: 

eventual divergência entre as partes a respeito de 

custos de cópias dos formulários preenchidos na 

pesquisa eleitoral, em face de decisão que deferiu o 

acesso ao sistema de controle interno do instituto de 

pesquisa, é matéria que foge da competência da 

Justiça Eleitoral, devendo ser submetida à Justiça 

Comum. 

§ 2º O não-cumprimento do disposto neste artigo ou qualquer 

ato que vise a retardar, impedir ou dificultar a ação 

fiscalizadora dos partidos constitui crime, punível com 

detenção, de seis meses a um ano, com a alternativa de 

prestação de serviços à comunidade pelo mesmo prazo, e 

multa no valor de dez mil a vinte mil UFIR. 

 V. nota ao art. 105, § 2º, desta lei sobre a Unidade 

Fiscal de Referência (Ufir). 

§ 3º A comprovação de irregularidade nos dados publicados 

sujeita os responsáveis às penas mencionadas no parágrafo 

anterior, sem prejuízo da obrigatoriedade da veiculação dos 

dados corretos no mesmo espaço, local, horário, página, 

caracteres e outros elementos de destaque, de acordo com o 

veículo usado. 

Art. 35. Pelos crimes definidos nos arts. 33, § 4º e 34, §§ 2º 

e 3º, podem ser responsabilizados penalmente os 

representantes legais da empresa ou entidade de pesquisa e 

do órgão veiculador. 

Art. 35-A. É vedada a divulgação de pesquisas eleitorais 

por qualquer meio de comunicação, a partir do décimo quinto 

dia anterior até as 18 (dezoito) horas do dia do pleito. 

 Art. 35-A acrescido pelo art. 1º da Lei nº 

11.300/2006. 

 Ac.-STF, de 6.9.2006, na ADI nº 3.741: declara 

inconstitucional este artigo. Este dispositivo foi 

considerado inconstitucional também pelo TSE, 

conforme decisão administrativa de 23.5.2006 (ata 

da 57ª sessão, DJ de 30.5.2006). CE/65, art. 255, de 

teor semelhante. Ac.-TSE nº 10305/1988: 

incompatibilidade, com a Constituição Federal, da 

norma que proíbe divulgação de resultados de 

pesquisas eleitorais. 

 

(...) 

 

DAS MESAS RECEPTORAS 

Art. 63. Qualquer partido pode reclamar ao Juiz Eleitoral, no 

prazo de cinco dias, da nomeação da Mesa Receptora, 

devendo a decisão ser proferida em 48 horas. 

§ 1º Da decisão do Juiz Eleitoral caberá recurso para o 

Tribunal Regional, interposto dentro de três dias, devendo ser 

resolvido em igual prazo. 

§ 2º Não podem ser nomeados Presidentes e mesários os 

menores de dezoito anos. 

Art. 64. É vedada a participação de parentes em qualquer 

grau ou de servidores da mesma repartição pública ou 

empresa privada na mesma Mesa, Turma ou Junta Eleitoral. 

 

DA FISCALIZAÇÃO DAS ELEIÇÕES 

Art. 65. A escolha de Fiscais e Delegados, pelos partidos ou 

coligações, não poderá recair em menor de dezoito anos ou 

em quem, por nomeação do Juiz Eleitoral, já faça parte de 

Mesa Receptora. 

§ 1º O Fiscal poderá ser nomeado para fiscalizar mais de uma 

Seção Eleitoral, no mesmo local de votação. 

§ 2º As credenciais de Fiscais e Delegados serão expedidas, 

exclusivamente, pelos partidos ou coligações. 

§ 3º Para efeito do disposto no parágrafo anterior, o 

Presidente do partido ou o representante da coligação deverá 

registrar na Justiça Eleitoral o nome das pessoas autorizadas 

a expedir as credenciais dos Fiscais e Delegados. 

§ 4º Para o acompanhamento dos trabalhos de votação, só 

será permitido o credenciamento de, no máximo, 2 (dois) 

fiscais de cada partido ou coligação por seção eleitoral. 

 Parágrafo 4º acrescido pelo art. 3º da Lei nº 

12.891/2013. 

 Ac.-TSE, de 24.6.2014, na Cta nº 100075: 

inaplicabilidade da Lei nº 12.891/2013 às eleições de 

2014. 

Art. 66. Os partidos e coligações poderão fiscalizar todas as 

fases do processo de votação e apuração das eleições e o 

processamento eletrônico da totalização dos resultados. 

 Caput com redação dada pelo art. 3º da Lei nº 

10.408/2002. 

§ 1º Todos os programas de computador de propriedade do 

Tribunal Superior Eleitoral, desenvolvidos por ele ou sob sua 

encomenda, utilizados nas urnas eletrônicas para os 

processos de votação, apuração e totalização, poderão ter 

suas fases de especificação e de desenvolvimento 

acompanhadas por técnicos indicados pelos partidos 

políticos, Ordem dos Advogados do Brasil e Ministério 

Público, até seis meses antes das eleições. 

§ 2º Uma vez concluídos os programas a que se refere o § 1º, 

serão eles apresentados, para análise, aos representantes 

credenciados dos partidos políticos e coligações, até vinte 

dias antes das eleições, nas dependências do Tribunal 

Superior Eleitoral, na forma de programas-fonte e de 

programas executáveis, inclusive os sistemas aplicativo e de 

segurança e as bibliotecas especiais, sendo que as chaves 

eletrônicas privadas e senhas eletrônicas de acesso manter-

se-ão no sigilo da Justiça Eleitoral. Após a apresentação e 

conferência, serão lacradas cópias dos programas-fonte e 

dos programas compilados. 

§ 3º No prazo de cinco dias a contar da data da apresentação 

referida no § 2º, o partido político e a coligação poderão 

apresentar impugnação fundamentada à Justiça Eleitoral. 

§ 4º Havendo a necessidade de qualquer alteração nos 

programas, após a apresentação de que trata o § 3º, dar-se-

á conhecimento do fato aos representantes dos partidos 

políticos e das coligações, para que sejam novamente 

analisados e lacrados. 

 Parágrafos 1º ao 4º com redação dada pelo art. 1º 

da Lei nº 10.740/2003. 

§ 5º A carga ou preparação das urnas eletrônicas será feita 

em sessão pública, com prévia convocação dos fiscais dos 

partidos e coligações para a assistirem e procederem aos 

atos de fiscalização, inclusive para verificarem se os 

programas carregados nas urnas são idênticos aos que foram 

lacrados na sessão referida no § 2º deste artigo, após o que 

as urnas serão lacradas. 

§ 6º No dia da eleição, será realizada, por amostragem, 

auditoria de verificação do funcionamento das urnas 

eletrônicas, através de votação paralela, na presença dos 

fiscais dos partidos e coligações, nos moldes fixados em 

resolução do Tribunal Superior Eleitoral. 

§ 7º Os partidos concorrentes ao pleito poderão constituir 

sistema próprio de fiscalização, apuração e totalização dos 

resultados contratando, inclusive, empresas de auditoria de 

sistemas, que, credenciadas junto à Justiça Eleitoral, 

receberão, previamente, os programas de computador e os 
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mesmos dados alimentadores do sistema oficial de apuração 

e totalização. 

 Parágrafos 5º ao 7º com redação dada pelo art. 3º 

da Lei nº 10.408/2002. 

Art. 67. Os órgãos encarregados do processamento 

eletrônico de dados são obrigados a fornecer aos partidos ou 

coligações, no momento da entrega ao Juiz encarregado, 

cópias dos dados do processamento parcial de cada dia, 

contidos em meio magnético. 

Art. 68. O boletim de urna, segundo modelo aprovado pelo 

Tribunal Superior Eleitoral, conterá os nomes e os números 

dos candidatos nela votados. 

§ 1º O Presidente da Mesa Receptora é obrigado a entregar 

cópia do boletim de urna aos partidos e coligações 

concorrentes ao pleito cujos representantes o requeiram até 

uma hora após a expedição. 

§ 2º O descumprimento do disposto no parágrafo anterior 

constitui crime, punível com detenção, de um a três meses, 

com a alternativa de prestação de serviço à comunidade pelo 

mesmo período, e multa no valor de um mil a cinco mil UFIR. 

 V. nota ao art. 105, § 2º, desta lei sobre a Unidade 

Fiscal de Referência (Ufir). 

Art. 69. A impugnação não recebida pela Junta Eleitoral 

pode ser apresentada diretamente ao Tribunal Regional 

Eleitoral, em quarenta e oito horas, acompanhada de 

declaração de duas testemunhas. 

Parágrafo único. O Tribunal decidirá sobre o recebimento 

em quarenta e oito horas, publicando o acórdão na própria 

sessão de julgamento e transmitindo imediatamente à Junta, 

via telex, fax ou qualquer outro meio eletrônico, o inteiro teor 

da decisão e da impugnação. 

Art. 70. O Presidente de Junta Eleitoral que deixar de 

receber ou de mencionar em ata os protestos recebidos, ou 

ainda, impedir o exercício de fiscalização, pelos partidos ou 

coligações, deverá ser imediatamente afastado, além de 

responder pelos crimes previstos na Lei nº 4.737, de 15 de 

julho de 1965 – Código Eleitoral. 

Art. 71. Cumpre aos partidos e coligações, por seus Fiscais 

e Delegados devidamente credenciados, e aos candidatos, 

proceder à instrução dos recursos interpostos contra a 

apuração, juntando, para tanto, cópia do boletim relativo à 

urna impugnada. 

Parágrafo único. Na hipótese de surgirem obstáculos à 

obtenção do boletim, caberá ao recorrente requerer, mediante 

a indicação dos dados necessários, que o órgão da Justiça 

Eleitoral perante o qual foi interposto o recurso o instrua, 

anexando o respectivo boletim de urna. 

Art. 72. Constituem crimes, puníveis com reclusão, de cinco 

a dez anos: 

 Lei nº 6.996/1982, art. 15: "Incorrerá nas penas do 

art. 315 do Código Eleitoral quem, no 

processamento eletrônico das cédulas, alterar 

resultados, qualquer que seja o método utilizado". 

I – obter acesso a sistema de tratamento automático de dados 

usado pelo serviço eleitoral, a fim de alterar a apuração ou a 

contagem de votos; 

II – desenvolver ou introduzir comando, instrução, ou 

programa de computador capaz de destruir, apagar, eliminar, 

alterar, gravar ou transmitir dado, instrução ou programa ou 

provocar qualquer outro resultado diverso do esperado em 

sistema de tratamento automático de dados usados pelo 

serviço eleitoral; 

III – causar, propositadamente, dano físico ao equipamento 

usado na votação ou na totalização de votos ou a suas partes. 

 

(...) 

DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS 

Art. 79. O financiamento das campanhas eleitorais com 

recursos públicos será disciplinada em lei específica. 

Art. 80. Nas eleições a serem realizadas no ano de 1998, 

cada partido ou coligação deverá reservar, para candidatos 

de cada sexo, no mínimo, vinte e cinco por cento e, no 

máximo, setenta e cinco por cento do número de candidaturas 

que puder registrar. 

Art. 81. (Revogado pelo art. 15 da Lei nº 13.165/2015.) 

§ 1º (Revogado pelo art. 15 da Lei nº 13.165/2015.) 

§ 2º (Revogado pelo art. 15 da Lei nº 13.165/2015.) 

§ 3º (Revogado pelo art. 15 da Lei nº 13.165/2015.) 

§ 4º (Revogado pelo art. 15 da Lei nº 13.165/2015.) 

Art. 82. Nas Seções Eleitorais em que não for usado o 

sistema eletrônico de votação e totalização de votos, serão 

aplicadas as regras definidas nos arts. 83 a 89 desta lei e as 

pertinentes da Lei nº 4.737, de 15 de julho de 1965 – Código 

Eleitoral. 

Art. 83. As cédulas oficiais serão confeccionadas pela 

Justiça Eleitoral, que as imprimirá com exclusividade para 

distribuição às Mesas Receptoras, sendo sua impressão feita 

em papel opaco, com tinta preta e em tipos uniformes de 

letras e números, identificando o gênero na denominação dos 

cargos em disputa. 

§ 1º Haverá duas cédulas distintas, uma para as eleições 

majoritárias e outra para as proporcionais, a serem 

confeccionadas segundo modelos determinados pela Justiça 

Eleitoral. 

§ 2º Os candidatos à eleição majoritária serão identificados 

pelo nome indicado no pedido de registro e pela sigla adotada 

pelo partido a que pertencem e deverão figurar na ordem 

determinada por sorteio. 

§ 3º Para as eleições realizadas pelo sistema proporcional, a 

cédula terá espaços para que o eleitor escreva o nome ou o 

número do candidato escolhido, ou a sigla ou o número do 

partido de sua preferência. 

§ 4º No prazo de quinze dias após a realização do sorteio a 

que se refere o § 2º, os Tribunais Regionais Eleitorais 

divulgarão o modelo da cédula completa com os nomes dos 

candidatos majoritários na ordem já definida. 

§ 5º Às eleições em segundo turno aplica-se o disposto no § 

2º, devendo o sorteio verificar-se até quarenta e oito horas 

após a proclamação do resultado do primeiro turno e a 

divulgação do modelo da cédula nas vinte e quatro horas 

seguintes. 

Art. 84. No momento da votação, o eleitor dirigir-se-á à 

cabina duas vezes, sendo a primeira para o preenchimento 

da cédula destinada às eleições proporcionais, de cor branca, 

e a segunda para o preenchimento da cédula destinada às 

eleições majoritárias, de cor amarela. 

Parágrafo único. A Justiça Eleitoral fixará o tempo de 

votação e o número de eleitores por Seção, para garantir o 

pleno exercício do direito de voto. 

 CE/65, art. 117. 

 Lei nº 6.996/1982, art. 11, caput: fixação, pelo TSE, 

do número de eleitores por seção eleitoral de acordo 

com o número de cabinas; parágrafo único do art. 

11: "Cada seção eleitoral terá, no mínimo, duas 

cabinas". Res.-TSE nº 14250/1988: "[...] Fixação do 

número de 250 eleitores por cabina, nas seções das 

capitais, e de 200 nas seções do interior, de acordo 

com o art. 11 da Lei nº 6.996/1982". 

Art. 85. Em caso de dúvida na apuração de votos dados a 

homônimos, prevalecerá o número sobre o nome do 

candidato. 
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Art. 86. No sistema de votação convencional considerar-se-

á voto de legenda quando o eleitor assinalar o número do 

partido no local exato reservado para o cargo respectivo e 

somente para este será computado. 

Art. 87. Na apuração, será garantido aos Fiscais e 

Delegados dos partidos e coligações o direito de observar 

diretamente, à distância não superior a um metro da mesa, a 

abertura da urna, a abertura e a contagem das cédulas e o 

preenchimento do boletim. 

§ 1º O não-atendimento ao disposto no caput enseja a 

impugnação do resultado da urna, desde que apresentada 

antes da divulgação do boletim. 

§ 2º Ao final da transcrição dos resultados apurados no 

boletim, o Presidente da Junta Eleitoral é obrigado a entregar 

cópia deste aos partidos e coligações concorrentes ao pleito 

cujos representantes o requeiram até uma hora após sua 

expedição. 

§ 3º Para os fins do disposto no parágrafo anterior, cada 

partido ou coligação poderá credenciar até três Fiscais 

perante a Junta Eleitoral, funcionando um de cada vez. 

§ 4º O descumprimento de qualquer das disposições deste 

artigo constitui crime, punível com detenção de um a três 

meses, com a alternativa de prestação de serviços à 

comunidade pelo mesmo período e multa, no valor de um mil 

a cinco mil UFIR. 

 V. nota ao art. 105, § 2º, desta lei sobre a Unidade 

Fiscal de Referência (Ufir). 

§ 5º O rascunho ou qualquer outro tipo de anotação fora dos 

boletins de urna, usados no momento da apuração dos votos, 

não poderão servir de prova posterior perante a Junta 

apuradora ou totalizadora. 

§ 6º O boletim mencionado no § 2º deverá conter o nome e o 

número dos candidatos nas primeiras colunas, que 

precederão aquelas onde serão designados os votos e o 

partido ou coligação. 

Art. 88. O Juiz Presidente da Junta Eleitoral é obrigado a 

recontar a urna, quando: 

I – o boletim apresentar resultado não coincidente com o 

número de votantes ou discrepante dos dados obtidos no 

momento da apuração; 

II – ficar evidenciada a atribuição de votos a candidatos 

inexistentes, o não-fechamento da contabilidade da urna ou a 

apresentação de totais de votos nulos, brancos ou válidos 

destoantes da média geral das demais Seções do mesmo 

Município, Zona Eleitoral. 

 Ac.-TSE, de 6.3.2007, no REspe nº 25142: 

inaplicabilidade desta regra no caso de registro 

digital do voto implantado pela Lei nº 10.740/2003. 

Art. 89. Será permitido o uso de instrumentos que auxiliem 

o eleitor analfabeto a votar, não sendo a Justiça Eleitoral 

obrigada a fornecê-los. 
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FONTE: http://www.tse.jus.br/legislacao/codigo-
eleitoral/sumulas/sumulas-do-tse 
 
Súmula-TSE nº 1 (Cancelada) 

Proposta a ação para desconstituir a decisão que rejeitou as 
contas, anteriormente à impugnação, fica suspensa a 
inelegibilidade (Lei Complementar nº 64/90, art. 1º, I, g). 
 
Súmula-TSE nº 2 

Assinada e recebida a ficha de filiação partidária até o termo 
final do prazo fixado em lei, considera-se satisfeita a 
correspondente condição de elegibilidade, ainda que não 
tenha fluído, até a mesma data, o tríduo legal de impugnação. 

 Lei nº 9.096/1995, arts. 17 a 19. 
 

Súmula-TSE nº 3 

No processo de registro de candidatos, não tendo o juiz 
aberto prazo para o suprimento de defeito da instrução do 
pedido, pode o documento, cuja falta houver motivado o 
indeferimento, ser juntado com o recurso ordinário. 

 Ac.-TSE, de 25.9.2014, no AgR-REspe nº 184028 e, 
de 4.9.2014, no REspe nº 38455: no julgamento dos 
registros de candidaturas, o órgão jurisdicional deve 
considerar o documento juntado de forma tardia, 
enquanto não esgotada a instância ordinária. 

 
Súmula-TSE nº 4 

Não havendo preferência entre candidatos que pretendam o 
registro da mesma variação nominal, defere-se o do que 
primeiro o tenha requerido. 

 Lei nº 9.504/1997, art. 12, § 1º, I a V: regras para 
determinação da preferência. 

 
Súmula-TSE nº 5 
Serventuário de cartório, celetista, não se inclui na exigência 
do art. 1º, II, l, da LC nº 64/90. 
 
Súmula-TSE nº 6 
São inelegíveis para o cargo de Chefe do Executivo o cônjuge 
e os parentes, indicados no § 7º do art. 14 da Constituição 
Federal, do titular do mandato, salvo se este, reelegível, tenha 
falecido, renunciado ou se afastado definitivamente do cargo 
até seis meses antes do pleito. 

 Ac.-TSE, de 10.5.2016, no PA nº 32345. 
 
Súmula-TSE nº 7 (Cancelada) 
É inelegível para o cargo de prefeito a irmã da concubina do 
atual titular do mandato. 
 
Súmula-TSE nº 8 (Cancelada) 
O vice-prefeito é inelegível para o mesmo cargo. 
 
Súmula-TSE nº 9 

A suspensão de direitos políticos decorrente de condenação 
criminal transitada em julgado cessa com o cumprimento ou 
a extinção da pena, independendo de reabilitação ou de prova 
de reparação dos danos. 
 
Súmula-TSE nº 10 

No processo de registro de candidatos, quando a sentença 
for entregue em cartório antes de três dias contados da 
conclusão ao juiz, o prazo para o recurso ordinário, salvo 
intimação pessoal anterior, só se conta do termo final daquele 
tríduo. 
 

Súmula-TSE nº 11 

No processo de registro de candidatos, o partido que não o 
impugnou não tem legitimidade para recorrer da sentença que 
o deferiu, salvo se se cuidar de matéria constitucional. 

 Ac.-TSE, de 3.11.2010, no AgR-REspe nº 937944: 
ilegitimidade também de candidato, coligação ou 
MPE. 

 Ac.-TSE nº 22.578/2004: aplicação desta súmula a 
todos os legitimados a impugnar registro de 
candidatura. Ac.-TSE nºs 12.371/1992, 
13.058/1992, 13.268/1996, 14.133/1996 e Ac.-TSE, 
de 19.12.2006, no REspe nº 27.967: legitimidade 
recursal do Ministério Público Eleitoral, ainda que 
não haja impugnado o pedido de registro de 
candidato; contra, os Ac.-TSE nºs 12.230/1994 e 
14.294/1996. 

 V. Ac. STF, de 18.12.2013, no ARE nº 728188; e 
Res.-TSE nº 23.405/2014: o Ministério Público tem 
legitimidade para recorrer de decisão que defere 
registro de candidatura, ainda que não haja 
apresentado impugnação, sendo-lhe inaplicável a 
presente súmula. 

 
Súmula-TSE nº 12 

São inelegíveis, no município desmembrado, e ainda não 
instalado, o cônjuge e os parentes consanguíneos ou afins, 
até o segundo grau ou por adoção, do prefeito do município-
mãe, ou de quem o tenha substituído, dentro dos seis meses 
anteriores ao pleito, salvo se já titular de mandato eletivo. 
 
Súmula-TSE nº 13 

Não é auto-aplicável o § 9º do art. 14 da Constituição, com a 
redação da Emenda Constitucional de Revisão n° 4/94. 

 Texto reiterado pelo Ac.-TSE, de 10.5.2016, no PA 
nº 32345, publicado no DJE de 24, 27 e 28.6.2016, 
com supressão de vírgula. 

 
Súmula-TSE nº 14 (Cancelada) 
A duplicidade de que cuida o parágrafo único do artigo 22 da 
Lei n° 9.096/95 somente fica caracterizada caso a nova 
filiação houver ocorrido após a remessa das listas previstas 
no parágrafo único do artigo 58 da referida lei. 
 
Súmula-TSE nº 15 

O exercício de mandato eletivo não é circunstância capaz, por 
si só, de comprovar a condição de alfabetizado do candidato. 

 Ac.-TSE, de 10.5.2016, no PA nº 32345. 
 
Súmula-TSE nº 16 (Cancelada) 

A falta de abertura de conta bancária específica não é 
fundamento suficiente para a rejeição de contas de campanha 
eleitoral, desde que, por outros meios, se possa demonstrar 
sua regularidade. 
 
Súmula-TSE nº 17 (Cancelada) 

Não é admissível a presunção de que o candidato, por ser 
beneficiário de propaganda eleitoral irregular, tenha prévio 
conhecimento de sua veiculação. 
 
Súmula-TSE nº 18 

Conquanto investido de poder de polícia, não tem 
legitimidade o juiz eleitoral para, de ofício, instaurar 
procedimento com a finalidade de impor multa pela 
veiculação de propaganda eleitoral em desacordo com a Lei 
nº 9.504/97. 
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Súmula-TSE nº 19 

O prazo de inelegibilidade decorrente da condenação por 
abuso do poder econômico ou político tem início no dia da 
eleição em que este se verificou e finda no dia de igual 
número no oitavo ano seguinte (art. 22, XIV, da LC nº 64/90). 

 Ac.-TSE, de 10.5.2016, no PA nº 32345.  
 
Súmula-TSE nº 20 

A prova de filiação partidária daquele cujo nome não constou 
da lista de filiados de que trata o art. 19 da Lei nº 9.096/95, 
pode ser realizada por outros elementos de convicção, salvo 
quando se tratar de documentos produzidos unilateralmente, 
destituídos de fé pública. 

 Ac.-TSE, de 10.5.2016, no PA nº 32345. 
 
Súmula-TSE nº 21 (Cancelada) 

O prazo para ajuizamento da representação contra doação de 
campanha acima do limite legal é de 180 dias, contados da 
data da diplomação. 
 
Súmula-TSE nº 22 

Não cabe mandado de segurança contra decisão judicial 
recorrível, salvo situações de teratologia ou manifestamente 
ilegais. 

 Ac.-TSE, de 10.5.2016, no PA nº 32345. 
 
Súmula-TSE nº 23 

Não cabe mandado de segurança contra decisão judicial 
transitada em julgado. 

 Ac.-TSE, de 10.5.2016, no PA nº 32345. 
 
Súmula-TSE nº 24 

Não cabe recurso especial eleitoral para simples reexame do 
conjunto fático-probatório. 

 Ac.-TSE, de 10.5.2016, no PA nº 32345. 
 

Súmula-TSE nº 25 

É indispensável o esgotamento das instâncias ordinárias para 
a interposição de recurso especial eleitoral. 

 Ac.-TSE, de 10.5.2016, no PA nº 32345. 
 
Súmula-TSE nº 26 

É inadmissível o recurso que deixa de impugnar 
especificamente fundamento da decisão recorrida que é, por 
si só, suficiente para a manutenção desta. 

 Ac.-TSE, de 10.5.2016, no PA nº 32345. 
 
Súmula-TSE nº 27 

É inadmissível recurso cuja deficiência de fundamentação 
impossibilite a compreensão da controvérsia. 

 Ac.-TSE, de 10.5.2016, no PA nº 32345. 
 
Súmula-TSE nº 28 

A divergência jurisprudencial que fundamenta o recurso 
especial interposto com base na alínea b do inciso I do art. 
276 do Código Eleitoral somente estará demonstrada 
mediante a realização de cotejo analítico e a existência de 
similitude fática entre os acórdãos paradigma e o aresto 
recorrido. 

 Ac.-TSE, de 10.5.2016, no PA nº 32345. 
 
Súmula-TSE nº 29 

A divergência entre julgados do mesmo Tribunal não se 
presta a configurar dissídio jurisprudencial apto a 
fundamentar recurso especial eleitoral. 

 Ac.-TSE, de 10.5.2016, no PA nº 32345. 
 
Súmula-TSE nº 30 

Não se conhece de recurso especial eleitoral por dissídio 
jurisprudencial, quando a decisão recorrida estiver em 
conformidade com a jurisprudência do Tribunal Superior 
Eleitoral. 

 Ac.-TSE, de 10.5.2016, no PA nº 32345. 

Súmula-TSE nº 31 

Não cabe recurso especial eleitoral contra acórdão que 
decide sobre pedido de medida liminar. 

 Ac.-TSE, de 10.5.2016, no PA nº 32345. 
 
Súmula-TSE nº 32 

É inadmissível recurso especial eleitoral por violação à 
legislação municipal ou estadual, ao Regimento Interno dos 
Tribunais Eleitorais ou às normas partidárias. 

 Ac.-TSE, de 10.5.2016, no PA nº 32345. 
 
Súmula-TSE nº 33 

Somente é cabível ação rescisória de decisões do Tribunal 
Superior Eleitoral que versem sobre a incidência de causa de 
inelegibilidade. 

 Ac.-TSE, de 10.5.2016, no PA nº 32345. 
 
Súmula-TSE nº 34 

Não compete ao Tribunal Superior Eleitoral processar e julgar 
mandado de segurança contra ato de membro de Tribunal 
Regional Eleitoral. 

 Ac.-TSE, de 10.5.2016, no PA nº 32345. 
 
Súmula-TSE nº 35 

Não é cabível reclamação para arguir o descumprimento de 
resposta a consulta ou de ato normativo do Tribunal Superior 
Eleitoral. 

 Ac.-TSE, de 10.5.2016, no PA nº 32345. 
 
Súmula-TSE nº 36 

Cabe recurso ordinário de acórdão de Tribunal Regional 
Eleitoral que decida sobre inelegibilidade, expedição ou 
anulação de diploma ou perda de mandato eletivo nas 
eleições federais ou estaduais (art. 121, § 4º, incisos III e IV, 
da Constituição Federal). 

 Ac.-TSE, de 10.5.2016, no PA nº 32345. 
 
Súmula-TSE nº 37 

Compete originariamente ao Tribunal Superior Eleitoral 
processar e julgar recurso contra expedição de diploma 
envolvendo eleições federais ou estaduais. 

 Ac.-TSE, de 10.5.2016, no PA nº 32345. 
 
Súmula-TSE nº 38 

Nas ações que visem à cassação de registro, diploma ou 
mandato, há litisconsórcio passivo necessário entre o titular e 
o respectivo vice da chapa majoritária. 

 Ac.-TSE, de 10.5.2016, no PA nº 32345. 
 
Súmula-TSE nº 39 

Não há formação de litisconsórcio necessário em processos 
de registro de candidatura. 

 Ac.-TSE, de 10.5.2016, no PA nº 32345. 
 
Súmula-TSE nº 40 
O partido político não é litisconsorte passivo necessário em 
ações que visem à cassação de diploma. 

 Ac.-TSE, de 10.5.2016, no PA nº 32345. 
 
Súmula-TSE nº 41 

Não cabe à Justiça Eleitoral decidir sobre o acerto ou 
desacerto das decisões proferidas por outros Órgãos do 
Judiciário ou dos Tribunais de Contas que configurem causa 
de inelegibilidade. 

 Ac.-TSE, de 10.5.2016, no PA nº 32345. 
 
Súmula-TSE nº 42 
A decisão que julga não prestadas as contas de campanha 
impede o candidato de obter a certidão de quitação eleitoral 
durante o curso do mandato ao qual concorreu, persistindo 
esses efeitos, após esse período, até a efetiva apresentação 
das contas. 

 Ac.-TSE, de 10.5.2016, no PA nº 32345. 
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Súmula-TSE nº 43 

As alterações fáticas ou jurídicas supervenientes ao registro 
que beneficiem o candidato, nos termos da parte final do art. 
11, § 10, da Lei n° 9.504/97, também devem ser admitidas 
para as condições de elegibilidade. 

 Ac.-TSE, de 10.5.2016, no PA nº 32345. 
 
Súmula-TSE nº 44 

O disposto no art. 26-C da LC nº 64/90 não afasta o poder 
geral de cautela conferido ao magistrado pelo Código de 
Processo Civil. 

 Ac.-TSE, de 10.5.2016, no PA nº 32345. 
 
Súmula-TSE nº 45 
Nos processos de registro de candidatura, o Juiz Eleitoral 
pode conhecer de ofício da existência de causas de 
inelegibilidade ou da ausência de condição de elegibilidade, 
desde que resguardados o contraditório e a ampla defesa. 

 Ac.-TSE, de 10.5.2016, no PA nº 32345. 
 
Súmula-TSE nº 46 

É ilícita a prova colhida por meio da quebra do sigilo fiscal 
sem prévia e fundamentada autorização judicial, podendo o 
Ministério Público Eleitoral acessar diretamente apenas a 
relação dos doadores que excederam os limites legais, para 
os fins da representação cabível, em que poderá requerer, 
judicialmente e de forma individualizada, o acesso aos dados 
relativos aos rendimentos do doador. 

 Ac.-TSE, de 10.5.2016, no PA nº 32345. 
 
Súmula-TSE nº 47 

A inelegibilidade superveniente que autoriza a interposição de 
recurso contra expedição de diploma, fundado no art. 262 do 
Código Eleitoral, é aquela de índole constitucional ou, se 
infraconstitucional, superveniente ao registro de candidatura, 
e que surge até a data do pleito. 

 Ac.-TSE, de 10.5.2016, no PA nº 32345. 
 
Súmula-TSE nº 48 

A retirada da propaganda irregular, quando realizada em bem 
particular, não é capaz de elidir a multa prevista no art. 37, § 
1º, da Lei nº 9.504/97. 

 Ac.-TSE, de 10.5.2016, no PA nº 32345. 
 
Súmula-TSE nº 49 

O prazo de cinco dias, previsto no art. 3º da LC nº 64/90, para 
o Ministério Público impugnar o registro inicia-se com a 
publicação do edital, caso em que é excepcionada a regra 
que determina a sua intimação pessoal. 

 Ac.-TSE, de 10.5.2016, no PA nº 32345. 
 
Súmula-TSE nº 50 

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

 Ac.-TSE, de 10.5.2016, no PA nº 32345. 
 
Súmula-TSE nº 51 

O processo de registro de candidatura não é o meio 
adequado para se afastarem os eventuais vícios apurados no 
processo de prestação de contas de campanha ou 
partidárias. 

 Ac.-TSE, de 10.5.2016, no PA nº 32345. 
 
Súmula-TSE nº 52 
Em registro de candidatura, não cabe examinar o acerto ou 
desacerto da decisão que examinou, em processo específico, 
a filiação partidária do eleitor. 

 Ac.-TSE, de 10.5.2016, no PA nº 32345. 
 
 

Súmula-TSE nº 53 

O filiado a partido político, ainda que não seja candidato, 
possui legitimidade e interesse para impugnar pedido de 
registro de coligação partidária da qual é integrante, em razão 
de eventuais irregularidades havidas em convenção. 

 Ac.-TSE, de 10.5.2016, no PA nº 32345. 
 
Súmula-TSE nº 54 

A desincompatibilização de servidor público que possui cargo 
em comissão é de três meses antes do pleito e pressupõe a 
exoneração do cargo comissionado, e não apenas seu 
afastamento de fato. 

 Ac.-TSE, de 10.5.2016, no PA nº 32345. 
 
Súmula-TSE nº 55 
A Carteira Nacional de Habilitação gera a presunção da 
escolaridade necessária ao deferimento do registro de 
candidatura. 

 Ac.-TSE, de 10.5.2016, no PA nº 32345. 
 
Súmula-TSE nº 56 

A multa eleitoral constitui dívida ativa de natureza não 
tributária, submetendo-se ao prazo prescricional de 10 (dez) 
anos, nos moldes do art. 205 do Código Civil. 

 Ac.-TSE, de 10.5.2016, no PA nº 32345. 
 
Súmula-TSE nº 57 
A apresentação das contas de campanha é suficiente para a 
obtenção da quitação eleitoral, nos termos da nova redação 
conferida ao art. 11, § 7º, da Lei nº 9.504/97, pela Lei nº 
12.034/2009. 

 Ac.-TSE, de 10.5.2016, no PA nº 32345. 
 
Súmula-TSE nº 58 

Não compete à Justiça Eleitoral, em processo de registro de 
candidatura, verificar a prescrição da pretensão punitiva ou 
executória do candidato e declarar a extinção da pena 
imposta pela Justiça Comum. 

 Ac.-TSE, de 10.5.2016, no PA nº 32345. 
 

Súmula-TSE nº 59 
O reconhecimento da prescrição da pretensão executória 
pela Justiça Comum não afasta a inelegibilidade prevista no 
art. 1º, I, e, da LC nº 64/90, porquanto não extingue os efeitos 
secundários da condenação. 

 Ac.-TSE, de 10.5.2016, no PA nº 32345. 
 
Súmula-TSE nº 60 

O prazo da causa de inelegibilidade prevista no art. 1º, I, e, 
da LC nº 64/90 deve ser contado a partir da data em que 
ocorrida a prescrição da pretensão executória e não do 
momento da sua declaração judicial. 

 Ac.-TSE, de 10.5.2016, no PA nº 32345. 
 

Súmula-TSE nº 61 
O prazo concernente à hipótese de inelegibilidade prevista no 
art. 1º, I, e, da LC nº 64/90 projeta-se por oito anos após o 
cumprimento da pena, seja ela privativa de liberdade, 
restritiva de direito ou multa. 

 Ac.-TSE, de 10.5.2016, no PA nº 32345. 
 

Súmula-TSE nº 62 

Os limites do pedido são demarcados pelos fatos imputados 
na inicial, dos quais a parte se defende, e não pela 
capitulação legal atribuída pelo autor. 

 Ac.-TSE, de 10.5.2016, no PA nº 32345. 
 

Súmula-TSE nº 63 

A execução fiscal de multa eleitoral só pode atingir os sócios 
se preenchidos os requisitos para a desconsideração da 
personalidade jurídica previstos no art. 50 do Código Civil, 
tendo em vista a natureza não tributária da dívida, 
observados, ainda, o contraditório e a ampla defesa. 

 Ac.-TSE, de 10.5.2016, no PA nº 32345. 
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Súmula-TSE nº 64 
Contra acórdão que discute, simultaneamente, condições de 
elegibilidade e de inelegibilidade, é cabível o recurso 
ordinário. 

 Ac.-TSE, de 10.5.2016, no PA nº 32345. 
 
Súmula-TSE nº 65 

Considera-se tempestivo o recurso interposto antes da 
publicação da decisão recorrida. 

 Ac.-TSE, de 10.5.2016, no PA nº 32345. 
 
Súmula-TSE nº 66 

A incidência do § 2º do art. 26-C da LC nº 64/90 não acarreta 
o imediato indeferimento do registro ou o cancelamento do 
diploma, sendo necessário o exame da presença de todos os 
requisitos essenciais à configuração da inelegibilidade, 
observados os princípios do contraditório e da ampla defesa. 

 Ac.-TSE, de 10.5.2016, no PA nº 32345. 
 
Súmula-TSE nº 67 

A perda do mandato em razão da desfiliação partidária não 
se aplica aos candidatos eleitos pelo sistema majoritário. 

 Ac.-TSE, de 10.5.2016, no PA nº 32345. 
 
Súmula-TSE nº 68 

A União é parte legítima para requerer a execução de 
astreintes, fixada por descumprimento de ordem judicial no 

âmbito da Justiça Eleitoral. 

 Ac.-TSE, de 10.5.2016, no PA nº 32345. 
 
Súmula-TSE nº 69 

Os prazos de inelegibilidade previstos nas alíneas j e h do 
inciso I do art. 1º da LC nº 64/90 têm termo inicial no dia do 
primeiro turno da eleição e termo final no dia de igual número 
no oitavo ano seguinte. 

 Ac.-TSE, de 10.5.2016, no PA nº 32345. 
 
Súmula-TSE nº 70 
O encerramento do prazo de inelegibilidade antes do dia da 
eleição constitui fato superveniente que afasta a 
inelegibilidade, nos termos do art. 11, § 10, da Lei nº 9.504/97. 

 Ac.-TSE, de 10.5.2016, no PA nº 32345. 
 
Súmula-TSE nº 71 

Na hipótese de negativa de seguimento ao recurso especial 
e da consequente interposição de agravo, a parte deverá 
apresentar contrarrazões tanto ao agravo quanto ao recurso 
especial, dentro do mesmo tríduo legal. 

 Ac.-TSE, de 10.5.2016, no PA nº 32345. 
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ATUALIZAÇÕES IMPORTANTES 

 

CÓDIGO ELEITORAL 

 

Art. 22. Compete ao Tribunal Superior: 

I – processar e julgar originariamente: 

j) a ação rescisória, nos casos de inelegibilidade, desde que intentada dentro do prazo de 120 DIAS de decisão 

irrecorrível, possibilitando-se o exercício do mandato eletivo até o seu trânsito em julgado; 

 Ac.-TSE, de 19.4.2016, na AR nº 196094: “O cabimento da ação rescisória com base em violação a disposição literal de 

lei somente se justifica quando a ofensa se mostre aberrante, cristalina, observada primoictu oculi, consubstanciada no 

desprezo do sistema jurídico (normas e princípios) pelo julgado rescindendo; [...] não há rescisão por discrepância 

jurisprudencial [...]”. 

 

Art. 28.  § 1º No caso de impedimento e não existindo quórum, será o membro do Tribunal substituído por outro da mesma 

categoria, designado na forma prevista na Constituição. 

 Ac.-TSE, de 15.3.2016, no AgR-REspe nº 53980: impossibilidade de o magistrado deixar de proferir voto se ausente justo 

motivo de eventual impedimento ou suspeição, em razão do princípio da indeclinabilidade da jurisdição. 

 

COMO ERA COMO FICOU 

Art. 275. São admissíveis embargos de declaração:  

 Lei nº 13.105, de 16.3.2015 (Código de Processo 
Civil), art. 1.067 que dá nova redação ao art. 275 do 
Código Eleitoral e entra em vigor após decorrido 1 
(um) ano da data de sua publicação oficial (DOU de 

17.3.2015): 
“Art. 275.  São admissíveis embargos de declaração nas 
hipóteses previstas no Código de Processo Civil. 
§ 1º Os embargos de declaração serão opostos no prazo de 3 
(três) dias, contado da data de publicação da decisão 
embargada, em petição dirigida ao juiz ou relator, com a 
indicação do ponto que lhes deu causa. 
§ 2º Os embargos de declaração não estão sujeitos a preparo. 
§ 3º O juiz julgará os embargos em 5 (cinco) dias. 
§ 4º Nos tribunais: 
I – o relator apresentará os embargos em mesa na sessão 
subsequente, proferindo voto; 
II – não havendo julgamento na sessão referida no inciso I, será 
o recurso incluído em pauta; 
III – vencido o relator, outro será designado para lavrar o 
acórdão. 
§ 5º Os embargos de declaração interrompem o prazo para a 
interposição de recurso. 
§ 6º Quando manifestamente protelatórios os embargos de 
declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, 
condenará o embargante a pagar ao embargado multa não 
excedente a 2 (dois) salários-mínimos. 
§ 7º Na reiteração de embargos de declaração manifestamente 
protelatórios, a multa será elevada a até 10 (dez) salários-
mínimos.” 

 Res.-TSE nºs 22886/2008 e 22254/2006: não cabem 
embargos de declaração em sede de consulta. 

 Ac.-TSE, de 10.4.2007, no REspe nº 25030: "Deixar o 
acórdão, em embargos declaratórios, de se 
pronunciar sobre alegação de contradição, quando 
aguarda manifestação do dominus litis acerca da 
instauração, ou não, da ação penal, não caracteriza 
insuficiência de fundamentação". 

 Ac.-TSE, de 16.4.2015, no REspe nº 166034 e, de 
13.8.2013, no Respe nº 13068: cabe à parte identificar 
precisamente qual vício não  teria sido sanado e sua 
relevância para o deslinde da causa, não sendo 
suficientes alegações genéricas.  

I – quando há no acórdão obscuridade, dúvida ou contradição; 

 Ac.-TSE, de 14.6.2012, nos ED-PC nº 54581: a 
contradição interna, que ocorre entre as proposições 
e conclusões do próprio julgado, autoriza o 

Art. 275. São admissíveis embargos de declaração nas 

hipóteses previstas no Código de Processo Civil. 

 Caput com redação dada pelo art. 1.067 da Lei nº 

13.105/2015. 

 V. Lei nº 13.105/2015, art. 1.022: hipóteses de 
cabimento. 

 Ac.-TSE, de 10.4.2007, no REspe nº 25030: "Deixar o 
acórdão, em embargos declaratórios, de se 
pronunciar sobre alegação de contradição, quando 
aguarda manifestação do dominus litis acerca da 

instauração, ou não, da ação penal, não caracteriza 
insuficiência de fundamentação". 

 Ac.-TSE, de 16.4.2015, no REspe nº 166034 e, de 
13.8.2013, no Respe nº 13068: cabe à parte identificar 
precisamente qual vício não  teria sido sanado e sua 
relevância para o deslinde da causa, não sendo 
suficientes alegações genéricas.   

 Ac.-TSE, de 14.6.2012, nos ED-PC nº 54581: a 
contradição interna, que ocorre entre as proposições 
e conclusões do próprio julgado, autoriza o 
acolhimento dos embargos. Ac.-TSE, de 5.6.2012, 
nos ED-AgR-AI nº 10301: "A contradição que autoriza 
a oposição dos embargos é a que existe entre os 
fundamentos do julgado e sua conclusão e não entre 
aqueles e as teses recursais."  

§ 1º Os embargos de declaração serão opostos no prazo de 3 

(três) dias, contado da data de publicação da decisão 
embargada, em petição dirigida ao juiz ou relator, com a 
indicação do ponto que lhes deu causa. 
§ 2º Os embargos de declaração não estão sujeitos a preparo. 
§ 3º O juiz julgará os embargos em 5 (cinco) dias. 
§ 4º Nos tribunais:  
I – o relator apresentará os embargos em mesa na sessão 

subsequente, proferindo voto; 
II – não havendo julgamento na sessão referida no inciso I, será 

o recurso incluído em pauta; 
III – vencido o relator, outro será designado para lavrar o 

acórdão. 

 Parágrafos 1º ao 4º com redação dada pelo art. 1.067 
da Lei nº 13.105/2015. 

§ 5º Os embargos de declaração interrompem o prazo para a 

interposição de recurso. 
§ 6º Quando manifestamente protelatórios os embargos de 

declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, 
condenará o embargante a pagar ao embargado multa não 
excedente a 2 (dois) salários-mínimos. 
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acolhimento dos embargos. Ac.-TSE, de 5.6.2012, 
nos ED-AgR-AI nº 10301: "A contradição que autoriza 
a oposição dos embargos é a que existe entre os 
fundamentos do julgado e sua conclusão e não entre 
aqueles e as teses recursais." 

II – quando for omitido ponto sobre que devia pronunciar-se o 

Tribunal. 

 Ac.-TSE, de 18.2.2014, no REspe nº 17387: "Se o 
vício apontado nos declaratórios contiver elemento 
capaz de alterar o julgado [...], cabe ao julgador se 
manifestar sobre ele, ainda que para afastá-lo." 

§ 1º Os embargos serão opostos dentro em 3 (três) dias da data 
da publicação do acórdão, em petição dirigida ao Relator, na 
qual será indicado o ponto obscuro, duvidoso, contraditório ou 
omisso. 

 Ac.-TSE, de 27.11.2007, no REspe nº 26904; de 
20.11.2007, no REspe nº 26281 e, de 19.6.2007, no 
REspe nº 28209: prazo de 24 horas para oposição de 
embargos de declaração contra acórdão de Tribunal 
Regional em sede de representação fundada no art. 
96 da Lei nº 9.504/1997. 

§ 2º O Relator porá os embargos em Mesa para julgamento, na 

primeira sessão seguinte proferindo o seu voto. 
§ 3º Vencido o Relator, outro será designado para lavrar o 
acórdão. 
§ 4º Os embargos de declaração suspendem o prazo para a 

interposição de outros recursos, salvo se manifestamente 
protelatórios e assim declarados na decisão que os rejeitar. 

 Ac-TSE, de 23.6.2009, no Ag nº 8407; de 12.8.2008, 
nos ED-ED-REspe nº 26062 e, de 6.3.2007, no Ag nº 
5902: os embargos de declaração protelatórios não 
interrompem o prazo para a interposição de outros 
recursos e sujeitam o embargante à multa prevista no 
art. 538, parágrafo único, do CPC (Lei nº 5.869/1973). 

 Ac.-TSE, de 15.3.2011, no AgR-AI nº 369422; Ac.-
TSE nºs 12071/1994 e 714/1999: a hipótese é de 
interrupção. 

 Ac.-TSE, de 17.12.2014, no AgR-REspe nº 121104: o 
uso da expressão "meramente protelatórios" – ao 
invés de "manifestamente protelatórios" – não afasta 
a consequência desse dispositivo. 

 

§ 7º Na reiteração de embargos de declaração manifestamente 

protelatórios, a multa será elevada a até 10 (dez) salários-
mínimos.  

 Parágrafos 5º ao 7º acrescidos pelo art. 1.067 da Lei 
nº 13.105/2015. 

 

 

 

LEI 64/90 

 

Art. 1º São inelegíveis: 

a) os inalistáveis e os analfabetos; 

 Súm.-TSE nº 15/1996, com nova redação publicada no DJE  de 24, 27 e 28.6.2016: “O exercício de mandato eletivo não 
é circunstância capaz, por si só, de comprovar a condição de alfabetizado do candidato.”; Ac.-TSE, de 31.8.2004, no REspe 
nº 21920 e, de 17.8.2004, no REspe nº 21707: na hipótese de dúvida fundada, a aferição da alfabetização far-se-á 
individualmente, sem constrangimentos; o exame ou teste não pode ser realizado em audiência pública por afrontar a 
dignidade humana; Ac.-TSE, de 11.10.2004, no AgR-REspe nº 24343: ilegitimidade do teste de alfabetização quando, 
apesar de não ser coletivo, traz constrangimento ao candidato. 

 

g) os que tiverem suas contas relativas ao exercício de cargos ou funções públicas rejeitadas por irregularidade insanável que 
configure ato doloso de improbidade administrativa, e por decisão irrecorrível do órgão competente, salvo se esta houver sido 
suspensa ou anulada pelo Poder Judiciário, para as eleições que se realizarem nos 8 ANOS seguintes, contados a partir da data 
da decisão, aplicando-se o disposto no inciso II do art. 71 da Constituição Federal, a todos os ordenadores de despesa, sem exclusão 
de mandatários que houverem agido nessa condição; 

 Ac.-STF, de 10.8.2016, no RE nº 848.826: para os fins desta alínea, a apreciação das contas dos prefeitos, tanto as de 
governo quanto as de gestão, será feita pelas câmaras municipais com o auxílio dos tribunais de contas competentes, cujo 
parecer prévio somente deixará de prevalecer por decisão de dois terços dos vereadores. 

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

 Súm.-TSE nº 69: “Os prazos de inelegibilidade previstos nas alíneas j e h do inciso I do art. 1º da LC nº 64/90 têm termo 

inicial no dia do primeiro turno da eleição e termo final no dia de igual número no oitavo ano seguinte”. 
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j) os que forem condenados, em decisão transitada em julgado ou proferida por órgão colegiado da Justiça Eleitoral, por corrupção 
eleitoral, por captação ilícita de sufrágio, por doação, captação ou gastos ilícitos de recursos de campanha ou por conduta vedada 
aos agentes públicos em campanhas eleitorais que impliquem cassação do registro ou do diploma, pelo prazo de 8 ANOS a contar 

da eleição; 

 V. nota na alínea h deste inciso sobre a Súm.-TSE nº 69/2016. 

 Súm.-TSE nº 69: “Os prazos de inelegibilidade previstos nas alíneas j e h do inciso I do art. 1º da LC nº 64/90 têm termo 
inicial no dia do primeiro turno da eleição e termo final no dia de igual número no oitavo ano seguinte”. 

 Ac.-TSE, de 1º.3.2016, no REspe nº 1019: “Na linha da jurisprudência do TSE, a inelegibilidade superveniente que autoriza 

o manejo de RCED é aquela que surge após o registro de candidatura, mas antes do dia da eleição”. 
 
 
 

LEI 9.096/95 
 

Art. 19. Na segunda semana dos meses de ABRIL e OUTUBRO de cada ano, o partido, por seus órgãos de direção municipais, 

regionais ou nacional, deverá remeter, aos Juízes Eleitorais, para arquivamento, publicação e cumprimento dos prazos de filiação 

partidária para efeito de candidatura a cargos eletivos, a relação dos nomes de todos os seus filiados, da qual constará a data de 

filiação, o número dos títulos eleitorais e das Seções em que estão inscritos. 

 Súm.-TSE nº 20/2000, com nova redação publicada no DJE  de 24, 27 e 28.6.2016: “A prova de filiação partidária 

daquele cujo nome não constou da lista de filiados de que trata o art. 19 da Lei nº 9.096/95, pode ser realizada por outros 

elementos de convicção, salvo quando se tratar de documentos produzidos unilateralmente, destituídos de fé pública”. 

 

Art. 31. É vedado ao partido receber, direta ou indiretamente, sob qualquer forma ou pretexto, contribuição ou auxílio pecuniário 

ou estimável em dinheiro, inclusive através de publicidade de qualquer espécie, procedente de: 
II – autoridade ou órgãos públicos, ressalvadas as dotações referidas no art. 38; 

 Ac.-TSE, de 10.5.2016, no REspe nº 191645: “As doações partidárias não podem ser realizadas por meio de desconto 

automático na folha de pagamento de servidores comissionados”; Res.-TSE nº 22025/2005: incide a vedação deste inciso 

sobre a contribuição de detentor de cargo ou função de confiança, calculada em percentagem sobre a remuneração 

percebida e recolhida ao partido mediante consignação em folha de pagamento. 

 
IV – entidade de classe ou sindical. 

 Ac.-TSE, de 23.2.2016, no AgR-REspe nº 45280: é possível contrato de empréstimo de bens imóveis com entidades 

sindicais, desde que ocorra o pagamento do correspondente preço. 

 

Art. 45. A propaganda partidária gratuita, gravada ou ao vivo, efetuada mediante transmissão por rádio e televisão será realizada 

entre as 19 HORAS E 30 MINUTOS e as 22 HORAS para, com exclusividade (...) 

IV – promover e difundir a participação política feminina, dedicando às mulheres o tempo que será fixado pelo órgão nacional de 

direção partidária, observado o mínimo de 10% (dez por cento) do programa e das inserções a que se refere o art. 49. 

 Ac.-TSE, de 18.12.2015, no AgR-REspe nº 27163 e, de 29.3.2016, no AgR-REspe nº 14905: a mera participação de 

filiada na propaganda partidária, desvinculada de qualquer contexto relacionado à inclusão de mulheres na política, não é 

suficiente para promover os objetivos deste inciso. 

 

 

 

LEI 9.504/97 

 

Art. 23. Pessoas físicas poderão fazer doações em dinheiro ou estimáveis em dinheiro para campanhas eleitorais, obedecido o 

disposto nesta Lei. 
§ 1º As doações e contribuições de que trata este artigo ficam limitadas a 10% dos rendimentos brutos auferidos pelo doador no 

ano anterior à eleição. 
 Ac.-TSE, de 8.3.2016, no REspe nº 47569 e, de 23.4.2013, no REspe nº 147536: "A retificação da declaração de 

rendimentos consubstancia faculdade prevista na legislação tributária, cabendo ao autor da representação comprovar 

eventual vício ou má-fé na prática do ato". 

 

Art. 26. São considerados gastos eleitorais, sujeitos a registro e aos limites fixados nesta Lei: 

VII – remuneração ou gratificação de qualquer espécie a pessoal que preste serviços às candidaturas ou aos comitês eleitorais; 

 Ac.-TSE, de 1º.3.2016, no AgR-REspe nº 77355: serviços advocatícios em processo jurisdicional-contencioso não podem 

ser considerados como gastos eleitorais de campanha; 

 

Art. 46. Independentemente da veiculação de propaganda eleitoral gratuita no horário definido nesta Lei, é facultada a transmissão 

por emissora de rádio ou televisão de debates sobre as eleições majoritária ou proporcional, sendo assegurada a participação de 

candidatos dos partidos com representação superior a 9 DEPUTADOS, e facultada a dos demais, observado o seguinte: 

 Ac.-TSE, de 26.4.2016, na Cta nº 10694: para aferição da obrigatoriedade de ser convidado o candidato de partido político 

ou de coligação que possuam mais de nove representantes na Câmara dos Deputados, somente devem ser consideradas 
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as mudanças de filiação realizadas com justa causa até a data da convenção de escolha do candidato, não computadas 

as transferências realizadas com fundamento na EC nº 91/2016. 

 Ac.-TSE, de 17.3.2016, na Cta nº 49176: o número mínimo de deputados contido neste dispositivo deve ser compreendido 

como a quantidade de deputados federais pertencentes aos quadros de determinado partido político a impor a participação 

do candidato nos debates. 

 Ac.-TSE, de 17.3.2016, na Cta nº 6275: na eleição proporcional, leva-se em consideração a representatividade de todos 

os partidos que compõem uma coligação; na eleição majoritária, a soma dos representantes dos seis maiores partidos que 

integrem a coligação. 

 

 

RESOLUÇÃO 21.538/03 
 

COMO ERA COMO FICOU 

Art. 29. § 1º Em resguardo da privacidade do cidadão, não se 

fornecerão informações de caráter personalizado constantes 
do cadastro eleitoral. 

Art. 29. § 1º O tratamento das informações pessoais 

assegurará a preservação da intimidade, da vida privada, da 
honra e da imagem do cidadão, restringindo-se o acesso a seu 
conteúdo na forma deste artigo. 

 Parágrafo 1º com redação dada pelo art. 1º da Res.-
TSE nº 23490/2016. 

 

 

COMO ERA COMO FICOU 

Art. 29. § 2º Consideram-se, para os efeitos deste artigo, 

como informações personalizadas, relações de eleitores 
acompanhadas de dados pessoais (filiação, data de 
nascimento, profissão, estado civil, escolaridade, telefone e 
endereço). 

Art. 29. § 2º Excluem-se da restrição de que cuida o § 1º os 

pedidos relativos a procedimento previsto na legislação 
eleitoral, a ele relacionado ou de cujo atendimento resultem 
subsídios a sua análise, e o acesso: 
a) do eleitor a seus dados pessoais; 
b) de autoridade judicial, de órgão do Ministério Público e, 

desde que haja expressa autorização legal para acesso aos 
dados mantidos pela Justiça Eleitoral, de órgãos e agentes 
públicos ou outras entidades, vinculada a utilização das 
informações obtidas às respectivas atividades funcionais, 
exclusivamente; 
c) de órgãos públicos, desde que signatários de convênios com 
o Tribunal Superior Eleitoral – TSE, cujos objetos estejam 
alinhados às respectivas missões institucionais, e de Termo de 
Compromisso e Manutenção de Sigilo – TCMS, na forma 
prevista pelo art. 18, parágrafo único, do Decreto nº 
7.845/2012. 

 Parágrafo 2º com redação dada pelo art. 1º da Res.-
TSE nº 23490/2016. 

 

 

COMO ERA COMO FICOU 

Art. 29. § 3º Excluem-se da proibição de que cuida o § 1º os 

pedidos relativos a procedimento previsto na legislação 
eleitoral e os formulados: 
a) pelo eleitor sobre seus dados pessoais; 
b) por autoridade judicial e pelo Ministério Público, vinculada a 
utilização das informações obtidas, exclusivamente, às 
respectivas atividades funcionais; 
c) por entidades autorizadas pelo Tribunal Superior Eleitoral, 
desde que exista reciprocidade de interesses (Lei nº 7.444/85, 
art. 4º). 

Art. 29. § 3º O acesso de outros órgãos ou agentes públicos 

não indicados nas alíneas b e c do § 2º não incluirá 
informações pessoais relativas à intimidade, à vida privada, à 
honra e à imagem, aí considerados ocupação, estado civil, 
escolaridade, telefone, impressões digitais, fotografia, 
assinatura digitalizada e endereço. 

 Parágrafo 3º com redação dada pelo art. 1º da Res.-
TSE nº 23490/2016. 

 

COMO ERA COMO FICOU 

Não existia. 

Art. 29. § 4º A restrição de que cuida o § 3º incidirá sobre 

outras informações cuja obtenção possa comprometer, mesmo 
que indiretamente, as regras de proteção estabelecidas nesta 
resolução, sem prejuízo da confirmação da autenticidade e da 
unicidade do registro de titular de inscrição eleitoral, desde que 
provido por ferramenta eletrônica ou serviço automatizado, na 
forma regulamentada por ato normativo próprio. 

 Parágrafo 4º acrescido pelo art. 1º da Res.-TSE nº 
23490/2016. 
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COMO ERA COMO FICOU 
Art. 30. Os tribunais e juízes eleitorais poderão, no âmbito de 

suas jurisdições, autorizar o fornecimento a interessados, 
desde que sem ônus para a Justiça Eleitoral e disponíveis em 
meio magnético, dos dados de natureza estatística levantados 

com base no cadastro eleitoral, relativos ao eleitorado ou ao 
resultado de pleito eleitoral, salvo quando lhes for atribuído 
caráter reservado. 

Art. 30.  Os tribunais e juízes eleitorais poderão, no âmbito de 

suas jurisdições, autorizar o fornecimento a interessados, 
desde que sem ônus para a Justiça Eleitoral e disponíveis em 
meio eletrônico, de dados de natureza estatística levantados 

com base no cadastro eleitoral, relativos ao eleitorado ou ao 
resultado de pleito, salvo quando incompatíveis com a 
sistemática estabelecida no art. 29. 

 Art. 30 com redação dada pelo art. 1º da Res.-TSE nº 
23490/2016. 

 

COMO ERA COMO FICOU 
Art. 31. Os juízes e os tribunais eleitorais não fornecerão 

dados do cadastro de eleitores não pertencentes a sua 
jurisdição, salvo na hipótese do art. 82 desta resolução. 
 

Art. 31.  Caberá à Presidência do Tribunal Superior Eleitoral 

dirimir eventuais controvérsias sobre esta resolução, ouvida a 
Corregedoria-Geral da Justiça Eleitoral. 

 Art. 31 com redação dada pelo art. 1º da Res.-TSE nº 
23490/2016. 

 

COMO ERA COMO FICOU 
Art. 47. A autoridade judiciária competente deverá se 

pronunciar quanto às situações de duplicidade e pluralidade 
detectadas pelo batimento em ATÉ 40 DIAS contados da data 
de realização do respectivo batimento. 
§ 3º Após o transcurso de seis anos, contados do 
processamento do código FASE próprio, as inscrições 

canceladas serão excluídas do cadastro. 

Art. 47. A autoridade judiciária competente deverá se 

pronunciar quanto às situações de duplicidade e pluralidade 
detectadas pelo batimento em ATÉ 40 DIAS contados da data 
de realização do respectivo batimento. 
§ 3º Independentemente da causa de cancelamento, as 

inscrições permanecerão no cadastro eleitoral por prazo 
indeterminado. 

 Parágrafo 3º com redação dada pelo art. 1º da Res.-
TSE nº 23490/2016. 

 

COMO ERA COMO FICOU 
Art. 51. Tomando conhecimento de fato ensejador de 

inelegibilidade ou de suspensão de inscrição por motivo de 
suspensão de direitos políticos ou de impedimento ao exercício 
do voto, a autoridade judiciária determinará a inclusão dos 
dados no sistema mediante comando de FASE. 

Art. 51.  Tomando conhecimento de fato ensejador de 

inelegibilidade ou de suspensão de inscrição por motivo de 
suspensão de direitos políticos ou de impedimento ao exercício 
do voto, a autoridade judiciária eleitoral determinará a 
imediata atualização do cadastro. 

 Caput com redação dada pelo art. 1º da Res.-TSE nº 

23490/2016. 

 

COMO ERA COMO FICOU 

Art. 51.  § 1º Não se tratando de eleitor de sua zona eleitoral, 

o juiz eleitoral comunicará o fato, por intermédio das 
correspondentes corregedorias regionais, à zona eleitoral 
a que pertencer a inscrição. 

Art. 51.  § 1º Não se tratando de eleitor de sua zona eleitoral, 

o juiz comunicará o fato diretamente àquela na qual for 
inscrito o titular. 

 Parágrafo 1º com redação dada pelo art. 1º da Res.-

TSE nº 23490/2016. 
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FONTE: 

http://www.justicaeleitoral.jus.br/arquivos/tre-sp-
regimento-interno-do-tre-sp 
 
 
 

TÍTULO II 
DA ORDEM DE SERVIÇO NO TRIBUNAL 

 
CAPÍTULO I 

DA DISTRIBUIÇÃO E CLASSIFICAÇÂO DOS FEITOS 

 

Art. 35 Todos os papéis, correspondências e processos 

dirigidos ao Tribunal serão protocolizados imediatamente pela 
Secretaria e apresentados ao Presidente pelo Diretor-Geral 
no prazo de vinte e quatro (24) horas. 
§ 1º As petições relativas a processos já distribuídos, embora 

dirigidas ao Presidente, serão juntadas aos respectivos autos, 
independente de despacho, e submetidas à apreciação do 
Relator. 
§ 2º Serão também protocolizadas, ainda que depois do 

despacho, as petições apresentadas diretamente ao 
Presidente ou ao Relator. 

Art. 36 O registro dos processos será feito em numeração 

contínua e seriada em cada uma das classes constantes do 
Anexo I deste Regimento. 
§ 1º A classificação dos feitos observará as seguintes regras: 
I - a classe Ação Cautelar (AC) compreende todos os pedidos 

de natureza cautelar; 
II - a classe Ação de Investigação Judicial Eleitoral (AIJE) 
compreende as ações que incluem o pedido previsto no art. 
22 da Lei Complementar nº 64/90; 
III - a classe Ação Rescisória (AR), somente é cabível em 

matéria não eleitoral, aplicando-se a essa classe a legislação 
processual civil; 
IV - a classe Apuração de Eleição (AE) engloba também os 

respectivos recursos; 
V - a classe Conflito de Competência (CC) abrange todos os 
conflitos que ao Tribunal cabe julgar; 
VI - a classe Correição (Cor) compreende as hipóteses 

previstas no art. 71, §4º, do Código Eleitoral; 
VII - a classe Criação de Zona Eleitoral ou Remanejamento 

(CZER) compreende a criação de zona eleitoral e quaisquer 
outras alterações em sua organização; 
VIII - a classe Embargos à Execução (EE) compreende as 
irresignações do devedor aos executivos fiscais impostos em 
matéria eleitoral; 
IX - a classe Execução Fiscal (EF) compreende as cobranças 

de débitos inscritos na dívida ativa da União;  
X - a classe Instrução (Inst) compreende a regulamentação 

da legislação eleitoral e partidária, inclusive as instruções 
previstas no art. 8º da Lei nº 9.709/98;  
XI - a classe Mandado de Segurança (MS) engloba o 
mandado de segurança coletivo; 
XII - a classe Prestação de Contas (PC) abrange as contas 

de campanha eleitoral e a prestação anual de contas dos 
partidos políticos; 
XIII - a classe Processo Administrativo (PA) compreende os 

procedimentos que versam sobre requisições de servidores, 
pedidos de créditos e outras matérias administrativas que 
devem ser apreciadas pelo Tribunal; 
XIV - a classe Propaganda Partidária (PP) refere-se aos 

pedidos de veiculação de propaganda partidária gratuita em 

bloco ou em inserção na programação das emissoras de rádio 
e televisão; 
XV - a Reclamação (Rcl) é cabível para preservar a 

competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas 
decisões, e nas hipóteses previstas na legislação eleitoral e 
nas instruções expedidas pelo Tribunal; 
XVI - a classe Revisão de Eleitorado (RvE) compreende as 

hipóteses de fraude em proporção comprometedora no 
alistamento eleitoral, além dos casos previstos na legislação 
eleitoral. 
§ 2º O registro na respectiva classe processual terá como 

parâmetro a classe eventualmente indicada pela parte na 
petição inicial ou no recurso, não cabendo sua alteração pelo 
serviço administrativo. 
§ 3º Não se altera a classe do processo: 
I - pela interposição de Agravo Regimental (AgR) e de 

Embargos de Declaração (ED); 
II - pelos pedidos incidentes ou acessórios; 
III - pela impugnação ao registro de candidatura; 
IV - pela instauração de tomada de contas especial; 
V - pela restauração de autos. 
§ 4º Os expedientes que não tenham classificação específica, 
nem sejam acessórios ou incidentes, serão incluídos na 
classe Petição (Pet). 
§ 5º O Presidente do Tribunal resolverá as dúvidas que 

surgirem na classificação dos feitos. 
§ 6º Os processos de competência da Corregedoria Regional 

Eleitoral que devam ser apreciados pelo Tribunal serão 
registrados na respectiva classe processual e distribuídos 
pela Secretaria Judiciária ao Corregedor Eleitoral.  
§ 7º A criação de novas classes processuais, assim como de 

suas siglas, para inclusão nos bancos de dados, obedecerá 
aos critérios previstos na Resolução TSE nº 22.676/07 e far-
se-á mediante proposta do Presidente do Tribunal dirigida ao 
Tribunal Superior Eleitoral. 

Art. 37 A distribuição dos processos será feita por classes, 

por meio do sistema informatizado, segundo a antiguidade 
dos Juízes, de modo a assegurar a equivalência dos 
trabalhos por rodízio. 

Art. 38 Da distribuição dos feitos será elaborada ata, 

extraída do sistema informatizado, contendo o número do 
processo, sua classe, o nome do Relator e o das partes. 
Parágrafo único A ata a que se refere o “caput” deste artigo, 
será assinada pelo Presidente e publicada na Imprensa 
Oficial. 

Art. 39 Distribuído o feito, os autos serão conclusos ao 

Relator, no prazo de quarenta e oito (48) horas. 
Parágrafo único. Quando se tratar de recursos cíveis ou 

criminais após a distribuição, o Secretário da Judiciária abrirá 
vista dos autos a Procuradoria Regional Eleitoral, 
independentemente de despacho. 

Art. 40 Os autos restaurados em virtude de perda ou 

extravio terão a numeração dos originais e serão 
encaminhados ao Relator do processo desaparecido, ou a 
quem o esteja substituindo, sem necessidade de distribuição. 
Parágrafo único. Encontrados os autos originais, nestes se 

prosseguirá, sendo a eles apensados os da restauração. 

Art. 41 Nos processos de “habeas corpus”, mandado de 

segurança e medida cautelar se, a qualquer título, ocorrer 
afastamento do Relator por mais de três (3) dias e, nos 
demais feitos, por prazo superior a quinze (15) dias, serão 
eles redistribuídos ao seu substituto ou, na falta deste, aos 
demais Juízes, mediante oportuna compensação. 
Parágrafo único. Cessado o impedimento, os autos 
redistribuídos ao substituto passarão ao substituído, salvo se 
aquele já houver ordenado sua inclusão em pauta para 
julgamento. 

REGIMENTO INTERNO TRE-SP 

http://www.justicaeleitoral.jus.br/arquivos/tre-sp-regimento-interno-do-tre-sp
http://www.justicaeleitoral.jus.br/arquivos/tre-sp-regimento-interno-do-tre-sp


 
 

61 
 

Art. 42 Nos casos de impedimento, suspeição e 

incompatibilidade do Relator, o feito será redistribuído, 
fazendo-se a devida compensação. 

Art. 43 Em caso de vaga, o novo Juiz funcionará como 

Relator dos feitos já distribuídos a seu antecessor, devendo a 
Secretaria proceder à redistribuição, independente de 
despacho. 

Art. 44 Durante o período de férias forenses e recesso do 

Tribunal, compete ao Presidente e, em sua ausência ou 
impedimento, ao Vice-Presidente decidir os feitos que 
reclamam solução urgente; na ausência de ambos, ficará a 
cargo do Juiz mais antigo. 

Art. 45 Não será compensada a distribuição: 

I - por prevenção, na hipótese prevista no art. 260 do Código 
Eleitoral; 
II - que deixar de ser feita ao Vice-Presidente, quando 

substituir o Presidente. 

Art. 46 Independem de distribuição, competindo ao 

Presidente encaminhar à apreciação do Tribunal os 
expedientes relativos a: 
I - designação de Juízes Eleitorais; 
II - nomeação de auxiliares eleitorais, para compor as Mesas 

Receptoras e as Juntas Eleitorais; 
III - requisição de força policial necessária ao cumprimento da 
lei e das decisões do Tribunal, solicitando, quando 
necessário, ao Tribunal Superior a requisição de força federal;  
IV - aplicação de penas disciplinares de advertência e de 

suspensão, de até trinta (30) dias, aos Juízes Eleitorais. 
 

CAPÍTULO II 
DA PREVENÇÃO 

 

Art. 47 - Na distribuição de processos ligados por 

continência ou conexão, estará prevento o Relator sorteado 
em primeiro lugar. 

Art. 48 - A distribuição de “habeas-corpus”, mandado de 

segurança, “habeas-data”, mandado de injunção e medida 
cautelar torna prevento o Relator para todas as ações e 
recursos posteriores. 

Art. 49 - A decisão que deixar de julgar o mérito do recurso 

ou da ação também previne a competência. 

Art. 50 - Observar-se-á quanto aos recursos referentes a 

eleição no mesmo município a regra da prevenção contida no 
art. 260 do Código Eleitoral, não sendo compensada a 
distribuição. 

Art. 51 - Nas eleições estaduais, a distribuição do primeiro 

pedido de registro de candidato promovido por partido político 
ou coligação torna prevento o Relator para todos os demais 
pedidos dos mesmos. 

Art. 52 - Se a prevenção não for conhecida de ofício, poderá 

ser arguida por qualquer das partes ou pelo Ministério 
Público, na primeira vez em que se manifestarem no feito. 
 

CAPÍTULO III 
DO RELATOR 

 

Art. 53 - O juiz a quem tiver sido distribuído o processo é o 

seu Relator, sendo de sua competência: 
I - ordenar o processo até o julgamento, observadas as 

disposições legais; 
II - delegar atribuições, mediante carta de ordem, aos Juízes 

Eleitorais, para as diligências necessárias; 
III - submeter ao Tribunal questões de ordem para o bom 

andamento dos feitos; 
IV - requisitar autos principais ou originais; 
V - presidir audiências necessárias à instrução; 
VI - nomear curador ao réu, quando for o caso; 
VII - nomear defensor dativo; 
VIII - expedir ordens de prisão e de soltura; 
IX - homologar as desistências e julgar os incidentes, 

ressalvada a competência do Tribunal; 

X - decidir sobre a produção de prova ou a realização de 

diligência; 
XI - mandar ouvir o Ministério Público; 
XII - determinar o arquivamento do inquérito policial ou de 

peças informativas, quando assim o requerer o Ministério 
Público ou, na hipótese do art. 28 do Código de Processo 
Penal submeter os autos à apreciação do Tribunal; 
XIII - indeferir liminarmente as revisões criminais: 
a) quando for incompetente o Tribunal, ou o pedido for de 

reiteração, salvo se fundado em novas provas; 
b) quando o pedido estiver insuficientemente instruído; 
XIV - decretar, de ofício, a requerimento do Ministério Público 

ou dos interessados, a perempção ou a caducidade de 
medida liminar em mandado de segurança; 
XV - apresentar em Mesa para julgamento os feitos que 

independem de pauta; 
XVI - pedir dia para julgamento de seus feitos ou encaminhá-

los ao Revisor, se for o caso, com o relatório; 
XVII - executar ou mandar executar a decisão proferida pelo 

Tribunal, podendo fazê-lo, nos casos de urgência, por meio 
de fac-símile ou correio eletrônico; 
XVIII - proferir voto, inclusive quando relator vencido; 
XIX - extinguir a punibilidade na hipótese de cumprimento do 
“sursis” processual previsto no art. 89, § 5º, da Lei nº 

9.099/95; 
XX - (Revogado pelo Assento Regimental nº 01, de 
25.07.2006) 
XXI - apreciar os pedidos de liminares em quaisquer feitos 

que lhe forem distribuídos. 
a) no impedimento ocasional do Relator sorteado, os autos 
serão conclusos imediatamente ao Presidente do Tribunal, 
que apreciará o pedido liminar; 
b) no impedimento ocasional do Presidente do Tribunal, os 

autos serão conclusos imediatamente ao Vice-presidente e 
Corregedor Regional, para o fim previsto na alínea “a”.  
Parágrafo único. Após a inclusão do processo em pauta 

publicada para julgamento, qualquer ato decisório, em petição 
dirigida ao Relator, deverá ser submetido à apreciação do 
Plenário, ainda que se cuide da desistência de qualquer 
processo. 

Art. 54 O Relator negará seguimento a pedido ou recurso 

manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou 
em confronto com Súmula ou jurisprudência dominante do 
respectivo Tribunal, do Supremo Tribunal Federal ou dos 
Tribunais Superiores. 
Parágrafo único. Poderá o relator dar provimento ao recurso, 

se a decisão recorrida estiver em manifesto confronto com 
Súmula ou jurisprudência dominante do Supremo Tribunal 
Federal ou de Tribunal Superior. 
 

CAPÍTULO IV 
DO REVISOR 

 

Art. 55 - Sujeitam-se à revisão os seguintes feitos: 

I - recursos contra a expedição de diploma; 
II - ação de impugnação de mandato eletivo e seus recursos; 
III - relativos a infrações apenadas com reclusão; 
IV - revisão criminal. 
Parágrafo único. Não haverá revisão nos embargos e 
incidentes interpostos nesses feitos, bem como na 
deliberação do Tribunal sobre recebimento de denúncia no 
julgamento das ações penais originárias. 

Art. 56 Será Revisor o Juiz que se seguir ao Relator, na 

ordem decrescente de antiguidade no Tribunal. 
§ 1º Em caso de substituição definitiva do Relator, será 

também substituído o Revisor, na forma do “caput” deste 
artigo. 
§ 2º Nos casos de impedimento, suspeição ou 

incompatibilidade do Revisor, este será substituído, 
automaticamente, pelo Juiz seguinte em ordem decrescente 
de antiguidade. 

Art. 57 Ao Revisor compete: 

I - ratificar, completar ou retificar o relatório; 
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II - sugerir ao Relator medidas ordinatórias do processo que 

tenham sido omitidas; 
III - pedir dia para julgamento. 

 
CAPÍTULO V 

DAS SESSÕES 
 

Art. 58 O Tribunal reunir-se-á, em sessões ordinárias, duas 

(2) vezes por semana ou mais, até o máximo de oito (8) por 
mês, salvo no período eleitoral, quando o limite passará a ser 
de quinze (15) sessões e, extraordinariamente, por 
conveniência do serviço, em tantas vezes quantas 
necessárias, mediante convocação do Presidente ou do 
próprio Tribunal. 
§ 1º As sessões ordinárias realizar-se-ão em dias e horários 

estabelecidos pelo Tribunal, sempre com a presença do 
Procurador Regional Eleitoral. 
§ 2º As sessões extraordinárias serão convocadas com 

designação prévia de dia e hora e de sua realização será 
dada publicidade pela Imprensa Oficial, ou por outros meios 
de comunicação, com a antecedência mínima de vinte e 
quatro (24) horas. 
§ 3º Quando da realização de eleições, o Tribunal não 

suspenderá suas sessões ordinárias nos meses de férias 
forenses até que se concluam os trabalhos. 
§ 4º As sessões serão públicas, exceto se, por motivo 

relevante, o Tribunal resolver funcionar reservadamente. 

Art. 59 O Tribunal funcionará em sessão pública, com a 

presença mínima de quatro (4) de seus Membros, além do 
Presidente. 
§ 1º Não havendo quórum, será convocado o respectivo 

substituto, segundo a ordem de antiguidade no Tribunal. 
§ 2º Não participarão do julgamento os Juízes que não 

tenham ouvido o relatório ou assistido aos debates, salvo 
quando, não tendo havido sustentação oral, se derem por 
esclarecidos.  

Art. 60 Durante as sessões, o Presidente ocupará o centro 

da mesa, sentando-se à sua direita o Procurador Regional 
Eleitoral e, à sua esquerda, o Secretário do Tribunal ou quem 
suas vezes fizer; seguir-se-ão, do lado direito, o Vice-
Presidente e, à esquerda, o Juiz do Tribunal Regional 
Federal, sentando-se os demais Juízes na ordem de 
antiguidade, alternadamente, à direita e à esquerda do 
Presidente. 
§ 1º Servirá como Secretário das sessões o Diretor-Geral da 

Secretaria ou, no seu impedimento ou falta, o servidor que for 
designado pela Presidência. 
§ 2º Para as sessões solenes observar-se-ão as normas do 

cerimonial público. 

Art. 61 Durante as sessões, os Membros do Tribunal, o 

Procurador Regional Eleitoral, o Secretário e os Advogados, 
em sustentação oral, usarão vestes talares e os servidores 
que têm por ofício auxiliar os trabalhos usarão meia-capa. 

Art. 62 Nas sessões ordinárias será a seguinte a ordem dos 

trabalhos: 
I - verificação do número de Juízes presentes; 
II - leitura, discussão e aprovação da ata da sessão anterior; 
III - leitura do expediente; 
IV - publicação de resoluções e acórdãos; 
V - comunicações ao Tribunal; 
VI - discussão, votação e decisão dos processos constantes 

da pauta ou dos que se acharem em mesa, iniciando-se pelos 
processos adiados e prosseguindo-se com os demais, 
obedecida a sua ordem de classificação, sendo o resultado 
proclamado pelo Presidente. 
§ 1º Por conveniência do serviço e a juízo do Tribunal, poderá 

ser modificada a ordem estabelecida. 
§ 2º Sem prejuízo das preferências legais, não obstante a 
ordem da pauta, o Relator ou as partes poderão requerer 
preferência para julgamento dos feitos que se acharem em 
pauta. 
§ 3º Os Juízes e o Procurador Regional Eleitoral poderão 

submeter ao conhecimento do Tribunal qualquer outra 

matéria, sendo que somente aquela pertinente à própria 
ordem dos trabalhos ou de excepcional relevância poderá ser 
suscitada antes de vencida a pauta. 
§ 4º Poderão as partes, até o início da sessão de julgamento, 

apresentar memoriais a serem entregues diretamente aos 
gabinetes dos Juízes da Corte. 
§ 5º As inscrições para sustentação oral deverão ser 

realizadas até o início da sessão de julgamento, não sendo 
admitidas inscrições fora do prazo aqui estabelecido. 
§ 6º As modalidades de inscrição para sustentação oral serão 
disciplinadas por Portaria a ser expedida pela e. Presidência. 
Parágrafos 4º e 5º alterados, suprimido parágrafo 6º e 
renumerado o parágrafo 7º pelo Assento Regimental nº 09, 
de 08.03.2016. 

Art. 63 Os julgamentos serão realizados observando-se o 

espaço mínimo de quarenta e oito (48) horas entre a data da 
publicação da pauta e a sessão de julgamento, distribuindo-
se cópias da pauta aos Juízes e ao Procurador Regional 
Eleitoral, colocando-se um exemplar no local destinado aos 
Advogados e outro na Sala de Sessões, em lugar visível. 
§ 1º Havendo pedido de vista, o julgamento ficará adiado para 
a sessão seguinte e os feitos terão preferência na pauta.  
§ 2º Independerão de publicação de pauta os julgamentos de: 
I - “habeas corpus”; 
II - conflito de competência; 
III - embargos de declaração; 
IV - agravos; 
V - exceções; 
VI - consulta, representação ou reclamação que versarem 
sobre matéria administrativa; 
VII - recursos referentes a apuração de eleição e contra 

decisão de junta eleitoral; 
VIII - feitos envolvendo registro de candidato. 
§ 3º Constarão da pauta, quanto aos feitos que tramitam em 

segredo de justiça, apenas o número e a classe do processo, 
as iniciais das partes e os nomes dos Advogados. 

Art. 64 Anunciado o processo, feito o relatório e ouvido, 

quando for o caso, o Procurador Regional, será posta a 
matéria, sucessivamente, em discussão e julgamento, 
votando em primeiro lugar o Relator, depois o Revisor se for 
o caso e os demais Juízes na ordem inversa da estabelecida 
no art. 60, “caput”, deste Regimento. 
§ 1º durante a discussão, os Juízes usarão da palavra, para 
esclarecimentos ou justificação de seu voto, no máximo, por 
duas vezes. 
§ 2º A juntada do relatório em conjunto com o pedido de 

encaminhamento do feito à Mesa dispensa sua leitura na 
sessão de julgamento se o Relator assim o desejar e não 
houver dúvida por parte dos demais juízes. 

Art. 65 No julgamento dos mandados de segurança, 

“habeas corpus” registro de candidatos, prestação de contas, 
pesquisa eleitoral, propaganda eleitoral, ações de 
impugnação de mandato eletivo, investigação judicial e 
recursos, depois do relatório, os Advogados das partes 
poderão usar da palavra, uma só vez, durante dez (10) 
minutos, seguindo-se a manifestação do Procurador 
Regional, do Relator e do Revisor se for o caso, para proferir 
voto, colhendo-se o dos demais Juízes. 
§ 1º No julgamento dos recursos contra a expedição de 

diplomas, cada parte poderá usar da palavra por até vinte (20) 
minutos. 
§ 2º No julgamento das ações penais de competência 
originária do Tribunal, a acusação e a defesa terão, 
sucessivamente, nessa ordem, quinze (15) minutos para 
sustentação oral na deliberação acerca do recebimento de 
denúncia e, de uma (1) hora no julgamento do feito. 
§ 3º Nos recursos em geral, falará em primeiro lugar o 

Advogado do recorrente e, depois, o do recorrido. 
§ 4º Se as partes forem reciprocamente recorrentes e 

recorridos, falará em primeiro lugar o procurador do autor; nos 
demais casos de pluralidade de recorrentes, estes falarão na 
ordem de interposição dos recursos. 
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§ 5º Sendo a parte representada por mais de um Advogado, 

o tempo será dividido igualmente entre eles, salvo se 
acordarem de modo diverso; se houver mais de um 
interessado representado por Advogados diferentes, o tempo 
será contado em dobro e dividido igualmente entre os do 
mesmo grupo, se não convencionarem de modo diverso. 
§ 6º Se o recurso for do Ministério Público, falará em primeiro 
lugar o Procurador Regional. 
§ 7º Durante a votação poderá o Procurador Regional 

Eleitoral ou o Advogado constituído no processo em 
julgamento, pela ordem, pedir a palavra para esclarecer 
equívoco ou dúvida surgida em relação a fatos que influam no 
julgamento, que será concedida mediante permissão do 
Relator. 
§ 8º Na sustentação oral é permitida a consulta a notas e 

apontamentos, sendo vedada a leitura de memoriais. 
§ 9º É permitida, a critério do Tribunal, a renovação da 

sustentação oral sempre que o feito retorne à Mesa, após o 
cumprimento de diligência, ou em julgamento adiado, quando 
intervier novo Juiz. 
§ 10 Não caberá sustentação oral no julgamento de agravo, 

embargos de declaração, conflito de competência, exceções, 
urnas impugnadas ou anuladas, recurso administrativo, carta 
testemunhável, consulta, representação e reclamação que 
versarem sobre matéria administrativa. 

Art. 66 As questões preliminares serão julgadas antes das 

do mérito e todas na ordem de prejudicialidade, não podendo 
o Juiz eximir-se de votar uma questão por ter ficado vencido 
na outra, salvo se não assistiu à leitura do relatório. 
Parágrafo único O Procurador Regional poderá usar da 

palavra no encaminhamento da discussão da preliminar 
levantada. 

Art. 67 Iniciado o julgamento, ultimar-se-á na mesma 

sessão, salvo nos casos de pedido de vista ou de ocorrência 
de fatos que tornem necessária a sua suspensão. 
§ 1º Quando um dos julgadores não se considerar habilitado 
a proferir imediatamente seu voto, poderá solicitar vista pelo 
prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, prorrogável por igual 
período, mediante pedido devidamente justificado, após o 
qual o processo será reincluído em pauta, para julgamento na 
sessão seguinte, independentemente de publicação. 
§ 2º Se os autos não forem devolvidos tempestivamente, ou 

se o vistor deixar de solicitar prorrogação de prazo, o 
Presidente do Tribunal fará a requisição para julgamento na 
sessão subsequente em que for possível sua inclusão, com 
nova publicação de pauta. 
§ 3º Ocorrida a requisição na forma do § 2º, se aquele que fez 
o pedido de vista ainda não se sentir habilitado a votar, o 
Presidente do Tribunal convocará substituto para proferir 
voto, observados os prazos estabelecidos no § 1º deste 
artigo, para julgamento na sessão subsequente em que for 
possível sua inclusão, com nova publicação de pauta. 
§ 4º Havendo mais de um pedido de vista em relação ao 

mesmo processo, os julgadores observarão os prazos 
previstos no § 1º deste artigo sendo o feito incluído em pauta 
na primeira sessão em que for possível o julgamento após a 
devolução dos autos pelo último juiz vistor, com nova 
publicação de pauta. 
Parágrafos 1º a 4º acrescidos pelo Assento Regimental nº 08, 
de 08.03.2016. 

Art. 68 - A decisão será tomada por maioria de votos dos 

Juízes presentes. 
§ 1º Havendo empate na votação, o Presidente terá voto de 

desempate. 
§ 2º Antes de proclamada a decisão, qualquer Juiz, pedindo 

a palavra pela ordem, poderá modificar seu voto já proferido.  
§ 3º Encerrada a discussão, serão colhidos os votos, não 

cabendo justificação nessa oportunidade, salvo se para 
levantar questão de ordem hábil à reabertura dos debates. 

Art. 69 Realizado o julgamento, o Presidente anunciará o 

resultado da decisão, que será consignado na tira referente 
ao processo, mencionando todos os aspectos relevantes da 
votação. 

Parágrafo único A tira será anexada aos autos com a 

indicação dos Juízes que participaram do julgamento e dos 
que tenham manifestado propósito em declarar seus votos.  

Art. 70 Ao Relator caberá redigir o acórdão no prazo de 

cinco (5) dias. 
§ 1º Caso o Relator natural fique vencido, será designado 

Relator o Juiz que proferir o primeiro voto vencedor, ou, no 
seu impedimento, por outro de igual entendimento, obedecida 
a ordem de antiguidade. 
§ 2º Nos casos de registro de candidatos, arguição de 

inelegibilidade, propaganda eleitoral, pesquisa eleitoral, 
prestação de contas, em período eleitoral, o acórdão será 
publicado na mesma sessão de julgamento, passando a 
correr daí o prazo recursal. 

Art. 71 As decisões do Tribunal, devidamente 

fundamentadas, sob pena de nulidade, constarão de 
acórdãos, exceto as de caráter normativo, que serão lavradas 
sob a forma de resolução. 
§ 1º O acórdão será encimado por ementa, a qual conterá 

síntese do julgamento, excetuando-se as decisões 
publicadas em sessão. 
§ 2º Os registros dos julgamentos em fita magnética servirão, 

exclusivamente, de apoio aos órgãos técnicos do Tribunal, 
prevalecendo, em caso de dúvida entre a súmula de 
julgamento e o relatório e voto do Relator, manifestação 
escrita e lançada nos autos. 
§ 3º Os acórdãos serão rubricados e assinados apenas pelo 

Relator, mencionando-se na tira de julgamento o nome dos 
demais Juízes participantes da sessão e do Procurador 
Regional, ressalvadas as hipóteses de decisão sobre a 
validade, ou não, de lei ou ato em face da Constituição e de 
resoluções de caráter normativo, que serão assinadas por 
todos os participantes do julgamento. 

Art. 72 Lavrado o acórdão, sua conclusão e ementa serão 

encaminhadas para publicação na Imprensa Oficial do Estado 
nas quarenta e oito (48) horas seguintes, certificando-se nos 
autos a data da publicação, excetuados os casos previstos 
em lei. 
§ 1º Se o órgão oficial não publicar o acórdão no prazo de três 

(3) dias, as partes serão intimadas pessoalmente e, se não 
forem encontradas no prazo de quarenta e oito (48) horas, a 
intimação se fará por edital afixado no Tribunal, no local de 
costume. 
§ 2º O disposto no parágrafo anterior aplicar-se-á a todos os 

casos de citação e intimação, ressalvadas as ações criminais, 
nas quais o edital será publicado no órgão oficial. 
§ 3º Dos acórdãos serão extraídas cópias para arquivamento 

na Secretaria, bem como para remessa ao Juiz Eleitoral “a 
quo” e à Procuradoria Regional, quando for o caso.  
§ 4º A decisão poderá ser transmitida ao juízo competente 
após lavrado o acórdão ou a resolução. 

Art. 73 De cada sessão será lavrada ata circunstanciada em 

que se mencione quem a presidiu, a presença dos Juízes e 
do Procurador Regional, a relação dos feitos submetidos a 
julgamento e o respectivo resultado, além de outras questões 
relevantes. 
Parágrafo único. As atas serão redigidas pelo Secretário, ou 
por quem suas vezes fizer, que também a assinará, 
juntamente com o Presidente, devendo cópia da mesma ser 
enviada para publicação na Imprensa Oficial. 

Art. 74 O Presidente e o Corregedor quando 

impossibilitados de comparecer às sessões judiciais e 
administrativas em virtude de compromissos atinentes ao 
cargo, farão jus à percepção da gratificação de presença. 
 

TÍTULO III 
DOS PROCESSOS NO TRIBUNAL 

 
CAPÍTULO I 

DA DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE 
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Art. 75 A arguição de inconstitucionalidade incidental de lei 

ou ato normativo do Poder Público, concernente a matéria 
eleitoral, poderá ser formulada por qualquer das partes, pelo 
Procurador Regional Eleitoral, pelo Relator e pelos demais 
Membros do Tribunal. 
Parágrafo único. A arguição será processada nos próprios 

autos e suspenderá o andamento do feito até seu julgamento.  

Art. 76 Arguida inconstitucionalidade durante o julgamento 

de qualquer processo, o Tribunal, concluído o relatório e 
ouvido o Procurador Regional Eleitoral, em deliberando pela 
sua admissibilidade, suspenderá o julgamento para decidir 
sobre o incidente na primeira sessão subsequente. 
Parágrafo único. A suspensão do julgamento ocorrerá sem 

prejuízo do que já se tenha decidido, independente da 
arguição. 

Art. 77 A inconstitucionalidade de lei ou de ato do Poder 

Público somente será declarada pelo voto da maioria absoluta 
dos Membros do Tribunal. 

Art. 78 A eficácia da decisão acerca da inconstitucionalidade 

restringir-se-á sempre à causa examinada, observado o 
disposto no parágrafo primeiro do artigo 481 do Código de 
Processo Civil. 
 

CAPÍTULO II 
DO “HABEAS CORPUS” 

 

Art. 79 Conceder-se-á “habeas corpus” sempre que por 

ilegalidade ou abuso de poder alguém sofrer ou se achar 
ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de 
locomoção, de que dependa o exercício de direitos ou 
deveres eleitorais. 

Art. 80 No processo e julgamento de “habeas corpus” da 

competência originária do Tribunal, bem como nos de 
recursos das decisões dos Juízes Eleitorais, observar-se-á, 
no que couber, o disposto no Código de Processo Penal.  
 

CAPÍTULO III 
DO “HABEAS DATA” 

 

Art. 81 O Tribunal concederá “habeas data” em matéria 

eleitoral, observadas as disposições da Lei nº 9.507, de 
12/11/97. 
 

CAPÍTULO IV 
DO MANDADO DE SEGURANÇA 

 

Art. 82 Conceder-se-á mandado de segurança para 

proteger direito líquido e certo em matéria eleitoral requerido 
contra ato de autoridade que responda perante o Tribunal 
Regional Eleitoral por crime de responsabilidade e, em grau 
de recurso, se denegado ou concedido por Juiz Eleitoral. 

Art. 83 No processo e julgamento do mandado de segurança 

da competência originária do Tribunal, bem como nos de 
recursos das decisões dos Juízes Eleitorais, observar-se-á, 
no que couber, o disposto do Código de Processo Civil e na 
Lei nº 1.533, de 31.12.51. 
 

CAPÍTULO V 
DO MANDADO DE INJUNÇÃO 

 

Art. 84 O Tribunal concederá mandado de injunção sempre 

que a falta de norma regulamentadora torne inviável o 
exercício de direitos políticos, precipuamente o de votar e o 
de ser votado, aplicando-se, no que couber, o disposto no 
Código de Processo Civil, na Lei nº 1.533/51 e em outras que 
lhe forem aplicáveis. 
 

CAPÍTULO VI 
DOS CONFLITOS DE COMPETÊNCIA 

 

Art. 85 Os conflitos de competência entre Juízes ou Juntas 

Eleitorais da circunscrição poderão ser por eles suscitados ao 
Presidente do Tribunal, ou pelo Ministério Público, por meio 
de ofício, e, ainda, por qualquer interessado, mediante 
petição, especificando os fatos que os fundamentam. 

Art. 86 Quando negativo, o conflito poderá ser suscitado nos 

próprios autos do processo; se positivo, será autuado em 
apartado, com os documentos necessários. 

Art. 87 Distribuído o feito, o Relator: 

a) ordenará imediatamente que sejam sobrestados os 

respectivos processos, se positivo o conflito; 
b) designará um dos Juízes para resolver, em caráter 

provisório, as medidas urgentes; 
c) mandará ouvir, no prazo de cinco (5) dias, os Juízes ou 

Juntas Eleitorais em conflito, se forem insuficientes os 
esclarecimentos oferecidos; 
d) havendo jurisprudência dominante do Tribunal ou do 

Tribunal Superior sobre a questão suscitada, o Relator 
decidirá de plano o conflito de competência. 

Art. 88 Instruído o processo com as devidas informações, 

será ouvido o Procurador Regional, que se manifestará em 
cinco (5) dias. 

Art. 89 Emitido o parecer, os autos serão conclusos ao 

Relator, que, no prazo de cinco (5) dias, os apresentará em 
Mesa. 
 

CAPÍTULO VII 
DA EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO E DE IMPEDIMENTO 

 

Art. 90 Os Juízes do Tribunal declarar-se-ão impedidos ou 

suspeitos nos casos previstos na lei processual civil ou por 
motivo de natureza íntima. 

Art. 91 Se o impedimento ou a suspeição forem do Relator 

ou do Revisor, tal fato deverá ser declarado nos autos 
mediante despacho, e estes serão redistribuídos. 
Parágrafo único. Nos demais casos o Juiz declarará, 

verbalmente, na sessão de julgamento, seu impedimento ou 
suspeição registrando-se o fato na ata. 

Art. 92 Qualquer interessado poderá arguir a suspeição dos 

Juízes do Tribunal, do Procurador Regional, dos Juízes 
Eleitorais, Escrivães, Chefes de Cartório e dos servidores de 
sua Secretaria, bem como dos auxiliares da Justiça, nos 
casos previstos na lei processual civil e por motivo de 
parcialidade partidária. 
Parágrafo único. Será ilegítima a suspeição quando o 

excipiente a provocar ou depois de manifestada a sua causa, 
praticar ato que importe na aceitação do excepto. 

Art. 93 A exceção de suspeição de qualquer dos Juízes do 

Tribunal ou do Procurador Regional deverá ser oposta dentro 
de quarenta e oito (48) horas da data da publicação da ata de 
distribuição do feito. 
§ 1º Se oposta contra servidor da Secretaria, o prazo acima 

se contará da data de sua intervenção no feito. 
§ 2º Quando o suspeito ou impedido for chamado como 

substituto, contar-se-á o prazo a partir de sua intervenção. 
§ 3º A suspeição ou impedimento supervenientes poderão ser 

arguidos em qualquer termo do processo, observados os 
prazos acima fixados, que deverão ser contados do fato que 
houver ocasionado o incidente. 

Art. 94 A suspeição ou o impedimento deverão ser 

deduzidos em petição fundamentada, dirigida ao Presidente, 
com a indicação dos fatos que os motivaram e acompanhada, 
se for o caso, de documentos e rol de testemunhas. 
Parágrafo único. No processo criminal a petição deverá ser 

assinada pela própria parte ou por Advogado com poderes 
especiais. 

Art. 95 O Presidente determinará a autuação em apenso aos 

autos principais e a conclusão ao Relator do processo, salvo 
se este for o excepto, caso em que será sorteado um Relator 
para o incidente. 
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§ 1º Se o Relator considerar manifestamente sem 

fundamento a exceção, poderá rejeitá-la, liminarmente, em 
despacho fundamentado, do qual caberá agravo regimental, 
em 3 (três) dias. 
§ 2º Recebida a exceção o Relator determinará, por ofício 

protocolado, que, em três dias, se pronuncie o excepto. 
§ 3º Se o excepto reconhecer a sua suspeição ou o 
impedimento, mandará que os autos voltem ao Presidente, 
para a redistribuição do feito, mediante compensação. 
§ 4º Caso o excepto deixe de responder ou não reconheça a 
suspeição ou o impedimento, o Relator ordenará o processo, 
inquirindo as testemunhas arroladas, mandando os autos à 
Mesa para julgamento, o qual se realizará com limitação de 
presença, na primeira sessão seguinte. 
§ 5º Nos casos de suspeição ou de impedimento do 

Procurador Regional ou de servidores da Secretaria, o 
Presidente providenciará para que passe a servir no feito o 
respectivo substituto. 

Art. 96 Na hipótese de o excepto ser o Presidente, a petição 

de exceção será dirigida ao Vice-Presidente, que procederá 
conforme o anteriormente estabelecido. 

Art. 97 O julgamento do feito ficará sobrestado até a decisão 

da exceção, salvo quando o arguido for funcionário da 
Secretaria. 

Art. 98 O Juiz excepto poderá assistir as diligências do 

processo de exceção, mas não participará da sessão que a 
decidir. 

Art. 99 A arguição de suspeição ou de impedimento de Juiz, 

Escrivão e Chefe de Cartório Eleitoral será formulada em 
petição endereçada ao próprio Juiz, instruída com os 
documentos em que o excipiente funda a alegação. 
§ 1º Se o Juiz não reconhecer a exceção, determinará a 

autuação em apartado e o seu apensamento aos autos 
principais, remetendo-os ao Tribunal com a resposta, 
oferecida em igual prazo. 
§ 2º No Tribunal, autuado o feito, será distribuído a um 

Relator, que dará vista ao Procurador Regional, pelo prazo de 
cinco (5) dias, e o colocará em Mesa para julgamento na 
primeira sessão, independente de revisão ou de inclusão em 
pauta. 
§ 3º Se o Juiz reconhecer a suspeição ou o impedimento, 
comunicará ao Presidente do Tribunal para que seja 
designado um substituto. 

Art. 100 Julgada procedente a arguição caberá ao 

Presidente designar o substituto do excepto. 

Art. 101 Independente de provocação da parte, as pessoas 

aludidas neste Capítulo poderão declarar-se impedidas ou 
suspeitas. 
 

CAPÍTULO VIII 
DO REGISTRO DE CANDIDATOS E DA ARGUIÇÃO DE 

INELEGIBILIDADE 

 

Art. 102 Serão registrados no Tribunal os candidatos a 

Senador e respectivo Suplente, Deputado Federal, 
Governador e Vice-Governador e Deputado Estadual. 

Art. 103 O registro de candidatos a cargo eletivo e a 

arguição de inelegibilidade serão processados nos termos e 
prazos fixados pela legislação eleitoral vigente e resoluções 
do Tribunal Superior Eleitoral e deste Tribunal. 
 

CAPÍTULO IX 
DA INVESTIGAÇÃO JUDICIAL 

 

Art. 104 Será dirigido ao Corregedor Regional Eleitoral, nas 

eleições estaduais, o pedido de abertura de investigação 
judicial para apurar uso indevido, desvio ou abuso do poder 
econômico ou do poder de autoridade, ou utilização indevida 
de veículos ou meio de comunicação social, em benefício de 
candidato ou partido político. 

Parágrafo único. O feito será processado na Secretaria da 

Corregedoria, observado o rito previsto na legislação vigente.  

Art. 105 Após a elaboração do relatório, os autos serão 

encaminhados à Secretaria Judiciária para autuação e 
distribuição ao Corregedor. 
§ 1º A Secretaria Judiciária abrirá vista dos autos à 

Procuradoria Regional, para manifestação, no prazo de 
quarenta e oito (48) horas, nos processos em que não for 
parte. 
§ 2º Devolvidos os autos, o feito será incluído em pauta. 

Art. 106 A renovação de investigação judicial será 

distribuída livremente, exceto nas eleições estaduais em que 
será excluído o Corregedor. 
 

CAPÍTULO X 
DA AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO DE MANDATO ELETIVO 

 

Art. 107 Caberá ao Tribunal o julgamento originário da ação 

de impugnação de mandato eletivo de Governador, Vice-
Governador, Senador, Deputado Federal e Deputado 
Estadual, interposta, em petição dirigida ao Presidente, no 
prazo decadencial de quinze (15) dias, contados da 
diplomação e instruída com provas de abuso do poder 
econômico, corrupção ou fraude. 
§ 1º O processo correrá em segredo de justiça, sendo público 

seu julgamento. 
§ 2º A pauta, o acórdão e a ata contendo o resultado do 
julgamento serão publicados na Imprensa Oficial, fazendo-se 
constar os nomes completos das partes e dos seus 
advogados. 

Art. 108 Até a regulamentação de lei complementar 

normatizando a sua tramitação, a ação obedecerá ao 
procedimento comum ordinário previsto no Código de 
Processo Civil. 

Art. 109 A instrução será presidida pelo Relator sorteado. 

Parágrafo único.  O Relator poderá delegar poderes a Juízes 
Eleitorais para que promovam citações, intimações e colheita 
de provas. 

Art. 110 O prazo para contestar será idêntico ao prazo para 

propor a ação e será contado da data da juntada do aviso de 
recebimento da carta registrada, da carta de ordem ou do 
mandado de citação aos autos. 

Art. 111 Da decisão do Relator que extinguir o processo 

sem julgamento do mérito caberá recurso de agravo 
regimental, no prazo de três (3) dias, contados da data da 
intimação. 

Art. 112 Julgada a ação, caberá recurso no prazo de três (3) 

dias, podendo a parte interessada apresentar suas contra-
razões em igual prazo. 
§ 1º As pautas, acórdãos, atas e despachos proferidos em 

recursos em sede de ação de impugnação de mandato eletivo 
serão publicados na imprensa oficial, contendo o nome 
completo das partes e de seus procuradores, sem quaisquer 
restrições. 
§ 2º É livre a consulta em cartório, aos autos de recursos em 

sede de ação de impugnação de mandato eletivo a qualquer 
interessado, não havendo vedação que a limite apenas às 
partes e advogados constituídos nos autos. 
 

CAPÍTULO XI 
DAS CONSULTAS, REPRESENTAÇÕES E 

RECLAMAÇÕES 

 

Art. 113 As representações e reclamações serão 

processadas observado o rito estabelecido na legislação 
eleitoral vigente. 

Art. 114 As consultas, representações ou reclamações, 

inclusive as previstas no art. 97, da Lei nº 9.504/97, assim 
como outros expedientes sobre os quais, a juízo do 
Presidente, deva pronunciar-se o Tribunal, serão distribuídos 
a um Relator. 
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§ 1º O Relator, se entender necessário, mandará proceder a 

diligências para melhor esclarecimento do caso, 
determinando, ainda, que a Secretaria preste informações, se 
não o tiver feito anteriormente à distribuição do processo, 
após o que poderá solicitar parecer do Procurador Regional.  

Art. 115 O Tribunal só conhecerá de consultas sobre 

matéria eleitoral formuladas em tese por autoridade pública 
ou partido político. 
§ 1º Evidenciada a ausência dos requisitos previstos no art. 
30, inciso VIII, do Código Eleitoral, poderá o Presidente 
indeferir liminarmente o processamento da consulta. 
§ 2º O Tribunal não conhecerá de consultas sobre casos 

concretos ou que possam vir ao seu conhecimento em 
processo regular, remetendo ao Tribunal Superior Eleitoral as 
que incidirem na esfera de sua competência. 

Art. 116 Admitir-se-á reclamação do Procurador Regional 

Eleitoral ou de interessados em qualquer causa pertinente a 
matéria eleitoral, a fim de preservar a competência do 
Tribunal ou garantir a autoridade de suas decisões. 
 

CAPÍTULO XII 
DA AÇÃO PENAL DE COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO 

TRIBUNAL 

 

Art. 117 Nas ações penais de competência originária do 

Tribunal serão observadas as disposições da Lei nº 8.038/90, 
na forma do disposto pela Lei nº 8.658/93 e aplicável, no que 
couber, a Lei nº 9.099/95. 

Art. 118 A denúncia será dirigida ao Tribunal, 

providenciando a Secretaria a sua distribuição. 

Art. 119 Distribuída a denúncia, se em termos, o Relator 

determinará a notificação do acusado para apresentação de 
defesa prévia no prazo de quinze (15) dias. 
Parágrafo único. A notificação, acompanhada de cópias da 

denúncia e dos documentos que a instruírem, será 
encaminhada ao acusado, sob registro postal. 

Art. 120 Se a resposta prévia convencer da improcedência 

da acusação, o relator proporá ao Tribunal o arquivamento do 
processo. 

Art. 121 O Relator será o Juiz da instrução do processo, 

podendo delegar poderes a Juízes Eleitorais para proceder a 
interrogatórios, inquirições e outras diligências. 

Art. 122 Caberá agravo, sem efeito suspensivo, para o 

Tribunal, do despacho do Relator que indeferir a produção de 
qualquer prova ou a realização de qualquer diligência. 

Art. 123 Nos casos apenados com reclusão, os autos serão 

encaminhados ao Revisor apenas por ocasião do julgamento 
final. 

Art. 124 Nomear-se-á defensor “ad hoc” se, regularmente 

intimado, o Advogado constituído pelo acusado ou 
anteriormente nomeado não comparecer à sessão de 
julgamento final da ação penal, adiando-se esta em caso de 
requerimento do novo defensor. 

Art. 125 O réu será intimado pessoalmente da decisão que 

o condenar. 
 

CAPÍTULO XIII 
DA REVISÃO CRIMINAL 

 

Art. 126 Nos termos da lei processual penal, será admitida 

a revisão criminal dos processos pela prática de crimes 
eleitorais e conexos, julgados pelo Tribunal ou pelos Juízes 
Eleitorais. 
Parágrafo único. A revisão poderá ser requerida pelo próprio 
réu ou por procurador com poderes especiais ou, em caso de 
morte do réu, pelo cônjuge, descendente, ascendente ou 
irmão. 

Art. 127 O requerimento será distribuído a um Relator e a 

um Revisor, devendo a relatoria ficar a cargo de Juiz que não 
tenha proferido decisão em qualquer fase do processo. 

§ 1º O pedido de revisão será instruído com certidão do 

trânsito em julgado da decisão condenatória e com as peças 
necessárias à comprovação dos fatos arguidos. 
§ 2º O Relator poderá determinar que se apensem ao pedido 

os autos do processo revisando, se não advier dificuldade na 
execução da sentença. 

Art. 128 O pedido de revisão poderá ser indeferido “in 

limine” pelo Relator, se insuficientemente instruído. 
Parágrafo único Se o requerimento não for indeferido “in 
limine”, abrir-se-á vista dos autos ao Procurador Regional 

Eleitoral, que dará parecer no prazo de dez (10) dias. Em 
seguida, serão examinados os autos, sucessivamente, pelo 
Relator e Revisor, em igual prazo, após o que será o processo 
levado a julgamento. 

Art. 129 Julgada procedente a revisão, o Tribunal poderá 

alterar a classificação da infração, absolver o réu, modificar a 
pena ou anular o processo. 
Parágrafo único. A pena imposta pela decisão revisada não 

poderá ser agravada. 

Art. 130 Procedente a revisão, a execução do julgado será 

imediata. 

Art. 131 Anulado o processo revisando, será determinada 

sua renovação. 
 

CAPÍTULO XIV 
DA MATÉRIA ADMINISTRATIVA 

 

Art. 132 Dos atos de natureza administrativa, de 

competência originária do Presidente, caberá recurso nos 
seguintes prazos: 
I - trinta (30) dias se se tratar de matéria regulada pela Lei nº 

8.112/90; 
II - dez (10) dias nos demais casos, nos termos da Lei nº 

9.784/99. 
Parágrafo único. Ouvidos terceiros, eventualmente 

interessados e a Procuradoria Regional, o Presidente relatará 
o feito e o encaminhará à Mesa independente de pauta, sem 
tomar parte no julgamento. 

Art. 133 Das decisões do Presidente em matéria relativa a 

interesses de servidores, caberá pedido de reconsideração a 
ser interposto no prazo de trinta (30) dias, a contar da 
publicação ou da ciência do interessado, não podendo ser 
renovado. 

Art. 134 Do indeferimento do pedido de reconsideração 

caberá recurso para o Tribunal, a ser interposto no prazo de 
trinta (30) dias. 
§ 1º Interposto recurso será aberta vista dos autos à 

Procuradoria Regional Eleitoral. 
§ 2º O recurso poderá ser recebido com efeito suspensivo, a 

juízo da autoridade competente. 
§ 3º Após o parecer da Procuradoria, o Presidente relatará o 

feito e o encaminhará à Mesa independente de pauta, sem 
tomar parte no julgamento. 
§ 4º Na hipótese de provimento do pedido de reconsideração 

ou do recurso, os efeitos da decisão retroagirão à data do ato 
impugnado. 
 

CAPÍTULO XV 
DA SINDICÂNCIA 

 
SEÇÃO I 

DA SINDICÂNCIA CONTRA JUIZ ELEITORAL 

 

Art. 135 As reclamações e representações formuladas 

contra Juízes Eleitorais e eventuais determinações do 
Tribunal para apurar infringência disciplinar serão 
encaminhadas ao Corregedor Regional Eleitoral e tramitarão 
pela Secretaria da Corregedoria. 

Art. 136 Recebida a reclamação, representação ou 

expediente do Tribunal o Corregedor determinará no prazo de 
quarenta e oito (48) horas a expedição de ofício ao 
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reclamado, que será remetido por meio de fac-símile, para 
que preste esclarecimentos no prazo de cinco (5) dias. 
§ 1º Juntados os esclarecimentos do reclamado, o 
Corregedor verificando a inconsistência da reclamação ou 
representação arquivará o procedimento liminarmente. 
§ 2º Verificada a pertinência da reclamação ou representação 

será instaurada sindicância. 

Art. 137 A sindicância será iniciada com a expedição de 

Portaria do Corregedor e será processada em segredo de 
justiça. 

Art. 138 O feito tramitará com a presença do Procurador 

Regional. 

Art. 139 O sindicado será notificado em quarenta e oito (48) 

horas para apresentar defesa no prazo de cinco (5) dias, 
podendo instruí-la com prova documental, rol de testemunhas 
e requerimento de diligências. 

Art. 140 Apresentada ou não a defesa, serão ouvidas as 

testemunhas arroladas, inclusive as indicadas pelo acusado, 
até o número de cinco (5), e proceder-se-á às diligências que 
se tornarem necessárias. 

Art. 141 Encerrada a instrução será concedido o prazo de 

cinco (5) dias à defesa para apresentação de alegações 
finais, com posterior encaminhamento da sindicância à 
Procuradoria Regional, que opinará no mesmo prazo. 

Art. 142 Devolvidos os autos, o Corregedor fará relatório e 

os encaminhará ao Tribunal para julgamento. 

Art. 143 Ao Juiz Eleitoral poderá ser aplicada a pena de 

advertência e censura, conforme a gravidade da infração. 
Parágrafo único. A pena de advertência ou censura será 

comunicada por meio de ofício reservado. 

Art. 144 O Tribunal poderá determinar o afastamento do 

Juiz do exercício das funções eleitorais mesmo no curso do 
processo. 
Parágrafo único. Julgada improcedente a sindicância, fica 

reservado ao Juiz afastado o direito de completar o período 
para o qual havia sido designado. 

Art. 145 Aplicada pena disciplinar, o Tribunal comunicará 

aos Presidentes do Tribunal Superior e do Tribunal de Justiça 
e ao Corregedor Geral da Justiça. 

Art. 146 No caso de omissão serão aplicadas as normas da 

Resolução TSE nº 7.651/65 e da Lei Orgânica da Magistratura 
Nacional. 
 

SEÇÃO II 
DA SINDICÂNCIA CONTRA MEMBRO DO TRIBUNAL 

 

Art. 147 Recebida reclamação ou representação contra Juiz 

Membro do Tribunal, os autos serão encaminhados ao 
Presidente que processará e relatará o feito, submetendo-o a 
julgamento pelo Tribunal, obedecidos os prazos da seção 
anterior. 

Art. 148 Os Juízes Membros do Tribunal poderão ser 

afastados das funções eleitorais, pelo voto da maioria de seus 
Membros, mesmo no curso do processo. 
Parágrafo único. O afastamento será comunicado ao 

Tribunal Superior Eleitoral e ao Tribunal de Justiça, ou ao 
Tribunal Regional Federal, ou a Ordem dos Advogados do 
Brasil, conforme o caso. 
 

CAPÍTULO XVI 
DOS RECURSOS PERANTE O TRIBUNAL REGIONAL 

 
SEÇÃO I DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

Art. 149 Dos atos, resoluções e despachos dos Juízes ou 

Juntas Eleitorais caberá recurso para o Tribunal, conforme 
dispuserem o Código Eleitoral, outras leis especiais e 
resoluções do Tribunal Superior Eleitoral. 

§ 1º No processamento dos recursos aplicam-se, 

subsidiariamente, as normas dos Códigos de Processo Civil 
e Processo Penal. 
§ 2º Dos atos sem conteúdo decisório não caberá recurso.  

Art. 150 Sempre que a lei não fixar prazo especial, o recurso 

deverá ser interposto em três (3) dias da publicação do ato, 
resolução ou decisão. 

Art. 151 Contra a votação ou apuração não serão admitidos 

recursos, se não tiver havido protesto contra as 
irregularidades ou nulidades arguidas perante as mesas 
receptoras, no ato da votação, ou perante as Juntas 
Eleitorais, no ato da apuração. 

Art. 152 São preclusivos os prazos para interposição de 

recursos, salvo quando nestes se discutir matéria 
constitucional. 

Art. 153 No Tribunal nenhuma alegação escrita ou 

documento poderá ser oferecido por quaisquer das partes, 
salvo o disposto no art. 270 do Código Eleitoral. 

Art. 154 O recurso independerá de termo e será interposto 

por petição devidamente fundamentada, dirigida ao Juiz 
Eleitoral e acompanhada, se entender o recorrente, de novos 
documentos. 

Art. 155 Os recursos eleitorais não terão efeito suspensivo.  

 
SEÇÃO II 

DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 

Art. 156 Cabem embargos de declaração quando houver no 

acórdão obscuridade, contradição e omissão que devam ser 
sanadas. 
Parágrafo único. Os embargos declaratórios serão 
interpostos no prazo de três (3) dias, contados da data da 
publicação do acórdão. 

Art. 157 O julgamento dos embargos compete ao Juiz que 

redigiu o acórdão, e se fará na primeira sessão seguinte à 
devolução dos autos à Secretaria. 
§ 1º Se o Juiz que redigiu o acórdão, nesse ínterim, houver 

deixado de integrar o Tribunal, ou se afastar por prazo 
superior a quinze (15) dias, a substituição se fará pelo Juiz 
sucessor ou substituto na cadeira. 
§ 2º Se o afastamento for inferior a quinze (15) dias, o 

julgamento aguardará o retorno do Relator, salvo em casos 
de urgência, em que será observado o procedimento do 
parágrafo anterior. 

Art. 158 Vencido o Relator dos embargos, outro será 

designado para lavrar o acórdão. 

Art. 159 Os embargos de declaração suspendem o prazo 

para interposição de outros recursos, salvo se 
manifestamente protelatórios e assim declarados na decisão 
que os rejeitar. 
 

SEÇÃO III 
DO AGRAVO 

 

Art. 160 Caberá agravo contra as decisões singulares dos 

membros do Tribunal que causarem prejuízo ao direito da 
parte. 
§ 1º O prazo para interpor o agravo é de três (3) dias da 
publicação ou intimação da decisão. 
§ 2º A petição inicial conterá, sob pena de indeferimento 

liminar, as razões do pedido de reforma da decisão agravada.  

Art. 161 O agravo será processado nos próprios autos e 

será submetido ao prolator da decisão impugnada, que 
poderá reconsiderar seu entendimento; se o mantiver, 
apresentará o feito em Mesa, independente de inclusão em 
pauta, para julgamento, valendo a decisão recorrida, caso 
mantida, como voto. 
 

CAPÍTULO XVII 
DOS RECURSOS PERANTE O TRIBUNAL SUPERIOR 

 
SEÇÃO I 
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DO RECURSO ORDINÁRIO 

 

Art. 162 Caberá recurso ordinário contra decisão do 

Tribunal que versar sobre inelegibilidade e expedição de 
diplomas nas eleições federais e estaduais, e que denegar 
“habeas corpus” ou mandado de segurança. 

Art. 163 Interposto recurso ordinário contra decisão do 

Tribunal, será aberta vista ao recorrido, para que, em três (3) 
dias, ofereça as suas contra-razões. 
Parágrafo único. Juntadas as contra-razões do recorrido, 

serão os autos remetidos ao Tribunal Superior. 
 

SEÇÃO II 
DO RECURSO ESPECIAL 

 

Art. 164 Caberá recurso especial contra decisão terminativa 

do Tribunal que for proferida contra expressa disposição de 
lei ou da Constituição Federal, e quando ocorrer divergência 
na interpretação de lei entre dois ou mais Tribunais Eleitorais.  
Parágrafo único. O prazo para interpor o recurso é de três 

(3) dias. 

Art. 165 Interposto recurso especial contra decisão do 

Tribunal, a petição será juntada nas quarenta e oito (48) horas 
seguintes e os autos conclusos ao Presidente dentro de vinte 
e quatro (24) horas. 
§ 1º O Presidente, em quarenta e oito (48) horas do 

recebimento dos autos conclusos, proferirá despacho 
fundamentado, admitindo ou não o recurso. 
§ 2º Admitido o recurso, será aberta vista dos autos ao 
recorrido para que, no prazo de três (3) dias, apresente as 
suas contra-razões. 
§ 3º Transcorrido o prazo do parágrafo anterior, serão os 

autos conclusos ao Presidente, que mandará remetê-los ao 
Tribunal Superior. 
 

SEÇÃO III 
DO AGRAVO DE INSTRUMENTO 

 

Art. 166 Denegado o recurso especial, o recorrente poderá 

interpor, dentro de três (3) dias, agravo de instrumento, 
contados da publicação do despacho. 
§ 1º O agravo será dirigido ao Presidente, por petição que 

conterá: 
I - a exposição do fato e do direito; 
II - as razões do pedido de reforma da decisão; 
III - a indicação das peças do processo que devam ser 

trasladadas. 
§ 2º Serão obrigatoriamente trasladadas a decisão recorrida, 
a certidão de intimação, as procurações outorgadas pelas 
partes, a petição de interposição do recurso denegado, as 
contra-razões e a decisão agravada. 
§ 3º As cópias das peças do processo poderão ser declaradas 
autênticas pelo próprio Advogado sob sua responsabilidade 
pessoal. 
§ 4º Deferida a formação do agravo, será intimado o recorrido, 

para, no prazo de três (3) dias, apresentar a sua contraminuta 
e indicar as peças dos autos que serão também trasladadas. 
§ 5º Concluída a formação do instrumento, o Presidente do 

Tribunal determinará a remessa dos autos ao Tribunal 
Superior, podendo, ainda, ordenar a extração e a juntada de 
peças não indicadas pelas partes. 
§ 6º O Presidente do Tribunal não poderá negar seguimento 

ao agravo, ainda que interposto fora do prazo legal. 
 

CAPÍTULO XVIII 
DA RESTAURAÇÃO DE AUTOS 

 

Art. 167 A restauração de autos desaparecidos após o 

protocolo no Tribunal será determinada pelo Relator, de ofício 
ou a requerimento da parte interessada e, em se tratando de 
processo findo, pelo Presidente. 
§ 1º Observar-se-á, no que aplicável, conforme a natureza da 

matéria, a lei processual civil ou penal. 

§ 2º Estando o processo em condições de julgamento, o 

Relator apresentará o feito em Mesa, fazendo sucinta 
exposição dos autos desaparecidos e da prova em que se 
baseia a restauração. 

Art. 168 Julgada e homologada a restauração, os autos 

respectivos suprirão os originais, seguindo o processo os 
seus trâmites normais. 
Parágrafo único. Se, no curso da restauração, aparecerem 

os autos originais, nestes continuará o processo, apensados 
a eles os autos da restauração. 
 

CAPÍTULO XIX 
DISPOSIÇÕES COMUNS AOS PROCESSOS 

 

Art. 169 A Secretaria do Tribunal lavrará termo de 

recebimento dos autos em seguida ao último que houver sido 
exarado no juízo de origem, conferindo e retificando a 
numeração das respectivas folhas. 
Parágrafo único. Os termos serão subscritos pelo Diretor-

Geral ou por quem para tal tenha delegação. 

Art. 170 Após o trânsito em julgado das decisões do 

Tribunal, os autos serão conclusos ao Presidente para os fins 
de direito. 

Art. 171 A execução de qualquer acórdão poderá ser feita 

imediatamente através de comunicação por ofício, telegrama, 
fac-símile, ou por outro meio, a critério do Presidente. 
 

CAPÍTULO XX 
DAS INTIMAÇÕES 

 

Art. 172 As intimações dos Advogados das partes se farão 

mediante publicação na Imprensa Oficial. 
§ 1º A intimação pela Imprensa Oficial não exclui as demais 

formas legais, que poderão ser utilizadas segundo as 
peculiaridades do caso concreto, sob a orientação do Juiz 
Relator ou do Presidente do Tribunal. 
§ 2º Quando as partes estiverem representadas por dois ou 

mais Advogados, a intimação individuará um deles, 
preferencialmente o que tiver subscrito as alegações dirigidas 
ao Tribunal ou praticado atos em Segunda Instância, 
acrescendo-se a expressão “e outro (s)” na publicação da 
Imprensa Oficial. 

Art. 173 Nos processos submetidos a segredo de justiça, 

para que as eventuais intimações pela Imprensa Oficial não o 
violem, serão indicados a natureza da ação, o número e a 
classe do processo, as iniciais das partes e o nome completo 
do Advogado. 

Art. 174 Havendo mais de uma pessoa no polo ativo ou no 

passivo, será mencionado o nome da primeira, acrescido da 
expressão “e outro (s)”, aplicando-se a mesma regra para os 
casos de litisconsórcio ulterior ou intervenção de terceiros. 

Art. 175 Feita a publicação, a Secretaria competente fará a 

conferência e lançará a correspondente certidão nos autos. 

Art. 176 Só haverá republicação quando a irregularidade 

anotada afetar a substância do ato praticado, inclusive por 
omissão ou incorreção de nome dos Advogados das partes e 
interessados. 
§ 1º Havendo republicação a Secretaria juntará aos autos o 

recorte do ato publicado incorretamente para exame do órgão 
julgador e das partes. 
§ 2º A republicação pela Imprensa Oficial quando 

desnecessária não acarretará restituição de prazo. 

Art. 177 A intimação do Ministério Público, da Advocacia 

Geral da União, do defensor nomeado e do defensor público 
será sempre pessoal. 
 

CAPÍTULO XXI 
DAS AUDIÊNCIAS 

 

Art. 178 O Relator realizará as audiências necessárias à 

instrução dos feitos, presidindo-as em dia e hora por ele 
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designados, intimadas as partes e ciente o Procurador 
Regional. 
Parágrafo único. Das audiências lavrar-se-á termo próprio 
que será juntado aos autos. 

Art. 179 As audiências serão públicas, salvo quando o 

processo correr em segredo de justiça. 

Art. 180 Nas audiências, o poder de polícia compete ao 

Relator, que determinará o que entender conveniente à 
manutenção da ordem. 

Art. 181 Quando a prova depender de conhecimento 

técnico, o Relator, de ofício ou a requerimento da parte, 
poderá ordenar a realização de perícia, que será realizada por 
perito que nomear e no prazo que fixar. 
§ 1º As custas da perícia correrão por conta da parte que a 

requereu. 
§ 2º As partes podem indicar assistentes, até o início da 

perícia, para acompanhar os trabalhos técnicos. 
§ 3º O perito apresentará laudo escrito e os assistentes 

técnicos oferecerão seus pareceres no prazo que lhes houver 
sido concedido. 
 

CAPÍTULO XXII 
DO USO DE FAC-SÍMILE 

 

Art. 182 É autorizado o uso de fac-símile para o 

encaminhamento de petições e recursos, estes 
acompanhados das razões respectivas. 
§ 1º Os riscos de não obtenção de linha, ou de defeitos de 

transmissão ou recepção, serão de responsabilidade do 
remetente e não escusarão do cumprimento dos prazos 
legais. 
§ 2º Sob pena de ser desconsiderada a prática do ato, o 

original da transmissão deverá ser protocolizado na 
Secretaria do Tribunal no prazo de cinco (5) dias. 
§ 3º Sem prejuízo de outras sanções, o usuário do sistema 

será considerado litigante de má-fé se não houver perfeita 
consonância entre o original remetido por fac-símile e o 
original entregue em juízo. 

Art. 183 Recebido o fac-símile, dele será extraída cópia, se 

necessário, que será protocolizada e juntada aos autos. 

Art. 184 As decisões decorrentes de petições transmitidas 

por fac-símile somente serão cumpridas após o recebimento 
do respectivo original, salvo quando a espera puder acarretar 
dano iminente à parte, ou tornar ineficaz a providência 
requerida, caso em que o Juiz determinará o imediato 
cumprimento. 
Parágrafo único. Se o original da petição não for 
apresentado no prazo de cinco (5) dias, cessará a eficácia da 
decisão. 

Art. 185 É facultado o uso de fac-símile para 

encaminhamento de cartas de ordem e precatórias, ofícios e 
outros expedientes aos Juízos Eleitorais, quando a urgência 
do ato determinar. 
 

TÍTULO IV 
DA APURAÇÃO DAS ELEIÇÕES E DA EXPEDIÇÃO DOS 

DIPLOMAS 

 

Art. 186 As eleições serão apuradas com observância do 

disposto na legislação eleitoral e nas instruções baixadas pelo 
Tribunal Superior Eleitoral. 
Parágrafo único O Tribunal, por proposta de qualquer de 

seus Juízes, também proverá sobre a expedição de 
instruções, sempre que necessário. 

Art. 187 Os eleitos para cargos federais e estaduais, assim 

como os respectivos suplentes, receberão diploma em 
sessão solene do Tribunal, convocada pelo Presidente.  
Parágrafo único. Os diplomas serão assinados pelo 

Presidente do Tribunal e conterão os dados previstos na 
legislação eleitoral vigente. 
 

TÍTULO V 
DA SECRETARIA 

 

Art. 188 A Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral 

funcionará sob a direção do Diretor-Geral, bacharel em 
Direito, designado ou nomeado para esse fim, sob a 
supervisão do Presidente; e seus cargos, criados por lei, 
serão preenchidos na forma determinada pela legislação e 
disposições pertinentes. 
Parágrafo único. As atribuições do Diretor-Geral e dos 

servidores da Secretaria, bem como as disposições sobre a 
ordem interna, constarão do Regimento Interno da Secretaria, 
aprovado pelo Tribunal. 
 

TÍTULO VI 
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

Art. 189 Não há protocolo integrado na circunscrição 

eleitoral do Estado, devendo ser as petições protocolizadas 
diretamente no juízo a que se destinam. 
Parágrafo único. As petições protocolizadas em 

desconformidade com o previsto no “caput”, serão restituídas 
ao interessado mediante recibo. 

Art. 190 A disponibilização de andamentos processuais na 

Internet tem caráter meramente informativo, não produzindo 
efeitos legais. 

Art. 191 Salvo disposição em contrário, aplicam-se as 

regras comuns de direito na contagem dos prazos a que se 
refere este Regimento. 
§ 1º Não correm os prazos nos períodos em que houver 

interrupção das atividades do Tribunal, obstáculo judicial, ou 
motivo de força maior comprovado e reconhecido pelo 
Tribunal. 
§ 2º No dia em que reaberto o Tribunal os prazos começam 

ou continuam a fluir. 

Art. 192 Os prazos contados em hora, se vencidos após o 

horário do expediente normal, consideram-se prorrogados até 
o final da primeira hora do expediente do dia útil seguinte, 
salvo disposições em contrário. 

Art. 193 Será de dez (10) dias o prazo para que os Juízes 

Eleitorais prestem as informações, cumpram requisições ou 
procedam às diligências determinadas pelo Tribunal, por seu 
Presidente, pelo Corregedor ou Relator, se outro não for o 
prazo previsto em lei ou neste Regimento. 

Art. 194 São isentos de custas os processos, certidões e 

quaisquer outros papéis fornecidos para fins eleitorais, 
ressalvadas as exceções legais. 

Art. 195 As certidões de documentos existentes na 

Secretaria do Tribunal, serão fornecidas mediante 
requerimento, em que o interessado prove seu legítimo 
interesse. 

Art. 196 É defeso às partes e a seus procuradores 

empregarem expressões injuriosas nos escritos 
apresentados no processo, cabendo ao Relator, de ofício ou 
a requerimento do ofendido, mandar riscá-las, oficiando ao 
Conselho da Ordem dos Advogados quando lançadas por 
Advogados. 

Art. 197 O Tribunal usará o Diário Oficial do Estado de São 

Paulo - Caderno do Poder Judiciário, para a publicação de 
seus atos oficiais, como atas das sessões, acórdãos, 
despachos, provimentos, editais, portarias, comunicados e 
instruções eleitorais, entre outros. 
Parágrafo único. A retificação de publicação na Imprensa 

Oficial, decorrente de incorreções ou omissões, será 
providenciada pela Secretaria, “ex officio”, ou mediante 

despacho do Presidente, Corregedor ou do Relator. 

Art. 198 No ano em que se realizarem eleições, o 

Presidente solicitará ao Tribunal de Justiça a suspensão de 
licença-prêmio e férias dos Juízes de Direito que exerçam 
função eleitoral, a partir da data que julgar oportuna. 
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Art. 199 As gratificações a que fazem jus os Juízes do 

Tribunal e o Procurador Regional serão devidas por sessão a 
que efetivamente comparecerem, não cabendo a sua 
percepção por motivo de férias ou licença de qualquer 
natureza, salvo o disposto no art. 74 deste Regimento. 

Art. 200 Qualquer Juiz do Tribunal poderá apresentar 

emendas ou sugerir alterações a este Regimento, mediante 
proposta por escrito, que será distribuída ao Presidente, o 
qual encaminhará proposta para ser votada em sessão 
previamente designada para esse fim, com a presença de 
todos os integrantes do Tribunal. 
§ 1º Ficará a critério da Presidência a constituição de uma 
Comissão, formada por três (3) Membros do Tribunal, 
presidida pelo Vice-Presidente, que se manifestará sobre a 
proposta em prazo não superior a trinta (30) dias, oficiando 
um de seus Membros como Relator. 
§ 2º A emenda ou reforma do Regimento necessita, para sua 

aprovação, do assentimento da maioria dos Juízes do 
Tribunal. 

Art. 201 As dúvidas suscitadas na aplicação deste 

Regimento serão encaminhadas pelo Presidente à decisão do 
Tribunal. 
Parágrafo único. Nos casos omissos, serão aplicados, 
subsidiariamente, os Regimentos Internos do Tribunal 
Superior Eleitoral e do Tribunal de Justiça do Estado de São 
Paulo, na ordem indicada. 

Art. 202 Os feitos autuados e distribuídos até a data da 

entrada em vigor deste Regimento, permanecerão nas 
classes em que se encontram registrados, não sendo 
aplicável a regra do art. 36. 

Art. 203 Este Regimento entrará em vigor no prazo de trinta 

(30) dias contados de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário. Tribunal Regional Eleitoral de São 
Paulo, Sala das Sessões, em 27 de novembro de 2003. 
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FONTE: 

http://www.justicaeleitoral.jus.br/arquivos/tre-sp-
portaria-no-214-institui-o-codigo-de-etica-dos-
servidores-do-tribunal-regional-eleitoral-de-sao-paulo 
 
Institui o Código de Ética dos servidores do Tribunal Regional 
Eleitoral de São Paulo. 
 
 
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE 
SÃO PAULO, no uso de suas atribuições legais e regimentais 
e, considerando que a ética constitui um dos valores 
institucionais integrantes do Planejamento Estratégico, 

 
RESOLVE: 

 
CAPÍTULO I 

DAS DISPOSIÇÕES INICIAIS 

 

Art. 1º Este Código de Ética estabelece os princípios e 

normas de conduta ética aplicáveis aos servidores em 
exercício no Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE-
SP), lotados na Secretaria e nos Cartórios Eleitorais. 
§ 1º As normas contidas neste Código são complementares 

às normas que regulam o serviço público em geral, ao Código 
de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder 
Executivo Federal, aprovado pelo Decreto 1.171, de 22 de 
junho de 1994, e às resoluções expedidas pela Comissão de 
Ética Pública, sem prejuízo de outras legislações vigentes. 
§ 2° Consideram-se servidores do TRE-SP, para os efeitos de 

aplicação deste Código, servidores ocupantes de cargo 
efetivo do quadro de pessoal do TRE-SP, ocupantes de cargo 
em comissão ou função comissionada, removidos, cedidos, 
requisitados e, no que lhes couber, todos aqueles que, por 
força de lei ou qualquer outro ato jurídico, prestem serviço de 
natureza permanente, temporária ou excepcional, vinculados 
direta ou indiretamente a este Tribunal. 

Art. 2° Este Código tem por objetivo: 

I - Tornar explícitos os princípios e normas do comportamento 

ético esperado dos servidores no TRE-SP, fornecendo 
parâmetros para que a sociedade possa aferir a integridade e 
a lisura das ações e do processo decisório adotados no 
Tribunal para o cumprimento de seus objetivos institucionais; 
II - Reduzir a subjetividade das interpretações pessoais sobre 

os princípios e normas éticos adotados no Tribunal, 
facilitando a compatibilização dos valores individuais de cada 
servidor com os valores da instituição; 
III - apresentar situações que possam auxiliar o servidor no 

TRE-SP na execução de ações e tomada de decisões, 
quando diante de dilemas éticos que possam se apresentar; 
IV - Contribuir para transformar a visão, a missão, os objetivos 

e os valores institucionais do Tribunal em atitudes, 
comportamentos, regras de atuação e práticas 
organizacionais, orientados segundo elevado padrão de 
conduta ético profissional, a fim de intensificar o respeito e a 
legitimação da sociedade quanto à atuação do TRE-SP; 
V - Oferecer subsídios que consolidem o ambiente de 
segurança da organização, visando a proteger os servidores 
do TRE-SP de exposições desnecessárias e acusações 
infundadas; 
VI - Preservar a imagem e a reputação do servidor do TRE-
SP, quando sua conduta estiver de acordo com as normas 
éticas estabelecidas neste Código; 

VII - Fortalecer o caráter ético coletivo do corpo funcional do 

TRE-SP; 
VIII - Favorecer o controle social inerente ao regime 

democrático; 
IX - Oferecer, por intermédio da Comissão de Ética, criada 

com o objetivo de implementar e gerir o presente Código, uma 
instância de consulta, visando a esclarecer dúvidas acerca da 
conformidade da conduta do servidor com os princípios e 
normas nele tratados. 
 

CAPÍTULO II 
DOS PRINCÍPIOS E VALORES FUNDAMENTAIS 

 

Art. 3° São princípios e valores fundamentais a serem 

observados pelos servidores do TRE-SP: 
I - O interesse público, a preservação e a defesa do 

patrimônio público; 
II - A legalidade, a impessoalidade, a imparcialidade e a 

moralidade; 
III - A honestidade, a dignidade, o respeito e o decoro; 
IV - O compromisso com a verdade, ainda que contraria à 
pessoa interessada ou à Administração Pública; 
V - A lealdade com a instituição; 
VI - A qualidade, a eficiência e a equidade dos serviços 

prestados; 
VII - A gestão democrática; 
VIII - A transparência; 
IX - A responsabilidade ambiental e social; 
X - A integridade; 
XI - O respeito como base de todos os relacionamentos; 
XII - A neutralidade político-partidária, religiosa e ideológica; 
XIII - O sigilo profissional; 
XIV - A competência e o desenvolvimento profissional. 
Parágrafo único. Salvo os casos previstos em lei, a 

publicidade dos atos administrativos constitui requisito de 
eficácia e moralidade, ensejando sua omissão 
comprometimento ético. 
 

CAPÍTULO III 
DOS DIREITOS, DEVERES E VEDAÇÕES 

 
SEÇÃO I 

DOS DIREITOS 

 

Art. 4° É direito de todo servidor do TRE-SP: 

I - Trabalhar em ambiente organizado, limpo e adequado, que 

preserve sua integridade física, moral e psicológica e o 
equilíbrio entre a vida profissional e familiar; 
II - Ser tratado com equidade no ambiente de trabalho, nos 

sistemas de avaliação e reconhecimento de desempenho 
individual, remuneração e desenvolvimento na carreira, bem 
como ter acesso às informações a eles inerentes; 
III - Participar das atividades de capacitação e treinamento 

necessárias ao seu desenvolvimento profissional; 
IV - Estabelecer interlocução livre com colegas e superiores, 
podendo expor ideias, pensamentos e opiniões, respeitando 
os posicionamentos divergentes; 
V - Ter respeitado o sigilo das informações de ordem pessoal, 

que somente a ele digam respeito, inclusive médicas, ficando 
restritas ao próprio servidor e ao pessoal responsável pela 
guarda, manutenção e tratamento dessas informações; e 
VI - Ser cientificado, previamente, sobre a exoneração de 

cargo em comissão ou dispensa de função comissionada, 
bem como de alteração de sua lotação. 
 
 
 
 
 

PORTARIA N. 214/2015 
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SEÇÃO II 
DOS DEVERES 

 

Art. 5° São deveres do servidor do TRE-SP, sem prejuízo da 

observância das demais obrigações legais e regulamentares: 
I - Conhecer a visão, a missão e os valores institucionais, 

interagindo com a política de gestão estratégica do Tribunal, 
tendo por fim atender ao interesse público; 
II - Resguardar, em sua conduta pessoal, a integridade, a 
honra e a dignidade de sua função pública, agindo em 
harmonia com os deveres éticos assumidos neste Código e 
com os valores institucionais; 
III - Desempenhar, com zelo e eficácia, as atribuições do 
cargo ou função que exerça; 
IV - Proceder com honestidade, retidão, probidade e 

tempestividade, escolhendo sempre, quando estiver diante 
de mais de uma opção legal, a que melhor se coadunar com 
a ética e com o interesse público; 
V - Tratar autoridades, colegas de trabalho, superiores, 

subordinados e demais pessoas com quem se relacionar em 
função do trabalho, com urbanidade, cortesia, respeito, 
educação e consideração, abstendo-se de atos que 
caracterizem intimidação, hostilidade, ameaça ou assédio 
moral ou sexual; 
VI - Tratar os usuários do serviço público com cortesia, 
urbanidade, disponibilidade e atenção, respeitando a 
condição e as limitações de cada qual, sem qualquer espécie 
de preconceito ou distinção de raça, sexo, nacionalidade, cor, 
idade, religião, orientação sexual, condição física especial, 
cunho político e posição social, abstendo-se, dessa forma, de 
causar-lhes dano moral; 
VII - Representar contra comprometimento indevido da 

estrutura da Administração Pública, independentemente da 
hierarquia a que esteja subordinado; 
VIII - Resistir a pressões de superiores hierárquicos, de 

contratantes e de outros que visem à obtenção de favores, 
benesses ou vantagens indevidas em decorrência de ações 
ou omissões imorais, ilegais ou antiéticas, e denunciá-las; 
IX - Cumprir as normas relativas à política de segurança da 

informação definida pelo Tribunal, zelando pela proteção das 
senhas de acesso e pela utilização adequada dos recursos 
tecnológicos; 
X - Zelar pela economia, guarda e conservação dos recursos 

materiais e tecnológicos, utilizando-os unicamente para os 
trabalhos de interesse do Tribunal; 
XI - Empenhar-se em seu desenvolvimento profissional, 

mantendo-se atualizado quanto aos novos métodos, técnicas 
e normas aplicáveis à sua área de atuação e com a 
legislação, instruções e normas de serviço editadas no âmbito 
do TRE-SP; 
XII - Disseminar no ambiente de trabalho informações e 

conhecimentos obtidos em razão de ações de capacitação ou 
de exercício profissional e que possam contribuir para a 
eficiência dos trabalhos realizados pelos demais servidores; 
XIII - Assumir clara e objetivamente a responsabilidade 

pessoal pela execução do seu trabalho e pelos pareceres e 
opiniões emitidos; 
XIV - Respeitar a autoria de iniciativas, trabalhos ou soluções 

de problemas apresentados por colegas, ou chefias 
anteriores, conferindo-lhes os respectivos créditos; 
XV - Manter sob sigilo dados e informações de natureza 

confidencial obtidos no exercício de suas atividades ou, 
ainda, de natureza pessoal de colegas e subordinados que só 
a eles digam respeito, às quais, porventura, tenha acesso em 
decorrência do exercício profissional, informando à chefia 
imediata ou à Comissão de Ética quando tomar conhecimento 
de que assuntos sigilosos estejam ou venham a ser 
revelados; 
XVI - Manter a neutralidade político-partidária, religiosa e 

ideológica no exercício de suas funções; 
XVII - Observar, no exercício de seus misteres, a 

responsabilidade social e ambiental, no primeiro caso, 
privilegiando, no ambiente de trabalho, a adoção de práticas 
que favoreçam a inclusão social e, no segundo, de práticas 

que combatam o desperdício de recursos naturais e materiais 
e evitem danos ao meio ambiente; 
XVIII - Acompanhar e indicar à unidade competente as 

situações de risco nos ambientes e nos processos de 
trabalho, apresentar sugestões para melhorias e atender às 
recomendações relacionadas à segurança individual e 
coletiva; 
XIX - Apresentar-se de forma condizente com a instituição, 

portando vestimentas adequadas ao exercício do cargo ou 
função e evitando o uso de vestuário e adereços que 
comprometam a boa apresentação pessoal, a imagem 
institucional ou a neutralidade profissional, observando as 
normas estabelecidas sobre uso de uniforme ou 
equipamentos de proteção individual (EPI); e 
XX - Declarar seu impedimento ou suspeição nas situações 

que possam afetar o desempenho de suas funções com 
independência e imparcialidade. 
 

SEÇÃO III 
DAS VEDAÇÕES 

 

Art. 6° É vedado ao servidor do TRE-SP, sem prejuízo da 

observância das demais proibições legais e regulamentares: 
I - Exercer a advocacia, de forma direta ou mediante a 

prestação de auxílio; 
II - Prestar consultoria técnica ou qualquer tipo de serviço a 

partidos políticos, candidatos ou a qualquer pessoa física ou 
jurídica, ligada direta ou indiretamente ao processo eleitoral, 
bem como a empresas licitantes ou que prestem serviços ao 
TRE-SP; 
III - Exercer advocacia administrativa, exceto nas hipóteses 

previstas nos artigos 117, XI e 164, §2°, da Lei 8.112, de 11 
de dezembro de 1990; 
IV - Usar cargo ou função, facilidades, amizades, tempo, 

posição, influências e informações privilegiadas obtidas no 
âmbito do TRE-SP para favorecimento próprio ou de outrem; 
V - Ser conivente com erro ou infração a este Código de Ética 
ou à legislação disciplinar pertinente; 
VI - Praticar ou compactuar com ato contrário à ética e ao 

interesse público, por ação ou omissão, direta ou 
indiretamente, mesmo observando as formalidades legais e 
não cometendo violação expressa à lei; 
VII - Usar de artifícios para procrastinar ou dificultar o 

exercício regular de direito por qualquer pessoa; 
VIII - Desviar servidor, colaborador, prestador de serviço ou 
estagiário para atendimento a interesse particular; 
IX - Adotar qualquer conduta que interfira no desempenho do 

trabalho ou que crie ambiente hostil, ofensivo ou de 
intimidação, tais como ações tendenciosas geradas por 
simpatias, antipatias ou interesses de ordem pessoal, 
sobretudo e especialmente o assédio sexual ou moral, no 
sentido de desqualificar outros, por meio de palavras, gestos 
ou atitudes que ofendam a autoestima, a segurança, o 
profissionalismo e a imagem; 
X - Discriminar colegas de trabalho, superiores, subordinados 

e demais pessoas com que se relacionar em função do 
trabalho, em razão de preconceito ou distinção de raça, sexo, 
orientação sexual, nacionalidade, cor, idade, religião, posição 
social ou quaisquer outras formas de discriminação; 
XI - Prejudicar deliberadamente a reputação de outros 
servidores ou de cidadãos, bem como persegui-los ou 
submetê-los a situação humilhante; 
XII - Atribuir a outrem erro próprio; 
XIII - Apresentar como de sua autoria ideias ou trabalhos de 
outrem; 
XIV - Deixar, injustificadamente, qualquer pessoa à espera de 

solução na unidade em que exerça suas funções, permitindo 
a formação de longas filas, ou outra espécie de atraso na 
prestação do serviço; 
XV - Ausentar-se injustificadamente de seu local de trabalho; 
XVI - Fazer ou extrair cópias de relatórios ou de quaisquer 

outros trabalhos ou documentos, pertencentes ao Tribunal, 
para utilização em fins estranhos aos seus objetivos ou à 
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execução dos trabalhos a seu encargo, sem prévia 
autorização da autoridade competente; 
XVII - Divulgar ou facilitar a divulgação, por qualquer meio, de 
informações incorretas, inverídicas ou de caráter sigiloso, 
obtidas por qualquer forma em razão do cargo ou função; 
XVIII - Alterar ou deturpar, por qualquer forma, o exato teor 

de documentos, informações, citação de obra, lei, decisão 
judicial ou do próprio Tribunal; 
XIX - Utilizar sistemas e canais de comunicação do Tribunal 

para a propagação e divulgação de trotes, boatos, 
pornografia, propaganda comercial, religiosa ou político-
partidária; 
XX - Apoiar ou filiar-se a instituição que atente contra a moral, 

a honestidade ou a dignidade da pessoa humana; 
XXI - Manifestar-se em nome do Tribunal, quando não 

autorizado e habilitado para tal, nos termos da política interna 
de comunicação social; 
XXII - Apresentar-se embriagado ou sob efeito de quaisquer 
drogas ilegais no ambiente de trabalho ou, fora dele, em 
situações que comprometam a imagem pessoal e, por via 
reflexa, a institucional; 
XXIII - Comercializar bens e serviços nas dependências do 
TRE-SP; 
XXIV - Manter sob subordinação hierárquica, em cargo em 

comissão ou função comissionada, cônjuge, companheiro ou 
parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro 
grau, inclusive; 
XXV - Receber salário ou qualquer outra remuneração de 

fonte privada que esteja em desacordo com a lei; 
XXVI - Solicitar, sugerir, provocar ou receber, para si ou para 
outrem, transporte, hospedagem, desconto, favores ou 
qualquer tipo de ajuda financeira, gratificação, comissão, 
doação, presentes ou vantagens de qualquer natureza, de 
pessoa física ou jurídica interessada na atividade do servidor, 
de forma a permitir situação que possa gerar dúvida sobre 
sua probidade ou honorabilidade. 
§ 1º Não se consideram presentes para os fins do inciso XXVI 

do art. 6° deste código: 
I - Brindes que não tenham valor comercial; 
II - Brindes distribuídos por entidades de qualquer natureza a 

título de cortesia, propaganda, divulgação habitual ou por 
ocasião de eventos especiais ou datas comemorativas, desde 
que não ultrapassem ao correspondente a cinco por cento do 
vencimento básico do cargo de técnico judiciário, classe A, 
padrão I; 
III - Prêmio em dinheiro ou bens concedido ao servidor por 
entidade acadêmica, científica ou cultural, em 
reconhecimento por sua contribuição de caráter intelectual; 
IV - Prêmio concedido em razão de concurso de acesso 

público a trabalho de natureza acadêmica, científica, 
tecnológica ou cultural; 
V - Bolsa de estudos vinculada ao aperfeiçoamento 

profissional ou técnico do servidor, desde que o patrocinador 
não tenha interesse em decisão que possa ser tomada pelo 
servidor, em razão do cargo ou função que exerce. 
§ 2° Nos casos em que o presente não possa, por qualquer 

razão, ser recusado ou devolvido sem ônus para o servidor, 
este deve comunicar o fato por escrito à autoridade superior, 
que se pronunciará quanto a uma das seguintes destinações: 
I - Incorporação ao patrimônio do TRE-SP; 
II - Doação para entidade assistencial ou filantrópica 

reconhecida como de utilidade pública, desde que, tratando-
se de bem não perecível, se comprometa a aplicar o bem ou 
o produto da sua alienação em suas atividades fim; ou 
III - Destruição, de acordo com as normas estabelecidas 
sobre o assunto. 
§ 3° O servidor pode aceitar convites para eventos sociais ou 

esportivos, por razão institucional, quando o exercício da 
função pública recomendar a sua presença. 
 
 
 
 

SEÇÃO IV 
DAS REGRAS ESPECÍFICAS PARA OS OCUPANTES DE 
CARGOS EM COMISSÃO DE DIREÇÃO E CHEFIA OU DE 

FUNÇÕES DE NATUREZA GERENCIAL 

 

Art. 7° Os servidores nomeados para o exercício de cargos 

em comissão de direção e chefia ou designados para funções 
comissionadas de natureza gerencial obedecerão a regras 
específicas, além das demais normas constantes deste 
Código. 
Parágrafo único. Consideram-se funções comissionadas de 

natureza gerencial aquelas em que haja vínculo de 
subordinação e poder de decisão, especificados em 
regulamento. 

Art. 8° É dever dos servidores ocupantes de cargos em 

comissão de direção e chefia ou de funções de natureza 
gerencial: 
I - Demonstrar o compromisso com a ética, de forma clara e 

inequívoca, devendo ser vistas como exemplo de moralidade 
e profissionalismo; 
II - Buscar meios de propiciar ambiente de trabalho 

harmonioso, cooperativo, participativo e livre de concessões 
que possam ser vistas como obrigação ou compromisso 
pessoal, principalmente se advindos das relações entre 
chefes e subordinado; 
III - Incentivar o constante aperfeiçoamento dos servidores 

em exercício na unidade. 

Art. 9º Na ausência de lei sobre prazo diverso, será de seis 

meses, contados da exoneração, o período de interdição para 
atividade incompatível com o cargo em comissão de direção 
ou chefia anteriormente exercido, obrigando-se o servidor a 
observar, nesse prazo, as seguintes regras: 
I - Não prestar, direta ou indiretamente, qualquer tipo de 

serviço a pessoa física ou jurídica com quem tenha 
estabelecido relacionamento relevante em razão do exercício 
do cargo; 
II - Não aceitar cargo de administrador ou conselheiro ou 

estabelecer vínculo profissional com pessoa física ou jurídica 
que desempenhe atividade relacionada à área de 
competência do cargo ocupado; 
III - Não celebrar com órgãos ou entidades do Poder Judiciário 

federal contratos de serviço, consultoria, assessoramento ou 
atividades similares, vinculados, ainda que indiretamente, ao 
TRE-SP; 
IV - Não intervir, direta ou indiretamente, em favor de 

interesse privado perante o TRE-SP ou outro órgão ou 
entidade o qual tenha estabelecido relacionamento relevante 
em razão do exercício do cargo. 
 

CAPÍTULO IV 
DAS CONDUTAS ÉTICAS EM SITUAÇÕES DIVERSAS 

SEÇÃO I 
DA CONDUTA NO RELACIONAMENTO COM PÚBLICOS 

DIVERSOS 
 

Art. 10. A conduta dos servidores no TRE-SP, no tocante 

aos diversos segmentos com os quais mantêm contato, deve 
observar, em especial, as seguintes orientações: 
I - Sociedade em geral: conhecer e respeitar os valores, as 

necessidades e as boas práticas da comunidade, 
contribuindo para a preservação do meio ambiente, 
valorização do patrimônio histórico-cultural e a construção e 
consolidação de uma consciência cidadã; 
II - Autoridades públicas, inclusive de outros países: atuar de 

forma cooperativa e profissional, respeitando-se as regras 
protocolares, quando houver, e as respectivas hierarquias e 
competências, posicionando-se de forma técnica, clara e 
equilibrada, zelando pelas prerrogativas a que tem direito o 
cargo, sem que isso possa ser caracterizado e interpretado 
como autoritarismo, arrogância, ou qualquer atitude de 
intolerância que estimule a animosidade e frustre o objetivo 
do encontro ou o sucesso da operação; 
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III - imprensa: somente falar quando regularmente autorizado, 

observando-se as normas que disciplinam o tema no TRE-
SP, envidando esforços para não gerar crises públicas 
advindas de manifestações junto aos órgãos de imprensa; 
IV - Fornecedores: atuar com profissionalismo, 

impessoalidade, transparência e imparcialidade, observando 
os aspectos legais e contratuais envolvidos, a fim de não se 
colocar em situações que possam ser alvo de acusações de 
práticas desleais ou ilegais. 
 

SEÇÃO II 
DA CONDUTA NO ATENDIMENTO AO PÚBLICO 

 

Art. 11. O atendimento ao público deve ser realizado com 

agilidade, presteza e cordialidade, fornecendo-se as 
orientações solicitadas, certificando-se de que os 
esclarecimentos foram compreendidos e o atendimento foi 
conclusivo. 
Parágrafo único. Caso o assunto não seja de competência 

do servidor, o cidadão que buscar os serviços do TRE-SP 
deve ser encaminhado à área responsável pelo assunto para 
atendimento conclusivo. 
 

SEÇÃO III 
DA CONDUTA NA COMUNICAÇÃO OFICIAL COM OS 

CIDADÃOS 

 

Art. 12. Nas comunicações oficiais com os cidadãos, 

inclusive as disponibilizadas em mídia eletrônica ou na 
Internet, o servidor do TRE-SP deve expressar-se de maneira 
clara e assertiva, utilizando linguagem apropriada ao 
contexto, de modo a facilitar a compreensão e respeitar o 
direito do cidadão à informação. 
 

SEÇÃO IV 
DA CONDUTA NAS CONTRATAÇÕES DE BENS E 

SERVIÇOS 

 

Art. 13. Nos processos de contratação de terceiros, os 

servidores do TRE-SP devem atuar com isonomia, cumprindo 
as normas sem favorecer ou prejudicar qualquer concorrente, 
de tal forma que nenhum procedimento ou atitude possa ser 
interpretado como tendencioso, colocando sob suspeição 
decisão ou adjudicação de contrato. 

Art. 14. É vedado que preferências ou outros interesses de 

ordem pessoal interfiram, ou possam parecer interferir, na 
fiscalização ao cumprimento de prazos e acordos de níveis 
de serviços, na adoção de medidas corretivas e na aplicação 
das sanções contratuais previstas. 

Art. 15. Ainda que haja interesse do TRE-SP em conhecer 

e inspecionar in loco instalações, processos de fabricação ou 

produtos, não se deve aceitar qualquer tipo de cortesia, 
transporte ou hospedagem de empresa que possa participar 
de processo licitatório ou outra forma de aquisição de bens e 
serviços, exceto quando legalmente previsto. 
 

SEÇÃO V 
DA CONDUTA NAS AUDITORIAS E INSPEÇÕES 

 

Art. 16. Nas auditorias e inspeções, o servidor do TRE-SP 

deve relacionar-se de forma objetiva e técnica, com 
cordialidade e clareza, mantendo conduta moderada e a 
independência profissional, aplicando a legislação em vigor, 
em todos os seus termos, sem deixar-se intimidar por 
tentativas de tráfico de influência de qualquer ordem. 

Art. 17. As auditorias e inspeções devem ser realizadas, 

preferencialmente, em equipe, observando-se as normas 
estabelecidas sobre o assunto. 
 

SEÇÃO VI 
DA CONDUTA EM AUDIÊNCIAS 

 

Art. 18. Quando da concessão de audiências ou por ocasião 

de reuniões com particulares, o servidor deve, 
preferencialmente, fazer-se acompanhar de pelo menos um 
outro servidor público. 
§ 1° Entende-se como particular todo aquele que, mesmo 
ocupante de cargo ou função pública, solicite audiência para 
tratar de assunto de seu próprio interesse ou de terceiros. 
§ 2° É recomendável que as solicitações de audiências sejam 

formalizadas por escrito, podendo ser apresentadas por meio 
eletrônico, discriminando-se identificação do requerente, 
prováveis participantes, objetivo da reunião e sugestão de 
data. 
§ 3° O servidor do TRE-SP deve zelar para que seja mantido, 
na unidade administrativa, registro específico das audiências, 
com a relação das pessoas presentes e dos assuntos 
tratados. 
§ 4° As audiências devem ocorrer no local de trabalho e no 
horário de expediente. 
 

SEÇÃO VII 
DA CONDUTA NA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES 

EXTERNAS 

 

Art. 19. É dever do servidor reportar ao superior imediato, 

por escrito, as reuniões, eventos e encontros externos dos 
quais participou na qualidade de representante do TRE-SP. 
 

SEÇÃO VIII 
DA CONDUTA NA PARTICIPAÇÃO EM ATIVIDADES 

EXTERNAS 

 

Art. 20. A participação do servidor do TRE-SP em atividades 

externas, tais como seminários, congressos, palestras e 
eventos semelhantes, no Brasil ou no exterior, deve seguir as 
normas de prévia autorização estabelecidas para o assunto. 
§ 1° Em hipótese alguma a participação em atividades 

externas poderá suscitar conflito de interesses. 
§ 2° As atividades externas de interesse pessoal não poderão 
ser exercidas em prejuízo das atividades normais inerentes 
ao cargo. 
§ 3° Para efeito deste Código entende-se por participação 

ativa em eventos a atuação do servidor no TRE-SP na 
qualidade de professor, instrutor, palestrante, conferencista, 
expositor, moderador ou similares. 
§ 4° Quando a participação em eventos for de interesse 

pessoal e enquadrada como ativa, e responsabilidade do 
servidor no TRE-SP evitar a veiculação do nome do TRE-SP 
e da identificação do cargo em propaganda ou outra forma de 
divulgação do evento. 
§ 5° Independe de prévia autorização a participação em 
eventos de interesse pessoal, não enquadrada na condição 
de ativa, desde que fora do horário de expediente. 

Art. 21. Quando a participação do servidor em atividades 

externas for de interesse institucional, é vedada a cobertura, 
pelo promotor ou patrocinador do evento, de despesas 
decorrentes da participação do servidor indicado pelo TRE-
SP, exceto quando se tratar de evento promovido ou 
patrocinado por: 
a) órgãos e entidades da administração pública; 
b) organismo internacional do qual o Brasil faça parte; 
c) governo estrangeiro e suas instituições; 
d) serviços sociais autônomos (Sistema S); 
e) entidades integrantes de consórcios e convênios dos quais 

o TRE-SP faça parte; 
f) instituição acadêmica, científica ou cultural ou similares 
sem fins Lucrativos; 
g) empresa, entidade ou associação de classe que não tenha 

interesse em decisão de caráter individual ou coletivo da qual 
participe o servidor indicado; 
h) pessoa física ou jurídica obrigada por contrato previamente 

assinado perante a instituição. 

Art. 22. Quando a participação do servidor em atividades 

externas for de interesse pessoal é permitida a cobertura, 



 
 

75 
 

pelo promotor ou patrocinador do evento, de despesas 
decorrentes da participação do servidor do TRE-SP, desde 
que o promotor ou patrocinador do evento não tenha 
interesse em decisão de caráter individual ou coletiva da qual 
participe o servidor, e desde que não suscite qualquer outra 
forma de conflito de interesses. 
 

SEÇÃO IX 
DA CONDUTA NA PARTICIPAÇÃO EM REDES SOCIAIS 

 

Art. 23. Sem prejuízo do pensamento crítico e da liberdade 

de expressão, o servidor não deve realizar ou provocar 
exposições nas redes sociais e em mídias alternativas que 
comprometam ou possam resultar em dano à reputação do 
TRE-SP e de seus servidores. 
 

CAPÍTULO V 
DA COMISSAO PERMANENTE DE ÉTICA DO TRE-SP 

 
SEÇÃO I 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 

Art. 24. Será criada a Comissão Permanente de Ética do 

TRE-SP, com natureza consultiva, composta por três 
servidores estáveis, e respectivos suplentes, sendo que um 
deles deverá ser titular de cargo de Analista Judiciário e 
preferencialmente ocupante de Cargo em Comissão, a quem 
caberá a Presidência da Comissão. 

Art. 25. Os membros e suplentes da Comissão serão 

designados pelo Presidente do Tribunal, para mandato de um 
ano, contado ininterruptamente em qualquer caso, sendo 
permitida apenas uma recondução. 
Parágrafo único. Os membros e suplentes da Comissão não 

poderão ser designados simultaneamente para compor 
Comissão de Sindicância ou Processo Administrativo 
Disciplinar. 

Art. 26. Ficará suspenso da Comissão, até a conclusão do 

processo, o membro que vier a ser indiciado penal ou 
administrativamente ou transgredir a qualquer dos preceitos 
deste Código. 
Parágrafo único. Caso o servidor venha a ser 
responsabilizado, será automaticamente excluído da 
Comissão. 

Art. 27. Quando o assunto a ser apreciado envolver cônjuge, 

companheiro ou parente, consanguíneo ou afim, em linha reta 
ou, na colateral, até o terceiro grau, inclusive, de integrante 
da Comissão, este ficará impedido de participar do processo. 

Art. 28. Os integrantes da Comissão desempenharão suas 

atribuições sem prejuízo daquelas inerentes a seus cargos 
efetivos, cargos em comissão ou funções comissionadas. 
Parágrafo único. Não haverá remuneração pelos trabalhos 
desenvolvidos na Comissão, os quais serão considerados 
prestação de relevante serviço público e constarão na ficha 
funcional do servidor. 

Art. 29. Havendo necessidade, o Presidente do Tribunal 

autorizará a dedicação integral e exclusiva dos integrantes da 
Comissão, os quais poderão ser substituídos nos termos do 
art. 38 da Lei n. 8.112, de 1990. 

Art. 30. Eventuais conflitos de interesse que possam surgir 

em função do exercício das atividades profissionais dos 
integrantes da Comissão deverão ser informados aos demais 
membros. 
 

SEÇÃO II 
DAS COMPETÊNCIAS 

 

Art. 31. Compete à Comissão Permanente de Ética do TRE-

SP: 
I - Elaborar plano de trabalho específico, envolvendo, se for o 

caso, unidades do Tribunal, objetivando criar eficiente 

sistema de informação, educação, acompanhamento e 
avaliação de resultados da gestão de ética no Tribunal; 
II - Propor a organização de cursos, manuais, cartilhas, 
palestras, seminários e outras ações de treinamento e 
disseminação deste Código; 
III - Dirimir dúvidas a respeito da interpretação e aplicação 

deste Código e deliberar sobre os casos omissos, bem como, 
se entender necessário, fazer recomendações ou sugerir ao 
Presidente do Tribunal normas complementares, 
interpretativas e orientadoras das suas disposições; 
IV - Receber propostas e sugestões para o aprimoramento e 

modernização deste Código e propor a elaboração ou a 
adequação de normativos internos aos seus preceitos; 
V - Apresentar relatório anual das atividades da Comissão; e 
VI - Solicitar informações a respeito de matérias submetidas 

à sua apreciação. 
Parágrafo único. A apuração de quaisquer irregularidades 

que possam configurar violação aos preceitos deste código 
será realizada pelas Comissões Permanentes de Sindicância 
ou de Processo Administrativo Disciplinar do TRE-SP, a 
critério da autoridade competente. 
 

CAPÍTULO VI 
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

Art. 32. Todo ato de posse em cargo efetivo deverá ser 

acompanhado da prestação de compromisso de acatamento 
e observância das regras estabelecidas pelo Código de Ética 
do TRE-SP. 
§ 1º O servidor nomeado para cargo em comissão ou 

designado para ocupar função comissionada assinará 
declaração sobre a observância dessas regras. 
§ 2° Este Código de Ética integrará o Conteúdo Programático 
do Edital de Concurso Público para provimento de cargos no 
TRE-SP. 
§ 3° O Programa Permanente de Capacitação e 

Desenvolvimento dos Servidores do TRE-SP contemplará 
Programa Permanente de Conscientização Ético-Profissional 
do Servidor Público, tendo por objetivo promover atividades 
que permitam o exercício consciente das funções a que o 
servidor está submetido e, consequentemente, a valorização 
da função pública. 

Art. 33. Este Código integrará todos os contratos de estágio 

e de prestação de serviços, de forma a assegurar o 
alinhamento de condutas destes agentes, durante a 
prestação contratual. 

Art. 34. Em caso de dúvida sobre a aplicação deste Código 

e situações que possam configurar desvio ético, o servidor 
pode oficializar consulta à Comissão Permanente de Ética do 
TRE-SP. 

Art. 35. Os casos omissos serão submetidos ao Presidente 

pela Comissão Permanente de Ética do TRE-SP. 

Art. 36. Esta Portaria entra em vigor na data de sua 

publicação no Diário da Justiça Eletrônico. 
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FONTE: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-
2018/2015/Lei/L13146.htm 
  
Institui a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência 
(Estatuto da Pessoa com Deficiência). 
 
 

LIVRO I 
PARTE GERAL 

 
TÍTULO I 

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
 

CAPÍTULO I 
DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

Art. 1º É instituída a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa 

com Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência), 
destinada a assegurar e a promover, em condições de 
igualdade, o exercício dos direitos e das liberdades 
fundamentais por pessoa com deficiência, visando à sua 
inclusão social e cidadania. 
Parágrafo único.  Esta Lei tem como base a Convenção 

sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e seu 
Protocolo Facultativo, ratificados pelo Congresso Nacional 
por meio do Decreto Legislativo nº 186, de 9 de julho de 2008, 
em conformidade com o procedimento previsto no § 3º do art. 
5º da Constituição da República Federativa do Brasil, em 
vigor para o Brasil, no plano jurídico externo, desde 31 de 
agosto de 2008, e promulgados pelo Decreto nº 6.949, de 25 
de agosto de 2009, data de início de sua vigência no plano 
interno. 

Art. 2º Considera-se pessoa com deficiência aquela que tem 

impedimento de longo prazo de natureza física, mental, 
intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou 
mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva 
na sociedade em igualdade de condições com as demais 
pessoas.   
§ 1º A avaliação da deficiência, quando necessária, será 
biopsicossocial, realizada por equipe multiprofissional e 
interdisciplinar e considerará: (Vigência) 
I - os impedimentos nas funções e nas estruturas do corpo; 
II - os fatores socioambientais, psicológicos e pessoais; 
III - a limitação no desempenho de atividades; e 

IV - a restrição de participação. 
§ 2º O Poder Executivo criará instrumentos para avaliação da 

deficiência. 

Art. 3º Para fins de aplicação desta Lei, consideram-se: 

I - acessibilidade: possibilidade e condição de alcance para 

utilização, com segurança e autonomia, de espaços, 
mobiliários, equipamentos urbanos, edificações, transportes, 
informação e comunicação, inclusive seus sistemas e 
tecnologias, bem como de outros serviços e instalações 
abertos ao público, de uso público ou privados de uso 
coletivo, tanto na zona urbana como na rural, por pessoa com 
deficiência ou com mobilidade reduzida; 
II - desenho universal: concepção de produtos, ambientes, 

programas e serviços a serem usados por todas as pessoas, 
sem necessidade de adaptação ou de projeto específico, 
incluindo os recursos de tecnologia assistiva; 
III - tecnologia assistiva ou ajuda técnica: produtos, 

equipamentos, dispositivos, recursos, metodologias, 

estratégias, práticas e serviços que objetivem promover a 
funcionalidade, relacionada à atividade e à participação da 
pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida, visando 
à sua autonomia, independência, qualidade de vida e inclusão 
social; 
IV - barreiras: qualquer entrave, obstáculo, atitude ou 
comportamento que limite ou impeça a participação social da 
pessoa, bem como o gozo, a fruição e o exercício de seus 
direitos à acessibilidade, à liberdade de movimento e de 
expressão, à comunicação, ao acesso à informação, à 
compreensão, à circulação com segurança, entre outros, 
classificadas em: 
a) barreiras urbanísticas: as existentes nas vias e nos 

espaços públicos e privados abertos ao público ou de uso 
coletivo; 
b) barreiras arquitetônicas: as existentes nos edifícios 

públicos e privados; 
c) barreiras nos transportes: as existentes nos sistemas e 
meios de transportes; 
d) barreiras nas comunicações e na informação: qualquer 

entrave, obstáculo, atitude ou comportamento que dificulte ou 
impossibilite a expressão ou o recebimento de mensagens e 
de informações por intermédio de sistemas de comunicação 
e de tecnologia da informação; 
e) barreiras atitudinais: atitudes ou comportamentos que 

impeçam ou prejudiquem a participação social da pessoa com 
deficiência em igualdade de condições e oportunidades com 
as demais pessoas; 
f) barreiras tecnológicas: as que dificultam ou impedem o 

acesso da pessoa com deficiência às tecnologias; 
V - comunicação: forma de interação dos cidadãos que 

abrange, entre outras opções, as línguas, inclusive a Língua 
Brasileira de Sinais (Libras), a visualização de textos, o 
Braille, o sistema de sinalização ou de comunicação tátil, os 
caracteres ampliados, os dispositivos multimídia, assim como 
a linguagem simples, escrita e oral, os sistemas auditivos e 
os meios de voz digitalizados e os modos, meios e formatos 
aumentativos e alternativos de comunicação, incluindo as 
tecnologias da informação e das comunicações; 
VI - adaptações razoáveis: adaptações, modificações e 

ajustes necessários e adequados que não acarretem ônus 
desproporcional e indevido, quando requeridos em cada 
caso, a fim de assegurar que a pessoa com deficiência possa 
gozar ou exercer, em igualdade de condições e 
oportunidades com as demais pessoas, todos os direitos e 
liberdades fundamentais; 
VII - elemento de urbanização: quaisquer componentes de 

obras de urbanização, tais como os referentes a 
pavimentação, saneamento, encanamento para esgotos, 
distribuição de energia elétrica e de gás, iluminação pública, 
serviços de comunicação, abastecimento e distribuição de 
água, paisagismo e os que materializam as indicações do 
planejamento urbanístico;   
VIII - mobiliário urbano: conjunto de objetos existentes nas 

vias e nos espaços públicos, superpostos ou adicionados aos 
elementos de urbanização ou de edificação, de forma que sua 
modificação ou seu traslado não provoque alterações 
substanciais nesses elementos, tais como semáforos, postes 
de sinalização e similares, terminais e pontos de acesso 
coletivo às telecomunicações, fontes de água, lixeiras, toldos, 
marquises, bancos, quiosques e quaisquer outros de 
natureza análoga; 
IX - pessoa com mobilidade reduzida: aquela que tenha, por 

qualquer motivo, dificuldade de movimentação, permanente 
ou temporária, gerando redução efetiva da mobilidade, da 
flexibilidade, da coordenação motora ou da percepção, 
incluindo idoso, gestante, lactante, pessoa com criança de 
colo e obeso; 
X - residências inclusivas: unidades de oferta do Serviço de 
Acolhimento do Sistema Único de Assistência Social (Suas) 
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localizadas em áreas residenciais da comunidade, com 
estruturas adequadas, que possam contar com apoio 
psicossocial para o atendimento das necessidades da pessoa 
acolhida, destinadas a jovens e adultos com deficiência, em 
situação de dependência, que não dispõem de condições de 
autossustentabilidade e com vínculos familiares fragilizados 
ou rompidos; 
XI - moradia para a vida independente da pessoa com 

deficiência: moradia com estruturas adequadas capazes de 
proporcionar serviços de apoio coletivos e individualizados 
que respeitem e ampliem o grau de autonomia de jovens e 
adultos com deficiência;   
XII - atendente pessoal: pessoa, membro ou não da família, 

que, com ou sem remuneração, assiste ou presta cuidados 
básicos e essenciais à pessoa com deficiência no exercício 
de suas atividades diárias, excluídas as técnicas ou os 
procedimentos identificados com profissões legalmente 
estabelecidas; 
XIII - profissional de apoio escolar: pessoa que exerce 

atividades de alimentação, higiene e locomoção do estudante 
com deficiência e atua em todas as atividades escolares nas 
quais se fizer necessária, em todos os níveis e modalidades 
de ensino, em instituições públicas e privadas, excluídas as 
técnicas ou os procedimentos identificados com profissões 
legalmente estabelecidas; 
XIV - acompanhante: aquele que acompanha a pessoa com 
deficiência, podendo ou não desempenhar as funções de 
atendente pessoal. 
 

CAPÍTULO II 
DA IGUALDADE E DA NÃO DISCRIMINAÇÃO 

 

Art. 4º Toda pessoa com deficiência tem direito à igualdade 

de oportunidades com as demais pessoas e não sofrerá 
nenhuma espécie de discriminação. 
§ 1º Considera-se discriminação em razão da deficiência toda 

forma de distinção, restrição ou exclusão, por ação ou 
omissão, que tenha o propósito ou o efeito de prejudicar, 
impedir ou anular o reconhecimento ou o exercício dos 
direitos e das liberdades fundamentais de pessoa com 
deficiência, incluindo a recusa de adaptações razoáveis e de 
fornecimento de tecnologias assistivas. 
§ 2º A pessoa com deficiência não está obrigada à fruição de 

benefícios decorrentes de ação afirmativa. 

Art. 5º A pessoa com deficiência será protegida de toda 

forma de negligência, discriminação, exploração, violência, 
tortura, crueldade, opressão e tratamento desumano ou 
degradante. 
Parágrafo único.  Para os fins da proteção mencionada no 
caput deste artigo, são considerados especialmente 

vulneráveis a criança, o adolescente, a mulher e o idoso, com 
deficiência. 

Art. 6º A deficiência não afeta a plena capacidade civil da 

pessoa, inclusive para: 
I - casar-se e constituir união estável; 
II - exercer direitos sexuais e reprodutivos; 
III - exercer o direito de decidir sobre o número de filhos e de 

ter acesso a informações adequadas sobre reprodução e 
planejamento familiar; 
IV - conservar sua fertilidade, sendo vedada a esterilização 

compulsória; 
V - exercer o direito à família e à convivência familiar e 
comunitária; e 
VI - exercer o direito à guarda, à tutela, à curatela e à adoção, 

como adotante ou adotando, em igualdade de oportunidades 
com as demais pessoas. 

Art. 7º É dever de todos comunicar à autoridade competente 

qualquer forma de ameaça ou de violação aos direitos da 
pessoa com deficiência. 
Parágrafo único.  Se, no exercício de suas funções, os juízes 

e os tribunais tiverem conhecimento de fatos que 
caracterizem as violações previstas nesta Lei, devem remeter 
peças ao Ministério Público para as providências cabíveis. 

Art. 8º É dever do Estado, da sociedade e da família 

assegurar à pessoa com deficiência, com prioridade, a 
efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à 
sexualidade, à paternidade e à maternidade, à alimentação, 
à habitação, à educação, à profissionalização, ao trabalho, à 
previdência social, à habilitação e à reabilitação, ao 
transporte, à acessibilidade, à cultura, ao desporto, ao 
turismo, ao lazer, à informação, à comunicação, aos avanços 
científicos e tecnológicos, à dignidade, ao respeito, à 
liberdade, à convivência familiar e comunitária, entre outros 
decorrentes da Constituição Federal, da Convenção sobre os 
Direitos das Pessoas com Deficiência e seu Protocolo 
Facultativo e das leis e de outras normas que garantam seu 
bem-estar pessoal, social e econômico. 
 

SEÇÃO ÚNICA 
DO ATENDIMENTO PRIORITÁRIO 

 

Art. 9º A pessoa com deficiência tem direito a receber 

atendimento prioritário, sobretudo com a finalidade de: 
I - proteção e socorro em quaisquer circunstâncias; 
II - atendimento em todas as instituições e serviços de 

atendimento ao público; 
III - disponibilização de recursos, tanto humanos quanto 
tecnológicos, que garantam atendimento em igualdade de 
condições com as demais pessoas; 
IV - disponibilização de pontos de parada, estações e 

terminais acessíveis de transporte coletivo de passageiros e 
garantia de segurança no embarque e no desembarque; 
V - acesso a informações e disponibilização de recursos de 

comunicação acessíveis; 
VI - recebimento de restituição de imposto de renda; 
VII - tramitação processual e procedimentos judiciais e 

administrativos em que for parte ou interessada, em todos os 
atos e diligências. 
§ 1º Os direitos previstos neste artigo são extensivos ao 
acompanhante da pessoa com deficiência ou ao seu 
atendente pessoal, exceto quanto ao disposto nos incisos VI 
e VII deste artigo. 
§ 2º Nos serviços de emergência públicos e privados, a 
prioridade conferida por esta Lei é condicionada aos 
protocolos de atendimento médico. 
(...) 

 
TÍTULO II 

DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS 
... 

CAPÍTULO VI 
DO DIREITO AO TRABALHO 

 
SEÇÃO I 

DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

Art. 34.  A pessoa com deficiência tem direito ao trabalho de 

sua livre escolha e aceitação, em ambiente acessível e 
inclusivo, em igualdade de oportunidades com as demais 
pessoas. 
§ 1º As pessoas jurídicas de direito público, privado ou de 
qualquer natureza são obrigadas a garantir ambientes de 
trabalho acessíveis e inclusivos. 
§ 2º A pessoa com deficiência tem direito, em igualdade de 

oportunidades com as demais pessoas, a condições justas e 
favoráveis de trabalho, incluindo igual remuneração por 
trabalho de igual valor. 
§ 3º É vedada restrição ao trabalho da pessoa com deficiência 

e qualquer discriminação em razão de sua condição, inclusive 
nas etapas de recrutamento, seleção, contratação, admissão, 
exames admissional e periódico, permanência no emprego, 
ascensão profissional e reabilitação profissional, bem como 
exigência de aptidão plena. 
§ 4º A pessoa com deficiência tem direito à participação e ao 

acesso a cursos, treinamentos, educação continuada, planos 
de carreira, promoções, bonificações e incentivos 
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profissionais oferecidos pelo empregador, em igualdade de 
oportunidades com os demais empregados. 
§ 5º É garantida aos trabalhadores com deficiência 

acessibilidade em cursos de formação e de capacitação. 

Art. 35.  É finalidade primordial das políticas públicas de 

trabalho e emprego promover e garantir condições de acesso 
e de permanência da pessoa com deficiência no campo de 
trabalho. 
Parágrafo único.  Os programas de estímulo ao 
empreendedorismo e ao trabalho autônomo, incluídos o 
cooperativismo e o associativismo, devem prever a 
participação da pessoa com deficiência e a disponibilização 
de linhas de crédito, quando necessárias. 
 

SEÇÃO II 
DA HABILITAÇÃO PROFISSIONAL E REABILITAÇÃO 

PROFISSIONAL 
 

Art. 36.  O poder público deve implementar serviços e 

programas completos de habilitação profissional e de 
reabilitação profissional para que a pessoa com deficiência 
possa ingressar, continuar ou retornar ao campo do trabalho, 
respeitados sua livre escolha, sua vocação e seu interesse. 
§ 1º Equipe multidisciplinar indicará, com base em critérios 
previstos no § 1º do art. 2º desta Lei, programa de habilitação 
ou de reabilitação que possibilite à pessoa com deficiência 
restaurar sua capacidade e habilidade profissional ou adquirir 
novas capacidades e habilidades de trabalho. 
§ 2º A habilitação profissional corresponde ao processo 

destinado a propiciar à pessoa com deficiência aquisição de 
conhecimentos, habilidades e aptidões para exercício de 
profissão ou de ocupação, permitindo nível suficiente de 
desenvolvimento profissional para ingresso no campo de 
trabalho. 
§ 3º Os serviços de habilitação profissional, de reabilitação 

profissional e de educação profissional devem ser dotados de 
recursos necessários para atender a toda pessoa com 
deficiência, independentemente de sua característica 
específica, a fim de que ela possa ser capacitada para 
trabalho que lhe seja adequado e ter perspectivas de obtê-lo, 
de conservá-lo e de nele progredir. 
§ 4º Os serviços de habilitação profissional, de reabilitação 

profissional e de educação profissional deverão ser 
oferecidos em ambientes acessíveis e inclusivos. 
§ 5º A habilitação profissional e a reabilitação profissional 

devem ocorrer articuladas com as redes públicas e privadas, 
especialmente de saúde, de ensino e de assistência social, 
em todos os níveis e modalidades, em entidades de formação 
profissional ou diretamente com o empregador. 
§ 6º A habilitação profissional pode ocorrer em empresas por 

meio de prévia formalização do contrato de emprego da 
pessoa com deficiência, que será considerada para o 
cumprimento da reserva de vagas prevista em lei, desde que 
por tempo determinado e concomitante com a inclusão 
profissional na empresa, observado o disposto em 
regulamento. 
§ 7º A habilitação profissional e a reabilitação profissional 

atenderão à pessoa com deficiência. 
 

SEÇÃO III 
DA INCLUSÃO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA NO 

TRABALHO 

 

Art. 37.  Constitui modo de inclusão da pessoa com 

deficiência no trabalho a colocação competitiva, em igualdade 
de oportunidades com as demais pessoas, nos termos da 
legislação trabalhista e previdenciária, na qual devem ser 
atendidas as regras de acessibilidade, o fornecimento de 
recursos de tecnologia assistiva e a adaptação razoável no 
ambiente de trabalho. 
Parágrafo único.  A colocação competitiva da pessoa com 

deficiência pode ocorrer por meio de trabalho com apoio, 
observadas as seguintes diretrizes: 

I - prioridade no atendimento à pessoa com deficiência com 

maior dificuldade de inserção no campo de trabalho; 
II - provisão de suportes individualizados que atendam a 

necessidades específicas da pessoa com deficiência, 
inclusive a disponibilização de recursos de tecnologia 
assistiva, de agente facilitador e de apoio no ambiente de 
trabalho; 
III - respeito ao perfil vocacional e ao interesse da pessoa com 

deficiência apoiada; 
IV - oferta de aconselhamento e de apoio aos empregadores, 
com vistas à definição de estratégias de inclusão e de 
superação de barreiras, inclusive atitudinais; 
V - realização de avaliações periódicas; 
VI - articulação intersetorial das políticas públicas; 
VII - possibilidade de participação de organizações da 

sociedade civil. 

Art. 38.  A entidade contratada para a realização de 

processo seletivo público ou privado para cargo, função ou 
emprego está obrigada à observância do disposto nesta Lei e 
em outras normas de acessibilidade vigentes. 
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FONTE: 

file:///C:/Users/userneaf/Downloads/Res%20TRE%20SP%2

0367_2016%20-Plano%20Estrategico%202016-2021.pdf 

Dispõe sobre o Plano Estratégico do Tribunal Regional 

Eleitoral de São Paulo para o período de 2016 a 2021 e dá 

outras providencias. 

 

O TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL, no uso de suas 

atribuições regimentais, e 

 

CONSIDERANDO o disposto no artigo 37 da Constituição 

Federal; 

 

CONSIDERANDO o disposto na Resolução nº 198 do 

Conselho Nacional de Justiça, de 1º de julho de 2014; 

 

CONSIDERANDO a contribuição obtida por meio da 

integração entre as unidades que compõem este Tribunal e 

da participação dos servidores na construção do 

planejamento estratégico para o próximo sexênio, 

 

RESOLVE: 

 

Art. 1º Aprovar o Plano Estratégico da Justiça Eleitoral de 

São Paulo para o período de 2016-2021, na forma do anexo 

I desta Resolução, sintetizado nos seguintes componentes: 

I - Missão; 

II - Visão; 

III - Valores; 

IV - Macrodesafios; 

V - Indicadores; e 

VI - Iniciativas estratégias. 

Parágrafo único. Os macrodesafios correspondem aos 

objetivos estratégicos do Tribunal e estão alinhados à 

Estratégia Nacional do Poder Judiciário. 

Art. 2º O Plano Estratégico poderá ser revisado, sempre que 

necessário, a fim de contemplar as evoluções naturais 

ocorridas durante o ciclo, antecipar estratégias e alinhar o 

direcionamento da Instituição às diretrizes nacionais. 

Art. 3º Fica instituído o Comitê Gestor da Estratégia – 

CoGEst, composto pelos titulares das seguintes unidades: 

I - Diretoria-Geral; 

II - Assessoria da Corregedoria Regional Eleitoral; 

III - Assessoria Jurídica; 

IV - Assessoria de Planejamento Estratégico e de Eleições; 

V - Coordenadoria de Comunicação Social; 

VI - Secretaria de Administração de Material; 

VII - Secretaria de Controle Interno; 

VIII - Secretaria de Gestão de Pessoas; 

IX - Secretaria de Gestão de Serviços; 

X - Secretaria Judiciária; 

XI - Secretaria de Orçamento e Finanças; 

XII - Secretaria de Tecnologia da Informação. 

§ 1º São atribuições do Comitê Gestor da Estratégia – 

CoGEst: 

I - Realizar, pelo menos quadrimestralmente, Reuniões de 

Análise Estratégica (RAE) para: 

a) acompanhar e avaliar resultados do Plano Estratégico; 

b) sugerir alterações de diretrizes e estratégias para alcançar 

o estabelecido nos macrodesafios. 

II - Requisitar informações aos responsáveis pelos projetos 

estratégicos. 

§ 2º A presidência do Comitê Gestor da Estratégia – CoGEst 

será exercida pelo titular da Diretoria-Geral, o qual terá as 

seguintes atribuições: 

I - Presidir as reuniões do comitê; 

II - Convocar reuniões ordinárias e extraordinárias; 

III - Aprovar e autorizar a divulgação do Relatório de 

Desempenho da Estratégia – RDE, cuja elaboração será de 

responsabilidade da Assessoria de Planejamento Estratégico 

e de Eleições. 

Art. 4º A Assessoria de Planejamento Estratégico e de 

Eleições, por intermédio do Escritório de Projetos e 

Processos Organizacionais, conduzirá os trabalhos de 

elaboração, revisão, implementação e monitoramento do 

Plano Estratégico. 

Art. 5º Os casos omissos serão resolvidos pela Presidência 

do Tribunal. 

Art. 6º Esta Resolução entrará em vigor na data de sua 

publicação, com efeitos a partir de 1º de janeiro de 2016. 

 

  

QUADRO DE SIGLAS UTILIZADAS 

 

Unidades do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo 

DG - Diretoria-Geral 

ASSPE - Assessoria de Planejamento Estratégico e de 
Eleições 

CCS - Coordenadoria de Comunicação Social 

CRE - Corregedoria Regional Eleitoral 

OUV - Ouvidoria Regional Eleitoral de São Paulo 

SAM - Secretaria de Administração de Material 

SCI - Secretaria de Controle Interno 

SGS - Secretaria de Gestão de Serviços 

SGP - Secretaria de Gestão de Pessoas 

SJ - Secretaria Judiciária 

SOF - Secretaria de Orçamento e Finanças 

STI - Secretaria de Tecnologia da Informação 

 

 

Outras 
 

PETIC - Plano Estratégico de Tecnologia da Informação e 
Comunicação 

TIC - Tecnologia da Informação e Comunicação 

TI - Tecnologia da Informação 

 

 

 

Prezado aluno (a), 

Disponibilizamos nesse material o exato teor cobrado 

no edital, qual seja: Contexto e breve Resumo da 

Metodologia; Mapa Estratégico; Perspectivas: 

Descrição dos Macrodesafios. 

Entretanto, caso tenha interesse em conhecer o Plano 

Estratégico do TRE-SP integralmente, basta acessar o 

link: 

file:///C:/Users/userneaf/Downloads/Res%20TRE%20

SP%20367_2016%20-Plano%20Estrategico%202016-

2021.pdf 
 

RESOLUÇÃO TRE Nº 367/2016 
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Órgãos Externos 
 

CNJ - Conselho nacional de Justiça 

TSE - Tribunal Superior Eleitoral 

 

 

 

CONTEXTO E BREVE RESUMO DA METODOLOGIA 

 

O primeiro ciclo de Planejamento Estratégico do TRE-SP, 

inicialmente previsto para vigorar até 2014, foi definido pela 

Resolução TRE-SP 213/2009 e revisto pela Res. TRE-SP 

273/2013. Entretanto, para que a elaboração do novo Plano 

Estratégico não coincidisse com o período de realização das 

Eleições de 2014, o referido ciclo foi prorrogado até 2015, por 

meio da Res. TRE-SP 334/2015. 

 

Ao longo de 2015, foram realizadas uma série de encontros, 

reuniões e ações de capacitação a fim de propiciar a 

construção de um Plano Estratégico que representasse os 

reais desejos de avanço em temas estratégicos do TRE-

SP frente ao cenário delineado, cuja construção se deu de 

forma colaborativa por gestores e demais servidores da 

Secretaria e dos Cartórios Eleitorais. 

 

Buscando o alinhamento aos demais órgãos reguladores do 

Judiciário, a construção da Estratégia do TRE-SP levou em 

consideração, também: 

a) O Plano Estratégico do Judiciário, definido pelo Conselho 

Nacional de Justiça, por meio da Resolução CNJ 198/2014; 

b) A Estratégia do Tribunal Superior Eleitoral, definida pela 

Resolução TSE nº 23.439/2015. 

 

Este Plano Estratégico resume as perspectivas, iniciativas e 

indicadores a serem monitorados no prazo de vigência deste 

novo ciclo do Planejamento Estratégico do TRE-SP. 

 

Em conjunto com o presente Plano, outros dois documentos 

comporão o núcleo da Gestão da Estratégia do TRE-SP: o 

Caderno de Planejamento que norteará as futuras revisões 

e elaborações de Planos Estratégicos e o Caderno de 

Indicadores do Planejamento Estratégico que subsidiará as 

medições dos indicadores estratégicos e a elaboração dos 

Relatórios de Desempenho da Estratégia. 

 

Para a elaboração do presente Plano, utilizou-se a 

metodologia BSC – Balanced Scorecard – que aloca os 

diversos objetivos estratégicos (aqui chamados de 

macrodesafios) em perspectivas de análise. 

 

 

No nosso caso, as perspectivas são: 

1. Recursos; 

2. Processos Internos e 

3. Sociedade. 

 

 

MAPA ESTRATÉGICO 

 

Missão: 

“Garantir a legitimidade do processo eleitoral. ” 

 

Visão: 

“Consolidar a credibilidade da Justiça Eleitoral, especialmente 

quanto à efetividade, transparência e segurança. ” 

 

Valores: 

“Ética, Transparência, Comprometimento, Acessibilidade, 

Modernidade e Responsabilidade Social. ” 
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PERSPECTIVAS 

 

BSC - BALANCED SCORECARD 

(Sob a ótica do setor público) 

 

 

PERSPECTIVA DA SOCIEDADE 

 

A perspectiva Sociedade/Cliente também pode ser entendida como cliente-cidadão ou cidadão cliente, visto que, no contexto 

público, o cidadão é o centro: como financiador, como usuário e como titular da coisa pública. 

 

 

 

 

 

 

 

COMO BUSCAMOS SER VISTOS PELA SOCIEDADE? 

 

 

MACRODESAFIO: Garantir os direitos da cidadania 

 

Descrição: Refere-se ao desafio de garantir no plano concreto os direitos da cidadania (CF, art. 1º, inc. II), em sua múltipla 

manifestação social: cidadão-administrado (usuário dos serviços públicos), cidadão-eleitor, cidadão trabalhador-produtor, cidadão-

consumidor e cidadão-contribuinte, buscando-se atenuar as desigualdades sociais e garantir os direitos de minorias, observando-

se, para tanto, práticas socioambientais sustentáveis e uso de tecnologia limpa. 

 

 

1. Indicador de Resultado 

 

INDICADOR RESPONSÁVEL 

1. Índice de garantia dos direitos de cidadania. 
ASSPE - Assessoria de Planejamento Estratégico e de 

Eleições. 

 

 

 

2. Indicadores de Esforço 

 

INDICADOR RESPONSÁVEL 

1.1 Índice de matérias institucionais positivas. 
DG - Diretoria-Geral.     

CCS - Coordenadoria de Comunicação Social. 

1.2 Índice de acesso à Justiça. 
ASSPE - Assessoria de Planejamento Estratégico 

e de Eleições. 

1.3 Índice de seções não acessíveis. 
ASSPE - Assessoria de Planejamento Estratégico 

e de Eleições. 

1.4 Grau de satisfação dos clientes. 

ASSPE - Assessoria de Planejamento Estratégico 

e de Eleições. 

CRE - Corregedoria Regional Eleitoral. 

SJ - Secretaria Judiciária. 

1.5 Índice de respostas a contatos dirigidos à Ouvidoria. Ouvidoria. 

1.6 Tempo médio de resposta a contatos dirigidos à Ouvidoria. Ouvidoria. 

1.7 Índice de instalações físicas adequadas a pessoas com deficiência. SGS - Secretaria de Gestão de Serviços. 
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3. Iniciativas Estratégicas 

 

INICIATIVA RESPONSÁVEL 

Elaboração do Plano de Mídia do Recadastramento Biométrico. 
CCS - Coordenadoria de Comunicação Social. 

Elaboração do Plano de Mídia sobre Acessibilidade. 

Penas alternativas. 
ASSPE - Assessoria de Planejamento Estratégico e de 

Eleições. 

Elaboração de novo sistema para coleta das pesquisas de 
satisfação dos cartórios – 1º Grau. 

CRE - Corregedoria Regional Eleitoral. 

Justiça Itinerante. 

ASSPE - Assessoria de Planejamento Estratégico e de 

Eleições. 

CRE - Corregedoria Regional Eleitoral. 

Ônibus da Justiça Eleitoral. 

SGS - Secretaria de Gestão de Serviços. 

SAM - Secretaria de Administração de Material. 

ASSPE - Assessoria de Planejamento Estratégico e de 

Eleições. 

Aumento dos postos da Justiça Eleitoral no Poupatempo. SOF - Secretaria de Orçamento e Finanças. 

Implementação do Plano de Logística Sustentável. Comissão Gestora do PLS. 

 

 

 

 

PERSPECTIVA DOS PROCESSOS INTERNOS 

 

Processos Internos são conjuntos de atividades realizadas em uma organização que buscam transformar insumos em saídas, ou 

resultados. São as rotinas de trabalho realizadas em uma Instituição. No caso da Justiça Eleitoral, podemos citar como exemplo de 

processo interno o alistamento eleitoral ou a emissão de uma certidão de quitação eleitoral. Claramente, otimizar os processos de 

trabalho pode ser um ótimo instrumento para que a organização caminhe rumo à concretização de sua visão de futuro. 

 

Daí a importância de se colocar os processos internos como uma das perspectivas do BSC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EM QUE DEVEMOS SER MELHORES? 
 

 

MACRODESAFIO: Combater a corrupção e a improbidade administrativa 

 

Descrição: Conjunto de atos que visem à proteção da coisa pública, à lisura nos processos eleitorais, à preservação da probidade 

administrativa e à persecução dos crimes contra a Administração Pública e eleitorais, entre outros. Para tanto, deve-se priorizar a 

tramitação dos processos judiciais que tratem do desvio de recursos públicos e de improbidade e de crimes eleitorais, além de 

medidas administrativas relacionadas à melhoria do controle e fiscalização do gasto público no âmbito do Poder Judiciário. 

 

 

 

1. Indicador de Resultado 

 

INDICADOR RESPONSÁVEL 

2. Índice de combate à corrupção e à improbidade 
administrativa. 

ASSPE - Assessoria de Planejamento Estratégico e de 
Eleições. 
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2. Indicadores de Esforço 

 

INDICADOR RESPONSÁVEL 

2.1 Índice de agilidade no julgamento das ações relativas à lei da ficha limpa. SJ - Secretaria Judiciária. 

2.2 Percentual de auditoria nos processos de prestação de contas anuais 
dos partidos políticos. 

SCI - Secretaria de Controle Interno. 

 

 

 

 

MACRODESAFIO: Promover a celeridade e produtividade na prestação jurisdicional 

 

Descrição: Tem por finalidade materializar, na prática judiciária, o comando constitucional da razoável duração do processo. Trata-

se de garantir a prestação jurisdicional efetiva e ágil, com segurança jurídica e procedimental na tramitação dos processos judiciais, 

bem como elevar a produtividade dos servidores e magistrados. 

 

 

1. Indicador de Resultado 

 

INDICADOR RESPONSÁVEL 

3. Índice de celeridade e produtividade na prestação 

jurisdicional. 

ASSPE - Assessoria de Planejamento Estratégico e de 

Eleições. 

 

 

 

2. Indicadores de Esforço 

 

INDICADOR RESPONSÁVEL 

3.1 Taxa de congestionamento. 
CRE - Corregedoria Regional Eleitoral. 

SJ - Secretaria Judiciária. 

3.2 Índice de agilidade no julgamento. 
CRE - Corregedoria Regional Eleitoral. 

SJ - Secretaria Judiciária. 

3.3 Índice de agilidade na publicação de acórdãos. SJ - Secretaria Judiciária. 

 

 

 

3. Iniciativas Estratégicas 

 

INICIATIVA RESPONSÁVEL 

Implantação no SADP da Tabela Processual Unificada 
(TSE/CNJ). 

CRE - Corregedoria Regional Eleitoral. 

SJ - Secretaria Judiciária. 

Criação de um grupo multidisciplinar para atuação em cartórios 
com dificuldades. 

CRE - Corregedoria Regional Eleitoral. 

Criação de Cartório Modelo para que novos servidores 
estagiem antes de serem definitivamente lotados. 

CRE - Corregedoria Regional Eleitoral. 

 

 

 

MACRODESAFIO: Fortalecer a segurança do processo eleitoral 

 

Descrição: Está relacionado a objetivos e iniciativas que visem garantir à sociedade o aprimoramento contínuo da segurança dos 

pleitos eleitorais, com utilização de tecnologias e com a melhoria de processos de trabalho. 

 

 

1. Indicador de Resultado 

 

INDICADOR RESPONSÁVEL 

4. Percentual de eleitores com cadastro biométrico. STI - Secretaria de Tecnologia da Informação. 
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2. Iniciativa Estratégica 

 

INICIATIVA RESPONSÁVEL 

4.1 Gestão de Riscos da Eleição 
ASSPE - Assessoria de Planejamento Estratégico e de 

Eleições. 

 

 

 

 

PERSPECTIVA RECURSOS 

 

A perspectiva Recursos, equivalente à perspectiva financeira/orçamentária, é deslocada para a base do BSC, visto que no meio 

público ela é condição indispensável, e não resultado final. Mas ao mesmo tempo em que é deslocada, ela condicionará a atuação 

pública, pois não se pode realizar despesa não aprovada no orçamento anual. Recursos orçamentários adequados contribuem para 

o alcance dos objetivos de todas as demais perspectivas. Assim, essa perspectiva se torna um meio de obtenção dos recursos 

necessários ao cumprimento da função social de competência do ente público. 

 

 

MACRODESAFIO: Melhorar a gestão de pessoas 

 

Descrição: Refere-se a políticas, métodos e práticas adotados na gestão de comportamentos internos, objetivando potencializar o 

capital humano nos órgãos do Poder Judiciário. 

Considera programas e ações relacionados à avaliação e ao desenvolvimento de competências gerenciais e técnicas dos servidores 

e magistrados; à valorização dos colaboradores; à humanização nas relações de trabalho; ao estabelecimento de sistemas de 

recompensas, à modernização das carreiras e à adequada distribuição da força de trabalho. 

 

 

1. Indicador de Resultado 

 

INDICADOR RESPONSÁVEL 

5. Índice de governança em gestão de pessoas. SGP - Secretaria de Gestão de Pessoas. 

 

 

2. Indicadores de Esforço 

 

INDICADOR RESPONSÁVEL 

5.1 Grau de satisfação com o Programa de Qualidade de Vida 
no Trabalho (PQVT). 

SGP - Secretaria de Gestão de Pessoas. 

5.2 Índice de execução de ações para melhoria do clima 
organizacional. 

SGP - Secretaria de Gestão de Pessoas. 

5.3 Índice de adequação das ações de capacitação realizadas 
em relação às competências mapeadas. 

SGP - Secretaria de Gestão de Pessoas. 

 

 

 

MACRODESAFIO: Aperfeiçoar a gestão de custos 

 

Descrição: Refere-se à utilização de mecanismos para alinhar as necessidades orçamentárias de custeio, investimentos e pessoal 

ao aprimoramento da prestação jurisdicional, atendendo aos princípios constitucionais da Administração Pública. Envolve 

estabelecer uma cultura de redução do desperdício de recursos públicos, de forma a assegurar o direcionamento dos gastos para 

atendimento das necessidades prioritárias e essenciais dos órgãos da Justiça. 

 

1. Indicador de Resultado 

 

INDICADOR RESPONSÁVEL 

6. Índice de gestão de custos 
ASSPE - Assessoria de Planejamento Estratégico e de 

Eleições. 
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2. Indicadores de Esforço 

 

INDICADOR RESPONSÁVEL 

6.1 Aderência da execução ao planejamento orçamentário. SOF - Secretaria de Orçamento e Finanças. 

6.2 Perdas orçamentárias. SOF - Secretaria de Orçamento e Finanças. 

6.3 Economicidade. SAM - Secretaria de Administração de Material. 

6.4 Índice de adequação ao planejamento das aquisições. SAM - Secretaria de Administração de Material. 

6.5 Índice de agilidade na tramitação dos processos de 

aquisição de bens e serviços. 
SAM - Secretaria de Administração de Material. 

 

 

2. Iniciativa Estratégica 

 

INICIATIVA RESPONSÁVEL 

Adquirir prédio que comporte de modo centralizado e adequado 
todos os servidores das sedes I, II, III e anexos. 

PRESIDÊNCIA. 

 

 

 

MACRODESAFIO: Instituir a governança judiciária 

 

Descrição: Formulação, implantação e monitoramento de estratégias flexíveis e aderentes às especificidades regionais e próprias 
de cada segmento de Justiça, produzidas de forma colaborativa pelos órgãos da Justiça e pela sociedade. Visa à eficiência 
operacional, à transparência institucional, ao fortalecimento da autonomia administrativa e financeira do Poder Judiciário e à adoção 
das melhores práticas de comunicação da Estratégia, de gestão documental, da informação, de processos de trabalho e de projetos. 

 

 

1. Indicador de Resultado 

 

INDICADOR RESPONSÁVEL 

7. Índice de governança pública. 
ASSPE - Assessoria de Planejamento Estratégico e de 
Eleições. 

 

 

 

 

MACRODESAFIO: Melhorar a governança e infraestrutura de TIC - Tecnologia da Informação e Comunicação 

 

Descrição: Uso racional dos instrumentos de Tecnologia da Informação e Comunicação, alinhado às políticas de TIC definidas pelo 
Conselho Nacional de Justiça. Visa garantir confiabilidade, integralidade e disponibilidade das informações, dos serviços e sistemas 
essenciais da Justiça, por meio do incremento e modernização dos mecanismos tecnológicos, controles efetivos dos processos de 
segurança e de riscos, assim como a otimização de recursos humanos, orçamentários e tecnológicos. 

 

1. Indicador de Resultado 

 

INDICADOR RESPONSÁVEL 

8. Melhorar a governança e infraestrutura de TIC. STI - Secretaria de Tecnologia da Informação. 

 

 

2. Indicadores de Esforço 

 

INDICADOR RESPONSÁVEL 

8.1 Índice de disponibilidade de serviços essenciais de TI. STI - Secretaria de Tecnologia da Informação. 

8.2 Índice de aderência às metas do PETIC - Plano Estratégico 

de Tecnologia da Informação e Comunicação. 
STI - Secretaria de Tecnologia da Informação. 
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FONTE: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/L105
20.htm 
 
 
Institui, no âmbito da União, Estados, Distrito Federal e 
Municípios, nos termos do art. 37, inciso XXI, da Constituição 
Federal, modalidade de licitação denominada pregão, para 
aquisição de bens e serviços comuns, e dá outras 
providências. 

 
 

Art. 1º Para aquisição de bens e serviços comuns, poderá 

ser adotada a licitação na modalidade de pregão, que será 
regida por esta Lei. 
Parágrafo único.  Consideram-se bens e serviços comuns, 
para os fins e efeitos deste artigo, aqueles cujos padrões de 
desempenho e qualidade possam ser objetivamente definidos 
pelo edital, por meio de especificações usuais no mercado. 

Art. 2º (VETADO) 

§ 1º Poderá ser realizado o pregão por meio da utilização de 

recursos de tecnologia da informação, nos termos de 
regulamentação específica. 
§ 2º Será facultado, nos termos de regulamentos próprios da 

União, Estados, Distrito Federal e Municípios, a participação 
de bolsas de mercadorias no apoio técnico e operacional aos 
órgãos e entidades promotores da modalidade de pregão, 
utilizando-se de recursos de tecnologia da informação. 
§ 3º As bolsas a que se referem o § 2º deverão estar 

organizadas sob a forma de sociedades civis sem fins 
lucrativos e com a participação plural de corretoras que 
operem sistemas eletrônicos unificados de pregões. 

Art. 3º A fase preparatória do pregão observará o seguinte: 

I - a autoridade competente justificará a necessidade de 
contratação e definirá o objeto do certame, as exigências de 
habilitação, os critérios de aceitação das propostas, as 
sanções por inadimplemento e as cláusulas do contrato, 
inclusive com fixação dos prazos para fornecimento; 
II - a definição do objeto deverá ser precisa, suficiente e clara, 

vedadas especificações que, por excessivas, irrelevantes ou 
desnecessárias, limitem a competição; 
III - dos autos do procedimento constarão a justificativa das 

definições referidas no inciso I deste artigo e os 
indispensáveis elementos técnicos sobre os quais estiverem 
apoiados, bem como o orçamento, elaborado pelo órgão ou 
entidade promotora da     licitação, dos bens ou serviços a 
serem licitados; e 
IV - a autoridade competente designará, dentre os servidores 

do órgão ou entidade promotora da licitação, o pregoeiro e 
respectiva equipe de apoio, cuja atribuição inclui, dentre 
outras, o recebimento das propostas e lances, a análise de 
sua aceitabilidade e sua classificação, bem como a 
habilitação e a adjudicação do objeto do certame ao licitante 
vencedor. 
§ 1º A equipe de apoio deverá ser integrada em sua maioria 

por servidores ocupantes de cargo efetivo ou emprego da 
administração, preferencialmente pertencentes ao quadro 
permanente do órgão ou entidade promotora do evento. 
§ 2º No âmbito do Ministério da Defesa, as funções de 

pregoeiro e de membro da equipe de apoio poderão ser 
desempenhadas por militares. 

Art. 4º A fase externa do pregão será iniciada com a 

convocação dos interessados e observará as seguintes 
regras: 
I - a convocação dos interessados será efetuada por meio de 
publicação de aviso em diário oficial do respectivo ente 
federado ou, não existindo, em jornal de circulação local, e 
facultativamente, por meios eletrônicos e conforme o vulto da 
licitação, em jornal de grande circulação, nos termos do 
regulamento de que trata o art. 2º; 
II - do aviso constarão a definição do objeto da licitação, a 

indicação do local, dias e horários em que poderá ser lida ou 
obtida a íntegra do edital; 
III - do edital constarão todos os elementos definidos na forma 

do inciso I do art. 3º, as normas que disciplinarem o 
procedimento e a minuta do contrato, quando for o caso; 
IV - cópias do edital e do respectivo aviso serão colocadas à 
disposição de qualquer pessoa para consulta e divulgadas na 
forma da Lei nº 9.755, de 16 de dezembro de 1998; 
V - o prazo fixado para a apresentação das propostas, 

contado a partir da publicação do aviso, não será inferior a 8 
(oito) dias úteis; 
VI - no dia, hora e local designados, será realizada sessão 

pública para recebimento das propostas, devendo o 
interessado, ou seu representante, identificar-se e, se for o 
caso, comprovar a existência dos necessários poderes para 
formulação de propostas e para a prática de todos os demais 
atos inerentes ao certame; 
VII - aberta a sessão, os interessados ou seus 
representantes, apresentarão declaração dando ciência de 
que cumprem plenamente os requisitos de habilitação e 
entregarão os envelopes contendo a indicação do objeto e do 
preço oferecidos, procedendo-se à sua imediata abertura e à 
verificação da conformidade das propostas com os requisitos 
estabelecidos no instrumento convocatório; 
VIII - no curso da sessão, o autor da oferta de valor mais baixo 

e os das ofertas com preços até 10% (dez por cento) 
superiores àquela poderão fazer novos lances verbais e 
sucessivos, até a proclamação do vencedor; 
IX - não havendo pelo menos 3 (três) ofertas nas condições 

definidas no inciso anterior, poderão os autores das melhores 
propostas, até o máximo de 3 (três), oferecer novos lances 
verbais e sucessivos, quaisquer que sejam os preços 
oferecidos; 
X - para julgamento e classificação das propostas, será 
adotado o critério de menor preço, observados os prazos 
máximos para fornecimento, as especificações técnicas e 
parâmetros mínimos de desempenho e qualidade definidos 
no edital; 
XI - examinada a proposta classificada em primeiro lugar, 

quanto ao objeto e valor, caberá ao pregoeiro decidir 
motivadamente a respeito da sua aceitabilidade; 
XII - encerrada a etapa competitiva e ordenadas as ofertas, o 

pregoeiro procederá à abertura do invólucro contendo os 
documentos de habilitação do licitante que apresentou a 
melhor proposta, para verificação do atendimento das 
condições fixadas no edital; 
XIII - a habilitação far-se-á com a verificação de que o licitante 

está em situação regular perante a Fazenda Nacional, a 
Seguridade Social e o Fundo de Garantia do Tempo de 
Serviço - FGTS, e as Fazendas Estaduais e Municipais, 
quando for o caso, com a comprovação de que atende às 
exigências do edital quanto à habilitação jurídica e 
qualificações técnica e econômico-financeira; 
XIV - os licitantes poderão deixar de apresentar os 

documentos de habilitação que já constem do Sistema de 
Cadastramento Unificado de Fornecedores – Sicaf e sistemas 
semelhantes mantidos por Estados, Distrito Federal ou 
Municípios, assegurado aos demais licitantes o direito de 
acesso aos dados nele constantes; 

LEI Nº 10.520, DE 17 DE JULHO DE 

2002. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/L10520.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/L10520.htm
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XV - verificado o atendimento das exigências fixadas no 

edital, o licitante será declarado vencedor; 
XVI - se a oferta não for aceitável ou se o licitante desatender 
às exigências habilitatórias, o pregoeiro examinará as ofertas 
subsequentes e a qualificação dos licitantes, na ordem de 
classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de 
uma que atenda ao edital, sendo o respectivo licitante 
declarado vencedor; 
XVII - nas situações previstas nos incisos XI e XVI, o 

pregoeiro poderá negociar diretamente com o proponente 
para que seja obtido preço melhor; 
XVIII - declarado o vencedor, qualquer licitante poderá 

manifestar imediata e motivadamente a intenção de recorrer, 
quando lhe será concedido o prazo de 3 (três) dias para 
apresentação das razões do recurso, ficando os demais 
licitantes desde logo intimados para apresentar contra-razões 
em igual número de dias, que começarão a correr do término 
do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata 
dos autos; 
XIX - o acolhimento de recurso importará a invalidação 

apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento; 
XX - a falta de manifestação imediata e motivada do licitante 
importará a decadência do direito de recurso e a adjudicação 
do objeto da licitação pelo pregoeiro ao vencedor; 
XXI - decididos os recursos, a autoridade competente fará a 

adjudicação do objeto da licitação ao licitante vencedor; 
XXII - homologada a licitação pela autoridade competente, o 

adjudicatário será convocado para assinar o contrato no 
prazo definido em edital; e 
XXIII - se o licitante vencedor, convocado dentro do prazo de 
validade da sua proposta, não celebrar o contrato, aplicar-se-
á o disposto no inciso XVI. 

Art. 5º É vedada a exigência de: 

I - garantia de proposta; 
II - aquisição do edital pelos licitantes, como condição para 

participação no certame; e 
III - pagamento de taxas e emolumentos, salvo os referentes 
a fornecimento do edital, que não serão superiores ao custo 
de sua reprodução gráfica, e aos custos de utilização de 
recursos de tecnologia da informação, quando for o caso. 

Art. 6º O prazo de validade das propostas será de 60 

(sessenta) dias, se outro não estiver fixado no edital. 

Art. 7º  Quem, convocado dentro do prazo de validade da 

sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar ou 
apresentar documentação falsa exigida para o certame, 
ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não 
mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do 
contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude 
fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com a União, 
Estados, Distrito Federal ou Municípios e, será 
descredenciado no Sicaf, ou nos sistemas de cadastramento 
de fornecedores a que se refere o inciso XIV do art. 4º desta 
Lei, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas 
previstas em edital e no contrato e das demais cominações 
legais. 

Art. 8º Os atos essenciais do pregão, inclusive os 

decorrentes de meios eletrônicos, serão documentados no 
processo respectivo, com vistas à aferição de sua 
regularidade pelos agentes de controle, nos termos do 
regulamento previsto no art. 2º. 

Art. 9º Aplicam-se subsidiariamente, para a modalidade de 

pregão, as normas da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993. 

Art. 10.  Ficam convalidados os atos praticados com base 

na Medida Provisória nº 2.182-18, de 23 de agosto de 2001. 

Art. 11.  As compras e contratações de bens e serviços 

comuns, no âmbito da União, dos Estados, do Distrito Federal 
e dos Municípios, quando efetuadas pelo sistema de registro 
de preços previsto no art. 15 da Lei nº 8.666, de 21 de junho 
de 1993, poderão adotar a modalidade de pregão, conforme 
regulamento específico. 

Art. 12.  A Lei nº 10.191, de 14 de fevereiro de 2001, passa 

a vigorar acrescida do seguinte artigo: 

“Art. 2-A.  A União, os Estados, o Distrito Federal e os 
Municípios poderão adotar, nas licitações de registro de 
preços destinadas à aquisição de bens e serviços 
comuns da área da saúde, a modalidade do pregão, 
inclusive por meio eletrônico, observando-se o seguinte: 
I - são considerados bens e serviços comuns da área da 
saúde, aqueles necessários ao atendimento dos órgãos 
que integram o Sistema Único de Saúde, cujos padrões 
de desempenho e qualidade possam ser objetivamente 
definidos no edital, por meio de especificações usuais do 
mercado. 
II - quando o quantitativo total estimado para a 
contratação ou fornecimento não puder ser atendido pelo 
licitante vencedor, admitir-se-á a convocação de tantos 
licitantes quantos forem necessários para o atingimento 
da totalidade do quantitativo, respeitada a ordem de 
classificação, desde que os referidos licitantes aceitem 
praticar o mesmo preço da proposta vencedora. 
III - na impossibilidade do atendimento ao disposto no 
inciso II, excepcionalmente, poderão ser registrados 
outros preços diferentes da proposta vencedora, desde 
que se trate de objetos de qualidade ou desempenho 
superior, devidamente justificada e comprovada a 
vantagem, e que as ofertas sejam em valor inferior ao 
limite máximo admitido.” 

Art. 13.  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
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Regulamenta o art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, 
institui normas para licitações e contratos da Administração 
Pública e dá outras providências. 

 
 
Prezado aluno (a), 

Devido à complexidade da Lei nº 8.666/93 e com a finalidade 

de proporcionar um material direcionado, o professor 

responsável pela organização desta disciplina tomou a 

liberdade de organizar os artigos obedecendo aos tópicos 

cobrados no edital do concurso para o Tribunal Regional 

Eleitoral do Estado de São Paulo. 

 

LICITAÇÃO 
 

Competência Legislativa Competência Legislativa 
Privativa (Delegável) 

CF/88, Art. 22. Compete 

privativamente à União 
legislar sobre: 

XXVII - normas gerais de 
licitação e contratação, em 
todas as modalidades, para 
as administrações públicas 
diretas, autárquicas e 
fundacionais da União, 
Estados, Distrito Federal e 
Municípios, obedecido o 
disposto no art. 37, XXI, e 
para as empresas públicas 
e sociedades de economia 
mista, nos termos do art. 
173, § 1°, III; 

CF/88, Art. 22. Parágrafo 
único. Lei complementar 
poderá autorizar os 
Estados a legislar sobre 
questões específicas das 
matérias relacionadas 
neste artigo. 

 
 

OBJETO 

 

Art. 2º As obras, serviços, inclusive de publicidade, compras, 

alienações, concessões, permissões e locações da 

Administração Pública, quando contratadas com terceiros, 

serão necessariamente precedidas de licitação, ressalvadas 

as hipóteses previstas nesta Lei. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VEDAÇÃO 

 

Art. 3o A licitação destina-se a garantir a observância do 

princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta 

mais vantajosa para a administração e a promoção do 

desenvolvimento nacional sustentável e será processada e 

julgada em estrita conformidade com os princípios básicos da 

legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, 

da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao 

instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que 

lhes são correlatos.  

§ 1o É vedado aos agentes públicos: 

I - admitir, prever, incluir ou tolerar, nos atos de convocação, 

cláusulas ou condições que comprometam, restrinjam ou 

frustrem o seu caráter competitivo, inclusive nos casos de 

sociedades cooperativas, e estabeleçam preferências ou 

distinções em razão da naturalidade, da sede ou domicílio dos 

licitantes ou de qualquer outra circunstância impertinente ou 

irrelevante para o específico objeto do contrato, ressalvado o 

disposto nos §§ 5o a 12 deste artigo e no art. 3o da Lei 

no 8.248, de 23 de outubro de 1991; 

II - estabelecer tratamento diferenciado de natureza 

comercial, legal, trabalhista, previdenciária ou qualquer outra, 

entre empresas brasileiras e estrangeiras, inclusive no que se 

refere a moeda, modalidade e local de pagamentos, mesmo 

quando envolvidos financiamentos de agências 

internacionais, ressalvado o disposto no parágrafo seguinte e 

no art. 3o da Lei no 8.248, de 23 de outubro de 1991. 

§ 4o É vedada, ainda, a inclusão, no objeto da licitação, de 

fornecimento de materiais e serviços sem previsão de 

quantidades ou cujos quantitativos não correspondam às 

previsões reais do projeto básico ou executivo. 

§ 5o É vedada a realização de licitação cujo objeto inclua bens 

e serviços sem similaridade ou de marcas, características e 

especificações exclusivas, salvo nos casos em que for 

tecnicamente justificável, ou ainda quando o fornecimento de 

tais materiais e serviços for feito sob o regime de 

administração contratada, previsto e discriminado no ato 

convocatório. 

 

 

PROCEDIMENTOS 

 

Art. 38.  O procedimento da licitação será iniciado com a 

abertura de processo administrativo, devidamente autuado, 
protocolado e numerado, contendo a autorização respectiva, 
a indicação sucinta de seu objeto e do recurso próprio para a 
despesa, e ao qual serão juntados oportunamente: 
I - edital ou convite e respectivos anexos, quando for o caso; 
II - comprovante das publicações do edital resumido, na 

forma do art. 21 desta Lei, ou da entrega do convite; 
III - ato de designação da comissão de licitação, do leiloeiro 

administrativo ou oficial, ou do responsável pelo convite; 
IV - original das propostas e dos documentos que as 

instruírem; 
V - atas, relatórios e deliberações da Comissão Julgadora; 
VI - pareceres técnicos ou jurídicos emitidos sobre a licitação, 
dispensa ou inexigibilidade; 
VII - atos de adjudicação do objeto da licitação e da sua 

homologação; 
VIII - recursos eventualmente apresentados pelos licitantes e 
respectivas manifestações e decisões; 
IX - despacho de anulação ou de revogação da licitação, 

quando for o caso, fundamentado circunstanciadamente; 

LEI Nº 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 

1993. 

FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL 

Art. 37, XXI - ressalvados os casos especificados na 

legislação, as obras, serviços, compras e alienações 

serão contratados mediante processo de licitação pública 

que assegure igualdade de condições a todos os 

concorrentes, com cláusulas que estabeleçam 

obrigações de pagamento, mantidas as condições 

efetivas da proposta, nos termos da lei, o qual somente 

permitirá as exigências de qualificação técnica e 

econômica indispensáveis à garantia do cumprimento 

das obrigações.   
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X - termo de contrato ou instrumento equivalente, conforme o 

caso; 
XI - outros comprovantes de publicações; 
XII - demais documentos relativos à licitação. 
Parágrafo único.  As minutas de editais de licitação, bem 

como as dos contratos, acordos, convênios ou ajustes devem 
ser previamente examinadas e aprovadas por assessoria 
jurídica da Administração.  

Art. 39.  Sempre que o valor estimado para uma licitação ou 

para um conjunto de licitações simultâneas ou sucessivas for 
superior a 100 (cem) vezes o limite previsto no art. 23, inciso 
I, alínea "c" desta Lei, o processo licitatório será iniciado, 
obrigatoriamente, com uma audiência pública concedida pela 
autoridade responsável com antecedência mínima de 15 
(quinze) dias úteis da data prevista para a publicação do 
edital, e divulgada, com a antecedência mínima de 10 
(dez) dias úteis de sua realização, pelos mesmos meios 
previstos para a publicidade da licitação, à qual terão acesso 
e direito a todas as informações pertinentes e a se manifestar 
todos os interessados. 
Parágrafo único.  Para os fins deste artigo, consideram-se 
licitações simultâneas aquelas com objetos similares e com 
realização prevista para intervalos não superiores a trinta dias 
e licitações sucessivas aquelas em que, também com objetos 
similares, o edital subsequente tenha uma data anterior a 
cento e vinte dias após o término do contrato resultante da 
licitação antecedente.  

Art. 40.  O edital conterá no preâmbulo o número de ordem 

em série anual, o nome da repartição interessada e de seu 
setor, a modalidade, o regime de execução e o tipo da 
licitação, a menção de que será regida por esta Lei, o local, 
dia e hora para recebimento da documentação e proposta, 
bem como para início da abertura dos envelopes, e indicará, 
obrigatoriamente, o seguinte: 
I - objeto da licitação, em descrição sucinta e clara; 
II - prazo e condições para assinatura do contrato ou retirada 
dos instrumentos, como previsto no art. 64 desta Lei, para 
execução do contrato e para entrega do objeto da licitação; 
III - sanções para o caso de inadimplemento; 
IV - local onde poderá ser examinado e adquirido o projeto 
básico; 
V - se há projeto executivo disponível na data da publicação 

do edital de licitação e o local onde possa ser examinado e 
adquirido; 
VI - condições para participação na licitação, em 

conformidade com os arts. 27 a 31 desta Lei, e forma de 
apresentação das propostas; 
VII - critério para julgamento, com disposições claras e 

parâmetros objetivos; 
VIII - locais, horários e códigos de acesso dos meios de 

comunicação à distância em que serão fornecidos elementos, 
informações e esclarecimentos relativos à licitação e às 
condições para atendimento das obrigações necessárias ao 
cumprimento de seu objeto; 
IX - condições equivalentes de pagamento entre empresas 
brasileiras e estrangeiras, no caso de licitações 
internacionais; 
X - o critério de aceitabilidade dos preços unitário e global, 

conforme o caso, permitida a fixação de preços máximos e 
vedados a fixação de preços mínimos, critérios estatísticos ou 
faixas de variação em relação a preços de referência, 
ressalvado o disposto nos parágrafos 1º e 2º do art. 48;   
XI - critério de reajuste, que deverá retratar a variação efetiva 
do custo de produção, admitida a adoção de índices 
específicos ou setoriais, desde a data prevista para 
apresentação da proposta, ou do orçamento a que essa 
proposta se referir, até a data do adimplemento de cada 
parcela;   
XII - (Vetado). (Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994) 
XIII - limites para pagamento de instalação e mobilização 

para execução de obras ou serviços que serão 
obrigatoriamente previstos em separado das demais 
parcelas, etapas ou tarefas; 

XIV - condições de pagamento, prevendo: 
a) prazo de pagamento não superior a trinta dias, contado a 

partir da data final do período de adimplemento de cada 
parcela;  
b) cronograma de desembolso máximo por período, em 

conformidade com a disponibilidade de recursos financeiros; 
c) critério de atualização financeira dos valores a serem 
pagos, desde a data final do período de adimplemento de 
cada parcela até a data do efetivo pagamento;  
d) compensações financeiras e penalizações, por eventuais 
atrasos, e descontos, por eventuais antecipações de 
pagamentos; 
e) exigência de seguros, quando for o caso; 
XV - instruções e normas para os recursos previstos nesta 
Lei; 
XVI - condições de recebimento do objeto da licitação; 
XVII - outras indicações específicas ou peculiares da 

licitação. 
§ 1o O original do edital deverá ser datado, rubricado em 

todas as folhas e assinado pela autoridade que o expedir, 
permanecendo no processo de licitação, e dele extraindo-se 
cópias integrais ou resumidas, para sua divulgação e 
fornecimento aos interessados. 
§ 2o Constituem anexos do edital, dele fazendo parte 

integrante: 
I - o projeto básico e/ou executivo, com todas as suas partes, 
desenhos, especificações e outros complementos; 
II - orçamento estimado em planilhas de quantitativos e 

preços unitários;   
III - a minuta do contrato a ser firmado entre a Administração 
e o licitante vencedor; 
IV - as especificações complementares e as normas de 

execução pertinentes à licitação. 
§ 3o Para efeito do disposto nesta Lei, considera-se como 
adimplemento da obrigação contratual a prestação do 
serviço, a realização da obra, a entrega do bem ou de parcela 
destes, bem como qualquer outro evento contratual a cuja 
ocorrência esteja vinculada a emissão de documento de 
cobrança. 
§ 4o Nas compras para entrega imediata, assim entendidas 

aquelas com prazo de entrega até trinta dias da data prevista 
para apresentação da proposta, poderão ser dispensadas: 
I - o disposto no inciso XI deste artigo;   
II - a atualização financeira a que se refere a alínea "c" do 

inciso XIV deste artigo, correspondente ao período 
compreendido entre as datas do adimplemento e a prevista 
para o pagamento, desde que não superior a quinze dias.  

Art. 41.  A Administração não pode descumprir as normas e 

condições do edital, ao qual se acha estritamente vinculada. 
§ 1o Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar edital 

de licitação por irregularidade na aplicação desta Lei, 
devendo protocolar o pedido até 5 (cinco) dias úteis antes da 
data fixada para a abertura dos envelopes de habilitação, 
devendo a Administração julgar e responder à impugnação 
em até 3 (três) dias úteis, sem prejuízo da faculdade prevista 
no § 1o do art. 113. 
§ 2o Decairá do direito de impugnar os termos do edital de 

licitação perante a administração o licitante que não o fizer até 
o segundo dia útil que anteceder a abertura dos envelopes de 
habilitação em concorrência, a abertura dos envelopes com 
as propostas em convite, tomada de preços ou concurso, ou 
a realização de leilão, as falhas ou irregularidades que 
viciariam esse edital, hipótese em que tal comunicação não 
terá efeito de recurso.  
§ 3o A impugnação feita tempestivamente pelo licitante não o 

impedirá de participar do processo licitatório até o trânsito em 
julgado da decisão a ela pertinente. 
§ 4o A inabilitação do licitante importa preclusão do seu direito 
de participar das fases subsequentes. 

Art. 42.  Nas concorrências de âmbito internacional, o edital 

deverá ajustar-se às diretrizes da política monetária e do 
comércio exterior e atender às exigências dos órgãos 
competentes. 
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§ 1o Quando for permitido ao licitante estrangeiro cotar preço 

em moeda estrangeira, igualmente o poderá fazer o licitante 
brasileiro. 
§ 2o O pagamento feito ao licitante brasileiro eventualmente 

contratado em virtude da licitação de que trata o parágrafo 
anterior será efetuado em moeda brasileira, à taxa de câmbio 
vigente no dia útil imediatamente anterior à data do efetivo 
pagamento.   
§ 3o As garantias de pagamento ao licitante brasileiro serão 

equivalentes àquelas oferecidas ao licitante estrangeiro. 
§ 4o Para fins de julgamento da licitação, as propostas 

apresentadas por licitantes estrangeiros serão acrescidas dos 
gravames consequentes dos mesmos tributos que oneram 
exclusivamente os licitantes brasileiros quanto à operação 
final de venda. 
§ 5o  Para a realização de obras, prestação de serviços ou 

aquisição de bens com recursos provenientes de 
financiamento ou doação oriundos de agência oficial de 
cooperação estrangeira ou organismo financeiro multilateral 
de que o Brasil seja parte, poderão ser admitidas, na 
respectiva licitação, as condições decorrentes de acordos, 
protocolos, convenções ou tratados internacionais aprovados 
pelo Congresso Nacional, bem como as normas e 
procedimentos daquelas entidades, inclusive quanto ao 
critério de seleção da proposta mais vantajosa para a 
administração, o qual poderá contemplar, além do preço, 
outros fatores de avaliação, desde que por elas exigidos para 
a obtenção do financiamento ou da doação, e que também 
não conflitem com o princípio do julgamento objetivo e sejam 
objeto de despacho motivado do órgão executor do contrato, 
despacho esse ratificado pela autoridade imediatamente 
superior.  
§ 6o As cotações de todos os licitantes serão para entrega no 

mesmo local de destino. 

Art. 43.  A licitação será processada e julgada com 

observância dos seguintes procedimentos: 
I - abertura dos envelopes contendo a documentação relativa 
à habilitação dos concorrentes, e sua apreciação; 
II - devolução dos envelopes fechados aos concorrentes 

inabilitados, contendo as respectivas propostas, desde que 
não tenha havido recurso ou após sua denegação; 
III - abertura dos envelopes contendo as propostas dos 

concorrentes habilitados, desde que transcorrido o prazo sem 
interposição de recurso, ou tenha havido desistência 
expressa, ou após o julgamento dos recursos interpostos; 
IV - verificação da conformidade de cada proposta com os 

requisitos do edital e, conforme o caso, com os preços 
correntes no mercado ou fixados por órgão oficial 
competente, ou ainda com os constantes do sistema de 
registro de preços, os quais deverão ser devidamente 
registrados na ata de julgamento, promovendo-se a 
desclassificação das propostas desconformes ou 
incompatíveis; 
V - julgamento e classificação das propostas de acordo com 

os critérios de avaliação constantes do edital; 
VI - deliberação da autoridade competente quanto à 
homologação e adjudicação do objeto da licitação. 
§ 1o A abertura dos envelopes contendo a documentação 

para habilitação e as propostas será realizada sempre em ato 
público previamente designado, do qual se lavrará ata 
circunstanciada, assinada pelos licitantes presentes e pela 
Comissão. 
§ 2o Todos os documentos e propostas serão rubricados 

pelos licitantes presentes e pela Comissão. 
§ 3o É facultada à Comissão ou autoridade superior, em 

qualquer fase da licitação, a promoção de diligência destinada 
a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, 
vedada a inclusão posterior de documento ou informação que 
deveria constar originariamente da proposta. 
§ 4o O disposto neste artigo aplica-se à concorrência e, no 

que couber, ao concurso, ao leilão, à tomada de preços e ao 
convite.  
§ 5o Ultrapassada a fase de habilitação dos concorrentes 

(incisos I e II) e abertas as propostas (inciso III), não cabe 

desclassificá-los por motivo relacionado com a habilitação, 
salvo em razão de fatos supervenientes ou só conhecidos 
após o julgamento. 
§ 6o Após a fase de habilitação, não cabe desistência de 

proposta, salvo por motivo justo decorrente de fato 
superveniente e aceito pela Comissão. 

Art. 44.  No julgamento das propostas, a Comissão levará 

em consideração os critérios objetivos definidos no edital ou 
convite, os quais não devem contrariar as normas e princípios 
estabelecidos por esta Lei. 
§ 1o É vedada a utilização de qualquer elemento, critério ou 

fator sigiloso, secreto, subjetivo ou reservado que possa 
ainda que indiretamente elidir o princípio da igualdade entre 
os licitantes. 
§ 2o Não se considerará qualquer oferta de vantagem não 

prevista no edital ou no convite, inclusive financiamentos 
subsidiados ou a fundo perdido, nem preço ou vantagem 
baseada nas ofertas dos demais licitantes. 
§ 3o Não se admitirá proposta que apresente preços global ou 

unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis 
com os preços dos insumos e salários de mercado, 
acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato 
convocatório da licitação não tenha estabelecido limites 
mínimos, exceto quando se referirem a materiais e 
instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais 
ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração.   
§ 4o O disposto no parágrafo anterior aplica-se também às 

propostas que incluam mão-de-obra estrangeira ou 
importações de qualquer natureza.  

Art. 45.  O julgamento das propostas será objetivo, devendo 

a Comissão de licitação ou o responsável pelo convite realizá-
lo em conformidade com os tipos de licitação, os critérios 
previamente estabelecidos no ato convocatório e de acordo 
com os fatores exclusivamente nele referidos, de maneira a 
possibilitar sua aferição pelos licitantes e pelos órgãos de 
controle. 
§ 1o Para os efeitos deste artigo, constituem tipos de licitação, 

exceto na modalidade concurso:  
I - a de menor preço - quando o critério de seleção da 

proposta mais vantajosa para a Administração determinar que 
será vencedor o licitante que apresentar a proposta de acordo 
com as especificações do edital ou convite e ofertar o menor 
preço; 
II - a de melhor técnica; 
III - a de técnica e preço. 
IV - a de maior lance ou oferta - nos casos de alienação de 

bens ou concessão de direito real de uso.  
§ 2o No caso de empate entre duas ou mais propostas, e após 

obedecido o disposto no § 2o do art. 3o desta Lei, a 
classificação se fará, obrigatoriamente, por sorteio, em ato 
público, para o qual todos os licitantes serão convocados, 
vedado qualquer outro processo. 
§ 3o No caso da licitação do tipo "menor preço", entre os 

licitantes considerados qualificados a classificação se dará 
pela ordem crescente dos preços propostos, prevalecendo, 
no caso de empate, exclusivamente o critério previsto no 
parágrafo anterior.  
§ 4o Para contratação de bens e serviços de informática, a 

administração observará o disposto no art. 3o da Lei no 8.248, 
de 23 de outubro de 1991, levando em conta os fatores 
especificados em seu § 2o e adotando obrigatoriamente o tipo 
de licitação "técnica e preço", permitido o emprego de outro 
tipo de licitação nos casos indicados em decreto do Poder 
Executivo.  
§ 5o É vedada a utilização de outros tipos de licitação não 

previstos neste artigo. 
§ 6o Na hipótese prevista no art. 23, § 7º, serão selecionadas 
tantas propostas quantas necessárias até que se atinja a 
quantidade demandada na licitação.  

Art. 46.  Os tipos de licitação "melhor técnica" ou "técnica e 

preço" serão utilizados exclusivamente para serviços de 
natureza predominantemente intelectual, em especial na 
elaboração de projetos, cálculos, fiscalização, supervisão e 
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gerenciamento e de engenharia consultiva em geral e, em 
particular, para a elaboração de estudos técnicos preliminares 
e projetos básicos e executivos, ressalvado o disposto no 
§ 4o do artigo anterior.  
§ 1o Nas licitações do tipo "melhor técnica" será adotado o 

seguinte procedimento claramente explicitado no instrumento 
convocatório, o qual fixará o preço máximo que a 
Administração se propõe a pagar: 
I - serão abertos os envelopes contendo as propostas 

técnicas exclusivamente dos licitantes previamente 
qualificados e feita então a avaliação e classificação destas 
propostas de acordo com os critérios pertinentes e 
adequados ao objeto licitado, definidos com clareza e 
objetividade no instrumento convocatório e que considerem a 
capacitação e a experiência do proponente, a qualidade 
técnica da proposta, compreendendo metodologia, 
organização, tecnologias e recursos materiais a serem 
utilizados nos trabalhos, e a qualificação das equipes técnicas 
a serem mobilizadas para a sua execução; 
II - uma vez classificadas as propostas técnicas, proceder-se-

á à abertura das propostas de preço dos licitantes que tenham 
atingido a valorização mínima estabelecida no instrumento 
convocatório e à negociação das condições propostas, com a 
proponente melhor classificada, com base nos orçamentos 
detalhados apresentados e respectivos preços unitários e 
tendo como referência o limite representado pela proposta de 
menor preço entre os licitantes que obtiveram a valorização 
mínima; 
III - no caso de impasse na negociação anterior, 

procedimento idêntico será adotado, sucessivamente, com os 
demais proponentes, pela ordem de classificação, até a 
consecução de acordo para a contratação; 
IV - as propostas de preços serão devolvidas intactas aos 

licitantes que não forem preliminarmente habilitados ou que 
não obtiverem a valorização mínima estabelecida para a 
proposta técnica. 
§ 2o Nas licitações do tipo "técnica e preço" será adotado, 

adicionalmente ao inciso I do parágrafo anterior, o seguinte 
procedimento claramente explicitado no instrumento 
convocatório: 
I - será feita a avaliação e a valorização das propostas de 

preços, de acordo com critérios objetivos preestabelecidos no 
instrumento convocatório; 
II - a classificação dos proponentes far-se-á de acordo com a 

média ponderada das valorizações das propostas técnicas e 
de preço, de acordo com os pesos preestabelecidos no 
instrumento convocatório. 
§ 3o Excepcionalmente, os tipos de licitação previstos neste 

artigo poderão ser adotados, por autorização expressa e 
mediante justificativa circunstanciada da maior autoridade da 
Administração promotora constante do ato convocatório, para 
fornecimento de bens e execução de obras ou prestação de 
serviços de grande vulto majoritariamente dependentes de 
tecnologia nitidamente sofisticada e de domínio restrito, 
atestado por autoridades técnicas de reconhecida 
qualificação, nos casos em que o objeto pretendido admitir 
soluções alternativas e variações de execução, com 
repercussões significativas sobre sua qualidade, 
produtividade, rendimento e durabilidade concretamente 
mensuráveis, e estas puderem ser adotadas à livre escolha 
dos licitantes, na conformidade dos critérios objetivamente 
fixados no ato convocatório. 
§ 4º (Vetado).     

Art. 47.  Nas licitações para a execução de obras e serviços, 

quando for adotada a modalidade de execução de empreitada 
por preço global, a Administração deverá fornecer 
obrigatoriamente, junto com o edital, todos os elementos e 
informações necessários para que os licitantes possam 
elaborar suas propostas de preços com total e completo 
conhecimento do objeto da licitação. 

Art. 48.  Serão desclassificadas: 

I - as propostas que não atendam às exigências do ato 

convocatório da licitação; 

II - propostas com valor global superior ao limite estabelecido 

ou com preços manifestamente inexequíveis, assim 
considerados aqueles que não venham a ter demonstrada 
sua viabilidade através de documentação que comprove que 
os custos dos insumos são coerentes com os de mercado e 
que os coeficientes de produtividade são compatíveis com a 
execução do objeto do contrato, condições estas 
necessariamente especificadas no ato convocatório da 
licitação.   
§ 1º Para os efeitos do disposto no inciso II deste artigo 
consideram-se manifestamente inexequíveis, no caso de 
licitações de menor preço para obras e serviços de 
engenharia, as propostas cujos valores sejam inferiores a 
70% (setenta por cento) do menor dos seguintes valores:   
a) média aritmética dos valores das propostas superiores a 

50% (cinquenta por cento) do valor orçado pela 
administração, ou 
b) valor orçado pela administração. 
§ 2º Dos licitantes classificados na forma do parágrafo 

anterior cujo valor global da proposta for inferior a 80% 
(oitenta por cento) do menor valor a que se referem as alíneas 
"a" e "b", será exigida, para a assinatura do contrato, 
prestação de garantia adicional, dentre as modalidades 
previstas no § 1º do art. 56, igual a diferença entre o valor 
resultante do parágrafo anterior e o valor da correspondente 
proposta.  
§ 3º Quando todos os licitantes forem inabilitados ou todas as 

propostas forem desclassificadas, a administração poderá 
fixar aos licitantes o prazo de oito dias úteis para a 
apresentação de nova documentação ou de outras propostas 
escoimadas das causas referidas neste artigo, facultada, no 
caso de convite, a redução deste prazo para três dias úteis.  

Art. 49.  A autoridade competente para a aprovação do 

procedimento somente poderá revogar a licitação por razões 
de interesse público decorrente de fato superveniente 
devidamente comprovado, pertinente e suficiente para 
justificar tal conduta, devendo anulá-la por ilegalidade, de 
ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer 
escrito e devidamente fundamentado. 
§ 1o A anulação do procedimento licitatório por motivo de 

ilegalidade não gera obrigação de indenizar, ressalvado o 
disposto no parágrafo único do art. 59 desta Lei. 
§ 2o A nulidade do procedimento licitatório induz à do 

contrato, ressalvado o disposto no parágrafo único do art. 59 
desta Lei. 
§ 3o No caso de desfazimento do processo licitatório, fica 

assegurado o contraditório e a ampla defesa. 
§ 4o O disposto neste artigo e seus parágrafos aplica-se aos 

atos do procedimento de dispensa e de inexigibilidade de 
licitação. 

Art. 50.  A Administração não poderá celebrar o contrato 

com preterição da ordem de classificação das propostas ou 
com terceiros estranhos ao procedimento licitatório, sob pena 
de nulidade. 

Art. 51.  A habilitação preliminar, a inscrição em registro 

cadastral, a sua alteração ou cancelamento, e as propostas 
serão processadas e julgadas por comissão permanente ou 
especial de, no mínimo, 3 (três) membros, sendo pelo menos 
2 (dois) deles servidores qualificados pertencentes aos 
quadros permanentes dos órgãos da Administração 
responsáveis pela licitação. 
§ 1o No caso de convite, a Comissão de licitação, 
excepcionalmente, nas pequenas unidades administrativas e 
em face da exiguidade de pessoal disponível, poderá ser 
substituída por servidor formalmente designado pela 
autoridade competente. 
§ 2o A Comissão para julgamento dos pedidos de inscrição 

em registro cadastral, sua alteração ou cancelamento, será 
integrada por profissionais legalmente habilitados no caso de 
obras, serviços ou aquisição de equipamentos. 
§ 3o Os membros das Comissões de licitação responderão 

solidariamente por todos os atos praticados pela Comissão, 
salvo se posição individual divergente estiver devidamente 
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fundamentada e registrada em ata lavrada na reunião em que 
tiver sido tomada a decisão. 
§ 4o A investidura dos membros das Comissões permanentes 

não excederá a 1 (um) ano, vedada a recondução da 
totalidade de seus membros para a mesma comissão no 
período subsequente. 
§ 5o No caso de concurso, o julgamento será feito por uma 

comissão especial integrada por pessoas de reputação 
ilibada e reconhecido conhecimento da matéria em exame, 
servidores públicos ou não. 

Art. 52.  O concurso a que se refere o § 4o do art. 22 desta 

Lei deve ser precedido de regulamento próprio, a ser obtido 
pelos interessados no local indicado no edital. 
§ 1o O regulamento deverá indicar: 
I - a qualificação exigida dos participantes; 
II - as diretrizes e a forma de apresentação do trabalho; 
III - as condições de realização do concurso e os prêmios a 
serem concedidos. 
§ 2o Em se tratando de projeto, o vencedor deverá autorizar 

a Administração a executá-lo quando julgar conveniente. 

Art. 53.  O leilão pode ser cometido a leiloeiro oficial ou a 

servidor designado pela Administração, procedendo-se na 
forma da legislação pertinente. 
§ 1o Todo bem a ser leiloado será previamente avaliado pela 
Administração para fixação do preço mínimo de arrematação. 
§ 2o Os bens arrematados serão pagos à vista ou no 

percentual estabelecido no edital, não inferior a 5% (cinco por 
cento) e, após a assinatura da respectiva ata lavrada no local 
do leilão, imediatamente entregues ao arrematante, o qual se 
obrigará ao pagamento do restante no prazo estipulado no 
edital de convocação, sob pena de perder em favor da 
Administração o valor já recolhido. 
§ 3o Nos leilões internacionais, o pagamento da parcela à 

vista poderá ser feito em até vinte e quatro horas.  
§ 4o O edital de leilão deve ser amplamente divulgado, 

principalmente no município em que se realizará. 
 
  

FASES 

 

Art. 27.  Para a habilitação nas licitações exigir-se-á dos 

interessados, exclusivamente, documentação relativa a: 
I - habilitação jurídica; 
II - qualificação técnica; 
III - qualificação econômico-financeira; 
IV - regularidade fiscal e trabalhista;       
V - cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7o da 

Constituição Federal. 

Art. 28.  A documentação relativa à habilitação jurídica, 

conforme o caso, consistirá em: 
I - cédula de identidade; 
II - registro comercial, no caso de empresa individual; 
III - ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, 

devidamente registrado, em se tratando de sociedades 
comerciais, e, no caso de sociedades por ações, 
acompanhado de documentos de eleição de seus 
administradores; 
IV - inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, 

acompanhada de prova de diretoria em exercício; 
V - decreto de autorização, em se tratando de empresa ou 

sociedade estrangeira em funcionamento no País, e ato de 
registro ou autorização para funcionamento expedido pelo 
órgão competente, quando a atividade assim o exigir. 

Art. 29.  A documentação relativa à regularidade fiscal e 

trabalhista, conforme o caso, consistirá em:        
I - prova de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas 
(CPF) ou no Cadastro Geral de Contribuintes (CGC); 
II - prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual 

ou municipal, se houver, relativo ao domicílio ou sede do 
licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível 
com o objeto contratual; 

III - prova de regularidade para com a Fazenda Federal, 

Estadual e Municipal do domicílio ou sede do licitante, ou 
outra equivalente, na forma da lei; 
IV - prova de regularidade relativa à Seguridade Social e ao 

Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), 
demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos 
sociais instituídos por lei. 
V - prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a 

Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão 
negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das 
Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 
1o de maio de 1943.     

Art. 30.  A documentação relativa à qualificação técnica 

limitar-se-á a: 
I - registro ou inscrição na entidade profissional competente; 
II - comprovação de aptidão para desempenho de atividade 

pertinente e compatível em características, quantidades e 
prazos com o objeto da licitação, e indicação das instalações 
e do aparelhamento e do pessoal técnico adequados e 
disponíveis para a realização do objeto da licitação, bem 
como da qualificação de cada um dos membros da equipe 
técnica que se responsabilizará pelos trabalhos; 
III - comprovação, fornecida pelo órgão licitante, de que 

recebeu os documentos, e, quando exigido, de que tomou 
conhecimento de todas as informações e das condições 
locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação; 
IV - prova de atendimento de requisitos previstos em lei 

especial, quando for o caso. 
§ 1o A comprovação de aptidão referida no inciso II do "caput" 
deste artigo, no caso das licitações pertinentes a obras e 
serviços, será feita por atestados fornecidos por pessoas 
jurídicas de direito público ou privado, devidamente 
registrados nas entidades profissionais competentes, 
limitadas as exigências a:   
I - capacitação técnico-profissional: comprovação do licitante 

de possuir em seu quadro permanente, na data prevista para 
entrega da proposta, profissional de nível superior ou outro 
devidamente reconhecido pela entidade competente, 
detentor de atestado de responsabilidade técnica por 
execução de obra ou serviço de características semelhantes, 
limitadas estas exclusivamente às parcelas de maior 
relevância e valor significativo do objeto da licitação, vedadas 
as exigências de quantidades mínimas ou prazos máximos;    
II - (Vetado).  
a) (Vetado).   
b) (Vetado).   
§ 2o As parcelas de maior relevância técnica e de valor 

significativo, mencionadas no parágrafo anterior, serão 
definidas no instrumento convocatório.   
§ 3o Será sempre admitida a comprovação de aptidão através 

de certidões ou atestados de obras ou serviços similares de 
complexidade tecnológica e operacional equivalente ou 
superior. 
§ 4o Nas licitações para fornecimento de bens, a 

comprovação de aptidão, quando for o caso, será feita 
através de atestados fornecidos por pessoa jurídica de direito 
público ou privado. 
§ 5o É vedada a exigência de comprovação de atividade ou 

de aptidão com limitações de tempo ou de época ou ainda em 
locais específicos, ou quaisquer outras não previstas nesta 
Lei, que inibam a participação na licitação. 
§ 6o As exigências mínimas relativas a instalações de 

canteiros, máquinas, equipamentos e pessoal técnico 
especializado, considerados essenciais para o cumprimento 
do objeto da licitação, serão atendidas mediante a 
apresentação de relação explícita e da declaração formal da 
sua disponibilidade, sob as penas cabíveis, vedada as 
exigências de propriedade e de localização prévia. 
§ 7º (Vetado). 
§ 8o No caso de obras, serviços e compras de grande vulto, 

de alta complexidade técnica, poderá a Administração exigir 
dos licitantes a metodologia de execução, cuja avaliação, 
para efeito de sua aceitação ou não, antecederá sempre à 
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análise dos preços e será efetuada exclusivamente por 
critérios objetivos. 
§ 9o Entende-se por licitação de alta complexidade técnica 
aquela que envolva alta especialização, como fator de 
extrema relevância para garantir a execução do objeto a ser 
contratado, ou que possa comprometer a continuidade da 
prestação de serviços públicos essenciais. 
§ 10.  Os profissionais indicados pelo licitante para fins de 

comprovação da capacitação técnico-profissional de que trata 
o inciso I do § 1o deste artigo deverão participar da obra ou 
serviço objeto da licitação, admitindo-se a substituição por 
profissionais de experiência equivalente ou superior, desde 
que aprovada pela administração.   
§ 11. (Vetado).   
§ 12. (Vetado).   

Art. 31.  A documentação relativa à qualificação econômico-

financeira limitar-se-á a: 
I - balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último 

exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, 
que comprovem a boa situação financeira da empresa, 
vedada a sua substituição por balancetes ou balanços 
provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais 
quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de 
apresentação da proposta; 
II - certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo 
distribuidor da sede da pessoa jurídica, ou de execução 
patrimonial, expedida no domicílio da pessoa física; 
III - garantia, nas mesmas modalidades e critérios previstos 

no "caput" e § 1o do art. 56 desta Lei, limitada a 1% (um por 
cento) do valor estimado do objeto da contratação. 
§ 1o A exigência de índices limitar-se-á à demonstração da 

capacidade financeira do licitante com vistas aos 
compromissos que terá que assumir caso lhe seja adjudicado 
o contrato, vedada a exigência de valores mínimos de 
faturamento anterior, índices de rentabilidade ou 
lucratividade.   
§ 2o A Administração, nas compras para entrega futura e na 
execução de obras e serviços, poderá estabelecer, no 
instrumento convocatório da licitação, a exigência de capital 
mínimo ou de patrimônio líquido mínimo, ou ainda as 
garantias previstas no § 1o do art. 56 desta Lei, como dado 
objetivo de comprovação da qualificação econômico-
financeira dos licitantes e para efeito de garantia ao 
adimplemento do contrato a ser ulteriormente celebrado. 
§ 3o O capital mínimo ou o valor do patrimônio líquido a que 
se refere o parágrafo anterior não poderá exceder a 10% (dez 
por cento) do valor estimado da contratação, devendo a 
comprovação ser feita relativamente à data da apresentação 
da proposta, na forma da lei, admitida a atualização para esta 
data através de índices oficiais. 
§ 4o Poderá ser exigida, ainda, a relação dos compromissos 

assumidos pelo licitante que importem diminuição da 
capacidade operativa ou absorção de disponibilidade 
financeira, calculada esta em função do patrimônio líquido 
atualizado e sua capacidade de rotação. 
§ 5o A comprovação de boa situação financeira da empresa 
será feita de forma objetiva, através do cálculo de índices 
contábeis previstos no edital e devidamente justificados no 
processo administrativo da licitação que tenha dado início ao 
certame licitatório, vedada a exigência de índices e valores 
não usualmente adotados para correta avaliação de situação 
financeira suficiente ao cumprimento das obrigações 
decorrentes da licitação.   
§ 6º (Vetado).   

Art. 32. Os documentos necessários à habilitação poderão 

ser apresentados em original, por qualquer processo de cópia 
autenticada por cartório competente ou por servidor da 
administração ou publicação em órgão da imprensa oficial.  
§ 1o A documentação de que tratam os arts. 28 a 31 desta Lei 

poderá ser dispensada, no todo ou em parte, nos casos de 
convite, concurso, fornecimento de bens para pronta entrega 
e leilão. 

§ 2o O certificado de registro cadastral a que se refere o 

§ 1o do art. 36 substitui os documentos enumerados nos arts. 
28 a 31, quanto às informações disponibilizadas em sistema 
informatizado de consulta direta indicado no edital, obrigando-
se a parte a declarar, sob as penalidades legais, a 
superveniência de fato impeditivo da habilitação.   
§ 3o A documentação referida neste artigo poderá ser 
substituída por registro cadastral emitido por órgão ou 
entidade pública, desde que previsto no edital e o registro 
tenha sido feito em obediência ao disposto nesta Lei. 
§ 4o As empresas estrangeiras que não funcionem no País, 

tanto quanto possível, atenderão, nas licitações 
internacionais, às exigências dos parágrafos anteriores 
mediante documentos equivalentes, autenticados pelos 
respectivos consulados e traduzidos por tradutor 
juramentado, devendo ter representação legal no Brasil com 
poderes expressos para receber citação e responder 
administrativa ou judicialmente. 
§ 5o Não se exigirá, para a habilitação de que trata este artigo, 

prévio recolhimento de taxas ou emolumentos, salvo os 
referentes a fornecimento do edital, quando solicitado, com os 
seus elementos constitutivos, limitados ao valor do custo 
efetivo de reprodução gráfica da documentação fornecida. 
§ 6o O disposto no § 4o deste artigo, no § 1o do art. 33 e no 

§ 2o do art. 55, não se aplica às licitações internacionais para 
a aquisição de bens e serviços cujo pagamento seja feito com 
o produto de financiamento concedido por organismo 
financeiro internacional de que o Brasil faça parte, ou por 
agência estrangeira de cooperação, nem nos casos de 
contratação com empresa estrangeira, para a compra de 
equipamentos fabricados e entregues no exterior, desde que 
para este caso tenha havido prévia autorização do Chefe do 
Poder Executivo, nem nos casos de aquisição de bens e 
serviços realizada por unidades administrativas com sede no 
exterior. 
§ 7o A documentação de que tratam os arts. 28 a 31 e este 

artigo poderá ser dispensada, nos termos de regulamento, no 
todo ou em parte, para a contratação de produto para 
pesquisa e desenvolvimento, desde que para pronta entrega 
ou até o valor previsto na alínea “a” do inciso II do caput do 

art. 23.  

Art. 33.  Quando permitida na licitação a participação de 

empresas em consórcio, observar-se-ão as seguintes 
normas: 
I - comprovação do compromisso público ou particular de 
constituição de consórcio, subscrito pelos consorciados; 
II - indicação da empresa responsável pelo consórcio que 

deverá atender às condições de liderança, obrigatoriamente 
fixadas no edital; 
III - apresentação dos documentos exigidos nos arts. 28 a 31 

desta Lei por parte de cada consorciado, admitindo-se, para 
efeito de qualificação técnica, o somatório dos quantitativos 
de cada consorciado, e, para efeito de qualificação 
econômico-financeira, o somatório dos valores de cada 
consorciado, na proporção de sua respectiva participação, 
podendo a Administração estabelecer, para o consórcio, um 
acréscimo de até 30% (trinta por cento) dos valores exigidos 
para licitante individual, inexigível este acréscimo para os 
consórcios compostos, em sua totalidade, por micro e 
pequenas empresas assim definidas em lei; 
IV - impedimento de participação de empresa consorciada, na 

mesma licitação, através de mais de um consórcio ou 
isoladamente; 
V - responsabilidade solidária dos integrantes pelos atos 
praticados em consórcio, tanto na fase de licitação quanto na 
de execução do contrato. 
§ 1o No consórcio de empresas brasileiras e estrangeiras a 

liderança caberá, obrigatoriamente, à empresa brasileira, 
observado o disposto no inciso II deste artigo. 
§ 2o O licitante vencedor fica obrigado a promover, antes da 

celebração do contrato, a constituição e o registro do 
consórcio, nos termos do compromisso referido no inciso I 
deste artigo. 
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Art. 34.  Para os fins desta Lei, os órgãos e entidades da 

Administração Pública que realizem frequentemente 
licitações manterão registros cadastrais para efeito de 
habilitação, na forma regulamentar, válidos por, no máximo, 
um ano.   
§ 1o O registro cadastral deverá ser amplamente divulgado e 

deverá estar permanentemente aberto aos interessados, 
obrigando-se a unidade por ele responsável a proceder, no 
mínimo anualmente, através da imprensa oficial e de jornal 
diário, a chamamento público para a atualização dos registros 
existentes e para o ingresso de novos interessados. 
§ 2o É facultado às unidades administrativas utilizarem-se de 

registros cadastrais de outros órgãos ou entidades da 
Administração Pública. 

Art. 35.  Ao requerer inscrição no cadastro, ou atualização 

deste, a qualquer tempo, o interessado fornecerá os 
elementos necessários à satisfação das exigências do art. 27 
desta Lei. 

Art. 36.  Os inscritos serão classificados por categorias, 

tendo-se em vista sua especialização, subdivididas em 
grupos, segundo a qualificação técnica e econômica avaliada 
pelos elementos constantes da documentação relacionada 
nos arts. 30 e 31 desta Lei. 
§ 1o Aos inscritos será fornecido certificado, renovável 

sempre que atualizarem o registro. 
§ 2o A atuação do licitante no cumprimento de obrigações 

assumidas será anotada no respectivo registro cadastral. 

Art. 37.  A qualquer tempo poderá ser alterado, suspenso 

ou cancelado o registro do inscrito que deixar de satisfazer as 
exigências do art. 27 desta Lei, ou as estabelecidas para 
classificação cadastral. 
 
 

DESISTÊNCIA 

 

Art. 43.  A licitação será processada e julgada com 

observância dos seguintes procedimentos: 
III - abertura dos envelopes contendo as propostas dos 
concorrentes habilitados, desde que transcorrido o prazo sem 
interposição de recurso, ou tenha havido desistência 
expressa, ou após o julgamento dos recursos interpostos; 
 

Art. 43 § 6o Após a fase de habilitação, não cabe desistência 

de proposta, salvo por motivo justo decorrente de fato 
superveniente e aceito pela Comissão. 
 
 

CONTROLE 
 

Art. 113.  O controle das despesas decorrentes dos 

contratos e demais instrumentos regidos por esta Lei será 
feito pelo Tribunal de Contas competente, na forma da 
legislação pertinente, ficando os órgãos interessados da 
Administração responsáveis pela demonstração da 
legalidade e regularidade da despesa e execução, nos termos 
da Constituição e sem prejuízo do sistema de controle interno 
nela previsto. 
§ 1o Qualquer licitante, contratado ou pessoa física ou jurídica 

poderá representar ao Tribunal de Contas ou aos órgãos 
integrantes do sistema de controle interno contra 
irregularidades na aplicação desta Lei, para os fins do 
disposto neste artigo. 
§ 2o Os Tribunais de Contas e os órgãos integrantes do 

sistema de controle interno poderão solicitar para exame, até 
o dia útil imediatamente anterior à data de recebimento das 
propostas, cópia de edital de licitação já publicado, obrigando-
se os órgãos ou entidades da Administração interessada à 
adoção de medidas corretivas pertinentes que, em função 
desse exame, lhes forem determinadas.    
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FONTE: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-
2006/2005/decreto/d5450.htm 
 
Regulamenta o pregão, na forma eletrônica, para aquisição 
de bens e serviços comuns, e dá outras providências. 

 
 

Art. 1o A modalidade de licitação pregão, na forma 

eletrônica, de acordo com o disposto no § 1o do art. 2o da Lei 
no 10.520, de 17 de julho de 2002, destina-se à aquisição de 
bens e serviços comuns, no âmbito da União, e submete-se 
ao regulamento estabelecido neste Decreto. 
Parágrafo único.  Subordinam-se ao disposto neste 
Decreto, além dos órgãos da administração pública federal 
direta, os fundos especiais, as autarquias, as fundações 
públicas, as empresas públicas, as sociedades de economia 
mista e as demais entidades controladas direta ou 
indiretamente pela União. 

Art. 2o O pregão, na forma eletrônica, como modalidade de 

licitação do tipo menor preço, realizar-se-á quando a disputa 
pelo fornecimento de bens ou serviços comuns for feita à 
distância em sessão pública, por meio de sistema que 
promova a comunicação pela internet. 
§ 1o Consideram-se bens e serviços comuns, aqueles cujos 
padrões de desempenho e qualidade possam ser 
objetivamente definidos pelo edital, por meio de 
especificações usuais do mercado. 
§ 2o Para o julgamento das propostas, serão fixados critérios 
objetivos que permitam aferir o menor preço, devendo ser 
considerados os prazos para a execução do contrato e do 
fornecimento, as especificações técnicas, os parâmetros 
mínimos de desempenho e de qualidade e as demais 
condições definidas no edital. 
§ 3o O sistema referido no caput será dotado de recursos de 

criptografia e de autenticação que garantam condições de 
segurança em todas as etapas do certame. 
§ 4o O pregão, na forma eletrônica ,será conduzido pelo 

órgão ou entidade promotora da licitação, com apoio técnico 
e operacional da Secretaria de Logística e Tecnologia da 
Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento e 
Gestão, que atuará como provedor do sistema eletrônico para 
os órgãos integrantes do Sistema de Serviços Gerais - SISG. 
§ 5o A Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação 
poderá ceder o uso do seu sistema eletrônico a órgão ou 
entidade dos Poderes da União, Estados, Distrito Federal e 
Municípios, mediante celebração de termo de adesão. 

Art. 3o Deverão ser previamente credenciados perante o 

provedor do sistema eletrônico a autoridade competente do 
órgão promotor da licitação, o pregoeiro, os membros da 
equipe de apoio e os licitantes que participam do pregão na 
forma eletrônica. 
§ 1o O credenciamento dar-se-á pela atribuição de chave de 

identificação e de senha, pessoal e intransferível, para acesso 
ao sistema eletrônico. 
§ 2o No caso de pregão promovido por órgão integrante do 

SISG, o credenciamento do licitante, bem assim a sua 
manutenção, dependerá de registro atualizado no Sistema de 
Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF. 
§ 3o A chave de identificação e a senha poderão ser utilizadas 

em qualquer pregão na forma eletrônica, salvo quando 
cancelada por solicitação do credenciado ou em virtude de 
seu descadastramento perante o SICAF. 

§ 4o A perda da senha ou a quebra de sigilo deverá ser 
comunicada imediatamente ao provedor do sistema, para 
imediato bloqueio de acesso. 
§ 5o O uso da senha de acesso pelo licitante é de sua 

responsabilidade exclusiva, incluindo qualquer transação 
efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo 
ao provedor do sistema ou ao órgão promotor da licitação 
responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso 
indevido da senha, ainda que por terceiros. 
§ 6o O credenciamento junto ao provedor do sistema implica 

a responsabilidade legal do licitante e a presunção de sua 
capacidade técnica para realização das transações inerentes 
ao pregão na forma eletrônica. 

Art. 4o Nas licitações para aquisição de bens e serviços 

comuns será obrigatória a modalidade pregão, sendo 
preferencial a utilização da sua forma eletrônica. 
§ 1o O pregão deve ser utilizado na forma eletrônica, salvo 

nos casos de comprovada inviabilidade, a ser justificada pela 
autoridade competente. 
§ 2o Na hipótese de aquisições por dispensa de licitação, 
fundamentadas no inciso II do art. 24 da Lei no 8.666, de 21 
de junho de 1993, as unidades gestoras integrantes do SISG 
deverão adotar, preferencialmente, o sistema de cotação 
eletrônica, conforme disposto na legislação vigente. 

Art. 5o A licitação na modalidade de pregão é condicionada 

aos princípios básicos da legalidade, impessoalidade, 
moralidade, igualdade, publicidade, eficiência, probidade 
administrativa, vinculação ao instrumento convocatório e do 
julgamento objetivo, bem como aos princípios correlatos da 
razoabilidade, competitividade e proporcionalidade. 
Parágrafo único.  As normas disciplinadoras da licitação 
serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa 
entre os interessados, desde que não comprometam o 
interesse da administração, o princípio da isonomia, a 
finalidade e a segurança da contratação. 

Art. 6o A licitação na modalidade de pregão, na forma 

eletrônica, não se aplica às contratações de obras de 
engenharia, bem como às locações imobiliárias e alienações 
em geral. 

Art. 7o Os participantes de licitação na modalidade de 

pregão, na forma eletrônica, têm direito público subjetivo à fiel 
observância do procedimento estabelecido neste Decreto, 
podendo qualquer interessado acompanhar o seu 
desenvolvimento em tempo real, por meio da internet. 

Art. 8o À autoridade competente, de acordo com as 

atribuições previstas no regimento ou estatuto do órgão ou da 
entidade, cabe: 
I - designar e solicitar, junto ao provedor do sistema, o 

credenciamento do pregoeiro e dos componentes da equipe 
de apoio; 
II - indicar o provedor do sistema; 
III - determinar a abertura do processo licitatório; 
IV - decidir os recursos contra atos do pregoeiro quando este 

mantiver sua decisão; 
V - adjudicar o objeto da licitação, quando houver recurso; 
VI - homologar o resultado da licitação; e 
VII - celebrar o contrato. 

Art. 9o Na fase preparatória do pregão, na forma eletrônica, 

será observado o seguinte: 
I - elaboração de termo de referência pelo órgão requisitante, 

com indicação do objeto de forma precisa, suficiente e clara, 
vedadas especificações que, por excessivas, irrelevantes ou 
desnecessárias, limitem ou frustrem a competição ou sua 
realização; 
II - aprovação do termo de referência pela autoridade 
competente; 
III - apresentação de justificativa da necessidade da 

contratação; 
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IV - elaboração do edital, estabelecendo critérios de 

aceitação das propostas; 
V - definição das exigências de habilitação, das sanções 

aplicáveis, inclusive no que se refere aos prazos e às 
condições que, pelas suas particularidades, sejam 
consideradas relevantes para a celebração e execução do 
contrato e o atendimento das necessidades da administração; 
e 
VI - designação do pregoeiro e de sua equipe de apoio. 
§ 1o A autoridade competente motivará os atos especificados 
nos incisos II e III, indicando os elementos técnicos 
fundamentais que o apóiam, bem como quanto aos 
elementos contidos no orçamento estimativo e no 
cronograma físico-financeiro de desembolso, se for o caso, 
elaborados pela administração. 
§ 2o O termo de referência é o documento que deverá conter 

elementos capazes de propiciar avaliação do custo pela 
administração diante de orçamento detalhado, definição dos 
métodos, estratégia de suprimento, valor estimado em 
planilhas de acordo com o preço de mercado, cronograma 
físico-financeiro, se for o caso, critério de aceitação do objeto, 
deveres do contratado e do contratante, procedimentos de 
fiscalização e gerenciamento do contrato, prazo de execução 
e sanções, de forma clara, concisa e objetiva. 

Art. 10.  As designações do pregoeiro e da equipe de apoio 

devem recair nos servidores do órgão ou entidade promotora 
da licitação, ou de órgão ou entidade integrante do SISG. 
§ 1o A equipe de apoio deverá ser integrada, em sua maioria, 

por servidores ocupantes de cargo efetivo ou emprego da 
administração pública, pertencentes, preferencialmente, ao 
quadro permanente do órgão ou entidade promotora da 
licitação. 
§ 2o No âmbito do Ministério da Defesa, as funções de 
pregoeiro e de membro da equipe de apoio poderão ser 
desempenhadas por militares. 
§ 3o A designação do pregoeiro, a critério da autoridade 

competente, poderá ocorrer para período de um ano, 
admitindo-se reconduções, ou para licitação específica. 
§ 4o Somente poderá exercer a função de pregoeiro o 

servidor ou o militar que reúna qualificação profissional e perfil 
adequados, aferidos pela autoridade competente. 

Art. 11.  Caberá ao pregoeiro, em especial: 

I - coordenar o processo licitatório; 
II - receber, examinar e decidir as impugnações e consultas 

ao edital, apoiado pelo setor responsável pela sua 
elaboração; 
III - conduzir a sessão pública na internet; 
IV - verificar a conformidade da proposta com os requisitos 

estabelecidos no instrumento convocatório; 
V - dirigir a etapa de lances; 
VI - verificar e julgar as condições de habilitação; 
VII - receber, examinar e decidir os recursos, encaminhando 

à autoridade competente quando mantiver sua decisão; 
VIII - indicar o vencedor do certame; 
IX - adjudicar o objeto, quando não houver recurso; 
X - conduzir os trabalhos da equipe de apoio; e 
XI - encaminhar o processo devidamente instruído à 

autoridade superior e propor a homologação. 

Art. 12.  Caberá à equipe de apoio, dentre outras 

atribuições, auxiliar o pregoeiro em todas as fases do 
processo licitatório. 

Art. 13.  Caberá ao licitante interessado em participar do 

pregão, na forma eletrônica: 
I - credenciar-se no SICAF para certames promovidos por 

órgãos da administração pública federal direta, autárquica e 
fundacional, e de órgão ou entidade dos demais Poderes, no 
âmbito da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, que 
tenham celebrado termo de adesão; 
II - remeter, no prazo estabelecido, exclusivamente por meio 
eletrônico, via internet, a proposta e, quando for o caso, seus 
anexos; 
III - responsabilizar-se formalmente pelas transações 

efetuadas em seu nome, assumindo como firmes e 

verdadeiras suas propostas e lances, inclusive os atos 
praticados diretamente ou por seu representante, não 
cabendo ao provedor do sistema ou ao órgão promotor da 
licitação responsabilidade por eventuais danos decorrentes 
de uso indevido da senha, ainda que por terceiros; 
IV - acompanhar as operações no sistema eletrônico durante 
o processo licitatório, responsabilizando-se pelo ônus 
decorrente da perda de negócios diante da inobservância de 
quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua 
desconexão; 
V - comunicar imediatamente ao provedor do sistema 

qualquer acontecimento que possa comprometer o sigilo ou a 
inviabilidade do uso da senha, para imediato bloqueio de 
acesso; 
VI - utilizar-se da chave de identificação e da senha de 

acesso para participar do pregão na forma eletrônica; e 
VII - solicitar o cancelamento da chave de identificação ou da 

senha de acesso por interesse próprio. 
Parágrafo único.  O fornecedor descredenciado no SICAF 

terá sua chave de identificação e senha suspensas 
automaticamente. 

Art. 14.  Para habilitação dos licitantes, será exigida, 

exclusivamente, a documentação relativa: 
I - à habilitação jurídica; 
II - à qualificação técnica; 
III - à qualificação econômico-financeira; 
IV - à regularidade fiscal com a Fazenda Nacional, o sistema 

da seguridade social e o Fundo de Garantia do Tempo de 
Serviço - FGTS; 
V - à regularidade fiscal perante as Fazendas Estaduais e 

Municipais, quando for o caso; e 
VI - ao cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7o da 

Constituição e no inciso XVIII do art. 78 da Lei no 8.666, de 
1993. 
Parágrafo único.  A documentação exigida para atender ao 

disposto nos incisos I, III, IV e V deste artigo poderá ser 
substituída pelo registro cadastral no SICAF ou, em se 
tratando de órgão ou entidade não abrangida pelo referido 
Sistema, por certificado de registro cadastral que atenda aos 
requisitos previstos na legislação geral. 

Art. 15.  Quando permitida a participação de empresas 

estrangeiras na licitação, as exigências de habilitação serão 
atendidas mediante documentos equivalentes, autenticados 
pelos respectivos consulados ou embaixadas e traduzidos por 
tradutor juramentado no Brasil. 

Art. 16.  Quando permitida a participação de consórcio de 

empresas, serão exigidos: 
I - comprovação da existência de compromisso público ou 

particular de constituição de consórcio, com indicação da 
empresa-líder, que deverá atender às condições de liderança 
estipuladas no edital e será a representante das consorciadas 
perante a União; 
II - apresentação da documentação de habilitação 

especificada no instrumento convocatório por empresa 
consorciada; 
III - comprovação da capacidade técnica do consórcio pelo 

somatório dos quantitativos de cada consorciado, na forma 
estabelecida no edital; 
IV - demonstração, por empresa consorciada, do 

atendimento aos índices contábeis definidos no edital, para 
fins de qualificação econômico-financeira; 
V - responsabilidade solidária das empresas consorciadas 
pelas obrigações do consórcio, nas fases de licitação e 
durante a vigência do contrato; 
VI - obrigatoriedade de liderança por empresa brasileira no 

consórcio formado por empresas brasileiras e estrangeiras, 
observado o disposto no inciso I; e 
VII - constituição e registro do consórcio antes da celebração 

do contrato. 
Parágrafo único.  Fica impedida a participação de empresa 
consorciada, na mesma licitação, por intermédio de mais de 
um consórcio ou isoladamente. 
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Art. 17.  A fase externa do pregão, na forma eletrônica, será 

iniciada com a convocação dos interessados por meio de 
publicação de aviso, observados os valores estimados para 
contratação e os meios de divulgação a seguir indicados: 
I - até R$ 650.000,00 (seiscentos e cinqüenta mil reais): 
a) Diário Oficial da União; e 
b) meio eletrônico, na internet; 
II - acima de R$ 650.000,00 (seiscentos e cinqüenta mil reais) 

até R$ 1.300.000,00 (um milhão e trezentos mil reais): 
a) Diário Oficial da União; 
b) meio eletrônico, na internet; e 
c) jornal de grande circulação local; 
III - superiores a R$ 1.300.000,00 (um milhão e trezentos mil 
reais): 
a) Diário Oficial da União; 
b) meio eletrônico, na internet; e 
c) jornal de grande circulação regional ou nacional. 
§ 1o Os órgãos ou entidades integrantes do SISG e os que 

aderirem ao sistema do Governo Federal disponibilizarão a 
íntegra do edital, em meio eletrônico, no Portal de Compras 
do Governo Federal - COMPRASNET, sítio 
www.comprasnet.gov.br. 
§ 2o O aviso do edital conterá a definição precisa, suficiente e 

clara do objeto, a indicação dos locais, dias e horários em que 
poderá ser lida ou obtida a íntegra do edital, bem como o 
endereço eletrônico onde ocorrerá a sessão pública, a data e 
hora de sua realização e a indicação de que o pregão, na 
forma eletrônica, será realizado por meio da internet. 
§ 3o A publicação referida neste artigo poderá ser feita em 
sítios oficiais da administração pública, na internet, desde que 
certificado digitalmente por autoridade certificadora 
credenciada no âmbito da Infra-Estrutura de Chaves Públicas 
Brasileira - ICP-Brasil. 
§ 4o O prazo fixado para a apresentação das propostas, 

contado a partir da publicação do aviso, não será inferior a 
oito dias úteis. 
§ 5o Todos os horários estabelecidos no edital, no aviso e 
durante a sessão pública observarão, para todos os efeitos, o 
horário de Brasília, Distrito Federal, inclusive para contagem 
de tempo e registro no sistema eletrônico e na documentação 
relativa ao certame. 
§ 6o Na divulgação de pregão realizado para o sistema de 

registro de preços, independentemente do valor estimado, 
será adotado o disposto no inciso III. 

Art. 18.  Até dois dias úteis antes da data fixada para 

abertura da sessão pública, qualquer pessoa poderá 
impugnar o ato convocatório do pregão, na forma eletrônica. 
§ 1o Caberá ao pregoeiro, auxiliado pelo setor responsável 

pela elaboração do edital, decidir sobre a impugnação no 
prazo de até vinte e quatro horas. 
§ 2o Acolhida a impugnação contra o ato convocatório, será 
definida e publicada nova data para realização do certame. 

Art. 19.  Os pedidos de esclarecimentos referentes ao 

processo licitatório deverão ser enviados ao pregoeiro, até 
três dias úteis anteriores à data fixada para abertura da 
sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico via 
internet, no endereço indicado no edital. 

Art. 20.  Qualquer modificação no edital exige divulgação 

pelo mesmo instrumento de publicação em que se deu o texto 
original, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, 
exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar 
a formulação das propostas. 

Art. 21.  Após a divulgação do edital no endereço eletrônico, 

os licitantes deverão encaminhar proposta com a descrição 
do objeto ofertado e o preço e, se for o caso, o respectivo 
anexo, até a data e hora marcadas para abertura da sessão, 
exclusivamente por meio do sistema eletrônico, quando, 
então, encerrar-se-á, automaticamente, a fase de 
recebimento de propostas. 
§ 1o A participação no pregão eletrônico dar-se-á pela 

utilização da senha privativa do licitante. 

§ 2o Para participação no pregão eletrônico, o licitante deverá 

manifestar, em campo próprio do sistema eletrônico, que 
cumpre plenamente os requisitos de habilitação e que sua 
proposta está em conformidade com as exigências do 
instrumento convocatório. 
§ 3o A declaração falsa relativa ao cumprimento dos 

requisitos de habilitação e proposta sujeitará o licitante às 
sanções previstas neste Decreto. 
§ 4o Até a abertura da sessão, os licitantes poderão retirar ou 

substituir a proposta anteriormente apresentada. 

Art. 22.  A partir do horário previsto no edital, a sessão 

pública na internet será aberta por comando do pregoeiro com 
a utilização de sua chave de acesso e senha. 
§ 1o Os licitantes poderão participar da sessão pública na 

internet, devendo utilizar sua chave de acesso e senha. 
§ 2o O pregoeiro verificará as propostas apresentadas, 

desclassificando aquelas que não estejam em conformidade 
com os requisitos estabelecidos no edital. 
§ 3o A desclassificação de proposta será sempre 

fundamentada e registrada no sistema, com 
acompanhamento em tempo real por todos os participantes. 
§ 4o As propostas contendo a descrição do objeto, valor e 

eventuais anexos estarão disponíveis na internet. 
§ 5o O sistema disponibilizará campo próprio para troca de 

mensagens entre o pregoeiro e os licitantes. 

Art. 23.  O sistema ordenará, automaticamente, as 

propostas classificadas pelo pregoeiro, sendo que somente 
estas participarão da fase de lance. 

Art. 24.  Classificadas as propostas, o pregoeiro dará início 

à fase competitiva, quando então os licitantes poderão 
encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema 
eletrônico. 
§ 1o No que se refere aos lances, o licitante será 

imediatamente informado do seu recebimento e do valor 
consignado no registro. 
§ 2o Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, 

observados o horário fixado para abertura da sessão e as 
regras estabelecidas no edital. 
§ 3o O licitante somente poderá oferecer lance inferior ao 

último por ele ofertado e registrado pelo sistema. 
§ 4o Não serão aceitos dois ou mais lances iguais, 

prevalecendo aquele que for recebido e registrado primeiro. 
§ 5o Durante a sessão pública, os licitantes serão informados, 

em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a 
identificação do licitante. 
§ 6o A etapa de lances da sessão pública será encerrada por 
decisão do pregoeiro. 
§ 7o O sistema eletrônico encaminhará aviso de fechamento 

iminente dos lances, após o que transcorrerá período de 
tempo de até trinta minutos, aleatoriamente determinado, 
findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de 
lances. 
§ 8o Após o encerramento da etapa de lances da sessão 

pública, o pregoeiro poderá encaminhar, pelo sistema 
eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado 
lance mais vantajoso, para que seja obtida melhor proposta, 
observado o critério de julgamento, não se admitindo negociar 
condições diferentes daquelas previstas no edital. 
§ 9o A negociação será realizada por meio do sistema, 

podendo ser acompanhada pelos demais licitantes. 
§ 10.  No caso de desconexão do pregoeiro, no decorrer da 

etapa de lances, se o sistema eletrônico permanecer 
acessível aos licitantes, os lances continuarão sendo 
recebidos, sem prejuízo dos atos realizados. 
§ 11.  Quando a desconexão do pregoeiro persistir por tempo 

superior a dez minutos, a sessão do pregão na forma 
eletrônica será suspensa e reiniciada somente após 
comunicação aos participantes, no endereço eletrônico 
utilizado para divulgação. 

Art. 25.  Encerrada a etapa de lances, o pregoeiro 

examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à 
compatibilidade do preço em relação ao estimado para 



 

98 
 

contratação e verificará a habilitação do licitante conforme 
disposições do edital. 
§ 1o A habilitação dos licitantes será verificada por meio do 

SICAF, nos documentos por ele abrangidos, quando dos 
procedimentos licitatórios realizados por órgãos integrantes 
do SISG ou por órgãos ou entidades que aderirem ao SICAF. 
§ 2o Os documentos exigidos para habilitação que não 

estejam contemplados no SICAF, inclusive quando houver 
necessidade de envio de anexos, deverão ser apresentados 
inclusive via fax, no prazo definido no edital, após solicitação 
do pregoeiro no sistema eletrônico. 
§ 3o Os documentos e anexos exigidos, quando remetidos via 

fax, deverão ser apresentados em original ou por cópia 
autenticada, nos prazos estabelecidos no edital. 
§ 4o Para fins de habilitação, a verificação pelo órgão 

promotor do certame nos sítios oficiais de órgãos e entidades 
emissores de certidões constitui meio legal de prova. 
§ 5o Se a proposta não for aceitável ou se o licitante não 
atender às exigências habilitatórias, o pregoeiro examinará a 
proposta subsequente e, assim sucessivamente, na ordem de 
classificação, até a apuração de uma proposta que atenda ao 
edital. 
§ 6o No caso de contratação de serviços comuns em que a 

legislação ou o edital exija apresentação de planilha de 
composição de preços, esta deverá ser encaminhada de 
imediato por meio eletrônico, com os respectivos valores 
readequados ao lance vencedor. 
§ 7o No pregão, na forma eletrônica, realizado para o sistema 

de registro de preços, quando a proposta do licitante 
vencedor não atender ao quantitativo total estimado para a 
contratação, respeitada a ordem de classificação, poderão 
ser convocados tantos licitantes quantos forem necessários 
para alcançar o total estimado, observado o preço da 
proposta vencedora. 
§ 8o Os demais procedimentos referentes ao sistema de 

registro de preços ficam submetidos à norma específica que 
regulamenta o art. 15 da Lei no 8.666, de 1993. 
§ 9o Constatado o atendimento às exigências fixadas no 
edital, o licitante será declarado vencedor. 

Art. 26.  Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá, 

durante a sessão pública, de forma imediata e motivada, em 
campo próprio do sistema, manifestar sua intenção de 
recorrer, quando lhe será concedido o prazo de três dias para 
apresentar as razões de recurso, ficando os demais licitantes, 
desde logo, intimados para, querendo, apresentarem contra-
razões em igual prazo, que começará a contar do término do 
prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata 
dos elementos indispensáveis à defesa dos seus interesses. 
§ 1o A falta de manifestação imediata e motivada do licitante 
quanto à intenção de recorrer, nos termos do caput, importará 
na decadência desse direito, ficando o pregoeiro autorizado a 
adjudicar o objeto ao licitante declarado vencedor. 
§ 2o O acolhimento de recurso importará na invalidação 

apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento. 
§ 3o No julgamento da habilitação e das propostas, o 

pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem a 
substância das propostas, dos documentos e sua validade 
jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em 
ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia 
para fins de habilitação e classificação. 

Art. 27.  Decididos os recursos e constatada a regularidade 

dos atos praticados, a autoridade competente adjudicará o 
objeto e homologará o procedimento licitatório. 
§ 1o Após a homologação referida no caput, o adjudicatário 

será convocado para assinar o contrato ou a ata de registro 
de preços no prazo definido no edital. 
§ 2o Na assinatura do contrato ou da ata de registro de 
preços, será exigida a comprovação das condições de 
habilitação consignadas no edital, as quais deverão ser 
mantidas pelo licitante durante a vigência do contrato ou da 
ata de registro de preços. 
§ 3o O vencedor da licitação que não fizer a comprovação 

referida no § 2o ou quando, injustificadamente, recusar-se a 

assinar o contrato ou a ata de registro de preços, poderá ser 
convocado outro licitante, desde que respeitada a ordem de 
classificação, para, após comprovados os requisitos 
habilitatórios e feita a negociação, assinar o contrato ou a ata 
de registro de preços, sem prejuízo das multas previstas em 
edital e no contrato e das demais cominações legais. 
§ 4o O prazo de validade das propostas será de sessenta 

dias, salvo disposição específica do edital. 

Art. 28.  Aquele que, convocado dentro do prazo de 

validade de sua proposta, não assinar o contrato ou ata de 
registro de preços, deixar de entregar documentação exigida 
no edital, apresentar documentação falsa, ensejar o 
retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a 
proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, 
comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou 
cometer fraude fiscal, garantido o direito à ampla defesa, 
ficará impedido de licitar e de contratar com a União, e será 
descredenciado no SICAF, pelo prazo de até cinco anos, sem 
prejuízo das multas previstas em edital e no contrato e das 
demais cominações legais. 
Parágrafo único.  As penalidades serão obrigatoriamente 
registradas no SICAF. 

Art. 29.  A autoridade competente para aprovação do 

procedimento licitatório somente poderá revogá-lo em face de 
razões de interesse público, por motivo de fato superveniente 
devidamente comprovado, pertinente e suficiente para 
justificar tal conduta, devendo anulá-lo por ilegalidade, de 
ofício ou por provocação de qualquer pessoa, mediante ato 
escrito e fundamentado. 
§ 1o A anulação do procedimento licitatório induz à do 

contrato ou da ata de registro de preços. 
§ 2o Os licitantes não terão direito à indenização em 
decorrência da anulação do procedimento licitatório, 
ressalvado o direito do contratado de boa-fé de ser ressarcido 
pelos encargos que tiver suportado no cumprimento do 
contrato. 

Art. 30.  O processo licitatório será instruído com os 

seguintes documentos: 
I - justificativa da contratação; 
II - termo de referência; 
III - planilhas de custo, quando for o caso; 
IV - previsão de recursos orçamentários, com a indicação das 
respectivas rubricas; 
V - autorização de abertura da licitação; 
VI - designação do pregoeiro e equipe de apoio; 
VII - edital e respectivos anexos, quando for o caso; 
VIII - minuta do termo do contrato ou instrumento equivalente, 

ou minuta da ata de registro de preços, conforme o caso; 
IX - parecer jurídico; 
X - documentação exigida para a habilitação; 
XI - ata contendo os seguintes registros: 
a) licitantes participantes; 
b) propostas apresentadas; 
c) lances ofertados na ordem de classificação; 
d) aceitabilidade da proposta de preço; 
e) habilitação; e 
f) recursos interpostos, respectivas análises e decisões; 
XII - comprovantes das publicações: 
a) do aviso do edital; 
b) do resultado da licitação; 
c) do extrato do contrato; e 
d) dos demais atos em que seja exigida a publicidade, 
conforme o caso. 
§ 1o O processo licitatório poderá ser realizado por meio de 

sistema eletrônico, sendo que os atos e documentos referidos 
neste artigo constantes dos arquivos e registros digitais serão 
válidos para todos os efeitos legais, inclusive para 
comprovação e prestação de contas. 
§ 2o Os arquivos e registros digitais, relativos ao processo 

licitatório, deverão permanecer à disposição das auditorias 
internas e externas. 
§ 3o A ata será disponibilizada na internet para acesso livre, 

imediatamente após o encerramento da sessão pública. 
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Art. 31.  O Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão 

estabelecerá instruções complementares ao disposto neste 
Decreto. 

Art. 32.  Este Decreto entra em vigor em 1o de julho de 

2005. 

Art. 33.  Fica revogado o Decreto no 3.697, de 21 de 

dezembro de 2000. 
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FONTE: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-
2014/2013/Decreto/D7892.htm 

 
  
Regulamenta o Sistema de Registro de Preços previsto no 
art. 15 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993. 
 
 
A PRESIDENTA DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que 
lhe confere o art. 84, caput, inciso IV, da Constituição, e tendo 
em vista o disposto no art. 15 da Lei nº 8.666, de 21 de junho 
de 1993, e no art. 11 da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, 
 
DECRETA: 
 

CAPÍTULO I 
DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

Art. 1º As contratações de serviços e a aquisição de bens, 

quando efetuadas pelo Sistema de Registro de Preços - SRP, 
no âmbito da administração pública federal direta, autárquica 
e fundacional, fundos especiais, empresas públicas, 
sociedades de economia mista e demais entidades 
controladas, direta ou indiretamente pela União, obedecerão 
ao disposto neste Decreto. 

Art. 2º Para os efeitos deste Decreto, são adotadas as 

seguintes definições: 
I - Sistema de Registro de Preços - conjunto de 
procedimentos para registro formal de preços relativos à 
prestação de serviços e aquisição de bens, para contratações 
futuras; 
II - ata de registro de preços - documento vinculativo, 
obrigacional, com característica de compromisso para futura 
contratação, em que se registram os preços, fornecedores, 
órgãos participantes e condições a serem praticadas, 
conforme as disposições contidas no instrumento 
convocatório e propostas apresentadas; 
III - órgão gerenciador - órgão ou entidade da administração 

pública federal responsável pela condução do conjunto de 
procedimentos para registro de preços e gerenciamento da 
ata de registro de preços dele decorrente; 
IV - órgão participante - órgão ou entidade da administração 

pública que participa dos procedimentos iniciais do Sistema 
de Registro de Preços e integra a ata de registro de preços;   
V - órgão não participante - órgão ou entidade da 

administração pública que, não tendo participado dos 
procedimentos iniciais da licitação, atendidos os requisitos 
desta norma, faz adesão à ata de registro de preços. 
VI - compra nacional - compra ou contratação de bens e 

serviços, em que o órgão gerenciador conduz os 
procedimentos para registro de preços destinado à execução 
descentralizada de programa ou projeto federal, mediante 
prévia indicação da demanda pelos entes federados 
beneficiados; e  
VII - órgão participante de compra nacional - órgão ou 
entidade da administração pública que, em razão de 
participação em programa ou projeto federal, é contemplado 
no registro de preços independente de manifestação formal.     

Art. 3º O Sistema de Registro de Preços poderá ser adotado 

nas seguintes hipóteses: 
I - quando, pelas características do bem ou serviço, houver 

necessidade de contratações frequentes; 

II - quando for conveniente a aquisição de bens com previsão 
de entregas parceladas ou contratação de serviços 
remunerados por unidade de medida ou em regime de tarefa; 
III - quando for conveniente a aquisição de bens ou a 

contratação de serviços para atendimento a mais de um 
órgão ou entidade, ou a programas de governo; ou 
IV - quando, pela natureza do objeto, não for possível definir 

previamente o quantitativo a ser demandado pela 
Administração. 
 

CAPÍTULO II 
DA INTENÇÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS 

 

Art. 4º Fica instituído o procedimento de Intenção de 

Registro de Preços - IRP, a ser operacionalizado por módulo 
do Sistema de Administração e Serviços Gerais - SIASG, que 
deverá ser utilizado pelos órgãos e entidades integrantes do 
Sistema de Serviços Gerais - SISG, para registro e divulgação 
dos itens a serem licitados e para a realização dos atos 
previstos nos incisos II e V do caput do art. 5º e dos atos 
previstos no inciso II e caput do art. 6º. 
§ 1º A divulgação da intenção de registro de preços poderá 

ser dispensada, de forma justificada pelo órgão gerenciador.   
§ 2º O Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão 
editará norma complementar para regulamentar o disposto 
neste artigo. 
§ 3º Caberá ao órgão gerenciador da Intenção de Registro de 

Preços - IRP:  
I - estabelecer, quando for o caso, o número máximo de 

participantes na IRP em conformidade com sua capacidade 
de gerenciamento;   
II - aceitar ou recusar, justificadamente, os quantitativos 
considerados ínfimos ou a inclusão de novos itens; e   
III - deliberar quanto à inclusão posterior de participantes que 

não manifestaram interesse durante o período de divulgação 
da IRP.   
§ 4º Os procedimentos constantes dos incisos II e III do § 

3º serão efetivados antes da elaboração do edital e de seus 
anexos.   
§ 5º Para receber informações a respeito das IRPs 
disponíveis no Portal de Compras do Governo Federal, os 
órgãos e entidades integrantes do SISG se cadastrarão no 
módulo IRP e inserirão a linha de fornecimento e de serviços 
de seu interesse.  
§ 6º É facultado aos órgãos e entidades integrantes do SISG, 

antes de iniciar um processo licitatório, consultar as IRPs em 
andamento e deliberar a respeito da conveniência de sua 
participação.  
 

CAPÍTULO III 
DAS COMPETÊNCIAS DO ÓRGÃO GERENCIADOR 

 

Art. 5º Caberá ao órgão gerenciador a prática de todos os 

atos de controle e administração do Sistema de Registro de 
Preços, e ainda o seguinte: 
I - registrar sua intenção de registro de preços no Portal de 

Compras do Governo federal; 
II - consolidar informações relativas à estimativa individual e 
total de consumo, promovendo a adequação dos respectivos 
termos de referência ou projetos básicos encaminhados para 
atender aos requisitos de padronização e racionalização; 
III - promover atos necessários à instrução processual para a 
realização do procedimento licitatório; 
IV - realizar pesquisa de mercado para identificação do valor 

estimado da licitação e, consolidar os dados das pesquisas 
de mercado realizadas pelos órgãos e entidades 
participantes, inclusive nas hipóteses previstas nos §§ 2º e 
3º do art. 6º deste Decreto;   
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V - confirmar junto aos órgãos participantes a sua 

concordância com o objeto a ser licitado, inclusive quanto aos 
quantitativos e termo de referência ou projeto básico; 
VI - realizar o procedimento licitatório; 
VII - gerenciar a ata de registro de preços; 
VIII - conduzir eventuais renegociações dos preços 

registrados; 
IX - aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditório, as 

penalidades decorrentes de infrações no procedimento 
licitatório; e 
X - aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditório, as 

penalidades decorrentes do descumprimento do pactuado na 
ata de registro de preços ou do descumprimento das 
obrigações contratuais, em relação às suas próprias 
contratações. 
XI - autorizar, excepcional e justificadamente, a prorrogação 

do prazo previsto no § 6º do art. 22 deste Decreto, respeitado 
o prazo de vigência da ata, quando solicitada pelo órgão não 
participante.   
§ 1º A ata de registro de preços, disponibilizada no Portal de 

Compras do Governo federal, poderá ser assinada por 
certificação digital. 
§ 2º O órgão gerenciador poderá solicitar auxílio técnico aos 

órgãos participantes para execução das atividades previstas 
nos incisos III, IV e VI do caput. 
 

CAPÍTULO IV 
DAS COMPETÊNCIAS DO ÓRGÃO PARTICIPANTE 

 

Art. 6º  O órgão participante será responsável pela 

manifestação de interesse em participar do registro de 
preços, providenciando o encaminhamento ao órgão 
gerenciador de sua estimativa de consumo, local de entrega 
e, quando couber, cronograma de contratação e respectivas 
especificações ou termo de referência ou projeto básico, nos 
termos da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e da Lei 
nº 10.520, de 17 de julho de 2002, adequado ao registro de 
preços do qual pretende fazer parte, devendo ainda: 
I - garantir que os atos relativos a sua inclusão no registro de 

preços estejam formalizados e aprovados pela autoridade 
competente; 
II - manifestar, junto ao órgão gerenciador, mediante a 

utilização da Intenção de Registro de Preços, sua 
concordância com o objeto a ser licitado, antes da realização 
do procedimento licitatório; e 
III - tomar conhecimento da ata de registros de preços, 

inclusive de eventuais alterações, para o correto cumprimento 
de suas disposições. 
§ 1º Cabe ao órgão participante aplicar, garantida a ampla 
defesa e o contraditório, as penalidades decorrentes do 
descumprimento do pactuado na ata de registro de preços ou 
do descumprimento das obrigações contratuais, em relação 
às suas próprias contratações, informando as ocorrências ao 
órgão gerenciador.   
§ 2º No caso de compra nacional, o órgão gerenciador 

promoverá a divulgação da ação, a pesquisa de mercado e a 
consolidação da demanda dos órgãos e entidades da 
administração direta e indireta da União, dos Estados, do 
Distrito Federal e dos Municípios. 
§ 3º Na hipótese prevista no § 2º, comprovada a 
vantajosidade, fica facultado aos órgãos ou entidades 
participantes de compra nacional a execução da ata de 
registro de preços vinculada ao programa ou projeto federal. 
§ 4º Os entes federados participantes de compra nacional 
poderão utilizar recursos de transferências legais ou 
voluntárias da União, vinculados aos processos ou projetos 
objeto de descentralização e de recursos próprios para suas 
demandas de aquisição no âmbito da ata de registro de 
preços de compra nacional.   
§ 5º Caso o órgão gerenciador aceite a inclusão de novos 

itens, o órgão participante demandante elaborará sua 
especificação ou termo de referência ou projeto básico, 

conforme o caso, e a pesquisa de mercado, observado o 
disposto no art. 6º.   
§ 6º Caso o órgão gerenciador aceite a inclusão de novas 
localidades para entrega do bem ou execução do serviço, o 
órgão participante responsável pela demanda elaborará, 
ressalvada a hipótese prevista no § 2º, pesquisa de mercado 
que contemple a variação de custos locais ou regionais.  
 

CAPÍTULO V 
DA LICITAÇÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS 

 

Art. 7º A licitação para registro de preços será realizada na 

modalidade de concorrência, do tipo menor preço, nos termos 
da Lei nº 8.666, de 1993, ou na modalidade de pregão, nos 
termos da Lei nº 10.520, de 2002, e será precedida de ampla 
pesquisa de mercado.  
§ 1º O julgamento por técnica e preço, na modalidade 
concorrência, poderá ser excepcionalmente adotado, a 
critério do órgão gerenciador e mediante despacho 
fundamentado da autoridade máxima do órgão ou entidade.   
§ 2º Na licitação para registro de preços não é necessário 
indicar a dotação orçamentária, que somente será exigida 
para a formalização do contrato ou outro instrumento hábil. 

Art. 8º O órgão gerenciador poderá dividir a quantidade total 

do item em lotes, quando técnica e economicamente viável, 
para possibilitar maior competitividade, observada a 
quantidade mínima, o prazo e o local de entrega ou de 
prestação dos serviços. 
§ 1º No caso de serviços, a divisão considerará a unidade de 

medida adotada para aferição dos produtos e resultados, e 
será observada a demanda específica de cada órgão ou 
entidade participante do certame.   
§ 2º Na situação prevista no § 1º, deverá ser evitada a 

contratação, em um mesmo órgão ou entidade, de mais de 
uma empresa para a execução de um mesmo serviço, em 
uma mesma localidade, para assegurar a responsabilidade 
contratual e o princípio da padronização. 

Art. 9º O edital de licitação para registro de preços observará 

o disposto nas Leis nº 8.666, de 1993, e nº 10.520, de 2002, 
e contemplará, no mínimo: 
I - a especificação ou descrição do objeto, que explicitará o 

conjunto de elementos necessários e suficientes, com nível 
de precisão adequado para a caracterização do bem ou 
serviço, inclusive definindo as respectivas unidades de 
medida usualmente adotadas; 
II - estimativa de quantidades a serem adquiridas pelo órgão 
gerenciador e órgãos participantes; 
III - estimativa de quantidades a serem adquiridas por órgãos 

não participantes, observado o disposto no § 4º do art. 22, no 
caso de o órgão gerenciador admitir adesões; 
IV - quantidade mínima de unidades a ser cotada, por item, 

no caso de bens; 
V - condições quanto ao local, prazo de entrega, forma de 

pagamento, e nos casos de serviços, quando cabível, 
frequência, periodicidade, características do pessoal, 
materiais e equipamentos a serem utilizados, procedimentos, 
cuidados, deveres, disciplina e controles a serem adotados; 
VI - prazo de validade do registro de preço, observado o 
disposto no caput do art. 12; 
VII - órgãos e entidades participantes do registro de preço; 
VIII - modelos de planilhas de custo e minutas de contratos, 

quando cabível; 
IX - penalidades por descumprimento das condições; 
X - minuta da ata de registro de preços como anexo; e 
XI - realização periódica de pesquisa de mercado para 

comprovação da vantajosidade. 
§ 1º O edital poderá admitir, como critério de julgamento, o 

menor preço aferido pela oferta de desconto sobre tabela de 
preços praticados no mercado, desde que tecnicamente 
justificado. 
§ 2º Quando o edital previr o fornecimento de bens ou 

prestação de serviços em locais diferentes, é facultada a 
exigência de apresentação de proposta diferenciada por 
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região, de modo que aos preços sejam acrescidos custos 
variáveis por região. 
§ 3º A estimativa a que se refere o inciso III do caput não será 

considerada para fins de qualificação técnica e qualificação 
econômico-financeira na habilitação do licitante. 
§ 4º O exame e a aprovação das minutas do instrumento 
convocatório e do contrato serão efetuados exclusivamente 
pela assessoria jurídica do órgão gerenciador.    

Art. 10.  Após o encerramento da etapa competitiva, os 

licitantes poderão reduzir seus preços ao valor da proposta 
do licitante mais bem classificado. 
Parágrafo único.  A apresentação de novas propostas na 

forma do caput não prejudicará o resultado do certame em 
relação ao licitante mais bem classificado. 
 

CAPÍTULO VI 
DO REGISTRO DE PREÇOS E DA VALIDADE DA ATA 

 

Art. 11.  Após a homologação da licitação, o registro de 

preços observará, entre outras, as seguintes condições: 
I - serão registrados na ata de registro de preços os preços e 

quantitativos do licitante mais bem classificado durante a fase 
competitiva;   
II - será incluído, na respectiva ata na forma de anexo, o 
registro dos licitantes que aceitarem cotar os bens ou serviços 
com preços iguais aos do licitante vencedor na sequência da 
classificação do certame, excluído o percentual referente à 
margem de preferência, quando o objeto não atender aos 
requisitos previstos no art. 3º da Lei nº 8.666, de 1993;    
III - o preço registrado com indicação dos fornecedores será 

divulgado no Portal de Compras do Governo Federal e ficará 
disponibilizado durante a vigência da ata de registro de 
preços; e   
IV - a ordem de classificação dos licitantes registrados na ata 

deverá ser respeitada nas contratações.   
§ 1º O registro a que se refere o inciso II do caput tem por 
objetivo a formação de cadastro de reserva no caso de 
impossibilidade de atendimento pelo primeiro colocado da 
ata, nas hipóteses previstas nos arts. 20 e 21. 
§ 2º Se houver mais de um licitante na situação de que trata 
o inciso II do caput, serão classificados segundo a ordem da 
última proposta apresentada durante a fase competitiva.    
§ 3º A habilitação dos fornecedores que comporão o cadastro 
de reserva a que se refere o inciso II do caput será efetuada, 
na hipótese prevista no parágrafo único do art. 13 e quando 
houver necessidade de contratação de fornecedor 
remanescente, nas hipóteses previstas nos arts. 20 e  
§ 4º O anexo que trata o inciso II do caput consiste na ata de 

realização da sessão pública do pregão ou da concorrência, 
que conterá a informação dos licitantes que aceitarem cotar 
os bens ou serviços com preços iguais ao do licitante 
vencedor do certame.  

Art. 12.  O prazo de validade da ata de registro de preços 

não será superior a doze meses, incluídas eventuais 
prorrogações, conforme o inciso III do § 3º do art. 15 da Lei 
nº 8.666, de 1993. 
§ 1º É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados 

pela ata de registro de preços, inclusive o acréscimo de que 
trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993. 
§ 2º A vigência dos contratos decorrentes do Sistema de 

Registro de Preços será definida nos instrumentos 
convocatórios, observado o disposto no art. 57 da Lei 
nº 8.666, de 1993. 
§ 3º Os contratos decorrentes do Sistema de Registro de 

Preços poderão ser alterados, observado o disposto no art. 
65 da Lei nº 8.666, de 1993. 
§ 4º O contrato decorrente do Sistema de Registro de 

Preços  deverá ser assinado no prazo de validade da ata de 
registro de preços. 
 

CAPÍTULO VII 
DA ASSINATURA DA ATA E DA CONTRATAÇÃO COM 

FORNECEDORES REGISTRADOS 

 

Art. 13.  Homologado o resultado da licitação, o fornecedor 

mais bem classificado será convocado para assinar a ata de 
registro de preços, no prazo e nas condições estabelecidos 
no instrumento convocatório, podendo o prazo ser prorrogado 
uma vez, por igual período, quando solicitado pelo fornecedor 
e desde que ocorra motivo justificado aceito pela 
administração.  
Parágrafo único.  É facultado à administração, quando o 
convocado não assinar a ata de registro de preços no prazo 
e condições estabelecidos, convocar os licitantes 
remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em 
igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro 
classificado. 

Art. 14.  A ata de registro de preços implicará compromisso 

de fornecimento nas condições estabelecidas, após 
cumpridos os requisitos de publicidade. 
Parágrafo único.  A recusa injustificada de fornecedor 

classificado em assinar a ata, dentro do prazo estabelecido 
neste artigo, ensejará a aplicação das penalidades 
legalmente estabelecidas. 

Art. 15.  A contratação com os fornecedores registrados 

será formalizada pelo órgão interessado por intermédio de 
instrumento contratual, emissão de nota de empenho de 
despesa, autorização de compra ou outro instrumento hábil, 
conforme o art. 62 da Lei nº 8.666, de 1993. 

Art. 16.  A existência de preços registrados não obriga a 

administração a contratar, facultando-se a realização de 
licitação específica para a aquisição pretendida, assegurada 
preferência ao fornecedor registrado em igualdade de 
condições. 
 

CAPÍTULO VIII 
DA REVISÃO E DO CANCELAMENTO DOS PREÇOS 

REGISTRADOS 

 

Art. 17.  Os preços registrados poderão ser revistos em 

decorrência de eventual redução dos preços  praticados no 
mercado ou de fato que eleve o custo dos serviços ou bens 
registrados, cabendo ao órgão gerenciador promover 
as  negociações junto aos fornecedores, observadas as 
disposições contidas na alínea “d” do inciso II do caput do art. 
65 da Lei nº 8.666, de 1993. 

Art. 18.  Quando o preço registrado tornar-se superior ao 

preço praticado no mercado por motivo superveniente, o 
órgão gerenciador convocará os fornecedores para 
negociarem a redução dos preços aos valores praticados pelo 
mercado. 
§ 1º Os fornecedores que não aceitarem reduzir seus preços 

aos valores praticados pelo mercado serão liberados do 
compromisso assumido, sem aplicação de penalidade. 
§ 2º A ordem de classificação dos fornecedores que 

aceitarem reduzir seus preços aos valores de mercado 
observará a classificação original. 

Art. 19.  Quando o preço de mercado tornar-se superior aos 

preços registrados e o fornecedor não puder cumprir o 
compromisso, o órgão gerenciador poderá: 
I - liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a 

comunicação ocorra antes do pedido de fornecimento, e sem 
aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos 
motivos e comprovantes apresentados; e 
II - convocar os demais fornecedores para assegurar igual 

oportunidade de negociação. 
Parágrafo único.  Não havendo êxito nas negociações, o 

órgão gerenciador deverá proceder à revogação da ata de 
registro de preços, adotando as medidas cabíveis para 
obtenção da contratação mais vantajosa. 

Art. 20.  O registro do fornecedor será cancelado quando: 

I - descumprir as condições da ata de registro de preços; 
II - não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente 

no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa 
aceitável; 
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III - não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese 

deste se tornar superior àqueles praticados no mercado; ou 
IV - sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do 
art. 87 da Lei nº 8.666, de 1993, ou no art. 7º da Lei nº 10.520, 
de 2002. 
Parágrafo único.  O cancelamento de registros nas 

hipóteses previstas nos incisos I, II e IV do caput será 
formalizado por despacho do órgão gerenciador, assegurado 
o contraditório e a ampla defesa. 

Art. 21.  O cancelamento do registro de preços poderá 

ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou 
força maior, que prejudique o cumprimento da ata, 
devidamente comprovados e justificados: 
I - por razão de interesse público; ou 
II - a pedido do fornecedor.  

 
CAPÍTULO IX 

DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
POR ÓRGÃO OU ENTIDADES NÃO PARTICIPANTES 

 

Art. 22.  Desde que devidamente justificada a vantagem, a 

ata de registro de preços, durante sua vigência, poderá ser 
utilizada por qualquer órgão ou entidade da administração 
pública federal que não tenha participado do certame 
licitatório, mediante anuência do órgão gerenciador.  
§ 1º Os órgãos e entidades que não participaram do registro 

de preços, quando desejarem fazer uso da ata de registro de 
preços, deverão consultar o órgão gerenciador da ata para 
manifestação sobre a possibilidade de adesão.  
§ 2º Caberá ao fornecedor beneficiário da ata de registro de 

preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar 
pela aceitação ou não do fornecimento decorrente de adesão, 
desde que não prejudique as obrigações presentes e futuras 
decorrentes da ata, assumidas com o órgão gerenciador e 
órgãos participantes. 
§ 3º As aquisições ou contratações adicionais a que se refere 
este artigo não poderão exceder, por órgão ou entidade, a 
cem por cento dos quantitativos dos itens do instrumento 
convocatório e registrados na ata de registro de preços para 
o órgão gerenciador e órgãos participantes.  
§ 4º O instrumento convocatório deverá prever que o 

quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de 
preços não poderá exceder, na totalidade, ao quíntuplo do 
quantitativo de cada item registrado na ata de registro de 
preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes, 
independente do número de órgãos não participantes que 
aderirem.  
§ 5º (Revogado pelo Decreto nº 8.250, de 2.014) 
§ 6º Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não 

participante deverá efetivar a aquisição ou contratação 
solicitada em até noventa dias, observado o prazo de vigência 
da ata.  
§ 7º Compete ao órgão não participante os atos relativos à 

cobrança do cumprimento pelo fornecedor das obrigações 
contratualmente assumidas e a aplicação, observada  a 
ampla defesa e o contraditório,  de eventuais penalidades 
decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais, em 
relação às suas próprias contratações, informando as 
ocorrências ao órgão gerenciador.  
§ 8º É vedada aos órgãos e entidades da administração 

pública federal a adesão a ata de registro de preços 
gerenciada por órgão ou entidade municipal, distrital ou 
estadual.  
§ 9º É facultada aos órgãos ou entidades municipais, distritais 

ou estaduais a adesão a ata de registro de preços da 
Administração Pública Federal.  
 

CAPÍTULO X 
DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS 

 

Art. 23.  A Administração poderá utilizar recursos de 

tecnologia da informação na operacionalização do disposto 

neste Decreto e automatizar procedimentos de controle e 
atribuições dos órgãos gerenciadores e participantes.  

Art. 24.  As atas de registro de preços vigentes, decorrentes 

de certames realizados sob a vigência do Decreto nº 3.931, 
de 19 de setembro de 2001, poderão ser utilizadas pelos 
órgãos gerenciadores e participantes, até o término de sua 
vigência.  

Art. 25.  Até a completa adequação do Portal de Compras 

do Governo federal para atendimento ao disposto no § 1º do 
art. 5º, o órgão gerenciador deverá: 
I - providenciar a assinatura da ata de registro de preços e o 

encaminhamento de sua cópia aos órgãos ou entidades 
participantes; e 
II - providenciar a indicação dos fornecedores para 

atendimento às demandas, observada a ordem de 
classificação e os quantitativos de contratação definidos pelos 
órgãos e entidades participantes.  

Art. 26.  Até a completa adequação do Portal de Compras 

do Governo federal para atendimento ao disposto nos incisos 
I e II do caput do art. 11 e no inciso II do § 2º do art. 11, a ata 
registrará os licitantes vencedores, quantitativos e respectivos 
preços.  

Art. 27.  O Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão 

poderá editar normas complementares a este Decreto.  

Art. 28.  Este Decreto entra em vigor trinta dias após a data 

de sua publicação.  

Art. 29.  Ficam revogados: 

I - o Decreto nº 3.931, de 19 de setembro de 2001; e 
II - o Decreto nº 4.342, de 23 de agosto de 2002.  
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