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UM APELO

T

enho dito constantemente que nossa meta
é no mínimo dobrar a
bancada federal, dos
atuais oito para no mínimo dezesseis parlamentares. Uma meta possível
de ser alcançada, mas
evidentemente que sem
a parcela de empenho
de todos os republicanos
fica muito mais difícil.
É justamente para isso
que chamo a sua atenção. Hoje somos mais
de 300 mil republicanos
espalhados por todo o
território brasileiro, somados ainda aos milhares de simpatizantes com
expressivo apoio. O que
precisamos então para
vencer?

80%: Se vence com o melhor de nós mesmos. Só teremos chances reais de vitória se nos entregarmos 100%
sem reservas.
No PRB, o povo brasileiro vai encontrar um jeito novo
de fazer política. Vai encontrar pessoas compromissadas, éticas, com ideias inovadoras, que trabalham
pelo bem comum, pelo coletivo.
Não assumi o PRB para enaltecer o meu ego. Assumi
e encaro como uma missão para ajudar o tão sofrido
povo brasileiro e mudar o nosso país por meio da
nossa agremiação. Tenho me dedicado diuturnamente
e quem me acompanha no dia a dia sabe que não
tenho me dado descanso.
Com essa mensagem, quero, não convidar, mas convocar a todos que, junto comigo, não aceitam perder
a batalha e vão suar a camisa, gastar a sola do sapato, andar de sol a sol, dormir poucas horas de sono,
para, enfim, fincarmos a nossa bandeira nas eleições
de outubro.

Somos mais de 300 mil
republicanos
Caros amigos, não se
vence uma batalha sem
soldados que estejam totalmente entregues à causa e estejam dispostos a
lançarem o seu melhor:
a sua própria vida! Pode
até soar forte demais,
mas não se vence uma
batalha lutando 50% ou

Excelente campanha a todos.
Marcos Pereira
Presidente nacional do PRB
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História do
PRB

República Velha
A proclamação da
República foi a solução
encontrada para pôr fim
à crise sócio-política que
vinha sendo enfrentada durante o II Império.
Nessa oportunidade, surgiram diversos partidos
políticos
republicanos,
quase todos de âmbito
estadual. As principais
legendas eram os Partidos Republicanos Paulista (PRP) e Mineiro (PRM),
que se alternaram no poder ao longo de toda a
República Velha. No entanto, todas as agremiações foram extintas por
Getúlio Vargas, líder das
forças que promoveram
a Revolução de 1930.

2003
Mais de 450 mil eleitores brasileiros, ávidos
por uma mudança polí-
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tica expressiva, manifestaram apoio à criação
do Partido Municipalista
dia 16 de dezembro
de 2003, foi realizada
a primeira Convenção
Nacional da nova agremiação e, no dia 2 de
janeiro de 2004, o novo
partido foi registrado no
Cartório Civil Marcelo Ri00055915.

2005
Em 05 de maio de 2005,
tendo reunido todos os
documentos necessários,
o PMR, por seu representante nacional, Vitor
Paulo Araujo dos Santos,
requereu ao Tribunal
TSE, mediante petição
3956/2005, o pedido
de registro do partido, o
qual originou o Processo
Nos termos da Resolução
de agosto de 2005, atendidos os requisitos da
Lei 9.096/95, o Tribunal
por unanimidade, defe-

riu o registro do Partido
Municipalista Renovador
Ao evoluir para um novo
conceito político com
ênfase nos princípios
do desenvolvimento da
República, a Convenção
Nacional do PMR, realizada no dia 25 de outubro de 2005, alterou, por
unanimidade, a denominação da agremiação
para Partido Republicano Brasileiro e a sua sigla para PRB. Com petição protocolizada no TSE
partido requereu as alterações, que foram deferidas na sessão de 11
de março de 2006, nos
termos da Resolução/TSE
O nome Partido Republicano Brasileiro foi sugerido pelo nosso saudoso
Presidente de Honra,
José Alencar, eleito em
outubro de 2006 pelo
PRB Vice-presidente da
República que, em certa
cimento do PRB se faz
com sentimento nacional,
responsabilidade cívica
e probidade no trato da
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O Partido Republicano
para defender o direito político dos cidadãos
brasileiros; para defender os direitos humanos
e sociais com a construção de escolas, postos
de saúde, hospitais e
moradia; para defender
os direitos da criança, do
adolescente, do idoso,
do trabalhador e para
promover a preservação
do meio ambiente. O
PRB prega a liberdade
de expressão, os valores
da família e, sobretudo,
acredita que a administração pública deve estar
a serviço dos interesses
coletivos..

2006
O PRB participou de sua
primeira eleição. Com
pouco mais de um ano
de existência, o PRB elege 01 (um) deputado
federal e 03 (três) deputados estaduais. Mas,
sua maior conquista foi
a eleição de José Alencar
como Vice-presidente da
República, na chapa do
então Presidente Lula.

2008

2011

Nas eleições de 2008,
o PRB totalizou em torno
de 4 milhões de votos em
todo Brasil. Foram eleitos
54 prefeitos, 30 vice-pre-

Buscando consolidar o
PRB em todo o Brasil e
ampliar o seu crescimento, o partido realiza
Convenção Nacional no
dia 9 de maio e elege,
por unanimidade, o advogado Marcos Pereira
como o novo presidente
nacional do PRB.

2010
Com uma campanha
espalhada por todo território nacional, o PRB
sai das urnas com um
resultado bastante animador: 01 senador da
República, 8 deputados

2012
Janeiro

estaduais e 01 deputado
distrital. Foram em torno
brasileiras e brasileiros
que depositaram suas
expectativas no trabalho
de homens e mulheres do
PRB. Como disse certa
vez o saudoso Presidente
de Honra do PRB, José
canos são pessoas que
têm compromisso com a
Pátria e com a democra-

Para se chegar à nova
logo houve a participação dos internautas no
portal PRB. Uma votação
foi disponibilizada do
dia 16 a 30 de janeiro
de 2012. Com isso, demos adeus ao verde que
ocupava todo o espaço e
abrimos as portas para o
leve tom azul, moderno e
mais prático. A nova logomarca reflete também
a fase de inovação e de
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modernização do
,
marcando assim, um
novo tempo na história
do partido.

Março
O senador da República, Marcelo Crivella (
-RJ), assume o Ministério
da Pesca e Aquicultura
no dia 2 de março e passa a compor o primeiro
escalão do governo da
presidente Dilma Rousseff. Quem assume a
suplência de Crivella no
Senado é o republicano
Eduardo Lopes.
Esta é a segunda vez
que o
assume uma
cadeira na Esplanada
dos Ministérios. A primeio então Vice-Presidente
Nacional do
, o sociólogo Mangabeira Unger, integrou o governo
Lula.
à grande participação
do
em nosso governo. Participação essa que
teve início com o Zé (José
Alencar) e que ainda vai
a presidente da República, Dilma Rousseff, du-
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rante a posse.

Junho
O ano de 2012 foi marcado pelas eleições municipais. Entre os principais
destaques, figura a candidatura do republicano
Celso Russomanno para
a disputa da prefeitura
da maior cidade do País:
São Paulo. Russomanno
ficou entre os três candidatos mais votados, conquistando a confiança de
mais de 1,3 milhões de
eleitores. O desempenho
de Russomanno confirmou que o PRB está no
caminho certo para realização do projeto de
transformação do país.
A candidatura de Russomanno mexeu com as
bases da política paulistana, ao tornar a disputa
municipal mais acirrada
e por fim à polarização
que existia entre PT e
PSDB naquela cidade. Diferente das eleições anteriores, até o momento da
apuração ninguém sabia
quais partidos iriam para
tamos paritariamente a

prefeitura da capital com
legendas tradicionais e
não nos dobramos ao
jogo sujo a que elas estão acostumadas. Apesar
das perseguições, dos
ataques, das mentiras,
das calúnias e acusações
infundadas ao longo da
campanha,
ganhamos
prestígio, força e visibilidade, e o mais importante, conquistamos a
simpatia de milhares de
pessoas que se identificaram com o único partido que é 10 e disseram
palavras do presidente
nacional do PRB Marcos
Pereira.

2013
Abril
presidente nacional do
, Marcos Pereira, dá
posse aos coordenadores
nacionais dos Movimentos Sociais e Setoriais do
partido, ao todo, são 15
grupos que movimentarão debates em diversos
temas no País. A posse
em massa acontece durante a IX Convenção
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Nacional do
, em
Brasília. Para liderar todos os grupos, o cientista
político Carlos Baltazar,
é nomeado coordenador
Nacional dos Movimentos Sociais e Setoriais do
PRB.

Agosto
O evento que marca
historicamente o partido
acontece nos dias 8, 9 e
10 de agosto, no Centro
de Convenções Ulysses
Guimarães, em Brasília.
Autoridades políticas, a
cúpula do PRB, militantes
e milhares de pessoas de
diversos Estados lotaram
do PRB Mulher. Durante
três dias a capital federal
foi aquecida com a alegria das caravanas de
todo o Brasil.

Setembro

Fundação Republicana
Brasileira (FRB) inaugura,
no dia 2 de setembro, a
sua nova sede no coração da capital federal.
Com uma ampliação de
100% do espaço físico,

a FRB dispõe de confortável auditório, biblioteca com computadores
em rede à disposição
do público, exemplares
disponíveis para empréstimos e orientação para
pesquisas, além de uma
sala de inclusão digital.
A instituição também
inaugurou a plataforma
do Curso de Política online no site da FRB, www.
fundacaorepublicana.
org.br.
idiomas e inclusão digital, que já são oferecidos,
vamos abrir subseções
nos Estados. Nosso objetivo é tornar a fundação
referencial em pesquisa
e também lançar, em
2015, a Escola Nacioinformou o presidente da
FRB, Mauro Silva durante
a cerimônia de inauguração.
Em discurso, o presidente nacional do PRB, Marcos Pereira, disse que a
FRB tem sido o cérebro
pensante dos projetos
empreendidos pelos movimentos sociais e setoriais do partido.

O ano de 2014 será
decisivo para o Partido
Republicano Brasileiro,
haja vista será a nossa
maior eleição diante do
desafio de dobrar as nossas bancadas federais e
estaduais e a eleição dos
nossos primeiros governadores.
Não tenho dúvida,
será um ano 10 para o PRB!

Um partido que nasceu forte!
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Entenda Sobre as Eleições
Presidenciais
Vivemos num país democrático onde o povo, manifestando sua vontade soberana através do voto, escolhe quem administrará o Governo nos próximos 4
(quatro) anos, seja ele federal, estadual ou municipal.
O voto determina todo o funcionamento do sistema
político, transformando o dia da votação na principal data da democracia. É dessa forma que o povo
renova o sistema político, cria e enterra líderes, inicia
e encerra gestões.
A grande característica das eleições é que os temas
discutidos durante a campanha estão relacionados à
gestão pública. Portanto, é importante conhecer, discutir e propor soluções para os problemas reais enfrentados pela sociedade.
Outro aspecto importante é a proximidade entre o
candidato e o eleitor. Normalmente, todo mundo conhece pessoalmente um pretendente a um cargo político. Isso torna o eleitor muito mais rigoroso e atento,
inclusive para aspectos da vida pessoal do candidato.
Além disso, o meio de fazer campanha mais eficiente
é o velho corpo-a-corpo.
Em 2014 serão realizadas eleições para o preenchimento dos cargos de Presidente e Vice-Presidente,
Governadores e Vice- Governadores, senadores e
suplentes, deputados federais e deputados estaduais.
Apesar das campanhas serem realizadas simultaneamente, os estados realizarão dois processos eleitorais
diferentes. A escolha do presidente e vice-presidente
e do governador e vice-governador acontecerá por
meio de uma eleição majoritária. Já os senadores e
suplentes, deputados federais e deputados estaduais
serão escolhidos segundo um pleito proporcional.

Definições
Importantes
Voto Válido
São aqueles conferidos
aos candidatos e/ou aos
partidos políticos (eleições
proporcionais), não incluídos os votos em branco e
os nulos.

Votos Brancos
e Nulos
Com a evolução do voto
eletrônico, o eleitor tem
o direito de votar em
branco, digitando a tecla
votar nulo, digitando a

Eleição
Marjoritária
x
Eleição
Proporcional

A principal diferença
estratégica entre eleições
majoritárias (Presidente e
Vice-Presidente/ Governador e Vice-Governador,
Senador e suplentes) e
proporcionais (Deputado
Federal, Deputado estadual e Deputado Distrital)
é o posicionamento em
relação aos adversários.
É muito provável que os
candidatos à majoritária tenham que adotar
políticas de enfrentamento no decorrer de sua
campanha. Já o candidato
à proporcional deve
e concentrar todas as suas
forças na promoção do
seu próprio nome.
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O que é Quociente Eleitoral?
É o número mínimo de votos que um partido, ou coligação, precisa alcançar para
eleger seus candidatos. O quociente eleitoral é encontrado dividindo o número de
votos válidos, pelo número de vagas a preencher.

Como funciona o Quociente Eleitoral e Quociente
Partidário nas eleições proporcionais?
O quociente eleitoral define a quantidade mínima de votos que um partido ou
coligação de partidos precisa alcançar para ter o direito a ocupar pelo menos
uma cadeira da Câmara de vereadores, deputado estadual ou deputado federal:

Quociente Eleitoral =

o número de cadeiras (tamanho da bancada) para deputados federais no estado do Rio de Janeiro é 46. O número de votos válidos na eleição de

=

175.217

be uma das 46 vagas para deputado federal do Rio de Janeiro.
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Para calcular o quociente partidário, basta dividir o número de votos obtido pelo
partido político ou coligação pelo quociente eleitoral. O resultado corresponde ao
número de cadeiras que esse partido terá direito.
supondo que o partido hipotético PXZ tenha obtido 400.000 votos:

=

2,2

Logo, o partido PXZ terá direito a 2 cadeiras do total de 46 dedicadas ao Rio de
Janeiro.

Vamos ver como tudo isso funciona
na Prática?
Imagine uma cidade chamada Eleitorândia com 469.096 eleitores registrados regularmente na justiça eleitoral, portanto, eleitores aptos a votar. Na última eleição,
seis partidos políticos disputaram as 21 cadeiras para câmara de vereadores do
município: Partido da Terra, Partido da Lua, Partido de Marte, Partido de Vênus,
Partido de Saturno e Partido de Plutão. Os Partidos de Saturno e Plutão formaram
uma coligação e disputaram a eleição juntos.
Como é possível observar na tabela 01, dos 469.096 eleitores do município,
399.456 compareceram aos locais de votação e 69.640 se abstiveram. Entre os
que compareceram, 383.945 votaram em algum candidato ou partido, 8.253
contrar na tabela 02, a quantidade de votos que cada um dos seis partidos tiveram
nessa eleição.
Eleitores Inscritos
469.096
Comparecimento, Abstenção, Votos
Válidos, Brancos e Nulos.

Comparecimento

399.456

Abstenção

69.640

Votos Válidos

383.945

Votos Brancos

8.253

Votos Nulos

7.258
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Partido
Partido
Partido da Terra

42.222

Partido da Lua

137.467

Partido de Marte

17.072

Partido de Vênus

110.036

A partir dessas informações, podemos saber quantas das 21 cadeiras cada partido
Partido de Saturno
46.180
político deverá ter direito a ocupar. Para
isso, a primeira coisa que temos que fazer
Partido de Plutão
30.968
é calcular o quociente eleitoral para essa
eleição.
383.945
Mas antes de calcular o quociente eleitoral
é preciso saber o número de votos válidos,
que é o total de votos dados pelos eleitores, menos os brancos e nulos. O número Plutão como se fossem apenas um
de eleitores que compareceram a essa elei- partido. Vejamos:
ção foi igual a 399.456, menos os 8.253
chegamos a um total de votos válidos igual
a 383.945. Logo, o quociente eleitoral para
essa eleição é 383.945 dividido por 21, que
será igual a 18.283. Portanto, o número mínimo de votos que um partido ou coligação
de partidos deverá ter para conseguir pelo
menos uma cadeira é de 18.283.
Agora que já sabemos o valor do quociente eleitoral, temos que calcular o quociente partidário para todos os partidos e
coligações que concorreram. Lembre-se que
para definir o número de cadeiras que cada
partido deve ter o direito a ocupar, conside+ Partido de Plutão
ramos uma coligação de partidos como se
fosse apenas um único partido. No caso da
eleição que estamos verificando, consideraremos o Partido de Saturno e o Partido de

2,30
7,51
0,93
6,01
7,51
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Com esse cálculo, temos que o número de cadeiras que o Partido da Terra já tem
o Partido de Vênus 6, os Partidos de Saturno e de Plutão 4, e o partido de Marte
nenhuma.
Se somarmos todas as cadeiras já ocupadas percebemos que ainda faltam 2 que
ficaram como sobras. Para definirmos agora para quais partidos essas 2 cadeiras
devem ir, temos que aplicar a fórmula das sobras eleitorais. Vejamos:

+ Partido de Plutão

deve ser ocupada pelo Partido da Lua, já que foi ele que obteve a maior média.
Vale lembrar ainda que, como o Partido de Marte não conseguiu obter nenhuma
cadeira a partir do cálculo do quociente partidário, ele não participa da distribuição das cadeiras que sobraram.
resta uma cadeira a ser ocupada. Temos então que aplicar a fórmula das sobras
eleitorais mais uma vez, lembrando que agora o Partido da Lua já conquistou 8
cadeiras. Vejamos:

+ Partido de Plutão
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uma vez que foi ele que conseguiu a maior média. Se somarmos agora todas
as cadeiras inicialmente conquistadas pelos partidos mais aquelas conquistas a
partir da definição das sobras, temos que o Partido da Terra ocupará 2 cadeiras
na câmara de vereadores de Eleitorândia, o Partido da Lua ocupará 8 cadeiras,
Plutão 4.
Até agora já sabemos quantas cadeiras cada partido ocupará, mas ainda não
sabemos quem serão os candidatos que ocuparão essas cadeiras. Então, o próximo passo é definir dentro das listas dos partidos, quais candidatos terão o direito
de ocupar as cadeiras conquistadas. No caso do Partido da Lua, que conquistou
8 cadeiras, quem são os candidatos que devem ocupá-las? Os 8 candidatos mais
bem votados dentro do partido, como podemos ver na tabela 03, logo abaixo.

Candidato
- Abraão Barbosa Sousa
Aderbal Paiva Alves de Sousa
- Agrícola da Silva Pereira
Andrade Coelho Corrêa
Edna Leite de Oliveira
- Francisco Fernandes Lima
Francisco Lima Barbosa
Francisco Moraes de Almeida
Gomes Alves de Oliveira
- Hélio Barbosa de Sousa
Hortência Cristina de Sousa Guimarães
- Ivanete da Silva Nogueira
- Jardel Alberto Ribeiro Vilanova
João Batista Aires
Raimundo Teófilo Bezerra
- Rilda Ribeiro Azevedo
- Vilmar Gomes de Souza Oliveira

Número de Votos
10.524
2.292
23.165
208
2.563
5.650
768
4.129
5.055
18.952
1.014
15.033
28.912
821
138
5.112
13.131
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E no Partido de Vênus, quem são os candidatos eleitos? Como o partido conquistou
eleitos, como vemos na tabela 04.

-

-

Candidato
Antonio Rodrigues Sá de Moura
Audileya Rodrigues Neto
Charles Lima de Carvalho
Delmiro Santana Noleto
Fabio Kleber do Nascimento Leite
Francisco Araújo e Sousa
Francisco da Guia Correia de Sousa
Francisco Leosvan Oliveira Vitor
Fredes Paulo Costa
Gilmar José Pereira
Isabel Dias da Silva
Manoel Dias Silva
Pedro Evangelista Carvalho de Sousa
Wilson Miranda da Silva

Número de Votos
7.610
152
21.503
805
14.092
755
8.768
342
22.719
15.768
6.027
1.224
736
9.535

Repare que a candidata Isabel Dias da Silva, do Partido de Vênus, apesar de ter
conquistado mais votos do que os candidatos Francisco Fernandes Lima e Rilda
Ribeiro Azevedo, do Partido da Lua, não conseguiu se eleger.
A definição dos candidatos eleitos no sistema eleitoral brasileiro não se dá por
meio do sistema de representação majoritário, ou seja, quem tem mais votos se
elege, e sim pelo sistema de representação proporcional dos partidos. Por isso,
não importa se um candidato de um partido teve mais votos do que o de outro, o
que importa é que o número de candidatos eleitos de cada partido deve ser proporcional ao número de votos que cada um deles receberam dos eleitores.
Depois que repetirmos o mesmo procedimento para todos os partidos ou coligação de partidos, teremos o nome dos 21 candidatos que serão eleitos nessa eleição. Os demais candidatos de todos os partidos que conquistaram pelo menos 1
cadeira serão suplentes e ocuparão as cadeiras na ordem de votação que tiveram,
sempre que um eleito, por qualquer razão, não puder mais exercer o seu mandato,
como por exemplo, por motivo de falecimento.
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Então, se por alguma a razão a vereadora do Partido da Lua, Ivanete da Silva
Nogueira não puder mais exercer o seu mandato, o candidato Gomes Alves de
Ivanete Nogueira. Se logo após isso, o vereador Hélio Barbosa de Sousa também
não puder mais exercer o seu mandato, o candidato Francisco Moraes de Almeida
assim deve ser feito, sucessivamente, em todas as ocasiões em que um vereador
não continuar exercendo o seu mandato até o fim.

O que é convenção?
As CONVENÇÕES PARTIDÁRIAS
são reuniões realizadas com
o maior número de representantes do partido, com o objetivo
de escolher seus candidatos
e de estabelecer coligações
partidárias.

O que mais se decide em
uma convenção?
A Convenção deve decidir também qual o limite de
gastos de cada candidato. Essa informação será fundamental na fase de pedido de registro de candidatura.
É importante observar que o valor estabelecido na
Convenção deverá ser observado pelos candidatos,
sob pena de rejeição de contas na oportunidade da
prestação junto à Justiça Eleitoral.

As convenções escolhem
os números dos candidatos, sendo que, para
Presidente e Governador,
o número será, necessariamente, o número do
Partido (PRB = 10), para
Senador número do candidato será precedido
pelo número do partido,
mais 1 algarismo, para
Deputado Federal número dos candidatos será
precedido pelo número
do partido, mais 2 algarismos e para Deputado
Estadual ou Distrital o
número dos candidatos
será precedido pelo número do partido, mais 3
algarismos. Os números
poderão ser definidos
por sorteio.
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Quando serão realizadas
as convenções?

o interesse de concorrer
às eleições até a antevéspera do dia das convenções.

As Convenções para a escolha dos candidatos serão
realizadas, necessariamente, entre 10 e 30 de junho
de 2014 e quem estabelece a data correta são a Comissão Executiva Nacional e a Comissão Executiva
Provisória Estadual.

Os partidos poderão
utilizar,
gratuitamente,
prédios públicos para a
realização das convenções, desde que comuniquem, por escrito, aos
responsáveis com ante-

do PRB, que define o apoio do
partido ao candidato a presidente,
foi realizada em São Paulo no dia 30

e respeitem a ordem de
preferência da solicitação. Os partidos serão
responsabilizados
por
eventuais danos aos pré-

O que é
coligação?
O que é preciso fazer
para realizar a convenção?
Estabelecida a data da Convenção, é fundamental que o partido publique o edital de convocação,
com antecedência mínima estabelecida no estatuto do
partido. Os candidatos aos cargos eletivos deverão
comunicar à Comissão Executiva Provisória Estadual
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É a formação de um grupo
com dois ou mais partidos
políticos, com o objetivo de facilitar o alcance do quociente
eleitoral.
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Como deve ser escolhido
um candidato?
Os candidatos são representantes dos Partidos Políticos. As legendas é quem realizam o registro de candiso para a candidatura é ser escolhido pelo partido,
em convenção.

Os candidatos que serão
eleitos
Uma vez definido o número de cadeiras que cada
partido ou coligação de partidos deve ocupar é preciso indicar quais candidatos dentro das listas partidárias ocuparão as vagas conquistadas.
O procedimento é simples, caso o partido tenha direito a ocupar 3 cadeiras, os 3 candidatos que obtiveram maior votação serão os eleitos, caso ele tenha
direito a 4 cadeiras, os 4 candidatos que obtiveram
maior votação serão os eleitos, e assim por diante.
No caso de coligações de partidos, o procedimento é exatamente o mesmo, só não podemos esquecer
que o ordenamento dos candidatos não leva em consideração o seu partido. Se a coligação conquistou 4
cadeiras, os 4 candidatos mais bem votados de todos
os partidos que formam a coligação serão os eleitos.

A LEGISLAÇÃO
ELEITORAL
O QUE É PRECISO PARA
SER CANDIDATO?

Brasileira
nata ou naturalizada;

35 anos para Presidente,
Vice-Presidente e Senador,
30 anos para Governador e
Vice-Governador, 25 anos
para deputado estadual e
da posse;

Residência no Município
por, pelo menos, 1 ano de
antecedência das eleições,
comprovada com o título
eleitoral;

Estar filiado ao PRB por, pelo
menos, 1 ano de antecedênde 2011), comprovada com
a ficha de filiação e a relação
de filiados encaminhada aos
cartórios eleitorais;

gozo de seus direi
tos políticos
Os direitos políticos só
podem ser cassados por
decisão judicial, transitada
em julgado.
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O que é inelegibilidade?
Inelegibilidade não é a mesma coisa de condição de
elegibilidade. Serão considerados inelegíveis, ou seja,
não poderão se candidatar, aqueles que a lei estabelece, por exemplo:

mandato, pretenda concorrer ao terceiro mandato;

secretários estaduais e Ministros) que não se afastarem
do cargo no período estabelecido por lei;

em julgado, etc.

2012 rejeitadas pela justiça eleitoral.

em face de pedido de reconsideração de vários partidos.
a) Os analfabetos;
b) Os que não têm título de eleitor;
c) Os candidatos que estiverem enquadrados na Lei da
Ficha Limpa;
Os casos de inelegibilidade estão estabelecidos no art. 14, §
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E o caso
dos militares?
Os militares obedecem a
regime de elegibilidade
diferente, isso porque, só
podem se filiar ao partido depois de escolhidos
em convenção. Caso seja
militar com menos de 10
anos de serviço, para
concorrer às eleições,
deverá afastar-se da atividade. Caso tenha mais
de 10 anos de serviço,
será agregado pela autoridade superior e, caso
seja eleito, passará, imediatamente à reserva.

O militar da reserva
deverá estar filia
do ao partido com
antecedência mínima
de 1 ano das eleições,
caso contrário, será
inelegível.
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Fui escolhido, e
agora?
Os candidatos escolhidos em Convenção deverão
encaminhar imediatamente à Comissão Executiva os
documentos exigidos para o registro de candidatura.
São eles:

cialmente aqueles que tenham conotação de propaganda eleitoral ou que induzam ou dificultem o
reconhecimento pelo eleitor;
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Do pedido de registro
O pedido de registro deverá ser apresentado obrigatoriamente em meio magnético
pelo Tribunal Superior Eleitoral, acompanhado das vias impressas dos formulários
Demonstrativo de Regularidade de Atos Partidários (DRAP) e Requerimento de Registro de Candidatura (RRC), emitidos pelo sistema e assinados pelos requerentes.
O pedido será assinado pelo presidente do partido no Estado ou por delegado
autorizado, em documento autenticado, com reconhecimento em cartório.
No caso de coligação, o pedido será necessariamente subscrito pelos presidentes
dos partidos coligados.
O pedido será acompanhado obrigatoriamente pelo número do fax pelo qual
receberá notificações e intimações e comunicados da Justiça Eleitoral.

Do pedido de substituição
Os candidatos que renunciarem à candidatura, os falecidos ou aqueles que forem
declarados inelegíveis pela Justiça Eleitoral poderão ser substituídos.
No caso de candidatos , poderão ser substituídos até 10 (dez) dias contados do
fato que deu causa e respeitado o prazo de 60 dias de antecedência das eleições.
No caso de candidato a Presidente e Governador, será observado o prazo de 10
dias contados do fato que deu causa à substituição e o prazo limite de antecedência da véspera das eleições.
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Prestação de contas
Resumo do principais artigos da
resolução 23.406
CAPÍTULO I DISPOSIÇÕES GERAIS
dação e nos gastos de recursos por partidos políticos, candidatos e comitês financeiros em campanha eleitoral, bem com a prestação de contas e de informações
à Justiça Eleitoral.
recadar recursos para custear as despesas de campanhas destinadas às Eleições
de gastos de campanha por partidos políticos, comitês financeiros e candidatos
deverão observar os seguintes requisitos:

financeira de campanha;

SEÇÃO I LIMITE DOS GASTOS

(...)

incluídos nos pertinentes à candidatura do titular e serão informados pelo partido
político a que for filiado o titular.
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trapolação do limite máximo de gastos fixados pelos respectivos titulares.

sujeita os responsáveis ao pagamento de multa no valor de cinco a dez vezes a
quantia em excesso, a qual deverá ser recolhida no prazo de 5 dias úteis, contados
da intimação da decisão judicial, podendo os responsáveis responder, ainda, por

SEÇÃO II DA CONSTITUIÇÃO E REGISTRO DE COMITÊS FINANCEIROS

aplicação de recursos e sobre as respectivas prestações de contas de campanhas
eleitorais;
ções majoritárias, inclusive as de vice e de suplentes;
ções proporcionais, caso estes não o façam diretamente.
Parágrafo único. Na hipótese de não ser constituído comitê financeiro, conforme
midas pelo partido político.
SEÇÃO III DOS RECIBOS ELEITORAIS
Art. 10. Deverá ser emitido recibo eleitoral de toda e qualquer arrecadação de
recursos para a campanha eleitoral, financeiros ou estimáveis em dinheiro, inclusive quando se tratar de recursos próprios. Parágrafo único. Os recibos eleitorais
deverão ser emitidos concomitantemente ao recebimento da doação, ainda que
estimável em dinheiro.
Art. 11. Os candidatos, partidos políticos e comitês financeiros deverão imprimir
recibos eleitorais diretamente do
, mediante prévia autorização obtida no
), disponível
na página da internet do
24
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* Quais documentos são necessários para o candidato realizar a abertura de conta bancária
eleitoral?
Prazo: dez dias a contar da concessão do CNPJ de campanha, com a apresentação dos seguintes documentos:
a. Requerimento de Abertura de Conta Bancária Eleitoral (Race), disponível na
página da Internet dos tribunais eleitorais.
b. Comprovante de inscrição no CNPJ para as eleições, disponível na página da
Internet da Receita Federal do Brasil (www.receita.fazenda.gov.br).
Fonte:http://www.tse.jus.br/eleicoes/eleicoes-2014/prestacao-de-contas-leicoes2014/prestacao-de-contas
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Sistema de Requerimento de Abertura de
Conta Bancária Eleitoral SRACE
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Comunicado nº 25.091, De 09 de
janeiro de 2014
Divulga orientações sobre a abertura, a movimentação e o encerramento de
contas de depósitos à vista de comitês financeiros, partidos políticos e candidatos,
bem como sobre os extratos eletrônicos dessas contas.

9.096, de 19 de setembro de 1995, na Instrução Normativa Conjunta RFB/TSE

dezembro de 2013, desse Tribunal, comunico:
A Caixa Econômica Federal, o Banco do Brasil, os bancos comerciais e os
bancos múltiplos com carteira comercial devem proceder à abertura de contas de
depósitos à vista, denominadas contas eleitorais, quando solicitada por comitês
financeiros, partidos políticos e candidatos que venham a se registrar na Justiça
Eleitoral para participar de eleição.
2. As instituições mencionadas no parágrafo 1 devem realizar a abertura da
conta eleitoral em até três dias úteis, contados a partir da respectiva solicitação,
sendo vedada a exigência de depósito mínimo, a cobrança de tarifas de abertura
de cadastro e de manutenção, bem como a concessão de qualquer benefício ou
crédito não contratado especificamente pelo titular.
3. As contas eleitorais de candidatos e de comitês financeiros podem ser abertas
até trinta dias após a data estipulada para a realização do pleito, observado o
mesmo prazo na hipótese de ocorrência de segundo turno.
4. A conta eleitoral de partido político é permanente, observado que:
I - em ano eleitoral as instituições mencionadas no parágrafo 1 devem proceder
à abertura da conta se a solicitação ocorrer até o dia 5 de julho; e
II - em ano não eleitoral, a solicitação de abertura da conta pode ser realizada
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pelo partido político em qualquer data.
5. Para a abertura das contas eleitorais de candidatos e de comitês financeiros,
devem ser apresentados os seguintes documentos:
I - Requerimento de Abertura de Conta Eleitoral (RACE); e
II - comprovante de inscrição do interessado no Cadastro Nacional da Pessoa
1.019, de 10 de março de 2010.
6. Para a abertura das contas eleitorais dos diretórios partidários, devem ser
apresentados os seguintes documentos:
I - Requerimento de Abertura de Conta Eleitoral de Partidos (RACEP);
II - comprovante de inscrição do interessado no CNPJ; e
III - Certidão de Composição Partidária, disponível na página do TSE na Internet
(www.tse.jus.br).
tante do RACE ou do RACEP.
8. A movimentação das contas eleitorais deve ser realizada exclusivamente pelas
pessoas identificadas no RACE ou no RACEP.
9. Aplica-se às contas eleitorais a regulamentação pertinente às contas de depósito à vista, observado especialmente:
I - a proibição do fornecimento de folhas de cheques a candidato ou representantes que figurarem no Cadastro de Emitentes de Cheques sem Fundos (CCF),
novembro de 1993, hipótese em que a respectiva movimentação deve ser realizada por meio de cartão ou cheque avulso;
II - a qualificação e a identificação dos candidatos e dos representantes autoriza-
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III - a disciplina estabelecida pelas instituições financeiras para o uso do cheque,

1998, especialmente quanto à exigência de identificação da origem e do destino
de recursos, conforme estabelecido nas Circulares ns. 3.461, de 24 de julho de
2009, e 3.290, de 5 de setembro de 2005; e
V - as regras de devolução de cheques, conforme regulamentação em vigor, em
especial a utilização do motivo de devolução 13 no caso de cheques apresentados após o encerramento da conta.
10. As instituições mencionadas no parágrafo 1 devem assegurar que as contas
de depósito à vista de partidos políticos, de candidatos e de comitês financeiros
somente possam aceitar depósito ou transferência de recursos identificados na
forma mencionada no inciso IV do parágrafo 9 deste Comunicado.
11. As contas eleitorais de candidatos e de comitês financeiros devem ser encerradas até a diplomação dos eleitos, com devolução obrigatória dos cheques não
emitidos, se for o caso, e com a transferência ou a liquidação de eventual saldo
para a conta corrente do partido, mencionada no RACE, em conformidade com

12. As instituições referidas no parágrafo 1, que mantiverem contas de depósitos
à vista de partido político, de comitê ou de candidato, devem fornecer mensalmente os extratos eletrônicos dessas contas aos órgãos da Justiça Eleitoral.
13. Os extratos eletrônicos devem conter identificação e registro de depósitos em
cheque, de liquidação de cheques depositados em outras instituições financeiras
e de emissão de instrumentos de transferência de recursos, conforme o estabele-

14. Aplicam-se às eleições suplementares, no que couber, todas as disposições
estabelecidas neste Comunicado.
Sergio Odilon dos Anjos
Chefe do Departamento de Regulação do Sistema Financeiro
https://www3.bcb.gov.br/normativo/detalharNormativo.do?method=detalharNormativo&N=114001687
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Sistema de Recibos Eleitorais SRE
2014
http://www.tse.jus.br/eleicoes/eleicoes-2014/prestacao-de-contas-eleicoes-2014/sistema-de-recibos-eleitorais-sre-eleicoes-2014
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Preenchimento para requisição das faixas de recibo:
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Contato por email: 8800@tse.jus.br ouTelefone: 55-61-3030-8800
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SEÇÃO IV Da Conta Bancária

Art. 12. É obrigatória para os partidos políticos, comitês financeiros e candidatos a
abertura de conta bancária específica, na Caixa Econômica Federal, no Banco do
Brasil ou em outra instituição financeira com carteira comercial reconhecida pelo
Banco Central do Brasil, para registrar todo o movimento financeiro de campanha
22, caput).

a) pelo candidato e pelo comitê financeiro no prazo de 10 (dez) dias a contar da
concessão do CNPJ pela Receita Federal do Brasil; e

2014.
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Art. 14. A conta bancária deverá ser aberta mediante a apresentação dos seguintes documentos:

a) Requerimento de Abertura de Conta Bancária Eleitoral (Race), disponível na
página da internet dos tribunais eleitorais;
b) comprovante de inscrição no CNPJ para as eleições, disponível na página da
internet da Receita Federal do Brasil (www.receita.fazenda.gov.br).

a) Requerimento de Abertura de Conta Eleitoral de Partidos (Racep), disponível na
página da internet dos tribunais eleitorais;
b) comprovante da respectiva inscrição no CNPJ da Receita Federal do Brasil, a
ser impresso mediante consulta à página daquele órgão na internet (www.receita.
fazenda.gov.br);
c) certidão de composição partidária, disponível na página da internet do TSE
(www.tse.jus.br)
CAPÍTULO II DA ARRECADAÇÃO
SEÇÃO I DAS ORIGENS DOS RECURSOS
Art. 19. Os recursos destinados às campanhas eleitorais, respeitados os limites
previstos nesta Resolução, somente serão admitidos quando provenientes de:

soas jurídicas;

-
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decorrentes da:
a) comercialização de bens e/ou serviços realizada diretamente pelo candidato,
comitê financeiro ou pelo partido;
b) promoção de eventos realizados diretamente pelos candidatos, comitês financeiros ou pelo partido;
c) aplicação financeira dos recursos de campanha.

Parágrafo único: A utilização de
recursos próprios dos candidatos é
limitada a 50% do patrimônio informado à Receita Federal do Brasil na
Declaração de Imposto de Renda de
Pessoa Física referente ao exercício
anterior ao pleito (arts. 548 e 549
do Código Civil).

SEÇÃO II DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS
Art. 20. As doações recebidas pelos partidos políticos, inclusive aquelas auferidas
em anos anteriores ao da eleição, poderão ser aplicadas nas campanhas eleitorais
de 2014, desde que observados os seguintes requisitos:
ções recebidas;

órgãos de direção nacional, os quais devem ser fixados e encaminhados ao Tribu-
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de sua destinação ou utilização, respeitados os limites legais impostos a tais doações, tendo por base o ano anterior ao da eleição, ressalvados os recursos do

SEÇÃO III DAS DOAÇÕES
Art. 22. As doações, inclusive pela internet, feitas por pessoas físicas e jurídicas
somente poderão ser realizadas mediante:

registro, cartão de crédito ou cartão de débito;
dinheiro.
Art. 23. Os bens e/ou serviços estimáveis em dinheiro doados por pessoas físicas
e jurídicas devem constituir produto de seu próprio serviço, de suas atividades
econômicas e, no caso dos bens permanentes, deverão integrar o patrimônio do
doador.
Art. 24. Para arrecadar recursos pela internet, o candidato, partido político e
o comitê financeiro deverão tornar disponível mecanismo em página eletrônica,
observados os seguintes requisitos:
a) identificação do doador pelo nome ou razão social e CPF ou CNPJ;
b) emissão de recibo eleitoral para cada doação realizada, dispensada a assinatura do doador;
c) utilização de terminal de captura de transações para as doações por meio de
cartão de crédito e de cartão de débito.

41

Guia do Canditado Republicano

anterior à eleição, excetuando-se as doações estimáveis em dinheiro relativas à
utilização de bens móveis ou imóveis de propriedade do doador ou da prestação
de serviços próprios, desde que o valor da doação não ultrapasse R$ 50.000,00
(cinquenta mil reais), apurados conforme o valor de mercado;

anterior à eleição;

resolução, caso o candidato utilize recursos próprios.
SEÇÃO IV DA COMERCIALIZAÇÃO DE BENS E/OU SERVIÇOS E/OU
DA PROMOÇÃO DE EVENTOS

tos que se destinem a arrecadar recursos para campanha eleitoral, o candidato, o
partido político ou o comitê financeiro deverão:

(cinco) dias úteis, à Justiça Eleitoral, que poderá determinar a sua fiscalização;
provação de sua realização.
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e à emissão de recibos eleitorais.

ser depositado na conta bancária específica.

poderá nomear, entre seus servidores, fiscais ad hoc, devidamente credenciados
para a sua atuação.
das por documentação idônea e pelos respectivos recibos eleitorais, mesmo quando provenientes de doações de terceiros, em espécie, bens ou serviços estimados
em dinheiro.
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SEÇÃO V DAS FONTES VEDADAS
Art. 28. É vedado a candidato, partido político e comitê financeiro receber, direta
ou indiretamente, doação em dinheiro ou estimável em dinheiro, inclusive por meio
XI):

recursos provenientes do poder público;

buição compulsória em virtude de disposição legal;

jam concessionários ou permissionários de serviços públicos ou que estejam sendo

44

Guia do Canditado Republicano

SEÇÃO VI DOS RECURSOS DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA
Art. 29. Os recursos de origem não identificada não poderão ser utilizados pelos
candidatos, partidos políticos e comitês financeiros e deverão ser transferidos ao
Tesouro Nacional, por meio de Guia de Recolhimento da União (GRU), tão logo
seja constatada a impossibilidade de identificação, observando-se o prazo de até
5 dias após o trânsito em julgado da decisão que julgar as contas de campanha.
crição inválidos no CPF ou no CNPJ caracterizam o recurso como de origem não
identificada.

ção;
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das candidaturas;

necessários às eleições;
ços a candidatos, partidos políticos e comitês financeiros;

à propaganda gratuita;

financeiros por infração do disposto na legislação eleitoral;

multas a que se refere o inciso XIII deste artigo não podem ser quitadas com recursos do Fundo Partidário.
DA PRESTAÇÃO DE CONTAS CAPÍTULO I DA OBRIGAÇÃO
DE PRESTAR CONTAS

Art. 33. Deverão prestar contas à Justiça Eleitoral:

comitês financeiros, se constituídos.
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-

grafo anterior pela veracidade das informações financeiras e contábeis de sua

pectivo Tribunal Eleitoral, diretamente por ele ou por intermédio do partido político
ou do comitê financeiro, no prazo estabelecido no art. 38 desta resolução, abrangendo, se for o caso, o vice e os suplentes, em conformidade com os respectivos
períodos de composição da chapa.

prestação de contas, sendo obrigatória a constituição de advogado.

o seu registro indeferido pela Justiça Eleitoral deverá prestar contas correspondentes ao período em que participou do processo eleitoral, mesmo que não tenha
realizado campanha.

CAPÍTULO II DO PRAZO E DA AUTUAÇÃO DA PRESTAÇÃO
DE CONTAS
Art. 36. Os candidatos e os diretórios nacional e estaduais dos partidos políticos
são obrigados a entregar à Justiça Eleitoral, no período de 28 de julho a 2 de
agosto e de 28 de agosto a 2 de setembro, as prestações de contas parciais, com
a discriminação dos recursos em dinheiro ou estimáveis em dinheiro para financiamento da campanha eleitoral e dos gastos que realizaram, detalhando doadores e
fornecedores, as quais serão divulgadas pela Justiça Eleitoral na internet nos dias

informação, que poderá repercutir na regularidade das contas finais.

de recursos ocorrida até a data da sua entrega, caracteriza infração grave, a ser
apurada no momento do julgamento da prestação de contas final.
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-

Art. 38. As prestações de contas finais de candidatos e de partidos políticos, incluídas as de seus respectivos comitês financeiros, deverão ser prestadas à Justiça

CAPÍTULO III DAS SOBRAS DE CAMPANHA

Art. 39. Constituem sobras de campanha:

campanha;

na circunscrição do pleito, devendo o comprovante de transferência ser juntado à
prestação de contas do responsável pelo recolhimento, sem prejuízo dos respectivos lançamentos na contabilidade do partido.

restituídas ao partido político para depósito na conta bancária destinada à movimentação de recursos dessa natureza.
sitadas na respectiva conta bancária do partido.
CAPÍTULO IV DA ELABORAÇÃO E APRESENTAÇÃO DAS CONTAS

Art. 40. A prestação de contas, ainda que não haja movimentação de recursos
financeiros ou estimáveis em dinheiro, será composta:

a) qualificação do candidato, dos responsáveis pela administração de recursos do
candidato, do partido político ou comitê financeiro;
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b) recibos eleitorais emitidos;
c) recursos arrecadados, com a identificação das doações recebidas, financeiras
ou estimáveis em dinheiro, e daqueles oriundos da comercialização de bens e/ou
serviços e da promoção de eventos;
d) receitas estimáveis em dinheiro, descrevendo:
1. O bem recebido, informando a quantidade, o valor unitário e a avaliação pelos
preços praticados no mercado, com a identificação da fonte de avaliação;
2. o serviço prestado, informando a avaliação realizada em conformidade com
os preços habitualmente praticados pelo prestador, sem prejuízo da apuração dos
preços praticados pelo mercado, caso o valor informado seja inferior a estes.
e) doações efetuadas a partidos políticos, a comitês financeiros e a candidatos;
f) receitas e despesas, especificando-as, e as eventuais sobras ou dívidas de campanha;
g) despesas efetuadas;
h) comercialização de bens e/ou serviços e/ou da promoção de eventos, discriminando o período de realização, o valor total auferido, o custo total, as especificações necessárias à identificação da operação e a identificação dos adquirentes
dos bens ou serviços;
i) despesas pagas após a eleição, discriminando as obrigações assumidas até a
data do pleito e pagas após essa data;
j) conciliação bancária, com os débitos e os créditos ainda não lançados pela
instituição bancária, a qual deverá ser apresentada quando houver diferença entre o saldo financeiro do demonstrativo de receitas e despesas e o saldo bancário
registrado em extrato, de forma a justificá-la;

do candidato e das pessoas que trabalham em prol da sua campanha poderão
ser comprovadas mediante a apresentação das respectivas faturas emitidas pelas
agências de viagem, desde que, concomitantemente, seja apresentada:
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realizada para atender propósitos da campanha;
ração de embarque emitida pela companhia responsável pelo transporte;
pede.
SEÇÃO I DA COMPROVAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DE RECURSOS E
DA REALIZAÇÃO DE GASTOS

Art. 44. A comprovação dos recursos financeiros arrecadados será feita mediante
a apresentação dos canhotos de recibos eleitorais emitidos e dos extratos bancários das contas de que tratam os arts. 12 e 13.

ser efetuada mediante a apresentação dos correspondentes extratos bancários ou
de declaração firmada pelo gerente da instituição financeira.

exame, incumbe ao prestador de contas comprovar a regularidade da origem dos
recursos.
Art. 45. A receita estimada, oriunda de doação/cessão de bens e/ou serviços
estimáveis em dinheiro ao candidato, ao partido político e ao comitê financeiro
deverá ser comprovada por intermédio de:

ele firmado;

firmado, quando se tratar de doação feita por pessoa física;
centes ao cedente, pessoa física ou jurídica, cedidos temporariamente ao partido
político, comitê financeiro ou candidato, acompanhado da respectiva comprovação da propriedade.

50

Guia do Canditado Republicano

CAPÍTULO V DA ANÁLISE E JULGAMENTO DAS CONTAS
Art. 50. A retificação das contas, parciais ou final, somente será permitida, sob
pena de ser considerada inválida:

inicialmente apresentadas;
mento técnico que aponte a falha.
ficativas e, quando cabível, de documentos que comprovem a alteração realizada.

o prazo inicial fixado para a apresentação da segunda parcial e, desta última,
após o prazo inicial fixado para a prestação de contas final.

do julgamento, seja determinada a exclusão das informações retificadas na base
de dados da Justiça Eleitoral.
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prometam a regularidade;

a) não apresentadas, as informações e os documentos de que trata o art. 40
desta resolução;

c) apresentadas as contas desacompanhadas de documentos que possibilitem a
análise dos recursos arrecadados e dos gastos realizados na campanha, cuja
sável.
Art. 58. A decisão que julgar as contas eleitorais como não prestadas acarretará:

final da legislatura, persistindo os efeitos da restrição após esse período até a
efetiva apresentação das contas;

Art. 59. Desaprovadas as contas, a Justiça Eleitoral remeterá cópia de todo o
processo ao Ministério Público Eleitoral para os fins previstos no art. 22 da Lei

Art. 60. A inobservância do prazo para encaminhamento das prestações de
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Art. 61. A Justiça Eleitoral divulgará os nomes dos candidatos que não apresentaram as contas referentes às campanhas e encaminhará cópia dessa relação ao
Ministério Público Eleitoral.
Parágrafo único. Após o recebimento da prestação de contas pelo SPCE na base
de dados da Justiça Eleitoral, será feito, no cadastro eleitoral, o registro relativo
à apresentação da prestação de contas, com base nas informações inseridas no
sistema.

CAPÍTULO VIII DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 66. Durante todo o processo eleitoral, a Justiça Eleitoral poderá fiscalizar a
arrecadação e aplicação de recursos, visando subsidiar a análise das prestações
de contas.
Art. 68. Até 180 dias após a diplomação, os candidatos, os partidos políticos e
os comitês financeiros conservarão a documentação concernente às suas contas
mento qualquer processo judicial relativo às contas eleitorais, a documentação a
32, parágrafo único).

Campanha Política
o alto grau de mobilização que essa empreitada exige. Assim como em um campo
de batalha, é necessário trabalhar sempre com a perspectiva de vitória, manter
os aliados motivados, elaborar estratégias eficientes e conquistar a simpatia da
população.
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O Eleitor
O modelo democrático
brasileiro baseia-se na
representação. A população não toma decisões
diretamente, mas escolhe
aqueles que o farão em
seu nome. Dessa forma,
cabe ao eleitor selecionar
aqueles que ele considera mais capacitados para
administrar a cidade.
O voto é um instrumento
poderoso e o eleitor sabe
disso. O cidadão está
cada vez mais atento e
exigirá muito esforço e
bons atributos do candidato que quiser conquistar seu voto.
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A ciência política inspira-se na economia
para entender o comportamento do eleitor.
A democracia criou um
sistema
concorrencial
que permite comparar
mercado econômico. Os
políticos competem para
obter a preferência do
eleitor assim como as
empresas concorrem pelo
consumidor.
O eleitor avalia o melhor candidato assim
como escolhe o melhor

trazer mais vantagens
para mim e para minha
o candidato deve apresentar-se da melhor forma possível, ressaltando
suas qualidades e apontando as vantagens que
sua eleição trará para o
eleitor individualmente e
para sua cidade.
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Entre os eleitores, o
percentual de pessoas
apolíticas é certamente
maior do que o número
de indivíduos que acompanham rotineiramente
todos os acontecimentos
da cena política. Por
isso, além de falar de
si próprio, o candidato
deve estar preparado
para exercer uma função
informativa, fornecendo
notícias sobre o funcionamento do sistema
político estadual/nacional, das funções do
Presidente/Governador,

Senador e Deputados
Federais, Deputados
estaduais, dos posicionamentos adotados pelo
seu partido em relação a
questões locais e nacionais, sobre os indicadores sociais e econômicos
da sua cidade, sobre os
problemas e as tentativas
recentes de resolver os
problemas da comunidade, etc. O candidato
é, antes de tudo, um
comunicador.
Outro aspecto do
eleitor brasileiro é seu
grande sentimento de

solidariedade. Dessa
forma, o candidato que
já tiver trabalhos sociais
realizados em seu currículo levará vantagem
frente ao eleitor. Perante
uma pessoa que já faz
e outra que promete
fazer, o cidadão racional
certamente ficará com a
primeira. Portanto, vale
a pena ressaltar todos
os serviços que já foram
prestados à comunidade.

Planejamento
de Campanha
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O primeiro passo de uma campanha política é realizar um planejamento. É preciso
que o candidato esteja completamente consciente dos custos, do tempo e esforço
que a eleição vai exigir. É fundamental organizar sua rede de apoios, estabelecer
um cronograma de ações e distribuir responsabilidades. Entrar em uma campanha
sozinho pode até parecer um ato romântico, mas é muito pouco eficiente. O candidato deve identificar potenciais adversários, estudar formas de se diferenciar do
discurso comum, elaborar propostas interessantes, etc. Vale a pena, no momento
inicial, investir certo tempo refletindo sobre esse empreendimento.

1.Disposição pessoal
Porque quero ser
candidato?
As minhas razões
para ser candidato
sensibilizarão outras
pessoas?
Minha família me
apoia?
A campanha poderá atrapalhar minha vida
pessoal/profissional?
Estou disposto a arcar
com estes prejuízos?

características pessoais e
elaboração de estratégias
O que fiz ou faço
em minha vida que pode
me ajudar ou atrapalhar
minha tentativa de ser
eleito? Pontos fortes e
pontos fracos.
Sou um líder ou
uma pessoa conhecida?
Quais sãos os
problemas no município
que eu vou discutir?
Esses problemas
afetam o cotidiano das
pessoas? Esses problemas sensibilizam e
despertam o interesse
das pessoas?
Qual a minha
proposta principal?
Ela é atraente? Possuo
conhecimento suficiente
para sugerir algo real e
concreto?
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Quantos votos
aproximadamente eu
preciso para ser eleito?
Quem é, potencialmente, o eleitor
mais sensível à minha
mensagem?
(categoria profissional,
localização geográfica,
faixa etária, etc.)
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4.Estrutura
organizacional da campanha
Com quem eu posso
contar?
Tenho condições de
formar uma equipe?
Qual função é
mais adequada ao perfil
de cada um dos meus
colaboradores?
Posso confiar
na assiduidade e na
seriedade do trabalho
desenvolvido pelos meus
colaboradores?

5. Plano de Implementação
Quais as ações
necessárias para uma
campanha bem sucedida?
Quando essas
ações devem ser colocadas em prática? (estabeleça um cronograma e
siga-o)

6.Plano Financeiro
Quanto custa uma
campanha política? (faça
um levantamento de custos com ex-candidatos e
possíveis fornecedores).
É essencial contar com
um orçamento realista.
Quanto dinheiro
e outros recursos são
necessários para realizar
uma campanha política?
Quanto dinheiro eu
terei para gastar?
Quem pode contribuir com recursos para
minha campanha?
Que iniciativas posso
desenvolver para arrecadar recursos? (festas,
churrascos, etc...)
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Plano de governo
O plano de governo é composto por um conjunto de propostas e soluções para o
estado ou país. Recomenda-se que se trate de problemas reais, ligados ao cotidiano das pessoas e, acima de tudo, realistas.
Deve-se mostrar conhecimento dos problemas atuais. Sugere-se percorrer as cidades, anotando as principais reclamações dos moradores para, depois, reuni-las
para formar uma plataforma eleitoral.
Como o plano de governo é um documento longo, deve-se disponibilizá-lo na
internet e fornecer o endereço para que os interessados possam
acessá-lo.

Ninguém faz uma campanha sozinho. Para ter sucesso, ela deve ser um ato coletivo, que envolva a maior quantidade de pessoas possível. É fundamental liberar
o candidato das tarefas burocráticas. Dessa forma, ele pode se concentrar apenas
naquilo que é importante: fazer contato com o eleitor.
A montagem de um núcleo de campanha deve envolver, no mínimo, responsáveis pelas seguintes áreas: (i) coordenador geral; (ii) tesoureiro; (iii) coordenador
de agenda; (iv) coordenador de logística (organiza e executa as ações políticas
planejadas); (v) coordenação de materiais e serviços e; (vi) assessor jurídico. Por
fim, é importante contar com colaboradores na área de propaganda e marketing.
Outra figura central da campanha é o cabo eleitoral. Se possível, divida seu eleitorado alvo por áreas e nomeie responsáveis em cada uma delas. Essas pessoas
devem promover reuniões entre a comunidade e o candidato, fazer trabalho do
deve ser, de preferência, líder em sua localidade. Uma idéia interessante é estabelecer
metas de visitas, caminhadas e reuniões
mensais que devem ser promovidas por
cada cabo eleitoral.

58

Guia do Canditado Republicano

Formação e manutenção da agenda de
campanha
Vários estudiosos concordam que o tempo é o bem mais precioso de uma campanha política. Por isso, é importante otimizá-lo e tirar proveito de todos os segundos.
Por isso, é preciso tomar a decisão da candidatura o mais cedo possível, para que
haja tempo necessário para a realização de um bom planejamento de campanha.
Na medida do possível, faça um cronograma que permita a visitação dos seus
redutos eleitorais.
Exemplo de Planejamento:

O gerenciamento do tempo é tão importante que recomenda-se a indicação
de uma pessoa que se ocupe exclusivamente da montagem e do cumprimento
de uma agenda política.
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Informação é tudo
Ter informação é a base do toda a atividade política. Um candidato deve estar
informado sobre os anseios dos eleitores, deve saber o nome das pessoas que irá
visitar (função do cabo eleitoral) e deve saber a opinião que as pessoas possuem
dele, a intenção de votos dos eleitores da comunidade, etc.
Para isso, o candidato pode recorrer a pesquisas, em suas duas modalidades:
pesquisa do tipo survey (opinião pública) e realização de grupos focais. O primeiro tipo se refere às pesquisas de intenção de votos, que são divulgadas frequentemente na mídia. Possuem a vantagem da amplitude e a desvantagem do
custo. O segundo tipo pode ser feito por qualquer candidato. Reúna personagens
representativos da vida da cidade e leve-os a discutir seus principais problemas,
suas impressões sobre os políticos, as características do candidato ideal, etc. Essa
para análise.
Exemplo de Pesquisa Qualitativa (grupo focal composto de um componente
de cada uma dessas profissões):

Mediador

Taxista, comerciante, professor, estudante, dona de
casa, servidor público, jornalista, padre e pastor

Lembre-se de que é melhor não ter informação do que possuir uma
informação errada ou inventada.
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Calendário eleitoral
Data a partir da qual, até a posse dos eleitos, é vedado aos agentes públicos fazer,
na circunscrição do pleito, revisão geral da remuneração dos servidores públicos
que exceda a recomposição da perda de seu poder aquisitivo ao longo do ano da

1.Data a partir da qual é permitido ao postulante à candidatura a cargo eletivo
realizar propaganda intrapartidária com vista à indicação de seu nome, vedado
o uso de rádio, televisão e outdoor, observado o prazo de 15 dias que antecede

1.Data a partir da qual é permitida a realização de convenções destinadas a de-

2.Data a partir da qual é vedado às emissoras de rádio e de televisão transmitir
programa apresentado ou comentado por candidato escolhido em convenção (Lei

3.Data a partir da qual os feitos eleitorais terão prioridade para a participação
do Ministério Público e dos juízes de todas as justiças e instâncias, ressalvados os
94, caput).
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6.Data a partir da qual é assegurado o exercício do direito de resposta ao candidato, ao partido político ou à coligação atingidos, ainda que de forma indireta,
por conceito, imagem ou afirmação caluniosa, difamatória, injuriosa ou sabida-

convenção partidária, é permitida a formalização de contratos que gerem despesas e gastos com a instalação física de comitês financeiros de candidatos e de partidos políticos, desde que só haja o efetivo desembolso financeiro após a obtenção
do número de registro de CNPJ do candidato ou do comitê financeiro e a abertura
de conta bancária específica para a movimentação financeira de campanha e
emissão de recibos eleitorais.
8.Data a partir da qual, observada a realização da convenção partidária, até a
apuração final da eleição, não poderão servir como juízes eleitorais nos tribunais
regionais, ou como juiz eleitoral, o cônjuge ou companheiro, parente consanguíneo ou afim, até o segundo grau, de candidato a cargo eletivo registrado na

1.Data a partir da qual, se não fixado por lei, caberá a cada partido político fixar
o limite de gastos de campanha para os cargos em disputa, observando o que
candidatos, à Justiça Eleitoral, que dará a essas informações ampla publicidade

coligações e à escolha de candidatos a presidente e vice-presidente da República,
governador e vice-governador, senador e respectivos suplentes, deputado federal,

1.Data a partir da qual não será veiculada a propaganda partidária gratuita
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2.Data a partir da qual é vedado às emissoras de rádio e de televisão, em progra-

I - transmitir, ainda que sob a forma de entrevista jornalística, imagens de realização de pesquisa ou de qualquer outro tipo de consulta popular de natureza eleitoral em que seja possível identificar o entrevistado ou em que haja manipulação
de dados;
II - veicular propaganda política;
III - dar tratamento privilegiado a candidato, partido político ou coligação;
IV - veicular ou divulgar filmes, novelas, minisséries ou qualquer outro programa
com alusão ou crítica a candidato ou partido político, mesmo que dissimuladamente, exceto programas jornalísticos ou debates políticos;
V - divulgar nome de programa que se refira a candidato escolhido em convenção,
ainda quando preexistente, inclusive se coincidente com o nome de candidato ou
com a variação nominal por ele adotada.

perior Eleitoral, até as dezenove horas, o requerimento de registro de candidatos a

Regionais Eleitorais, até as dezenove horas, o requerimento de registro de candidatos a governador e vice-governador, senador e respectivos suplentes, deputado

3.Data a partir da qual permanecerão abertas aos sábados, domingos e feriados
as secretarias dos Tribunais Eleitorais, em regime de plantão (Lei Complementar

tiça Eleitoral relação daqueles que tiveram suas contas relativas ao exercício de

63

Guia do Canditado Republicano

cargos ou funções públicas rejeitadas por irregularidade insanável e por decisão
irrecorrível do órgão competente, ressalvados os casos em que a questão estiver
sendo submetida à apreciação do Poder Judiciário, ou que haja sentença

5.Data a partir da qual, até a proclamação dos eleitos, as intimações das decisões
serão publicadas em cartório, certificando-se no edital e nos autos o horário, salvo

Justiça Eletrônico (DJE).
6. Data a partir da qual são vedadas aos agentes públicos as seguintes condutas
I - nomear, contratar ou de qualquer forma admitir, demitir sem justa causa, suprimir ou readaptar vantagens ou por outros meios dificultar ou impedir o exerclcio
funcional e, ainda, ex officio, remover, transferir ou exonerar servidor público, na
circunscrição do pleito, até a posse dos eleitos, sob pena de nulidade de pleno
direito, ressalvados os casos de:
de funções de confiança;
b) nomeação para cargos do Poder Judiciário, do Ministério Público, dos Tribunais
ou Conselhos de Contas e dos órgãos da Presidência da República;
c) nomeação dos aprovados em concursos públicos homologados até 5 de julho
de 2014;
d) nomeação ou contratação necessária à instalação ou ao funcionamento inadiável de serviços públicos essenciais, com prévia e expressa autorização do chefe
do Poder Executivo;
e) transferência ou remoção ex officio de militares, de policiais civis e de agentes
penitenciários;
11 - realizar transferência voluntária de recursos da União aos Estados e Municlpios, e dos Estados aos Municípios, sob pena de nulidade de pleno direito,
ressalvados os recursos destinados a cumprir obrigação formal preexistente para
execução de obra ou de serviço em andamento e com cronograma prefixado, e os
destinados a atender situações de emergência e de calamidade pública.
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I - com exceção da propaganda de produtos e serviços que tenham concorrência
no mercado, autorizar publicidade institucional dos atos, programas,obras, serviços e campanhasdos órgãos Público federais e estaduais, ou das respectivas entidades da administração indireta, salvo em caso de grave e urgente necessidade
pública, assim reconhecida pela Justiça Eleitoral;
II- fazer pronunciamento em cadeia de rádio e de televisão, fora do horário eleitoral gratuito, salvo quando, a critério da Justiça Eleitoral, tratar-se de matéria
urgente, relevante e característica das funções de governo.
8. Data a partir da qual é vedada, na realização de inaugurações, a contratação

9. Data a partir da qual é vedado a qualquer candidato comparecer a inaugura-

10. Data a partir da qual órgãos e entidades da Administração Pública direta e
indireta deverão, quando solicitados, em casos específicos e de forma motivada
pelos Tribunais Eleitorais, ceder funcionários pelo período de até 3 meses depois

art. 36, caput).
2.Data a partir da qual os candidatos, os partidos ou as coligações podem fazer
funcionar, das 8 às 22 horas, alto-falantes ou amplificadores de som, nas suas

3.Data a partir da qual os candidatos, os partidos políticos e as coligações poderão realizar comícios e utilizar aparelhagem de sonorização fixa, das 8 horas às

4.Data a partir da qual será permitida a propaganda eleitoral na Internet, vedada

5.Data a partir da qual, independentemente do critério de prioridade, os serviços
telefônicos oficiais ou concedidos farão instalar, nas sedes dos diretórios devi-
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damente registrados, telefones necessários, mediante requerimento do respectivo

(90 dias antes)
vogados do Brasil e do Ministério Público, interessados e assinar digitalmente os
programas a serem utilizados nas eleições de 2014, entregarem à Secretaria de
Tecnologia da Informação do Tribunal Superior Eleitoral programa próprio, para
análise e posterior homologação.

firmar parceria para a divulgação dos resultados.
ção e padrões tecnológicos e de segurança a serem adotados na disponibilização
dos dados oficiais que serão fornecidos às entidades interessadas na divulgação
dos resultados.
citado transferência para Seção Eleitoral Especial comunicar ao Juiz Eleitoral, por
escrito, suas restrições e necessidades, a fim de que a Justiça Eleitoral, se possível,
providencie os meios e recursos destinados a facilitar-lhe o exercício do voto (Re-

candidatos cujos pedidos de registro tenham sido requeridos até o dia 5 de julho

1.Data a partir da qual os Tribunais Eleitorais devem convocar os partidos políticos
e a representação das emissoras de televisão e de rádio para a elaboração de
plano de mídia para uso da parcela do horário eleitoral gratuito a que tenham
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registro tenham sido requeridos pelos partidos políticos ou coligação, o número de

candidatos apresentados pelos partidos políticos ou coligação até o dia 5 de julho

2.Data a partir da qual o nome de todos aqueles que tenham solicitado registro de
candidatura deverá constar das pesquisas realizadas mediante apresentação da
relação de candidatos ao entrevistado.

tros perante o Tribunal Superior Eleitoral e Tribunais Regionais Eleitorais, até as 19

ndividual de candidatos, escolhidos em convenção, cujos partidos políticos ou co-

candidatos cujos pedidos de registro tenham sido apresentados pelos próprios
candidatos, quando não requeridos pelos partidos políticos ou coligação, para

vado o prazo de 10 dias úteis após a escolha de seus candidatos em convenção
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1.Data a partir da qual o eleitor que estiver ausente do seu domicílio eleitoral, em
primeiro e/ou segundo turnos das eleições 2014, poderá requerer sua habilitação
para votar em trânsito para presidente e vice-presidente da República, com a indicação da capital do Estado onde estará presente, de passagem ou em deslocamento (Código Eleitoral, art. 233-A).

candidatos que, escolhidos em convenção, tiveram que apresentar seus próprios

o Tribunal Superior Eleitoral e Tribunais Regionais Eleitorais encarregados do registro dos candidatos, observado o prazo de 5 dias após a respectiva constituição

1.Data a partir da qual os partidos políticos, os comitês financeiros e os candidatos
poderão enviar à Justiça Eleitoral o primeiro relatório discriminado dos recursos
em dinheiro ou estimáveis em dinheiro que tenham recebido para financiamento
da campanha eleitoral e dos gastos que realizarem, para cumprimento do disposto

os nomes das pessoas indicadas para compor as Juntas Eleitorais, observado o
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1.Data a partir da qual, até o dia do pleito, o Tribunal Superior Eleitoral poderá
requisitar das emissoras de rádio e de televisão até 10 minutos diários, contínuos
ou não, que poderão ser somados e usados em dias espaçados, para a divulgação
de seus comunicados, boletins e instruções ao eleitorado, podendo, ainda, ceder,
a seu juízo exclusivo, parte desse tempo para utilização por Tribunal Regional

tos enviem à Justiça Eleitoral o primeiro relatório discriminado dos recursos em
dinheiro ou estimáveis em dinheiro que tenham recebido para financiamento da
campanha eleitoral e dos gastos que realizarem, para cumprimento do disposto no

(60 dias antes)
1.Data em que os partidos políticos, as coligações e os candidatos são obrigados a
divulgar, pela rede mundial de computadores (Internet),em sítio criado pela Justiça
Eleitoral para esse fim, o primeiro relatório discriminado dos recursos em dinheiro
ou estimáveis em dinheiro recebidos pelos partidos políticos, pelos comitês financeiros e pelos candidatos, para financiamento da campanha eleitoral e dos gastos

2.Data a partir da qual é assegurada prioridade postal aos partidos políticos para
a remessa da propaganda de seus candidatos registrados (Código Eleitoral, art.
239).

vagas remanescentes para as eleições proporcionais, observados os percentuais
mínimo e máximo para candidaturas de cada sexo, no caso de as convenções
para a escolha de candidatos não terem indicado o número máximo previsto no
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na hipótese de substituição, observado o prazo de até 10 dias, contados do fato

meiro e eventual segundo turnos de votação (Código Eleitoral, arts. 35, XIII, e 135,
caput).

eventual segundo turnos de votação (Código Eleitoral, art. 35, XIV).

e, não havendo, em cartório, as nomeações que tiver feito, fazendo constar da
publicação a intimação dos mesários para constituírem as mesas no dia e lugares

eleições solicitarem cadastramento à Justiça Eleitoral.

segunda via do título eleitoral em qualquer cartório eleitoral, esclarecendo se vai
recebê-la na sua zona eleitoral ou naquela em que a requereu (Código Eleitoral,

das mesas receptoras para o primeiro e eventual segundo turnos de votação, observado o prazo de 3 dias contados da publicação (Código Eleitoral, art. 135, §
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das Mesas Receptoras, observado o prazo de 5 dias, contados da nomeação (Lei

-

de veiculação da propaganda de cada partido político ou coligação no primeiro

a nomeação dos membros das mesas receptoras, observado o prazo de 48 horas

(50 dias antes)
bre a nomeação dos membros da Mesa Receptora, observado o prazo de 3 dias,

serviço público oficiarem ao juízo eleitoral, informando o número, a espécie e a
lotação dos veículos e embarcações de que dispõem para o primeiro e eventual

interpostos contra a nomeação dos membros das mesas receptoras, observado o
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(45 dias antes)
1.Data em que todos os pedidos de registro de candidatos a governador, vice-governador, senador, suplentes e deputados federais, estaduais e distritais deverão
estar julgados pelos Tribunais Regionais e publicadas as respectivas decisões (Lei

2.Data em que todos os pedidos de registro de candidatos a presidente e vice
-presidente da República deverão estar julgados pelo Tribunal Superior Eleitoral e

meiro e/ou segundo turnos das eleições 2014, requerer sua habilitação para votar
em trânsito para presidente e vice-presidente da República, com a indicação da
capital do Estado onde estará presente, de passagem ou em deslocamento (Código
Eleitoral, art. 233-A).

(40 dias antes)
tes da Comissão Especial de Transporte e Alimentação para o primeiro e eventual

1.Data a partir da qual os partidos políticos, os comitês financeiros e os candidatos
poderão enviar à Justiça Eleitoral o segundo relatório discriminado dos recursos
em dinheiro ou estimáveis em dinheiro que tenham recebido para financiamento
da campanha eleitoral e dos gastos que realizarem, para cumprimento do disposto

-
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nica por parte dos candidatos, partidos políticos ou coligações (Resolução

tos enviem à Justiça Eleitoral o segundo relatório discriminado dos recursos em
dinheiro ou estimáveis em dinheiro que tenham recebido para financiamento da
campanha eleitoral e dos gastos que realizarem, para cumprimento do disposto no

1.Data em que será divulgado, pela rede mundial de computadores (internet), em
sítio criado pela Justiça Eleitoral para esse fim, o segundo relatório discriminado
dos recursos em dinheiro ou estimáveis em dinheiro recebidos pelos partidos políticos, pelos comitês financeiros e pelos candidatos, para financiamento da campa-

mes dos escrutinadores e aos componentes da Junta nomeados, constantes do
edital publicado (Código Eleitoral, art. 39).

de componente da comissão de auditoria para verificação do funcionamento
das urnas eletrônicas, por meio de votação paralela, observado o prazo de 3
23.365/2011 t art. 48).
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Ministério Público indicarem à Secretaria de Tecnologia da Informação do Tribunal Superior Eleitoral os técnicos que, como seus representantes, participarão da
Cerimônia de Assinatura Digital e Lacração dos Sistemas a serem utilizados nas
eleições de 2014.

1.Data a partir da qual nenhum candidato poderá ser detido ou preso, salvo em

ços de transporte e alimentação de eleitores no primeiro e eventual segundo turnos

3.Data em que deverá ser divulgado o quadro geral de percursos e horários programados para o transporte de eleitores para o primeiro e eventual segundo turnos

do Brasil e o Ministério Público impugnarem os programas a serem utilizados
nas eleições de 2014, por meio de petição fundamentada, observada a data de
encerramento da Cerimônia de Assinatura Digital e Lacração dos Sistemas (Lei

(10 dias antes)

domicílio eleitoral (Código Eleitoral, art. 52).

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 no primeiro e eventual segundo
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3.Data a partir da qual os tribunais regionais eleitorais informarão por telefone,
na respectiva página da Internet ou por outro meio de comunicação social, o que
é necessário para o eleitor votar, vedada a prestação de tal serviço por terceiros,
ressalvada a contratação de mão de obra para montagem de atendimento telefônico em ambiente supervisionado pelos tribunais regionais eleitorais, assim como
para a divulgação de dados referentes à localização de seções e locais de
votação.

(5 dias antes)
1.Data a partir da qual e até 48 horas depois do encerramento da eleição, nenhum eleitor poderá ser preso ou detido, salvo em flagrante delito, ou em virtude
de sentença criminal condenatória por crime inafiançável, ou, ainda, por desrespeito a salvo-conduto (Código Eleitoral, art. 236, caput).

Ordem dos Advogados do Brasil e do Ministério Público interessados em formalizarem pedido ao Juizo Eleitoral para a verificação assinaturas digitais, a ser
realizada das 48 horas que antecedem o inicio da votação até o momento anterior
à oficialização do sistema transportador nas Zonas Eleitorais.

(3 dia antes)
1.Data a partir da qual o juízo eleitoral ou o presidente da mesa receptora poderá
expedir salvo-conduto em favor de eleitor que sofrer violência moral ou física na
sua liberdade de votar (Código Eleitoral, art. 235, parágrafo único).

de comícios e utilização de aparelhagem de sonorização fixa entre as 8 e as 24

-
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do dia 3 de outubro de 2014.

material destinado à votação (Código Eleitoral, art. 133).

eleitorais, o nome das pessoas autorizadas a expedir as credenciais dos fiscais e
delegados que estarão habilitados a fiscalizar os trabalhos de votação durante o

(2 dia antes)

2.Data em que o presidente da mesa receptora que não tiver recebido o material
destinado à votação deverá diligenciar para o seu recebimento (Código Eleitoral,

(1 dia antes)

69, parágrafo único).

ção de caminhada, carreata, passeata ou carro de som que transite pela cidade

4.Data em que a Comissão de Votação Paralela deverá promover, entre as 9 e 12
horas, em local e horário previamente divulgados, os sorteios das seções eleitorais.

Internet, a tabela de correspondências esperadas entre urna e seção.
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6. Data em que, após as 12 horas, será realizada a oficialização do Sistema de
Gerenciamento dos Tribunais e Zonas Eleitorais.

1.Data em que se realiza a votação, observando-se, de acordo com o horário
local:

Instalação da seção eleitoral (Código Eleitoral, art. 142).

Constatado o não comparecimento do presidente da mesa receptora, assumirá a
presidência o primeiro mesário e, na sua falta ou impedimento, o segundo mesário, um dos secretários ou o suplente, podendo o membro da mesa receptora que
assumir a presidência nomear
, dentre os eleitores presentes, os que forem

Início da votação (Código Eleitoral, art. 144).
A partir das 12 horas
Oficialização do Sistema Transportador.
Até as 15 horas
Horário final para a atualização da tabela de correspondência, considerando o
horário local de cada unidade da Federação.

Encerramento da votação (Código Eleitoral, arts. 144 e 153).
A partir das 17 horas
Emissão dos boletins de urna e início da apuração e da totalização dos resultados.
2.Data em que há possibilidade de funcionamento do comércio, com a ressalva
de que os estabelecimentos que funcionarem nesta data deverão proporcionar
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as condições para que seus funcionários possam exercer o direito/dever do voto

3.Data em que é permitida a manifestação individual e silenciosa da preferência
39-A, caput).
4.Data em que é vedada, até o término da votação, a aglomeração de pessoas
portando vestuário padronizado, bem como bandeiras, broches, dísticos e adesivos que caracterizem manifestação coletiva, com ou sem utilização de veículos (Lei

5.Data em que, no recinto das seções eleitorais e juntas apuradoras, é proibido
aos servidores da Justiça Eleitoral, aos mesários e aos escrutinadores o uso de
vestuário ou objeto que contenha qualquer propaganda de partido político, de

6.Data em que, no recinto da cabina de votação, é vedado ao eleitor portar aparelho de telefonia celular, máquinas fotográficas, filmadoras, equipamento de radiocomunicação ou qualquer instrumento que possa comprometer o sigilo do voto,

de vestuário padronizado, sendo-lhes permitido tão só o uso de crachás com o

8.Data em que deverá ser afixada, na parte interna e externa das seções elei-

9.Data em que é vedada qualquer espécie de propaganda de partidos políticos ou

ração, em um só local, designado pelo respectivo Tribunal Regional Eleitoral, os
procedimentos, por amostragem, de votação paralela para fins de verificação do
funcionamento das urnas sob condições normais de uso.
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11.Data em que é permitida a divulgação de pesquisas, observadas as seguintes
disposições:
I - as pesquisas realizadas em data anterior à data da eleição, para todos os cargos, poderão ser divulgadas a qualquer momento;
II - as pesquisas realizadas no dia da eleição relativas às eleições presidenciais
poderão ser divulgadas após às 18 horas do horário de Brasília;
III - as pesquisas realizadas no dia da eleição, referentes aos demais cargos, po-

12.Data em que, havendo necessidade e desde que não se tenha dado início ao
processo de votação, será permitida a carga em urna, desde que convocados os
representantes dos partidos políticos ou coligações, do Ministério Público e da
Ordem dos Advogados do Brasil para, querendo, participar do ato.
13.Data em que, constatado problema em uma ou mais urnas antes do início
da votação, o juiz eleitoral poderá determinar a sua substituição por urna de
contingência, substituir o cartão de memória de votação ou realizar nova carga,
conforme conveniência, convocando-se os representantes dos partidos políticos
ou coligações, do Ministério Público e da Ordem dos Advogados do Brasil para,
querendo, participar do ato.
14.Data em que poderá ser efetuada carga, a qualquer momento, em urnas de
contingência ou de justificativa.
didato que dele for expulso, em processo no qual seja assegurada a ampla defesa,

traírem obrigações, ressalvada a hipótese de arrecadação com o fim exclusivo de

(dia seguinte ao primeiro turno)

79

Guia do Canditado Republicano

1.Data em que o juízo eleitoral é obrigado, até as 12 horas, sob pena de responsabilidade e multa, a transmitir ao Tribunal Regional Eleitoral e comunicar aos
representantes dos partidos políticos e das coligações o número de eleitores que
votaram em cada uma das seções sob sua jurisdição, bem como o total de votantes
da zona eleitoral (Código Eleitoral, art. 156).
2.Data em que qualquer candidato, delegado ou fiscal de partido político e de
coligação poderá obter cópia do relatório emitido pelo sistema informatizado de
que constem as informações do número de eleitores que votaram em cada uma das
seções e o total de votantes da zona eleitoral, sendo defeso ao juízo eleitoral recu-

3.Data a partir da qual, decorrido o prazo de 24 horas do encerramento da vosegundo turno (Código Eleitoral, art. 240,parágrafo único).
4.Data a partir da qual, decorrido o prazo de 24 horas do encerramento da votaalto-falantes ou amplificadores de som, entre as 8 e as 22 horas, bem como a promoção de comício ou utilização de aparelhagem de sonorização fixa, entre as 8 e

5.Data a partir da qual, decorrido o prazo de 24 horas do encerramento da vobuição de material de propaganda política (Código Eleitoral, art. 240, parágrafo

(2 dias após o primeiro turno)
pedido pelo juízo eleitoral ou presidente da mesa receptora (Código Eleitoral, art.
235, parágrafo único).

ou detido, salvo em flagrante delito, ou em virtude de sentença criminal condenatória por crime inafiançável, ou, ainda, por desrespeito a salvo-conduto (Código
Eleitoral, art. 236, caput).
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(3 dias após o primeiro turno)
-

garem aos partidos políticos e coligações, quando solicitados, os relatórios dos boletins de urna que estiverem em pendência, sua motivação e a respectiva decisão,
observado o horário de encerramento da totalização.

os dados de votação especificados por seção eleitoral, assim como as tabelas de
correspondências efetivadas, observado o horário de encerramento da totalização
em cada unidade da Federação.

(4 dias após o primeiro turno)
rio da eleição para governador e vice-governador de Estado e do Distrito Federal.

eleição para presidente e yice-presidente da República.

(15 dias antes do segundo turno)
1.Data a partir da qual nenhum candidato que participará do segundo turno de
votação poderá ser detido ou preso, salvo no caso de flagrante delito (Código

2.Data a partir da qual, nos Estados em que não houver votação em segundo
turno, as Secretarias dos Tribunais Regionais Eleitorais, salvo as unidades responsáveis pela análise das prestações de contas, não mais permanecerão abertas aos
sábados, domingos e feriados, e as decisões, salvo as referentes às prestações
de contas de campanha, não mais serão publicadas em secretaria ou em sessão.
3.Data limite para o início do período de propaganda eleitoral gratuita, no rádio e
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na televisão, relativo ao segundo turno, observado o prazo final para a divulgação

(5 dias antes do segundo turno)
1.Data a partir da qual e até 48 horas depois do encerramento da eleição nenhum
eleitor poderá ser preso ou detido, salvo em flagrante delito, ou em virtude de
sentença criminal condenatória por crime inafiançável, ou, ainda, por desrespeito
a salvo-conduto (Código Eleitoral, art. 236, caput).

Ordem dos Advogados do Brasil e do Ministério Público interessados formalizem
pedido ao juízo eleitoral para a verificação das assinaturas digitais, a ser realizada das 48 horas que antecedem o início da votação até o momento anterior à
oficialização do sistema transportador nas zonas eleitorais.

(3 dias antes do segundo turno)
1.Início do prazo de validade do salvo-conduto expedido pelo juízo eleitoral ou
presidente da mesa receptora (Código Eleitoral, art. 235, parágrafo único).

material destinado à votação (Código Eleitoral, art. 133).

(2 dias antes do segundo turno)

-
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-

4.Data em que o presidente da mesa receptora que não tiver recebido o material
destinado à votação deverá diligenciar para o seu recebimento (Código Eleitoral,

(1 dias antes do segundo turno)

ção de caminhada, carreata, passeata ou carro de som que transite pela cidade

3.Data em que a Comissão de Votação Paralela deverá promover, entre as 9 e
as 12 horas, em local e horário previamente divulgados, os sorteios das seções
eleitorais.

Internet, a tabela de correspondências esperadas entre urna e seção.

1.Data em que se realiza a votação, observando-se, de acordo com o horário
local:

Instalação da seção eleitoral (Código Eleitoral, art. 142).

Constatado o não comparecimento do presidente da mesa receptora, assumirá a
presidência o primeiro mesário e, na sua falta ou impedimento, o segundo mesário, um dos secretários ou o suplente,podendo o membro da mesa receptora que
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assumir a presidência nomear

, dentre os eleitores presentes, os que forem

Início da votação (Código Eleitoral, art. 144).
Até as 15 horas
Horário final para a atualização da tabela de correspondência, considerando o
horário local de cada unidade da Federação.

Encerramento da votação (Código Eleitoral, arts. 144 e 153).
A partir das 17 horas
Emissão dos boletins de urna e início da apuração e da totalização dos resultados.
2.Data em que é possível o funcionamento do comércio, com a ressalva de que os
estabelecimentos que funcionarem nesta data deverão proporcionar as condições
22.963/2008).
3.Data em que é permitida a manifestação individual e silenciosa da preferência
39-A, caput).
4.Data em que é vedada, até o término da votação, a aglomeração de pessoas
portando vestuário padronizado, bem como bandeiras, broches, dísticos e adesivos que caracterizem manifestação coletiva, com ou sem utilização de veículos (Lei

5.Data em que, no recinto das seções eleitorais e juntas apuradoras, é proibido
aos servidores da Justiça Eleitoral, aos mesários e aos escrutinadores o uso de
vestuário ou objeto que contenha qualquer propaganda de partido político, de

6.Data em que, no recinto da cabina de votação, é vedado ao eleitor portar aparelho de telefonia celular, máquinas fotográficas, filmadoras, equipamento de radiocomunicação ou qualquer instrumento que possa comprometer o sigilo do voto,
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de vestuário padronizado, sendo-lhes permitido tão só o uso de crachás com o

8. Data em que deverá ser afixada, na parte interna e externa das seções elei-

9.Data em que é vedada qualquer espécie de propaganda de partidos políticos ou

ração, em um só local, designado pelo respectivo Tribunal Regional Eleitoral, os
procedimentos, por amostragem, de votação paralela para fins de verificação do
funcionamento das urnas sob condições normais de uso.
11.Data em que é permitida a divulgação de pesquisas, observadas as seguintes
disposições:
I - as pesquisas realizadas em data anterior à data da eleição, para todos os cargos, poderão ser divulgadas a qualquer momento;
II - as pesquisas realizadas no dia da eleição relativas às eleições presidenciais
poderão ser divulgadas após às 19 horas do horário de Brasília;
III - as pesquisas realizadas no dia da eleição, referentes aos demais cargos, po-

12.Data em que, havendo necessidade e desde que não se tenha dado início ao
processo de votação, será permitida a carga em urna, desde que convocados os
representantes dos partidos políticos ou coligações, do Ministério Público e da
Ordem dos Advogados do Brasil para, querendo, participarem do ato.
13.Data em que, constatado problema em uma ou mais urnas antes do início
da votação, o juízo eleitoral poderá determinar a sua substituição por urna de
contingência, substituir o cartão de memória de votação ou realizar nova carga,
conforme conveniência, convocando-se os representantes dos partidos políticos
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ou coligações do Ministério Público e da Ordem dos Advogados do Brasil para,
querendo, participar do ato.
14.Data em que poderá ser efetuada carga, a qualquer momento, em urnas de
contingência ou de justificativa.
didato que dele for expulso, em processo no qual seja assegurada a ampla defesa,

arrecadarem recursos e contraírem obrigações, ressalvada a hipótese de arrecadação com o fim exclusivo de quitação de despesas já contraídas e não pagas até
esta data.

(dia seguinte ao segundo turno)
1.Data em que o juízo eleitoral é obrigado, até as 12 horas, sob pena de responsabilidade e multa, a transmitir ao Tribunal Regional Eleitoral e comunicar aos
representantes dos partidos políticos e das coligações o número de eleitores que
votaram em cada uma das seções sob sua jurisdição, bem como o total de votantes
da zona eleitoral (Código Eleitoral, art. 156).
2.Data em que qualquer candidato, delegado ou fiscal de partido político e de
coligação poderá obter cópia do relatório emitido pelo sistema informatizado de
que constem as informações do número de eleitores que votaram em cada uma
das seções e o total de votantes da zona eleitoral, sendo defeso ao juízo eleitoral
recusar ou procrastinar a sua entrega ao requerente (Código Eleitoral, art. 156,

OUTUBRO - TERÇA-FEIRA, 28.10.2014
(2 dias após o segundo turno)
dido pelo juízo eleitoral ou pelo presidente da mesa receptora (Código Eleitoral,
art. 235, parágrafo único).
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ou detido, salvo em flagrante delito, ou em virtude de sentença criminal condenatória por crime inafiançável, ou, ainda, por desrespeito a salvo-conduto (Código
Eleitoral, art. 236, caput).

(3 dias após o segundo turno)

28 de outubro apresentar justificativa ao juízo eleitoral (Código Eleitoral, art. 124,

( 5 dias após o segundo turno)

Ministério Público e dos Juízes de todas as justiças e instâncias, ressalvados os
caput).

pelas Juntas Eleitorais.

eleição para governador e vice-governador de estado e doDistrito Federal, na
hipótese de segundo turno.

para presidente e vice-presidente da República, na hipótese de segundo turno.

(30 dias após o primeiro turno)

justificativa ao Juízo Eleitoral(Código Eleitoral, art. 124).

e partidos políticos encaminharem à Justiça Eleitoral as prestações de contas referentes ao primeiro turno, salvo as dos candidatos que concorreram ao segundo
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eleições proporcionais que optarem por fazê-lo diretamente à Justiça Eleitoral (Lei

onde não houve segundo turno, removerem as propagandas relativas às eleições,

votação de 5 de outubro, caso não tenha havido votação em segundo turno (Lei

go Eleitoral, art. 198, caput).

1.Data a partir da qual, nos Estados em que houver votação em segundo turno, as
Secretarias dos Tribunais Regionais Eleitorais, exceto a do Tribunal Superior Eleitoral e as unidades responsáveis pela análise das prestações de contas em todas
as instâncias, não mais permanecerão abertas aos sábados, domingos e feriados,
e as decisões, salvo as referentes às prestações de contas de campanha, não mais
serão publicadas em secretaria ou sessão.

(30 dias após o segundo turno)

onde houve segundo turno, removerem as propagandas relativas às eleições, com

e partidos políticos encaminharem à Justiça Eleitoral as prestações de contas dos
art. 29, IV).

eleições de 2014, nos estados onde tenha havido votação em segundo turno (Lei
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justificativa ao juízo eleitoral (Código Eleitoral, art. 124).
go Eleitoral, art. 198, caput).:

(60 dias após o primeiro turno)
-

de justificativa, nos locais onde não houve segundo turno, assegurar o lançamento
dessas informações no cadastro de eleitores, determinando todas as providências
relativas à conferência obrigatória e digitação dos dados, quando necessário.

tas, em todas as instâncias, permanecerão abertas de forma extraordinária, não
mais funcionando aos sábados, domingos e feriados.

2.Data a partir da qual o Tribunal Superior Eleitoral não mais permanecerá aberto
aos sábados, domingos e feriados, e as decisões não mais serão publicadas em
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(61 dias após o segundo turno)

justificativa, nos locais onde houve segundo turno, assegurar o lançamento dessas
informações no cadastro de eleitores, determinando todas as providências relativas à conferência obrigatória e digitação dos dados, quando necessário.

1.Data em que todas as inscrições dos candidatos e comitês financeiros na Receita

1. Data a partir da qual não há mais necessidade de preservação e guarda dos
documentos e materiais produzidos nas eleições de 2014, dos meios de armazenamento de dados utilizados pelos sistemas eleitorais, bem como das cópias de
segurança dos dados, desde que não haja recurso envolvendo as informações
neles contidas.
2.Data a partir da qual os sistemas utilizados nas eleições de 2014 poderão ser
desinstalados, desde que não haja recurso envolvendo procedimentos a eles inerentes.

referentes ao Sistema Gerenciador de Dados, Aplicativos e Interface com a Urna
Eletrônica.

de urna e dos arquivos de log referentes ao Sistema de Totalização.
gionais Eleitorais as informações relativas às ocorrências de troca de urnas.
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Digital do Voto.

assinatura digital e dos resumos digitais (hash).

PROPAGANDA ELEITORAL
ELEIÇÕES 2014
Definição:

propagação, seja por que meio
ou instrumento for, que vise o
voto do eleitor, seja por
candidato, partidos
políticos ou terceiros.

O Que já se sabe:

outdoors, igrejas, escolas, postes, jardins
públicos, viadutos,
árvores, paradas de ônibus, taxis, ônibus, passarelas...

bonés, canetas, brindes,
cestas básicas;
porta moedas, calendários, etc;
o eleitor (moeda, brasão
da república, etc).

a 24/10:
e Sábados.
- Governador, Deputado Estadual, Deputado Distrital,
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Sanções
R$ 5.000,00 a R$ 25.000,00 ou equivalente ao custo dpropaganda, se esse for
maior.
R$ 2.000,00 a R$ 8.000,00 (depois de notificado para retirar a propaganda e
diante da resistência).
com perda do registro, do diploma ou do mandato eletivo. Exemplo: Uso da máquina pública, ou de instrumentos de publicidade institucional, para a divulgação
de candidaturas e de pretensões eleitorais.

encontros, debates, sejam no rádio ou na tv, na internet, ainda que divulguem
plataformas e projetos políticos e desde que não façam pedidos de votos. Deve
congressos, em ambiente fechado e por conta dos partidos políticos, para tratar
da organização do processo eleitoral, planos de governo ou alianças partidárias;

- Da propaganda dos candidatos a Presidente da República, a Governador de
Estado ou do Distrito Federal e a Senador, deverá constar, também, o nome dos
candidatos a Vice-Presidente, a Vice-Governador e a suplentes de Senador, de
modo claro e legível, em tamanho não inferiora 10% (dez por cento) do nome do
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com tamanho máximo de 4 m2 (2m x 2m);

que respeitem a distância mínima de 200 metros de:

PROPAGANDA IMPRESSA

Cominação por propaganda vedada e abuso do poder econômico.
Propaganda em Outdoor

R$ 5.320,50 a R$ 15.961,50
Propriedade Particular com 4 m2
PROPAGANDA NA IMPRENSA

Aplicadas aos candidatos, aos partidos e aos veículos de comunicação:
R$ 1.000,00 a R$ 10.000,00.
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Proibido a transmissão de programa apresentado ou comentado por candidato;

escolhido em convenção, ainda quando preexistente, inclusive se
coincidente com o nome do candidato ou o nome por ele indicado para
uso de urna eletrônica.
Sanção: Multa de R$ 21.282,00 a R$ 106.410,00 (duplicada em caso de reincidência) e cancelamento do registro de candidatura.

O Tribunal Superior Eleitoral e os Tribunais Regionais Eleitorais efetuarão, até 12
de agosto de 2014, sorteio para a escolha da ordem de veiculação da propaganda de cada partido político ou coligação no primeiro dia do horário eleitoral
gratuito; a cada dia que se seguir, a propaganda veiculada por último, na véspera,
art.50).

Deputados, considerando-se o resultado das eleições.
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político com representação na Câmara,

de 2014 e, no caso de segundo turno, não poderá ultrapassar o horário de meia-

não tenha por finalidade a animação de comício e que não haja nenhuma alusão
à candidatura ou à campanha eleitoral (nem subliminar).
pelos candidatos ou que tenham o seu nome.

em muro particular, sem ônus, obedecida a medida de 4 m2.
muros públicos ou de bens de uso comum como igrejas, clubes, postos
de gasolina...
É importante observar os limites estabelecidos pela lei do
Município que sempre prevalecerá.
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edição e de divulgação (observação quanto às exigências do material impresso) ;
Permitidos, sem restrição ou autorização prévia, desde que não atrapalhem o trânsito e não dificultem a passagem de pessoas. O material deve ser móvel, isto é,
devem ser colocadas a partir das 6h e retiradas até as 22h.

, desde que
não contenha o número, o nome de candidato, tampouco o cargo em disputa.

, inclusive com o uso de carro de som;

- Início a partir do dia 6 de julho de 2014.
A Propaganda Eleitoral prevista na Lei das Eleições difere da promoção pessoal
realizada nos blogs, nos sítios de internet e nas redes sociais;
O endereço eletrônico deve ser comunicado à Justiça Eleitoral e só pode ser hospedado em provedor estabelecido no Brasil ;
Pode ser realizada no sítio do partido ou da coligação, desde que comunicado o
endereço à Justiça Eleitoral;
Pode ser enviada por email, desde que direcionada à relação cadastrada gratuitamente pelo candidato, partido ou coligação. Não pode haver
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comercialização de mailings;
Pode ser realizada em blogs, redes sociais, sítios de mensagens instantâneas, de
iniciativa de qualquer pessoa, candidato ou partido.
MAILINGS

nheiro público;
rádio);
SENAI, SESC);
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Permitida e o candidato deve disponibilizar ao eleitor ferramenta para manifestar
a negativa de receber novas mensagens;
Manifestada a recusa, as mensagens devem ser evitadas e, se já
enviadas, devem cessar no prazo de 48h;

agora é condição de elegibilidade.

NAS REDES SOCIAIS
A Propaganda Eleitoral prevista na
Lei das Eleições difere da promoção
pessoal realizada nos blogs, nos sítios
de internet e nas redes sociais.
- Só pode ser realizada a partir de 6
de julho;
- O endereço eletrônico deve ser
comunicado à Justiça Eleitoral e só
pode ser hospedado em provedor
estabelecido no Brasil ;
- Pode ser realizada no sítio do
partido ou da coligação, desde que
comunicado o endereço à Justiça
Eleitoral;
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- Pode ser enviada por email, desde que direcionada a relação cadastrada gratuitamente pelo
candidato, partido ou coligação. Não pode haver comercialização de mailings;
- Pode ser realizada em blogs, redes sociais, sítios de mensagens instantâneas, de

À8GNQEKFCFG
À)TCPFG#NECPEG
À8GTUCVKNKFCFG

À%TVKECUGOVGORQTGCN
À2WDNKEC§µGU+PFGUGLCFCU
À(CNVCFG.KOKVGU

Segundo alguns Juristas: Propaganda eleitoral é dar publicidade ao cargo almejado; dar publicidade às propostas de ação para o cargo almejado;demonstrar
aptidão para o cargo almejado. Qualquer divulgação ou propagação, seja por
que meio ou instrumento for, que vise o voto do eleitor, seja por candidato, partidos
políticos ou terceiros.

A lei eleitoral restringe o tempo de Propaganda

Divulgação da legenda, das agendas, dos compromissos, do programa e visa
filiações, não votos. Essa propaganda é autorizada por lei.
alizações do partido. O espaço reservado à propaganda partidária não pode ser
Henrique Neves sobre a irregularidade.

ciada por recursos cooptados para essa finalidade específica.
Propaganda eleitoral pode ser
, isto é, que exalta o nome e os feitos do
candidato, e a
, que revela as deficiências dos adversários.
também é considerada propaganda eleitoral.
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Outdoors, brindes (de qualquer
natureza),propaganda fora do tempo,
propaganda paga na internet, jardins
públicos, árvore, pontes, viadutos,
postes, guerra, incitação da violência,
contra a honra de outros candidatos
ou autoridades, nas igrejas...
Essas proibições se repetem na internet e
nas comunidades virtuais.

Instrumento fundamental para a defesa do candidato, do partido e de qualquer outra pessoa, autoridade ou não, que se sentir ofendida pela propaganda eleitoral.
Cuida-se de um instrumento jurídico, mas que na maioria das vezes é elaborado
pelo Assessor de Imprensa.
O Direito de Resposta deve ser requerido em juízo, daí a presença fundamental
do advogado.
Propaganda Eleitoral Vedada

Pena de Multa de R$ 5.000,00 a R$ 30.000,00
DOS MAILINGS

nheiro público;
rádio);
SENAI, SESC);
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entidades beneficentes e religiosas;

MAIORES DIFICULDADES
- Configurar Propaganda Eleitoral na internet;
- Apurar responsabilidades;
- Aplicar as penalidades.

tos,árvores, paradas de ônibus, taxis, ônibus, passarelas...

Podem ser configurados, com perda do registro, do diploma ou do mandato eletivo. Exemplo: Uso da máquina pública, ou de instrumentos de publicidade institucional, para a divulgação de candidaturas e de pretensões eleitorais.
Sanções

R$ 5.000,00 a R$ 25.000,00 ou equivalente ao custo da
propaganda, se esse for maior.

R$ 2.000,00 a R$ 8.000,00 (depois de notificado para retirar a
propaganda e diante da resistência).
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contros, debates, sejam no rádio ou na tv, na internet, ainda que divulguem plataformas e projetos políticos e
Deve ser assegurado
o tratamento isonômico;
conta dos partidos políticos, para tratar da organização do processo eleitoral,
planos de governo ou alianças partidárias;

Do Formato da Propaganda Eleitoral

candidato;

-

Da Propaganda na fachada da sede ou dos Comitês
Pode conter o Nome do Partido, da Coligação, de candidatos, com tamanho máximo de 4 m2 (2m x 2m);
Sem restrições;
Livre, desde que respeitem a distância
mínima de 200 metros de:

funcionamento)
Propaganda Impressa
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Cominação por propaganda vedada e abuso do poder econômico.
Propaganda em Outdoor

Propriedade Particular com 4 m2 - 2mx2m

Aplicadas aos candidatos, aos partidos e aos veículos de comunicação:
R$ 1.000,00 a R$ 10.000,00.

Proibido a transmissão de programa apresentado ou comentado por candidato;

convenção, ainda quando preexistente, inclusive se coincidente com o nome do
candidato ou o nome por ele indicado para uso de urna eletrônica.
Multa de R$ 21.282,00 a R$ 106.410,00 (duplicada em caso de reincidência) e cancelamento do registro de candidatura.
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Câmara dos Deputados, considerando-se o resultado das
eleições.

Dos Debates

partido político com representação na Câmara dos Deputados;

político
com representação na Câmara, em decorrência do resultado das eleições.
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Em caso de desobediência das regras, a emissora poderá ficar até 24h fora do ar.
Cantores, Atores e Apresentadores
não tenha por finalidade a animação de comício e que não haja nenhuma alusão
à candidatura ou à
campanha eleitoral (nem subliminar).
pelos candidatos ou que tenham o seu nome.
Pintura em Muros
em muro particular, sem ônus, obedecida a medida de 4 m2.
muros públicos ou de bens de uso comum como igrejas, clubes, postos
de gasolina...

prevalecerá.
Outros Meios de Propaganda
Sem restrição, observados os critérios de edição e de divulgação (observação quanto às exigências do material impresso) ;

Permitidos, sem restrição ou autorização prévia, desde que não atrapalhem o trânsito e não dificultem a passagem de pessoas. O material deve ser móvel, isto é,
devem ser colocadas a partir das 6h e retiradas até as 22h.
Comercialização de Brindes
que não contenha o número, o nome de candidato, tampouco o cargo em disputa.
Carreatas e Passeatas
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EMAIL
tar a negativa de receber novas mensagens;
vem cessar no prazo de 48h;

nal, partidária, intrapartidária e eleito
ral;
Segundo Gomes, a propaganda institucional é um tipo de propaganda política
atos e feitos da administração, sempre se tendo em foco o dever de bem informar
a população. Para configurar-se, deve ser custeada com recursos públicos e autoA função da propaganda institucional é promover a instituição, devendo ter caráter educativo, informativo e de orientação social, podendo ser feita por qualquer
meio de publicidade.
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A propaganda institucional não pode ser utilizada como meio de promoção
pessoal de autoridades ou servidores públicos, sob pena de transformar-se em
propaganda eleitoral.

A propaganda partidária é aquela destinada a expor à sociedade o programa, a
ideologia e os projetos do partido político. A finalidade precípua da propaganda
partidária está ligada diretamente a promover, tornar conhecido o partido, e não
os candidatos.

É aquela que ocorre no âmbito partidário, ou seja, é a propaganda realizada
dentro do partido político junto aos filiados, visando, principalmente, divulgar o
nome de pré-candidatos que pretendem disputar cargos eletivos.
Essa propaganda é realizada na quinzena anterior às convenções partidárias
e deverá ser feita por meio de mensagens eletrônicas, cartas e distribuição de
de propaganda intrapartidária, desde que em local próximo da realização das
DJ de 1.9.2009).
A lei proíbe a divulgação da propaganda intrapartidária por meio de rádio,
da, ser caracterizada como propaganda eleitoral extemporânea ou antecipada.

Propaganda eleitoral é aquela em que partidos políticos e candidatos divulgam,
por meio de mensagens dirigidas aos eleitores, suas candidaturas e propostas políticas, a fim de se mostrarem os melhores para os cargos eletivos a que disputam,
conquistando, assim, o voto dos eleitores.
De modo geral, é livre o exercício da propaganda, desde que realizada na

Fonte: www.tse.jus.br
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COMPROMISSO
Caro republicano, somos um partido que tem buscado homens e mulheres comprometidos com o povo, que trabalhem para o povo e para o bem do povo brasileiro. Nossos pré-candidatos nas eleições de outubro devem ter esse compromisso,
de servir à nação e ao seu povo, com integridade, honestidade, decoro e, principalmente, transparência.
Marcos Pereira
Presidente Nacional do PRB

10 dicas de campanha
1.Conheça e siga as regras eleitorais. O comportamento ético dos candidatos nunca foi tão
cobrado pelos eleitores;

cos, etc.;
3.Faça uma campanha política positiva! Evite insultar outros candidatos;

desde o jingle até as peças publicitárias;
6.Aproveite as aglomerações para divulgar seu nome;
7.Economize e planeje sua campanha para gastar o máximo possível na reta final da cam
panha. Estudos mostram que o eleitor escolhe o candidato a deputado somente no último
momento;
8.Destaque suas qualidades e enfatize o trabalho que você fazia antes de tentar a vida políti
ca. Por exemplo, um contador pode fazer campanha afirmando que sua profissão o ajudará a
fiscalizar com mais rigor a aplicação do dinheiro do município;
9.Busque a adesão de mulheres, jovens e idosos.

a campanha.
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Comissão Executiva Nacional
Deputados

Sanny Braga de Vasconcelos - Vogal
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Amazonas
Acre
Manuel Marcos Carvalho de Mesquita

Presidente
Vice-presidente

-presidente
tário-geral

cretário-geral
Endereço: Av. Constantino Nery, 1510
Bairro São Geraldo

E-mail: prbacre.10@hotmail.com

Bahia

Alagoas

José de Arimatéia Coriolano de Paiva

geral

Vice-presidente
tário-geral
Endereço: Rua Zacarias de Azevedo,
Ed. Trade Center, Sala 513, Centro
Fone: (82) 3313-1516
E-mail: eraldofirmino@oi.com.br

Bloco A, Salas 138/139 Caminho das
DOR/BA
E-mail: prbbahia@yahoo.com.br /
assessoriaprb.ba@gmail.com

Amapá
Ceará
Vice-presidente
Secretário-geral

sidente
tário-geral
Endereço: Av. Desembargador Moreira,
2800 - salas 101/102
-

E-mail: prbamapa@gmail.com

leza-CE
Email: prb_ceara@hotmail.com
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Distrito Federal
-

Maranhão

dente

sidente
-presidente

Casa 02 Lago Sul

cretário-geral

Fone: (61) 3366-3986/3248-1150
E-mail: prb.secretario@gmail.com

2, Sala 2C - Bairro Canto da Fabril,
Centro

Espírito Santo

E-mail:vanessabahia@hotmail.com
/ dep.cleberverde@camara.gov.br /
nilo.costa@camara.gov.br

Endereço: Av. Nossa Sra. da Penha,
565
-

Mato Grosso
-

E-mail: prb10es@hotmail.com

dente

Goiás

Secretário-geral

Presidente

Jardim das Américas
Fone: (65)3623-6598
E-mail: prbregionalmt@gmail.com

Lt. 62 Cs 01, Setor Central

Mato Grosso do Sul
dente

E-mail: prbgoias@gmail.com / adrianacasimiroprb10@gmail.com

Secretária-geral
Bairro Rosa Pires, Centro
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E-mail: secretarioregional@prb10ms.
org.br
Minas Gerais
George Hilton dos Santos Cecílio Presidente
-presidente
-

Bairro: Jaguaribe - João Pessoa/PB
CEP 58013-520 - Fone: (83) 32220143
E-mail: prb10pb@gmail.com / jutaymeneses@gmail.com
Paraná
dente
sidente

rio-geral
geral
Bairro: Nova Granada/ Belo Horizonte-MG
CEP 30431-305
E-mail: prbmg10@prbmg10.org.br
Pará

São Francisco
CEP 80510-220 - Curitiba/PR
Fone: (41) 3083-0123
E-mail: secretario@prb10pr.org.br /
contato@prb10pr.org.br / tesoureiro@
prb10pr.org.br
Pernambuco

Vice-presidente
geral

dente

Bairro de Santo Amaro
E-mail: faleconosco.prbpara@hotmail.
com / raulbsouza@hotmail.com /
prb10pa@hotmail.com
Piauí
Paraíba
Presidente
-presidente

Vice-presidente

geral

Secretária-geral
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Bairro Centro Norte

Vice-presidente
Secretário-geral

E-mail: gessivaldocarvalho@gmail.com
/ falecom.prgessivaldo@hotmail.com /
falecom@prbpiaui.org.br
Rio de Janeiro

Fone: (84) 3223-8410
E-mail: valdir.trindade@hotmail.com /
secretariaprb10rn@gmail.com / valdirtrindade10000@gmail.com

sidente

Rondônia

geral
Vice-presidente

RJ
Fone: (21) 2224-2159 / (21) 2224-

Apto. 24, Bl 06

E-mail: aline.prb10@gmail.com

Fone: (69) 3225-9964
E-mail: delsomoreira@gmail.com

Rio Grande do Sul
Roraima
Presidente
Sergio Renato Teixeira - Secretáriogeral

CEP 90.030-010
Fone: (51) 3225-1010 / 3221-0212
E-mail: prb10.rs@gmail.com ,www.
prb10rs.org.br , prbgaucho@hotmail.
com

Socorro Simões - Vice-Presidente
Secretário Geral: Manoel Neves de
Macedo
Centro, Boa Vista/RR.
CEP: 69.301-020.
Fone: Tels: (95) 8114-3264
E-mail: marcosjorge@al.rr.gov.br
Santa Catarina
-

Rio Grande do Norte
sidente
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Secretária-geral
Centro

geral
Endereço: Av. LO 2 QD. 103 Norte,
Lote 56 sala 21

E-mail: prbsc10@gmail.com

E-mail:

São Paulo

tário-geral
Endereço: Rua Pires da Mota, 399
Bairro Aclimação
Fone: (11) 3342-5160 / (11) 33425161
E-mail: prb.saopaulo@gmail.com
Sergipe
dente
Vice-presidente
tário-geral
EndereçoRua Capitão Benedito Teófilo
Bairro 13 de Julho CEP: 49020-050 Galeria Nobre ARACAJU/SE
E-mail: prb10se@hotmail.com

sidente
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O único partido que é 10!

Elaboração:
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