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PROPRAGANDA ELEITORAL 
-> propaganda eleitoral1: toda mensagem que for levada ao eleitorado com pedido de voto; 

- pedido implícito: o pedido não está evidente, está oculto; 

- pedido expresso: o pedido de voto é claro; 

-> propaganda partidária: visa levar ao cidadão em geral a ideologia, os programas, o projeto 
do partido político, tendo como objetivo a filiação partidária2; 

-> propaganda institucional: visa informar o cidadão sobre os atos e programas realizados pela 
administração pública; 

- tendo em vista a utilização de recursos públicos não pode haver a promoção de 
partidos políticos ou candidatos -> tal situação resultaria em claro desvio de 
finalidade; 

- período: a propaganda eleitoral possui um período específico para ser realizada; 

- período previsto em lei: início  16 de agosto3  final (conforme tabela abaixo 
e a depender do tipo de propaganda); 

- até a quinta-feira antes da eleição; 

- até a sexta-feira antes da eleição; 

- até o sábado antes da eleição; 

- o período é de aproximadamente 45 dias – e é vedado qualquer 
tipo de propaganda eleitoral no domingo da eleição; 

- repressão ao abuso do poder econômico: todo o sistema eleitoral 
busca evitar que o poder econômico seja a diretriz de mais relevância 
na escolha dos candidatos, evitando práticas que atentem contra a 
isonomia  a previsão de prazo é um dos mecanismos para 
instrumentalizar tal previsão; 

- propaganda antecipada ou extemporânea: é uma infração eleitoral e atinge o agente do 
ilícito uma vez que a propagada se dá fora dos períodos previstos na legislação (há previsão de 
multa para tal espécie de propaganda); 

- propaganda feita por terceiro (que não o candidato): há responsabilidade de 
quem fez a propaganda; 

- candidato beneficiado: também sofre a multa desde que tenha prévio 
conhecimento da propaganda veiculada; 

- prévio conhecimento4; 

- se o candidato foi cientificado previamente da 
existência da propaganda e nada fez para a sua retirada 
ele pode ser responsabilizado; 

- se as circunstâncias demonstrarem de forma 
inequívoca que o candidato tinha conhecimento da 
propaganda (ex.: propaganda, em pequena cidade, em 

                                                           
1
 O tema é tratado pela Lei das Eleições (Lei 9.504/97). 

2
 Lei 9.096/95  Lei dos Partidos Políticos  trata do tema. 

3
 Os pedidos de registro de candidatura podem se dar até o dia 15 de agosto. 

4
 Disciplinado do artigo 40-D da Lei das Eleições (Lei 9.504/97). 
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outdoor no caminho em que o candidato normalmente 
percorre)5; 

- não constitui propaganda eleitoral algumas situações citadas na Lei das 
Eleições: 

- a infração eleitoral consistente em relação à propaganda 
extemporânea não deixou de existir com o novo regramento legal 

; (mais permissivo)

- segundo a Lei das Eleições não configura propaganda antecipada a 
menção (demonstração da intenção) da pretensa candidatura (dizer 
que é pré-candidato); 

- pedido de apoio político6: também é permitido – e não se confunde 
com o pedido de voto (proibido); 

- carreira + planos políticos: é permitida a referência ao que já foi 
realizado pelo pré-candidato e também as ações que pretende 
empreender caso seja eleito; 

Observação: não há total liberação para a propaganda eleitoral 
embora as regras tenham se tornado mais permissivas. Há duas 
condicionantes implícitas: 

- não haja pedido explícito de voto7; 

- condicionantes sistêmicas: 

 - NÃO utilização de meios e formas 
proibidos8; 

- NÃO utilização de recursos financeiros9; 

-> espécies de propagandas permitidas: não há uma sistematização na legislação em relação 
ao que seja permitido e ao que seja proibido no que tange à propaganda eleitoral – os 
dispositivos são bem confusos em uma amostra de falta de técnica legislativa10: 

- princípio da liberdade da propaganda: existiu por uns tempos na legislação a 
principiologia de que apenas as situações proibidas por lei não podiam ser 
praticadas – o princípio não é mais vigente no sistema eleitoral; 

- propaga em bens particulares e públicos: a propaganda é proibida; 

                                                           
5
 Especificações no caso de candidato a presidência da república: nestes casos fica, na maioria das vezes, 

inviabilizado o conhecimento no que tange à propaganda devido à extensão territorial do território 
brasileiro. Exceção: em uma situação de propaganda na imprensa nacional a situação é de fácil 
conhecimento ou o próprio candidato esteve no local fazendo propaganda política após a existência da 
propaganda. 
6

 Conversar com lideranças buscando apoio para a futura candidatura (lideranças políticas, 
comunitárias, religiosas, da imprensa). 
7
 Pedido explícito não se confunde com pedido expresso. O pedido explícito refere-se à clareza: pedido 

induvidoso – manifestação inequívoca no sentido de se votar no pré-candidato. 
8
 O legislador proíbe a utilização de algumas formas de propaganda (ex.: outdoor; faixa; cartazes). O TSE 

adota a orientação da proibição deste tipo de propaganda. 
9
 A sistemática eleitoral permite a arrecadação e gasto apenas depois do registro da candidatura, 

abertura de CNPJ e de conta bancária. O TSE caminha para o reconhecimento de tal condicionante 
sistêmica, com uma ressalva: o que está proibido é a movimentação de recursos financeiros relevantes. 
10

 Fato bem comum no Brasil. 
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- ressalvas: propaganda mediante impressos, adesivos colocados nas 
janelas das residências e nos veículos (limite de 0,5m²)11 + impressos 
em geral (folhetos, panfletos, adesivos12); 

- adesivo de tamanho limitado a 50x40 cm: pode ser feito e utilizado em bens ou 
de modos que não os tratados no item anterior (bens particulares e públicos); 

- carros de som: é permitida desde que os veículos funcionem de 08:00 às 22:00 
horas (limitação temporal) e não se aproximem a menos de 200 (duzentos) 
metros de determinados locais (limitação espacial); 

- : sábado  véspera de eleição  até limite do funcionamento
22:00 horas; 

NOVIDADE: os carros não podem estar “sozinhos”, sendo permitida 
tal propaganda apenas quando o carro de som estiver 
acompanhando carreatas, passeatas, caminhadas ou comício  está 
vedado o uso autônomo de carro de som; 

- comícios: consistem em momentos de campanha que busca trazer aos eleitores 
o projeto político dos candidatos; 

- prazo: 08:00 às 00:00 horas; 

- comício de encerramento da campanha  pode ir até as 02:00 
horas; 

- deve observar as mesmas restrições espaciais dos carros; 

SHOWMÍCIOS: está vedado o uso de qualquer mecanismo de 
entretenimento ao comício (ex.: shows musicais); 

- imprensa escrita (jornais + revista): a propaganda eleitoral é permitida; 

- podem existir anúncios pagos em jornais e revista; 

- limite temporal: sexta-feira (antevéspera da eleição); 

- limite dimensional: 1/8 de jornal ou ¼ de revista; 

- limite quantitativo: 10 anúncios por veículo de comunicação; 

- propaganda de rádio e televisão: 

PROIBIÇÃO: as emissoras não podem fazer propaganda eleitoral – 
limitada ao horário eleitoral gratuito. As emissoras sequer podem 
emitir opinião favorável ou contrária a determinado candidato; 

- a lei prevê que a imprensa não pode: 

- usar trucagem, montagem ou outro recurso de áudio 
ou vídeo que, de qualquer forma, degradem ou 
ridicularizem candidato, partido ou coligação, ou 
produzir ou veicular programa com esse efeito; (ADI 
4.451: entendeu inconstitucional todo o inciso); 

- veicular propaganda política ou difundir opinião 
favorável ou contrária a candidato, partido, coligação, a 

                                                           
11

 Restou extinta a plotagem de veículos. 
12

 Nos materiais impressos deve conter: CPF/CNPJ do responsável pela confecção (gráfica) e de quem 
contratou (seja candidato, cabo eleitoral) + respectiva tiragem. A melhor interpretação sobre os 
adesivos micro perfurados maiores que meio metro quadrado é a de que o uso é vedado (se limita ao 
tamanho legal). 
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seus órgãos ou representantes; (ADI 4.451 reconheceu 
inconstitucional apenas a parte grifada – ofensa ao 
direito constitucional de manifestação do pensamento e 
liberdade de imprensa); 

- apresentador e comentarista da rádio e TV: quem pretender se 
candidatar deve se afastar até 30 (trinta) de junho do ano da 
eleição13; 

- programa com nome de candidato: é vedado desde o momento da 
convenção partidária (o programa deve ser tirado do ar ou 
apresentado com outro nome); 

- debates: atividades permitidas à emissora em que se permite o confronto dos 
candidatos; 

- se desenvolve a partir de regras construídas entre as emissoras e 
candidatos e partidos (necessitando de aprovação de 2/3 destes); 

PERGUNTA: e se aparecer apenas um candidato? O debate pode ser 
transformado em entrevista!  

- horário eleitoral gratuito: propaganda feita pelas emissoras no horário previsto 
pela lei, podendo ser de duas formas: 

- rede: todas as emissoras realizam a propaganda ao mesmo tempo 
(25 minutos diários); 

- inserções: aparecem no meio da programação como se fosse uma 
propaganda comercial (70 minutos diários – 35 dias antes da 
eleição)14; 

- divisão do tempo: 90%  proporcionalmente; 

  10%  ;  igualitariamente

- termo final: 1º turno  quinta-feira; 

                         2º turno  sexta-feira; 

- conteúdo: não pode conter computação gráfica, desenhos 
animados e efeitos especiais – o programa deve ser apresentado pelo 
próprio candidato (a presença de apoiadores está limitada a 25% do 
tempo); 

- propaganda eleitoral na internet: passou a ser disciplinada em 2.009 e está 
disciplinada nos artigos 37-A a 37-J da Lei das Eleições. Tal propaganda é 
permitida: 

- sites de candidatos e partidos políticos; 

- blog´s e redes sociais em geral; 

- mensagens de qualquer natureza; 

REGRA: a propaganda eleitoral na internet deve ser gratuita. 
Exceção: a reforma eleitoral de 2.017 incluiu uma possibilidade de 
propaganda paga  impulsionamento15; 

                                                           
13

 Natureza jurídica do afastamento: condição de elegibilidade. 
14

 Eleições municipais: a rede é apenas para prefeitos (vereadores não participam da rede). 
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 VEDAÇÕES EXPRESSAS (proibições de veiculação de propaganda 
eleitoral): sites de pessoas jurídicas de direito público + sites de 
pessoas jurídicas de direito privado + vedação de uso de cadastro de 
email´s da empresa (banco de dados de endereços) para fim 
eleitoral16; 

Artigo 57-H: prevê o crime de contratação de pessoas para denegrir a imagem de 
candidatos na internet  tentativa de evitar as famosas “Fake News” (a pessoa 
que é contratada e exerce a atividade também comete o crime); 

-> espécies de propagandas proibidas: algumas espécies de propaganda são totalmente 
proibidas pela legislação eleitoral: 

- propaganda eleitoral em bens públicos e comuns: o conceito abrange os bens 
públicos, bens utilizados por concessionárias ou permissionárias de serviço 
público e os bens comuns17 (amplitude do conceito18); 

INTERESSANTE: adesivo em táxi é permitido? NÃO – os táxis 
funcionam por concessão do poder público; 

- ambiente do Poder Legislativo: há a possibilidade de veiculação de 
propaganda eleitoral no espaço desde que deliberado pela mesa 
diretora da casa legislativa; 

- manifestação de preferência política: exemplo da pessoa que cola 
o adesivo no carro e posteriormente para no estacionamento do 
shopping. Como fica? A finalidade determina a licitude ou não: caso 
provada a finalidade de manifestação política a ação é legítima. 
Manifestada a intenção de realização de propaganda eleitoral a ação 
se torna ilegítima (ex.: todo dia a pessoa para o carro cedo na 
entrada do shopping o tira ao final do dia); 

- propaganda eleitoral no dia da eleição: é absolutamente proibida, podendo 
configurar crime (boca de urna19); 

- propaganda eleitoral na internet no dia da eleição: segue a regra 
geral de proibição – caracterizando o crime de “boca de urna”; 

IMPORTANTE: a lei determina o momento da colocação da 
propaganda, mas não determina a retirada da propaganda  não há 
obrigação de retirar a propaganda pretérita20; 

- manifestação silenciosa e individual do eleitor: não caracteriza o 
crime de boca de urna -> é PERMITIDA! 

- brindes de campanha: são proibidos pela lei os “presentinhos” contendo 
propaganda eleitoral distribuídos pelo candidato ou partido (ex.: caneta; 

                                                                                                                                                                          
15

 Contratação com o provedor da aplicação de impulsionamento de conteúdo (exemplo: promover 
POST no Instagram) – somente o candidato ou o partido pode contratar (vedada a contratação de 
terceiros). Também é vedada a contra-propaganda: impulsionamento para “falar mal” de candidatos. 
16

 A pessoa natural pode ceder gratuitamente. 
17

 Bens particulares que as pessoas tem acesso em geral (exemplo: estádios de futebol; igrejas; cinemas; 
teatros). 
18

 Exemplo a demonstrar a amplitude da proibição: o conceito alcança a atividade de panfletagem em 
locais públicos. 
19

 A proximidade à urna se dá pelo critério temporal – o critério espacial não é o parâmetro. 
20

 Não é necessário apagar postagens na internet, retirar o adesivo do veículo ao ir até o local de 
votação, etc. 



 
6 

 

Elaborado por Danilo Meneses – www.danilomeneses.com.br – Instagram: @danilopmeneses Página 6 
 

camiseta; boné) -> para caracterização como brinde utiliza-se o critério de 
utilidade ao eleitor; 

- outdoor, placa, faixas e cartazes: são proibidos pela lei – o outdoor21 de forma 
expressa e os demais a partir da limitação em bens particulares aos adesivos nas 
janelas das residências22; 

 

AÇÕES ELEITORAIS 
-> REPRESENTAÇÃO: 

- ação cível de procedimento sumaríssimo prevista no artigo 96 da Lei das Eleições que 
busca atribuir responsabilidade ao responsável por propaganda eleitoral ilegal; 

- marco final da representação: data de eleição (sob pena do interesse de agir – segundo 
construção jurisprudencial); 

- legitimados ativos23: Ministério Público, qualquer candidato, qualquer partido e 
qualquer coligação; 

- legitimados passivos: agente do ilícito e candidato beneficiário; 

- em função do rito as Resoluções do TSE determinam que o autor traga à inicial todas as 
provas que tiver e que o representado faça o mesmo – é necessária a transcrição de 
vídeos e áudios24; 

- instância originária para ajuizamento da ação: as ações cíveis eleitorais são propostas 
perante o órgão jurisdicional responsável pela realização da eleição em que ocorrem; 

- a competência é determinada pelo local da disputa 

Exemplo: - eleição municipal  juiz eleitoral; 

- eleição estadual  TRE; 

- eleição presidencial  TSE; 

Observação: em caso de competência originária do TRE ou do TSE a 
primeira instância desta competência é feita pelos juízes auxiliares da 
corte com recurso para o pleno; 

 

ARRECADAÇÃO E GASTO DE CAMPANHA 
REGRA: partidos e candidatos só podem fazer gastos após: 

- registro de candidatura; 

- abertura do CNPJ de campanha; 

- abertura de conta bancária; 

EXCEÇÃO: financiamento coletivo de campanha25 – novidade da reforma eleitoral de 2015 – o 
financiamento é feito por empresas que tem autorização do Banco Central para fazerem 
campanhas públicas de arrecadação de recursos; 

                                                           
21

 O outdoor é um espaço de publicidade explorado economicamente. 
22

 Nas formas proibidas aplica-se a regra do prévio conhecimento do candidato para sua 
responsabilização em caso de propaganda realizada por terceiro. 
23

 Esses são os legitimados para propositura das ações cíveis eleitorais – embora sejam possíveis 
algumas especificidades. 
24

 Não haverá possibilidade de perícia ao final – incompatibilidade com o rito. 
25

 Data de início das possibilidades de doação: 15 de maio. 



 
7 

 

Elaborado por Danilo Meneses – www.danilomeneses.com.br – Instagram: @danilopmeneses Página 7 
 

- a arrecadação somente pode ser entrega ao candidato de acordo com a regra geral 
(necessidade de conta bancária); 

Apenas pessoas físicas, sujeito a limites: QUEM PODE DOAR? 

- limite quantitativo: até 10% do que tiver percebido como rendimento bruto no 
ano anterior ao da eleição – doação financeira; 

- limite nominal: até R$ 40.000,00 quando se tratar de doação estimável26 (em 
dinheiro) que se faz através da cessão de bens e prestação de serviços; 

- doação por pessoa jurídica: restou proibida a partir de 2.016 quando o STF 
julgou inconstitucional a contribuição por pessoas jurídicas; 

FINANCIAMENTO PÚBLICO DE CAMPANHAS  EMISSORAS/IMPRENSA: as emissoras tem 
direito à concessão fiscal pelo tempo cedido de propaganda eleitoral, surgindo um impacto 
financeiro em função da propaganda pelo rádio e televisão, razão pela qual é considerado um 
meio de financiamento público; 

FINANCIAMENTO PÚBLICO  FUNDO PARTIDÁRIO  destinatário de orçamentos públicos e 
serve para subsidiar os gastos da eleição. O fundo é administrado pelo TSE e pode ser utilizado 
para o funcionamento dos partidos e das campanhas; 

FINANCIAMENTO PÚBLICO DE CAMPANHA  disciplinado nos artigos 16-C e 16-D da Lei de 
Eleições, compostos por recursos do orçamento geral da União. Tal fundo foi criado 
especificamente para financiar as campanhas eleitorais e é administrado pelo TSE27; 

 pelo menos 30% dos recursos dos dois fundos acima devem ser 

destinados ao financiamento das eleições de pessoas do sexo feminino;28 

Eleições de 2020  segundo o TSE29 o partido deve proporcionar reserva dos  
recursos compatíveis com o número de candidaturas femininas, sendo o mínimo 
de 30%; 

 

GASTOS DE CAMPANHA: 

- fazer campanha eleitoral “custa dinheiro” e envolve uma série de recursos financeiros; 

- em previsão anterior o partido político deveria, ao levar a candidatura a registro, apresentar 
planilha esquemática com os gastos planejados; 

- a partir de 2.017 o limite de gastos deixou as mãos do partido e passou a ser 
gasto na própria legislação; 

IMPORTANTE: a própria lei passa a estabelecer os limites de gastos para cada 
espécie de candidatura; 

- formas de realização dos gastos: 

                                                           
26

 Esta doação não observa o limite de 10% se não ultrapassar os R$ 40.000,00. Ultrapassado o limite 
volta a incidir a regra de 10% dos rendimentos brutos do ano anterior. 
27

 A criação de tal fundo foi uma reação à decisão do STF de proibir o financiamento de campanha por 
meio de doações de pessoas jurídicas. 
28

 A lista de candidatura do partido deve ser preenchida ao mínimo de 30% com mulheres. A regra então 
está consonância com o sistema eleitoral vigente. A determinação da porcentagem de 30% foi oriunda 
da decisão do STF para compatibilizar os dispositivos do sistema eleitoral – privilegiando a participação 
feminina na arena pública. 
29

 Prevê ainda a movimentação autônoma de tais recursos – visto a origem ser pública, tais recursos 
devem transitar por contas correntes específicas para permitir a posterior auditoria com o fito de 
verificar o cumprimento do percentual. 
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- as propagandas eleitorais podem ser gastas licitamente em propaganda eleitora 
– dentro dos limites estabelecidos pela legislação; 

- ultrapassado os limites da legislação quanto à forma e objeto da propaganda 
eleitoral o gasto passa ser ilícito -> ilicitude por arrastamento -> a ilicitude da 
propaganda atrai a ilicitude do gasto; 

- prestação de contas: 

- o partido e os candidatos devem prestar conta de tudo que foi arrecadado e 
gasto durante a campanha; 

- 1º turno: 30 (trinta) dias após a eleição para prestação de contas; 

- 2º turno: 20 (vinte) dias após a eleição para prestação de contas; 

RESPONSABILIDADE: é do candidato – mesmo que sejam contratados terceiros 
para gerir a movimentação dos valores e fazer a administração financeira da 
campanha; 

- contas parciais: até o dia 15 (quinze) de setembro deve ser levada a Justiça 
Eleitoral as contas até aquele momento; 

- consequência dos gastos ilícitos30: 

- toda vez que o partido ou candidato inobservar as regras de arrecadação e 
gastos para as campanhas eleitorais incidirá a infração prevista no artigo 30-A da 
Lei das Eleições (Lei 9.504/97); 

- vícios na arrecadação + vícios nos gastos + omissão da arrecadação na 
declaração de gastos (caixa dois31) = infração cível eleitora do artigo 30-A da Lei 
das Eleições  cassação do diploma; 

- representação especial para aplicação da punição: a investigação judicial para 
fins eleitorais serve unicamente para as situações de abuso de poder; 

- a representação neste caso não segue o rito sumaríssimo das 
propagandas eleitorais ilícitas (o rito é mais dilatado = sumário); 

- representação especial: o procedimento é do artigo 22 da LC/64 – 
procedimento bem parecido com a investigação judicial eleitoral; 

- diferença no início do procedimento: a investigação judicial 
eleitoral incumbe ao juiz corregedor eleitoral VS a representação 
especial não tem necessariamente o corregedor como relator, vez 
que este é fixado por distribuição; 

- prazo para propositura: 15 (quinze) dias após a diplomação32; 

- procedimento: é sumário, um pouco mais dilatado que o 
procedimento sumaríssimo (permitindo produção probatória); 

- legitimados ativos: Ministério Público, qualquer candidato, partido 
político33 e coligação34; 

                                                           
30

 Movimentação ilícita de recursos de campanha. 
31

 Situação em que o candidato tem um “caixa paralelo”: ele arrecada, gasta, mas não consta tais valores 
na declaração que faz à Justiça Eleitoral. 
32

 Ato administrativo da Justiça Eleitoral (praticado tendo esta como organizadora das eleições) que dá 
ao diplomado a possibilidade jurídica de tomar posse no cargo. Tal diplomação normalmente ocorre no 
final de dezembro – em data fixada pelo órgão diplomador. Da diplomação corre outros prazos: 3 dias 
p/ Recurso Contra a Expedição do Diploma + 15 dias p/ Ação de Impugnação de Mandato Eletivo. 
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- IMPORTANTE: a coligação é criada para a disputa eleitoral; 

- nasce na convenção partidária; 

- existe até a eleição – deixa de existir após; 

Observação: a coligação continua tendo algumas prerrogativas após 
as eleições; 

Posição da Jurisprudência  as ações pós-eleição podem ser 
exercidas tanto pelos partidos quanto pelas coligações tendo em 
vista a incerteza quanto ao marco temporal relativo ao fim das 
coligações (amplitude da legitimidade); 

- legitimação passiva: candidato  é legitimado passivo o candidato 
que não respeitou as normas referentes aos gastos na campanha; 

- tratando-se de cargos majoritários devem ser incluídos 
os componentes da chapa (ex.: vice-presidente; 
suplentes de deputados)  litisconsórcio necessário35; 

- candidato VS partido político: consolidou o TSE que 
neste caso não há litisconsórcio; 

- produção probatória: é permitido até 6 (seis) testemunhas por fato 
a ser provado36; 

- decisão final  procedência do pedido  sanção do artigo 30-A da 
Lei Eleitoral  unicamente a cassação do diploma37; 

 o mesmo procedimento previsto acima deve ser IMPORTANTE:
aplicado nas representações tratadas nos presentes artigos da Lei das 
Eleições: 

- artigo 41-A -> compra de votos (infração cível); 

- artigo 73 e seguintes -> 8 incisos -> prevê condutas 
vedadas aos agentes públicos em campanhas 
eleitorais38; 

- artigo 23 -> limitação da doação; 

LEMBRE! 

Na representação especial o relator é SORTEADO e não 
há aplicação direta na sentença de sanção de 
inelegibilidade. 

 

ARRECADAÇÃO E GASTOS PARTIDÁRIOS 
REGRAMENTO: tal tema é regulado pela Lei 9.096/9539 -> que regula os partidos políticos no 
Brasil; 

                                                                                                                                                                          
33

 Toda vez que o partido político disputar a eleição em coligação a legitimidade do partido político é 
perdida. A legitimidade do partido depende da inexistência de coligação por parte dele. 
34

 A partir de 2.020 está VEDADO a existência de COLIGAÇÕES para ELEIÇÕES PROPORCIONAIS. 
35

 Nesse sentido: Súmula 38 do TSE. 
36

 Cada fato = até 6 testemunhas. 
37

 A inelegibilidade da Lei Complementar 64 é simples consequência da condenação pelo artigo 30-A da 
Lei das Eleições – não deve ser imposto na sentença. 
38

 As infrações consistem, genericamente, em fazer uso da máquina pública em campanhas eleitoras. As 
sanções são: multa + cassação do registro de candidatura. 
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- no ano de 2.019 houve várias mudanças na lei que trata dos partidos políticos -> tais 
modificações se deram de forma mais incisiva na disciplina dos partidos políticos (muito mais 
uma reforma partidária que uma reforma eleitoral); 

- doações para partidos políticos = pessoas físicas40; 

- doações por funcionários públicos = segundo a sistemática atual é possível a doação por 
servidor público, salvo os ocupantes de cargo de recrutamento amplo41, desde que não sejam 
filiados ao partido42; 

- fundo partidário: está previsto na Lei 9.096 e é composto por: recursos do orçamento geral 
da União votados anualmente + multas eleitorais; 

- desempenho mínimo VS fundo partidário: a lei trouxe a previsão de que partidos que não 
tivesse o mínimo de desempenho nela estabelecido não pode participar dos recursos do fundo 
partidário nem do tempo na televisão e rádio (tempo de antena & cláusula de 
barreira/cláusula de desempenho); 

- propaganda partidária é regulado pela Lei 9.096/95: a reforma eleitoral de 2.017 extinguiu o 
direito de antena no que tange à propaganda partidária -> extinção do tempo de rádio e 
televisão para realização de propaganda por parte dos partidos políticos; 

- a reforma partidária de 2.019 tentou “ressuscitar” a propaganda partidária: tais 
dispositivos foram VETADOS pelo Presidente da República e o VETO foi MANTIDO 
pelo Congresso Nacional  a propaganda partidária continua não existindo por 
falta de previsão legal; 

- gastos partidários: a disciplina dos gastos está basicamente no artigo 44 da Lei 9.096/95; 

- manutenção dos seus bens (sedes; veículos) e dos seus serviços; 

- limite de gastos com pessoal:  50% diretório nacional; 

60% diretório estadual; 

60% diretório municipal; 

- propaganda; 

- consultoria contábil e jurídica; 

- impulsionamento de conteúdo na internet em período não-eleitoral43; 

- prestação de conta anuais/ordinárias: dever dos partidos políticos (devendo ser entregue até 
30 de junho44 do ano seguinte); 

- a Justiça Eleitoral disponibiliza o sistema de prestação de contas; 

- desaprovação das contas: encontradas irregularidades que comprometem as contas, o órgão 
julgador deve desaprová-las e aplicar as sanções previstas na lei; 

-> exclusivamente: devolução da importância irregular = multa (até 20%)45; 

                                                                                                                                                                          
39

 Lei Orgânica dos Partidos Políticos. 
40

 A ADI julgada pelo STF também considerou inconstitucional a doação a partidos políticos por parte 
das pessoas jurídicas. 
41

 Em regra não pode doar o ocupante de tais cargos – mas por exceção podem doar em caso de serem 
filiados aos partidos. 
42

 A permissão permite que servidores demissíveis ad nutum façam doações no caso de serem filiados 
aos partidos: essa previsão “força” tais agentes públicos a filiarem aos partidos para doar. 
43

 VEDADO -> nos 180 dias anteriores a eleição. 
44

 A reforma de 2.019 adiou a data – antes era 30 de abril. 
45

 Esta é a previsão legal. 
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-> artigo 36 da Lei 9.096/95: traz a hipótese de que a reprovação das contas 
suspenderá a participação no fundo partidário (de 1 – 12 meses) -> este artigo 
ainda existe formalmente; 

POSIÇÃO DO TSE: permanece a possibilidade do juiz, na reprovação das contas, 
impor a suspensão das cotas do fundo partidário pelo prazo de 1 (um) a 12 (doze) 
meses; 

-> ausência da prestação de contas: após o prazo de prestação das contas o juiz deve 
determinar a prestação das contas. Caso o partido, mesmo assim, não presta as contas, o juiz 
deve aplicar a sanção da devolução dos recursos recebidos do fundo partidário e também a 
sanção de suspensão de participação no fundo partidário pelo prazo previsto em lei; 

-> Resolução do TSE -> previsão da suspensão da anotação do registro do diretório em face da 
não prestação de contas -> segundo o TSE o juiz deve determinar as duas sanções acima e 
além delas a suspensão do registro do diretório (seja municipal, seja estadual), impedindo o 
partido de participar de eleições; 

- STF, ADI 6.032 = segundo a Corte Suprema a suspensão do registro é possível, 
mas em ação própria -> após julgado não prestada as contas deve ser ajuizada 
uma ação com a finalidade específica de suspender o registro do diretório que 
não prestou as contas -> decisão recente; 


