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PRÉ-CAMPANHA
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Antes das alterações recentemente veiculadas, qualquer ação que
envolvesse divulgação de propostas de futura campanha eleitoral e
exposição da imagem de pré-candidato corria o risco de ser
considerada campanha eleitoral antecipada e estava sujeita, dentre
outras sanções, as multas eleitorais.
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O que mudou: 

A legislação eleitoral passou a contar com regras que flexibilizaram a “pré-campanha”, 
permitindo de maneira mais evidente:

• a menção à pretensa candidatura; 
• a exaltação das qualidades pessoais dos pré-candidatos; 
• a participação de filiados a partidos políticos ou de pré-candidatos em entrevistas, programas, 

encontros ou debates no rádio, na televisão e na internet, inclusive com a exposição de 
plataformas e projetos políticos; 

• a divulgação de posicionamento pessoal sobre questões políticas, inclusive nas redes sociais; 
• a realização, às expensas de partido político, de reuniões de iniciativa da sociedade civil, de 

veículo ou meio de comunicação ou do próprio partido, em qualquer localidade, para divulgar 
ideias, objetivos e propostas partidárias. 



O que mudou PARA AS REUNIÕES E PRÉVIAS PARTIDÁRIAS: 

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

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

• mas continua proibida a transmissão ao vivo por emissoras de rádio e de televisão das prévias 
partidárias, sem prejuízo da cobertura dos meios de comunicação social. 



DIMINUIÇÃO DO PRAZO PARA FILIAÇÃO PARTIDÁRIA :

• Como era antes: 01 ano antes do pleito; 

• Como será em 2016: 06 meses antes do pleito - ou seja, o candidato tem que estar filiado ao 
partido pelo qual irá concorrer pelo menos desde abril de 2016. 

ATENÇÃO: o prazo para a definição do domicílio eleitoral continua sendo de 1 ano. 



JANELA PARA DESFILIAÇÃO PARTIDÁRIA DESMOTIVADA: 

• Como era antes: o detentor de mandato eletivo podia deixar o partido pelo qual havia sido 
eleito, mantendo o mandato, sem qualquer outra justa causa, se fosse para aderir a partido 
novo, até os 30 dias posteriores à criação desse partido; 

• Como será em 2016: 
- é possível mudar de partido, com a manutenção do mandato, sem justa causa, durante os 30 
dias anteriores ao prazo de filiação, ou seja, no sétimo mês que antecede a eleição; 
- Entretanto, somente poderá mudar de partido o detentor de cargo eletivo que estiver no 
último ano de mandato; 
- Portanto, vereadores poderão mudar de partido em março de 2016, mas deputados somente 
poderão fazer a migração em março de 2018. 



Redução do número de candidatos a vereador:

• Em municípios acima de 100.000 eleitores, partidos ou coligações poderão registrar até 150%
das respectivas vagas. 

• Em municípios abaixo de 100.000 eleitores, continua como era antes: 
- Partido sem coligação: 150% das respectivas vagas; 
- Coligação: 200% das respectivas vagas. 

• Não houve mudança em relação as regras para o cálculo do quociente eleitoral. Entretanto, 
os candidatos registrados por um partido ou coligação, somente poderão ser eleitos se 
alcançarem votos em número igual ou superior a 10% do quociente eleitoral estabelecido. 



Distribuição das Cadeiras:

• em razão da exigência de votação nominal mínima de 10% do quociente eleitoral, os lugares não
preenchidos com a aplicação do quociente partidário, serão distribuídos da seguinte forma:

• dividir-se-á o número de votos válidos atribuídos a cada partido ou coligação pelo número de
lugares definido para o partido pelo cálculo do quociente partidário, mais um, cabendo ao
partido ou coligação que apresentar a maior média um dos lugares a preencher, desde que
tenha candidato que atenda à exigência de votação nominal mínima (dos 10%);

• repetir-se-á a operação para cada um dos lugares a preencher;
• quando não houver mais partidos ou coligações com candidatos que atendam essas exigências,

as cadeiras serão distribuídas aos partidos que apresentem as maiores médias.
• O preenchimento dos lugares com que cada partido ou coligação for contemplado far-se-á

segundo a ordem de votação recebida por seus candidatos.
• Somente poderão concorrer à distribuição dos lugares os partidos ou as coligações que

tiverem obtido quociente eleitoral.



Alteração em relação a idade mínima para disputar o cargo de vereador:

• A idade mínima constitucionalmente estabelecida como condição de elegibilidade continua sendo 
verificada tendo por referência a data da posse, salvo quando fixada em 18 (dezoito) anos, 
hipótese em que será aferida na data-limite para o pedido de registro. 



Diminuição do Tempo de Campanha (de 90 para 47 dias):

• Convenções Partidárias 
- Como era antes: 10/06 a 30/06. 
- Como será em 2016: 20/07 a 05/08. 

• Registro de Candidatos: até 15 de agosto. (antes era até 05/07) 

• Campanha Oficial: 
- Como era antes: começava em 6 de julho. 
- Como será em 2016: começará em 16 de agosto.

• Horário Eleitoral: 
- Como era antes: Começaria em 16 de agosto. 
- Como será em 2016: Começa 26 de agosto (35 dias antes da antevéspera da eleição) 



PRAZO PARA INDICAÇÃO DE CANDIDATOS: 

• No caso de as convenções para a escolha de candidatos não indicarem o número máximo de 
candidatos, os órgãos de direção dos partidos respectivos poderão preencher as vagas 
remanescentes até trinta dias antes do pleito. 



Prazo de substituição de candidato a Vereador : 

• 20 dias antes do pleito, exceto pela morte do candidato, que permite a substituição após esse 
prazo (antes a substituição podia acontecer até 60 dias antes do pleito). 



Prazo de substituição de candidato a Prefeito : 

• 20 dias antes do pleito, exceto pela morte do candidato, que permite a substituição após esse 
prazo (antes a substituição podia acontecer até 60 dias antes do pleito). 



PROPAGANDA 
ELEITORAL
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MATERIAL DE PROPAGANDA ELEITORAL: 

• Cavaletes e bonecos estão proibidos. 

• Continuam permitidas as mesas para distribuição de material e as bandeiras desde que sejam 
móveis e não atrapalhem o trânsito de pessoas.

• Adesivo é permitido, desde que o seu tamanho não ultrapasse 50cm x 40cm; (antes podia até 4m²) 

• Envelopamento total do veículo está proibido.

• Placas e cartazes, nos bens particulares, estão permitidas, desde que não ultrapassem 0.5m² 
(antes as placas e os cartazes podiam ter até 4m²). 



PROPAGANDA ELEITORAL: 

• Enquetes estão proibidas, mesmo que não tenham valor científico;

• Carro de som, panfletagem e comício continuam permitidos;

• Equipamentos de som puxados por animais, bicicletas ou carrinhos de mão também estão 
liberados, desde que obedecida a legislação municipal local e a eventuais regras estabelecidas 
pelo juiz eleitoral local. 



HORÁRIO DESTINADO À DIVULGAÇÃO, EM REDE, DA PROPAGANDA ELEITORAL 
GRATUITA: 

• Serão dois blocos diários de 10 minutos cada, apenas para candidatos a prefeito (antes eram 
dois blocos de 30 minutos, distribuídos pela semana entre prefeitos e vereadores): 

- de segunda a sábado, das 7h00 às 7h10 e das 12h00 às 12h10, no rádio; 

- de segunda a sábado, das 13h00 às 13h10 e das 20h30 às 20h40, na televisão;

• Acabou a propaganda em bloco para Vereador; 

• As inserções ao longo da programação de Rádio e TV terão 70 minutos diários (de segunda a 
domingo, entre cinco e vinte e quatro horas), sendo 42 minutos para prefeito e 28 minutos para 
vereador, com duração de 30 e 60 segundos (antes eram 30 minutos por dia). 



HORÁRIO DESTINADO À DIVULGAÇÃO, EM REDE, DA PROPAGANDA ELEITORAL GRATUITA:

• Os horários reservados à propaganda de cada eleição, serão distribuídos entre todos os 
partidos e coligações que tenham candidato, observados os seguintes critérios: 

I - 90% (noventa por cento) distribuídos proporcionalmente ao número de representantes 
na Câmara dos Deputados, considerados apenas, no caso de coligação para eleições 
majoritárias, o resultado da soma do número de representantes dos seis maiores partidos que a 
integrem e, nos casos de coligações para eleições proporcionais, o resultado da soma do número 
de representantes de todos os partidos que a integrem; 

II - 10% (dez por cento) distribuídos igualitariamente. 

• Antes, 1/3 do tempo era distribuído igualmente entre todos e 2/3 de acordo com o tamanho das 
bancadas. 



O que poderá aparecer no Horário Eleitoral : 

• Apoiadores dos candidatos só poderão aparecer em até 25% do tempo do horário eleitoral; 

• Em pelo menos 75% do tempo deverão aparecer candidatos, caracteres com propostas, clipes 
com música ou vinhetas com indicação do número do candidato ou do partido; 

• Ficam vedadas montagens, trucagens, computação gráfica, desenhos animados e efeitos 
especiais, como já acontecia nas inserções; 

• Inclusive nas inserções, a lei passou a permitir entrevistas com o candidato e cenas externas 
nas quais ele exponha realizações de governo, falhas administrativas e atos parlamentares. 



Limite de Gastos para Candidatos a Prefeito:  

O limite de gastos nas campanhas eleitorais dos candidatos a Prefeito será definido com base nos 
gastos declarados, na respectiva circunscrição, na eleição de 2012 (atualizados monetariamente 
pelo INPC), observado o seguinte: 

I - para o primeiro turno das eleições, o limite será de: 

a) 70% (setenta por cento) do maior gasto declarado para o cargo, na circunscrição eleitoral 
em que houve apenas um turno; 

b) 50% (cinquenta por cento) do maior gasto declarado para o cargo, na circunscrição 
eleitoral em que houve dois turnos; 



LIMITES
DE GASTOS
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Limite de Gastos para Candidatos a Prefeito:  

O limite de gastos nas campanhas eleitorais dos candidatos a Prefeito será definido com base nos 
gastos declarados, na respectiva circunscrição, na eleição de 2012 (atualizados monetariamente 
pelo INPC), observado o seguinte: 

II - para o segundo turno das eleições, onde houver, o limite de gastos será de 30% (trinta por 
cento) do valor previsto no item anterior. 

Nos Municípios de até dez mil eleitores, o limite de gastos será de R$ 100.000,00 (cem mil reais) 
para Prefeito e de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para Vereador, ou o estabelecido na eleição de 2012 
se for maior. 



Limite de Gastos para Candidatos a Vereador:  

• O limite de gastos nas campanhas eleitorais a Vereador será de 70% (setenta por cento) do 
maior gasto contratado na circunscrição para o respectivo cargo na eleição de 2012 
(atualizado pelo INPC). 



Limite de Gastos:  

• Na definição dos limites mencionados, serão considerados os gastos realizados pelos 
candidatos e por partidos e comitês financeiros nas campanhas de cada um deles; 

• Caberá à Justiça Eleitoral dar publicidade aos limites de gastos para cada cargo eletivo até 
20 de julho do ano da eleição; 

• Quem ultrapassar o limite de gastos estabelecido, incorrerá em multa de até 100% do valor que 
exceder, sem prejuízo da apuração de abuso do poder econômico. 



GASTO ELEITORAL OBRIGATÓRIO:  

• Nas próximas três eleições os partidos têm de reservar, em contas bancárias específicas para 
este fim, ao menos 5% (cinco por cento) do montante do Fundo Partidário destinado ao 
financiamento das campanhas eleitorais para aplicação nas campanhas de suas candidatas. 



LIMITE DE GASTOS COM ALIMENTAÇÃO E ALUGUEL DE CARRO:  

• Limite de até 10% da arrecadação da campanha para gasto com alimentação;

• Limite de até 20% da arrecadação da campanha para gasto com locação de carros;

• Antes não havia qualquer limite para esses gastos. 



Limites para Contratação de pessoal para campanha de Prefeito:  

• 1% do eleitorado em municípios de até 30.000 eleitores; 

• Em municípios com mais de 30.000 eleitores, 1% do eleitorado acrescido de 1 (uma) contratação 
para cada 1.000 (mil) eleitores que exceder o número de 30.000 (trinta mil). 



Limites para Contratação de pessoal para campanha de Vereador:  

• Limite de 50% da regra atribuída ao prefeito, ou seja: 
- 0,5% do eleitorado em municípios de até 30.000 eleitores; 
- Em municípios com mais de 30.000 eleitores, 0,5% do eleitorado acrescido de 1 (uma) 
contratação para cada 2.000 (mil) eleitores que exceder o número de 30.000 (trinta mil). 



Limites para Contratação de pessoal:  

• O candidato que não respeitar os limites estabelecidos, pode responder por compra de votos; 

• A doação de serviços voluntários continua como era, ou seja: não entra no limite de 
contratação de pessoal. 



DOAÇÕES &
PRESTAÇÃO DE
CONTAS
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Doação Estimável em Dinheiro:  

• Como era antes: até R$ 50.000,00; 

• Como será em 2016: até R$ 80.000,00. 



Recursos próprios do candidato 

• Como era antes: até 50% do patrimônio. 

• Como ficou: O candidato poderá usar recursos próprios em sua campanha até o limite de 
gastos estabelecido para o cargo ao qual concorre. 



Doação estimada entre candidatos 

• O lançamento da doação estimada somente deverá ser feito na prestação do candidato que 
pagou pela despesa. 



Doação de Empresas    

• Vedada.



Doação de Pessoa Física  

• As doações e contribuições continuam limitadas a 10% (dez por cento) dos rendimentos brutos 
auferidos pelo doador no ano anterior à eleição. 



Divulgação dos gastos 

• Os partidos políticos, as coligações e os candidatos estão obrigados, durante a campanha 
eleitoral, a divulgar em sítio criado pela Justiça Eleitoral para esse fim na rede mundial de 
computadores (internet):

I - os recursos em dinheiro recebidos para financiamento de sua campanha eleitoral, em até 
72 (setenta e duas) horas de seu recebimento; 

II - no dia 15 de setembro, relatório discriminando as transferências do Fundo Partidário, 
os recursos em dinheiro e os estimáveis em dinheiro recebidos, bem como os gastos 
realizados. 



Doador originário   

• Os valores transferidos pelos partidos políticos oriundos de doações serão registrados na 
prestação de contas dos candidatos como transferência dos partidos e, na prestação de 
contas dos partidos, como transferência aos candidatos, sem a necessidade de individualização 
dos doadores (antes a individualização dos doadores originários era obrigatória). 



Prestação de contas simplificada 

• Nas campanhas que tenham custado até 20 mil reais e nas eleições para Prefeito e Vereador de 
municípios com menos de cinquenta mil eleitores, a prestação de contas será feita pelo sistema 
simplificado. Esse sistema simplificado deverá conter: 

I - identificação das doações recebidas, com os nomes, o CPF ou CNPJ dos doadores e os 
respectivos valores recebidos; 

II - identificação das despesas realizadas, com os nomes e o CPF ou CNPJ dos 
fornecedores de material e dos prestadores dos serviços realizados; 

III - registro das eventuais sobras ou dívidas de campanha. 



Alterações em relação a prestação de contas dos partidos - exercícios 
financeiros 

• Os órgãos partidários municipais que não hajam movimentado recursos financeiros ou 
arrecadado bens estimáveis em dinheiro ficam desobrigados de prestar contas à Justiça 
Eleitoral, exigindo-se do responsável partidário, apenas a apresentação de declaração da 
ausência de movimentação de recursos nesse período. 

• A desaprovação da prestação de contas do partido não ensejará mais sanção alguma que o 
impeça de participar dos próximos pleitos eleitorais. 

• A desaprovação das contas do partido implicará exclusivamente a sanção de devolução da 
importância apontada como irregular, acrescida de multa de até 20% (vinte por cento). 



Alterações em relação a prestação de contas dos partidos - exercícios 
financeiros 

• A sanção de devolução da importância apontada como irregular será aplicada exclusivamente 
à esfera partidária responsável pela irregularidade, não suspendendo o registro ou a 
anotação de seus órgãos de direção partidária nem tornando devedores ou inadimplentes os 
respectivos responsáveis partidários. 

• A sanção deverá ser aplicada de forma proporcional e razoável, pelo período de um a doze 
meses, e o pagamento deverá ser feito por meio de desconto nos futuros repasses de cotas do 
Fundo Partidário. 

• O desconto no repasse de cotas resultante da aplicação dessa sanção será suspenso durante 
o segundo semestre do ano em que se realizarem as eleições. 



Limite de gasto com publicidade dos órgãos públicos 

• O limite de gasto no primeiro semestre do ano eleitoral será equivalente à média do gasto com 
publicidade nos primeiros semestres dos três anos anteriores. 



Cassação de Registro ou Perda do Mandato 

• Se a Justiça Eleitoral indeferir ou cassar o registro ou o diploma do candidato eleito, haverá 
nova eleição direta (ou indireta, se faltarem menos de seis meses para o final do mandato); 

• Recursos contra cassação de registro ou perda de mandato terão efeito suspensivo, de 
maneira que o mandatário dificilmente será afastado imediatamente, mas apenas com o trânsito 
em julgado da decisão. 

• Não haverá mais cassação que leve em conta apenas provas testemunhais. 



REFERÊNCIAS
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DEPARTAMENTO JURÍDICO DO DIRETÓRIO ESTADUAL DE SÃO PAULO DO 
PARTIDO DOS TRABALHADORES – PT

• endereço:
Rua Abolição 297, Bela Vista, São Paulo - SP, 

CEP 01319-010
Fone (11) 2103-1313. 

• Advogado responsável: Othon Funchal Barros 



SLIDES DE APOIO
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GTE - Grupo de Trabalho Eleitoral - 2015 - 2016 


