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EMENDA CONSTITUCIONAL N̂  13, DE 8 DE ABRIL DE 1965 

As Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal promulgam, nos termos do art. 
217, § 4^ da Constituição, a seguinte Emenda ao texto constitucional: ' 

, Art. 1- As eleições para Governadores e Vice-Govemadores de Estado, assim como para 
Deputados estaduais, far-se-ão simultaneamente em todo o País, na mesma data em que se reali
zarem as do Presidente e Vice-Presidente da República, ressalvada a disposição transitória esta
belecida no art. 42 desta Emenda Constitucional (Constituição, art. 134). 

Parágrafo único. Os mandatos de Governador, Vice-Govemador e Deputado estadual se
rão de quatro anos, ressalvada a disposição transitória estabelecida no parágrafo único do art. 4 .̂ 

Art. 2̂  Para a eleição de Governador e Vice-Govonador será exigida maioria absoluta de 
votos, observando-se, em tudo quanto for aplicável, as normas e o processo estabelecidos para a 
eleição do Presidente e Vice-Presidente da República pela Emenda Constitucional n̂  9, de 22 de 
julho de 1964. 

Art. 3- Caberá às Assembleias Legislativas dispor, nas Constituições estaduais, sobre as 
eleições municipais para tomar obrigatórias as seguintes normas: 

a) os mandatos de Prefeito, Vice-Prefeito e Vereadores serão de quatro anos; 
b) as eleições de todos os Prefeitos, Vice-Prefeitos e Vereadores, dentro do mesmo Esta

do, realizar-se-ão simultaneamente, em dia e mês do penúltimo ano do término do mandato do 
Governador. , 

Parágrafo único. É facultado às Assembleias Legislativas, ao dispor sobre as eleições municipais 
que se realizarem para preenchimento das vagas de Prefeitos, Vice-Prefeitos e Voieadores, decorrentes 
do término do mandato que se verificar até 1967, estabeleço' regras de caráto transitório, de modo a 
pomitir a ̂ licação definitiva, até o ano de 1971, do disposto nas alíneas aeb deste artigo. 

Art. 42 As eleições para preenchimentos das vagas decorrentes do término do mandato dos 
atuais Governadores e Vice-Govemadores dos Estados de Alagoas, Goiás, Guanabara, Mara
nhão, Mato Grosso, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Paraná, Rio Grande do Norte e Santa Catarina 
serão realizadas, por voto universal e direto (Constituição, árt. 134), em 3 de outubro'de 1965. 

Parágrafo único. Os mandatos de todos os Governadores e Vice-Govemadores eleitos nas 
datas fixadas neste e no art. 1- terminarão em 15 de março de 1971. • 

Brasília, 8 de abril de 1965.' 
A MESA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS: BILAC PINTO, Presidente; Baptista Ra

mos, 1- Vice-Presidente; Mário Gomes, 2- Vice-Presidente; Nilo Coelho, 1- Secretário; Henri
que de La Rocque, 1- Secretário; Emãio Gomes, 3- Secretário; Nogueira de Rezende, 4- Secretá
rio. . 

A MESA DO SENADO FEDERAL: CAMILLO NOGUEIRA DA GAMA, Vice-Presiden
te, no exercício da Presidência; Dinarte Mariz, 1- Secretário; Gilberto Marinho, 2- Secretário; 
Adalberto Senna, 3- Secretário; Cattete Pinheiro, 4̂  Secretário. 



EMENDA CONSTITUCIONAL N̂  14, DE 3 DE JUNHO DE 1965 

As Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Fed^al promulgam, nos termos do art. 
217 § 4 ,̂ da Constituição, a seguinte emenda ao texto constitucional: 

Art 1-O inciso DC do art 124eoart 139 da Constituição passam a ter a seguinte redação: 

"Art 124 
Art 139, São também inelegíveis: 
I - Para Presidente e Vice-Presidente da Rqxiblica: 
a) o Presindente que tenha exCTcido o cargo, por qualquCT ten^ , no período 

imediatamente anterior, e bem assim o Vice-Presidente que lhe tenha sucedido ou 
quem, dentro dos seis meses anteriOTes ao pleito, o haja substituído; 

b) até seis meses depois de afastados definitivamente das funções, os governa
dores, os intoventores federais nomeados de acordo com o artigo 12, os Ministros 
de Estado, o Prefeito do Distrito Federal e os presidentes, supointendentes e direto-
res dos bancos de cujo aditai a União seja acionista majoritária; 

c) até três meses depois de cessadas definitivamente as funções os comandan
tes de Exâ-cito, os chefes de Estado-Maior e os presidentes e diretores das onprêsas 
de economia mista e das autarquias federais. 

II - Para governador e vice-govemador: 
a) em cada Estado o govema(k>r que haja exercido o cargo, par qualquer tem

po, no poiodo imediatamente antoior, ou quem lhe haja sucedido ou, dentro dos 
seis meses anteriores ao pleito, o tenha substituído; e o intoArentor federal, nomeado 
na forma do art 12, que tenha exercido as íiinções por qualquo' tonpo, no período 
governamental imediatamente anterior; 

b) até um ano depois de afastados definitivamente das funções, o Presidente, o 
Vice-Presidente da República e os substitutos que hajam assumido a presidência, 

c) até três meses depois de cessadas definitivamente as funções, os que forem 
inelegíveis para Presidente da Rqpública, salvo os mencionados nas al&ieas a e b 
deste número, e, ainda, os chefes dos gabinetes civil e militar da Presidência da Re
pública e os govemadors de outros estados; 

d) em cada estado, até ttês meses dq)ois de cessadas definitivamente as fun
ções, os connandantes de região, zona aérea, distrito naval, guarnição militar e polí
cia militar, o vice-govemador, os secretários de Estado, o chefe de polícia, os prefei
tos municipais, magistrados fedà'ais e estaduais, o chefe do Ministâio Público, os 
presidentes, superintendentes e diretores de bancos do Estado, sociedades de econo-
núa mista e autarquias estaduais, assim como os dirigentes de órgãos e so^iços da 



União e do Estado, qualquer que seja a natureza jurídica de sua organização, que 
executem obras ou apliquem recursos públicos; 

e) quem, à data da eleição, não contar, pelo menos, quatro anos de domicílio 
eleitoral no Estado. 

in - Para Prefeito e Vice-Prefeito: 
a) o que houver exercido o cargo de Prefeito, por qualquer tempo, no período 

imediatamente anterior, e bem assim o que lhe tenha sucedido ou, dentro dos seis 
meses anteriores ao pleito, o haja substituído; 

b) até três meses dq>ois de cessadas definitivamente as funções, as pessoas de 
que (ilegível) as autoridades policias e militares com jurisdição do município; 

c) quem, à data da eleição, não contar, pelo menos, dois anos de domicílio 
eleitoral áo Município; 

inicílio eleitOTal do Município. 
rV - Para a Câmara dos Deputados e Senado Federal: 
a) as autoridades mencionadas nos itens I , n e m, nas mesma condições ne

les estabelecidas e bem assim os governadores dos Territórios, salvo se deixarem 
definitivamente as funções até três meses antes do pleito; 

b) quem, à data da eleição, não contar, pelo menos, quatro anos de domicílio 
eleitoral no Estado. 

V - Para as Assembleias Legislativas: 
a) as autcHÍdades referidas nos itens I, n e m, até dois meses dqrois de cessa

das definitivamente as fiinções; 
b) quem não contar, pelo menos, quatro anos de domicílio eleit(x-al no Estado. 
§ 1- Os preceitos deste artigo apUcam-se aos titulares, assim efetivos conno in-

toinos, dos cargos mencionados. 
§ ^ Não se fará a exigência de domicílio eleitoral a quem haja desempenluuk) 

mandato eletivo do Estado ou no Município, bem assim para pleitos no Distrito Fe
deral." 

Art 2- Além dos casos previstos nos arts. 138, 139 e 140 da Constituição, lei especial po
derá estabeleço* novas inelegibilidades, desde que fundadas na necessidade de preservação: 

I - do regime democrático (art. 141, § 13); 
n - da exação e probidade administrativas; 
m - da lisura e normalidade das eleições contra o abuso do podo* económico e uso inde

vido da influência de exercício de cargos ou funções públicas. 
Parágrafo único. Projeto que disponha sobre a matéria deste artigo, para transformar-se 

em lei, dependerá de aprovação, por maicnia absoluta, pelo sistema nominal, em cada uma das 
Câmaras do Congresso Nacional. 

Brasília, 3 de junho de 196S. 
A Mesa da Câmara (k>s Dq)utados. 

BIIAC PINTO, Presidente - Batista Ramos. 
A Mesa do Senado Fedaal 
AURO MOURA ANDRADE, Presidente - Camilo Nogueira da Gama 



EMENDA CONSTITUCIONAL N̂  15, DE 5 DE JULHO DE 1965 

As Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, nos termos do art. 217, § 4- da 
Constituição federal, promulgam a seguinte Emenda aditiva ao texto constitucional: 

"Art. 219 - O pedido de registro de candidato a qualquo' cargo eletivo será 
sempre acompanhado de declaração de bens de que conste a sua origem. 

Art. 220 - Verificada, mediante processo estabelecido em lei, a falsidade da 
declaração, não s^á expedido diploma, que se cassará, se já expedido. 

Art. 221 Noventa dias antes do término de mandato eletivo, o titular do cargo 
do Poder Executivo ou Legislativo apresentará nova declaração de bens de que 
constem a origem e as mutações patrimonias ocorridas no curso do mandato. 

§ 1- Na hipótese de denúncia a declaração será feita nos dez dias seguintes 
ao em que esta se verificar. 

§ 2- A declaração de bens de que trata este artigo será s^resentada à Justiça 
Eleitoral competente na forma da lei. 

§ 3- A falta de declaração importará crime de responsabilidade, nos termos da 
lei, bem assim suspensão do pagamento do subsídio ou qualquer outra vantagem pe
cuniária decorrente do exercício do cargo eletivo. 

Art. 222. São vedados e considerados nulos de pleno direito, não gerando ob
rigação de espécie alguma, para a pessoa jurídica interessada, nem qualquer direito 
para o beneficiário os atos no período compreendido entre os noventa dias anterio
res à data das eleições federais, estaduais e municipais e o término, respectivamente, 
do mandato do Presidente da República, do Governador do Estado e do Prefeito mu
nicipal, importem: 

a) nomear, admitir ou contratar pessoal a qualquer título, no serviço centrali
zado autárquico ou nas sociedades de economia mista de que o Poder Público tenha 
o controle acionário, a não ser para cargos em comissão ou funções gratificadas, 
cargos de magistratura e ainda para aqueles para cujo provimento tenha havido con
curso de provas; 

b) contratar obras ou adquirir equipamentos e máquinas, salvo mediante con
corrência pública; 

c) distribuir ou ampliar fundos ou verbas globais, anão ser dentro do critério 
fixado em lei anterior; ,, 

d) autorizar empréstimos por bancos oficiais ou por entidades de crédito 
em que o Poder Público detenha o controle do capital, a Estado ou Município, 
salvo em caso de calamidade pública ou quando o contrato obedecer a normas 
uniformes." 



Brasília, 5 de julho de 1965. 
A MESA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS: BILAC PINTO, Presidente; Baptista Ra

mos, 1—Vice-Presidente; Mário Gomes, 2-Vice-Presidente; Nilo Coelho, l~Secretário; Henri
que de La Roque, 22-Secretário; Emílio Gomes, 3-Secretário; Nogueira dè Rezende, 42-Secretá-
rio. 

A MESA DO SENADO FEDERAL: AURO MOURA ANDRADE, Presidente; CamUo No
gueira da Gama, Vice-Presidente; Dinarte Mariz, 1-Secretârio; Gilberto Marinho, 2S-Secretá-
rio; Cattete Pinheiro, 3~Secretário, em exercício; Joaquim Parente, 4S-Secretário, em exCTCÍcio. 



LEI N£ 4.737, DE 15 DE JULHO DE 1965 

Institiii o Código Ekitoral. 

0 Presidente da Rq)ública, 
Faço sabo" que sanciono a seguinte Lei, içrovada pelo Congresso Nacional, nos t&mos do 

art. Ar, caput, do Ato Institucional, de 9 de abril de 1964. 

PARTE PRIMEIRA 
Introdução 

Art 1° Este Código contém normas destinadas a assegurar a organização e o exCTCfcio de 
direitos políticos {Hiecipuamente os de votar e ser votado. 

Parágrafo único. O Tribunal Superior Eleitoral expedirá Instruções para sua fiel execução. 
Art 7r Todo podo- emana do povo e sa'á exercido em seu nome, por mandatários escolhi

dos, direta e secretamente, dentre candidatos indicados por partidos políticos nacionais, ressal
vada a eleição indireta nos casos previstos na Constituição e leis especificas. 

Art 3- Qualquer cidadão pode pretender investidura em cargo eletivo, respeitadas as con
dições constitucionais e legais de elegibilidade e incoiiq)atibilidade. 

Art 4^ São eleitores os brasileiros maiores de 18 anos que se alistarem na forma da lei. 
Art Ŝ  Não podem alistar-se eleitores: 
1 - os analfabetos; 
n - os que não saibam exprimir-se na língua nacional; 
m - os que estejam privados, temporária ou definitivamente dos direitos políticos. 
Paré^rafo único. Os militares são alistáveis, desde que oficiais, aspirantes a oficiais, guar-

das-marinha, sub-tenentes ou suboficiais, sargentos ou alunos das escolas militares de ensino 
superior para formação de oficiais. 

Art 6̂  O alistamento e o voto são obrigatórios para os brasileiros de um e outro sexo, sal

vo: 
I - quanto ao alistamento: 
a) os inválidos; 
b) os maiores de stíenta anos; 
c) os que se encontrem fora do país. 
n - quanto ao voto: 
a) os enfomos; 
b) os que se encontrem fora do seu domicílio; 
c) os funcionários civis e os militares, em serviço que os inqxissibilite de votar. 



Art 7- O eleitor que deixar de votar e não se justificar perante o juiz eleitoral até 30 (trin
ta) dias após a realização da eleição, incorrerá na multa de 5 (cinco) a 20 (vinte) por cento do sa-
lário-mínimo da zona de residência, imposta pelo juiz eleitoral e cobrada na forma prevista no 
art. 367. 

§ l- Sem a prova de que votou na última eleição, pagou a respectiva multa ou de que se 
justificou devidamente, não poderá o eleitor: 

I - inscrever-se em concurso ou prova para cargo ou função piiblica, investir-se ou empos-
sar-se neles; 

II - receber vencimentos, remuneração, salário ou proventos de função ou emprego públi
co, autárquico ou paraestaíal, bem como fundações governamentais, empresas, institutos e so
ciedades de qualquer natureza, mantidas ou subvencionadas pelo govêmo ou que exerçam servi
ço público delegado, correspondentes ao segundo mês subsequente ao da eleição; 

in - participar de concorrência pública ou administrativa da União, dos Estados, dos Ter
ritórios, do Distrito Federal ou dos Municípios, ou das respectivas autarquias; 

IV - obter empréstimos nas autarquias, sociedades de economia mista, caixas económicas 
federais ou estaduais, nos institutos e caixas de previdência social, bem como em qualquer esta
belecimento de crédito mantido pelo govêmo, ou de cuja administração este participe, e com es
sas entidades celebrar contratos; 

V - obter passqwrte ou carteira de identidade; 
VI - renovar matncula em estabelecimento de ensino oficial ou fiscalizado pelo govêmo; 
Vn - praticar qualquer ato para o qual se exija quitação do serviço militar ou imposto de 

renda. 
§ 2- Os brasileiros natos ou naturalizados, maiores de 18 anos, salvo os excetuados nos 

arts. 5- e 6̂ , n̂  1, sem prova de estarem alistados não poderão praticar os atos relacionados no 
parágrafo anterior 

Art. 82 O brasileiro nato que não se alistar até os 19 anos ou o naturalizado que não se 
alistar até um ano depois de adquirida a nacionalidade brasileira, incorrerá na multa de 5 (cinco) 
por cento a 3 (três) salários-mínimos vigentes na zona imposta pelo juiz e cobrada no ato da ins
crição eleitoral através de selo federal inutilizado no próprio requerimento. 

Parágrafo único. O processo de inscrição hão terá andamento enquanto não fôr paga a 
multa e, se o alistando se recusar a pagar no ato, ou não o fizer no prazo de 30 (trinta) dias, será 
cobrada na forma prevista no art. 367. 

Art. 9̂  Os responsáveis pela inobservância do disposto nos arts. 7- e 8- incorrerão na mul
ta de 1 (um) a 3 (três) salários-minimos vigentes na zona eleitoral ou de suspensão disciplinar 
até 30 (trinta) dias. 

Art. 10. O juiz eleitoral fornecerá aos que não votarem por motivo justificado e aos 
não alistados nos termos dos artigos 5^ e 6r, n-1, documento que os isente das sanções legais. 

Art. 11.0 eleitOT que não votar e não pagar a multa, se se encontrar fora de sua zona e ne
cessitar documento de quitação com a Justiça Eleitoral, poderá efetuar o pagamento perante o 
Juízo da zona em que estiver. 

§ 1- A multa será cobrada no máximo previsto, salvo se o eleitor quiser aguardar que o 
juiz da zona em que se encontrar solicite informações sobre o arbitramento ao Juízo da inscri
ção. 

§ 2- Em qualquer das hipóteses, efetuado o pagamento través de selos federais inutilizados 
no próprio requerimento, o juiz que recolheu a multa comunicará o fato ao da zona de inscrição 
e fornecerá ao requerente comprovante do pagamento. 



PARTE SEGUNDA 
Dos Ói^ãos da Justiça Eleitoral 

ArL 12. São órgãos da Justiça Eleitoral: 
I - O Tribunal Superior Eleitoral, com sede na Capital da República e jurisdição em todo 

o País; 
n - um Tribunal Regional, na Capital de cada Estado, no Distrito Federal e, mediante pro

posta do Tribunal Superior, na Capital de Território; 
in -juntas eleitorais; 
rV-juízes eleitorais. 
ArL 13. O número de juízes dos Tribunais Regionais não será reduzido, mas poderá ser 

elevado até nove, mediante proposta do Tribunal Superior, e na forma por êle sugerida. 
Art, 14. Os juízes dos Tribunais Eleitorais, salvo motivo justificado, servirão obrigatoria

mente por dois anos, e nunca por mais de dois biénios consecutivos. 
Parágrafo único. No caso de recondução para o segundo biénio, observar-se-ão as mesmas 

formalidades indispensáveis a primeira ivestidura. 
ArL 15. Os substitutos dos membros efetivos dos Tribunais Eleitorais serão escolhidos, na 

mesma ocasião e pelo mesmo processo, em número igual para cada categoria. 

TÍTULO I 
Do Tribunal Superior 

ArL 16. Compõe-se o Tribunal Superior: 
I - mediante eleição em escrutínio secreto: 
a) de dois juízes escolhidos pelo Supremo Tribunal Federal dentre os seus ministros; 
b) de dois juízes escolhidos pelo Tribunal Federal de Recursos dentre os seus ministros; 
c) de um juiz escolhido pelo tribunal de justiça do Distrito Federal dentre os seus desem

bargadores. 
n - por nomeação do Presidente da República, de dois dentre seis cidadãos de notável sa

ber jurídico e reputação iUbada, indicados pelo Supremo Tribunal Federal. 
§ 12 A nomeação pelo Presidente da República de juízes da categoria de juristas deverá 

ser feita dentro dos 30 (trinta) dias do recebimento da lista tríplice enviada pelo Supremo Tribu
nal Federal. 

§ 2- Respeitado o direito de recusa, previamente manifestado, considerando-se-á recondu
zido o juiz a quem, decorrido o prazo do parágrafo anterior, não se der substituto, desde que o 
seu nome figure na lista tríplice. 

§ 32 Não podem fazer parte do Tribunal Superior cidadãos que tenham entre si parentesco, 
ainda que por afinidade, até o 4̂  (quarto) grau, seja o vínculo legítimo ou ilegítimo, excluíndo-
se neste caso o que tiver sido escolhido por último. 

§ 4̂  A nomeação de que trata o n̂  II deste artigo não poderá recair em cidadão que ocupe 
cargo público de que possa ser demitido ad nutum; que seja diretor, proprietário ou sócio de em
presa benificiada com subvenção, privilégio, isenção ou favor em virtude de contrato com a adminis
tração púbUca, ou que exerça mandato de caiáter pohtico, federal, estadual ou municipal. 

ArL 17. O Tribunal Superior Eleitoral elegerá para seu presidente um dos ministros do Su
premo Tribunal Federal, cabendo ao outro a vice-presidência, e para Corregedor Geral da Justi
ça Eleitoral um dos seus membros. 

§ 1- As atribuições do Corregedor Geral serão fixadas pelo Tribunal Superior Eleitoral. 

8 



§ 2- No desempenho de suas atribuições o Corregedor Geral se locomoverá para os Esta
dos e Territórios nos seguintes casos: 

I - por deteniunação dõTTribunal Superior Eleitoral; 
II - a pedido dos Tribunais Regionais Eleitorais; 
EQ - a requerimento de partido deferido pelo Tribunal Superior Eleitoral; 
rV - sempre que entender necessário. 
§ 3- os provimentos emanados da Corregedoria Geral vinculam os Corregedores Regio

nais, que lhes devem dar imediato e preciso cumprimento. 
Art. 18. Exercerá as funções de Procurador Geral, junto ao Tribunal Superior Eleitoral, o 

Procurador Geral da República, funcionando, em suas faltas e impedimentos, seu substituto 
legal. 

Parágrafo único. O procurador Geral poderá designar outros membros do Ministério Pú
blico da União, com exercício no Distrito Federal e sem prejuízo das respectivas funções para 
auxiliá-lo junto ao Tribunal Superior Eleitoral, onde não poderão ter assento. 

Art. 19. O Tribunal Superior delibera por maioria de votos em sessão pública, com a pre
sença da maioria de seus membros. 

Parágrafo único. As decisões do Tribunal Superior assim na interpretação do Código Elei
toral em face da Constituição e cassação de registro de partido politico, como sobre quaisquer 
recursos que importem anulação geral de eleições ou perda de diplomas só poderão ser tomadas 
com a presença de todos os seus membros. Se ocorrer impedimento de algum juiz será convoca
do o substituto ou o respectivo suplente. 

Art. 20. Perante ò Tribunal Superior, qualquer interessado poderá arguir a suspeição ou 
impedimento dos seus membros, do Procurador Geral ou de funcionários de sua Secretaria, nos 
casos previstos na lei processual civil ou penal e por motivo de parcialidade partidária, mediante 
o processo previsto em regimento. 

Parágrafo único. Será ilegítima a suspeição quando o excipiente a provocar ou, depois de 
manifestada a causa, praticar, ato que importe aceitação do arguido. 

Art. 21. Os Tribunais e juízes inferiores devem dar imediato cumprimento às decisões, 
mandados, instruções e outros atos emanados do Tribunal Superior Eleitoral. 

Art 22. Compete ao Tribunal Superior: 
I - processar e julgar originariamente: 
a) o registro e a cassação de registro de partidos poUticos, dos seus diretórios nacionais e 

de candidatos à Presidência e Vice-Presidência da República; 
b) os conflitos de jurisdição entre Tribunais Regionais e juízes eleitorais de Estados diferentes; 
c) a suspeição ou impedimento aos seus membros ao Procurador Geral e aos funcionários 

da sua Secretaria; 
d) os crimes eleitorais e os comuns que lhes forem conexos cometidos pelos seus próprios 

juízes dos Tribunais Regionais; 
e) o Habeas Corpus ou mandato de segurança, em matéria eleitoral relativos a atos do 

Presidente da República, dos Ministros de Estado e dos Tribunais Regionais; ou ainda o Habeas 
Corpus, quando houver perigo de se consumar violência antes que o juiz competente possa pro
ver sobre a impetração; 

f) as reclamações relativas a obrigações impostas por lei aos partidos poh'ticos. quanto à 
sua contabilidade e à apuração da origem dos seus recursos; 

ĝ  as impugnações à apuração do resultado geral, proclamação dos eleitos e expedição de 
diploma na eleição de Presidente e Vice-Presidente da República; 



h) os pedidos de desaforamento dos feitos não decididos nos Tribunais Regionais dentro 
de 60 (sessenta) dias da conclusão ao relator; 

II -julgar os recursos interpostos das decisões dos Tribunais Regionais nos termos do art. 
276, inclusive os que. versarem matéria administrativa. 

Parágrafo único. As decisões do Tribunal SupCTÍor são irrecorríveis, salvo nos cases do art 281. 
Art, 23. Compete, ainda, privativamente, ao Tribunal Superior: 
I - elaborar o seu regimento interno; 
n - organiMT a sua Secretaria e a Corregedoria Geral, propondo ao Congresso Nacional a 

criação ou extinção dos cargos administrativos e a fixação dos respectivos vencimentos, proven-
do-os na forma da lei; 

ni - conceder aos seus membros licença e férias assim como afastamento do exercício dos 
cargos efetivos; 

rv - aprovar o afastamento do exercício dos cargos efetivos dos juízes dos Tribunais Re
gionais Eleitorais; 

V - propor a criação do Tribunal Regional na sede de qualquer dos territórios; 
VI - propor ao Poder Legislativo o aumento do número dos juízes de qualquer Tribunal 

Eleitoral, indicando a forma desse aumento; 
Vn - fixar as datas para as eleições de Presidente e Vice-Presidente da República, senado

res e deputados federais, quando não o tiverem sido por lei; 
Vin - aprovar a divisão dos Estados em zonas eleitorais ou a criação de novas zonas; 
IX - expedir as instruções que julgar conveniente à execução deste Código; 
X - fixar a diária do Corregedor Geral, dos Corregedores Regionais e auxiliares em dili

gência fora da sede; 
XI - enviar ao Presidente da República a.lista tríplice organizada pelos Tribunais de Justi

ça nos termos do arL 25; 
Xn - responder, sobre a matéria eleitoral às consultas que lhe forem feitas em tese por au

toridade com jurisdição federal ou órgão nacional de partido político; 
XHI - autorizar a contagem dos votos pelas mesas receptoras nos Estados em que essa 

providência fôr solicitada pelo Tribunal Regional respectivo; 
XIV - requisitar a força federal necessária ao cumprimento da lei e das suas próprias deci

sões ou das decisões dos Tribunais Regionais que o solicitarem; 
XV - organizar e divulgar a Súmula de sua jurisprudência; 
XVI - requesitar funcionários da União e do Distrito Federal quando o exigir o acúmulo 

ocasional do serviço de sua Secretaria; 
XVn - publicar um boletim eleitoral; 
XVin - tomar quaisquer outras providências que julgar conveniente à execução da legis

lação eleitoral. 
Art. 24. Compete ao Procurador Geral, como chefe do Ministério Público Eleitoral: 
I - assistir as sessões do Tribunal Superior e tomar parte nas discussões; 
II - exercer a ação pública e promovê-la até o final, em todos os feitos de competência 

originária do Tribunal; 
ni - oficiar em todos os recursos encaminhados ao Tribunal; 
rv - manifestar-se, por escrito ou oralmente, em todo os assuntos submetidos à delibera

ção do Tribunal, quando solicitada sua audiência por qualquer dos juízes, ou por iniciativa sua, 
se entender necessário; 

10 



V - defender a jurisdição do Tribunal; 
VI - representar ao Tribunal sobre a fiel observância das leis eleitorais, especialmente 

quanto a sua aplicação uniforme em todo o País; 
Vn - requisitar diligências, certidões e esclarecimentos necessários ao desempenho de 

suas atribuições; 
Vni - expedir instruções aos órgãos do Ministério Público junto aos Tribunais Regionais; 
IX - acompanhar, quando solicitado, o Corregedor Geral, pessoalmente ou por intermédio 

de Procurador que designe, nas diligências a serem realizadas. 

TÍTULO n 
. Dos Tribunais Regionais 

Art 25. Os Tribunais Regionais compor-se-ão: 
I - mediante eleição em escrutínio secreto: 
a) de três juízes escolhidos pelo Tribunal de Justiça dentre os seus membros; 
b) de dois juízes escolhidos pelo Tribunal de Justiça dentre os juízes de direito; 
II - por nomeação do Presidente da República de dois dentre seis cidadãos de notável sa

ber jurídico e reputação ilibada, que não sejam incompatíveis por lei, indicados pelo Tribunal de 
Justiça. 

§ 1- A lista tríplice organizada pelo Tribunal de Justiça será enviada ao Tribunal Superior 
Eleitoral. 

§ 2- A lista não poderá conter nomes de magistrado aposentado há menos de cinco anos. 
§ 3- Recebidas as indicações o Tribunal Superior divulgará a lista através de edital, poden

do os partidos, no prazo de cinco dias, impugná-la com fundamento em incompatibilidade. 
§ 4̂  Se a impugnação fôr julgada procedente quanto a qualquo* dos indicados, a lista será 

devolvida ao Tribunal de origem para complementação. 
§ 52 Não havendo impugnação, ou desprezada esta, o Tribunal Superior encaminhará a lis

ta ao poder Executivo para a nomeação. 
§ 6̂  A nomeação pelo Presidente da República de juízes da categoria de jurista deverá ser 

feita dentro dos 30 dias do recebimento da lista. 
§ 7- Respeitado o direito de recusas, previamente manifestado, considerar-se-á reconduzi

do o juiz a quem, recorrido o prazo do parágrafo anterior, não se der substituto, desde que o seu 
nome conste da lista tríplice. 

§ 8- Não podem fazer parte do Tribunal Regional pessoas que tenham entre si parentesco, 
ainda que por afinidade, até o 42 grau, seja o vínculo legítimo ou ilegítimo, excluindo-se neste 
caso a que tiver sido escolhida por último. 

§ 92 A nomeação de que trata o n- U deste artigo não poderá recair em cidadão que tenha 
qualquer das incompatibilidades mencionadas no art 16, § 4°. 

Art 26. O Presidente e o Vice-Presidente do Tribunal Regional serão eleitos por este den
tre os três desembargadores do Tribunal de Justiça; o terceiro desembargador será o Corregedor 
Regional da Justiça Eleitoral. 

§ 1- As atribuições do Corregedor Regional serão fixadas pelo Tribunal Superior Eleitoral 
e, em caráter supletivo ou complementar, pelo Tribunal Regional Eleitoral perante o qual servir. 

§ ^ No desempenho de suas atribuições o Corregedor Regional se locomoverá para as zo
nas eleitorais nos seguintes casos: 

I - por determinação do Tribunal Superior Eleitoral ou do Tribunal Regional Eleitoral; 
n - a pedido dos juízes eleitorais; 
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m - a requerimento do Partido, deferido pelo Tribunal Regional; 
rv - sençre que entender necessário. 
ArL 27. Servirá como ftocurador Regional junto a cada Tribunal Regional Eleitoral o 

Procurador da República no respectivo Estado e, onde houver mais de um, aquele que fôr desig
nado pelo Procurador Geral da República. 

§ 1- No Distrito Federal, serão as funções de Procurador Regional Eleitoral exercidas pelo 
Procurador Geral da Justiça do Distrito Federal. 

§ 2̂  Substituirá o Procurador Regional, em suas faltas ou impedimentos, o seu substituto 
legal. 

§ 3- Compete aos Procuradores Regionais exercer, perante os Tribunais junto aos quais 
servirem, as atribuições do Procurador Geral. 

§ 4- Mediante prévia autorização do Procurador Geral, podendo os Procuradores Regio^ 
nais requisitar, para auxiliá-los nas suas funções, membros do Ministério Público local, não ten
do estes, porém, assento nas sessões do Tribunal. 

ArL 28. Os Tribunais Regionais deliberam por maioria de votos, em sessão pública, com a 
presença da maioria de seus membros. 

§ 1- No caso de impedimento e não existindo quorum, será o membro do Tribunal substi
tuído por outro da mesma categoria, designado na forma prevista na Constituição. 

§ 2- Perante o Tribunal Regional, e com recurso voluntário para o Tribunal Superior qual
quer interessado poderá arguir a suspeição dos seus membros, do Procurador Regional, ou de 
funcionários da sua Secretaria, assim como dos juizes e escrivães eleitorais, nos casos previstos 
na lei processual civil e por motivo de parcialidade partidária, mediante o processo previsto em 
regimento. 

ArL 29. Compete aos Tribunais Regionais: 
I - processar e julgar originariamente: 
a) o registro e o cancelamento do registro dos diretórios' estaduais e municipais de parti

dos políticos, bem como de candidatos a Governador, Vice-Govemadores, e membro do Con
gresso Nacional e das Assembleias Legislativas; 

b) os conflitos de jurisdição entre juizes eleitorais do respectivo Estado; 
c) a suspeição ou impedimentos aos seus membros ao Procurador Regional e aos ftmcio-

nários da sua Secretaria assim como aos juizes e escrivães eleitorais; 
d) os crimes eleitorais cometidos pelos juizes eleitorais; 
e) o habeas corpus ou mandado de segurança, em matéria eleitoral, contra ato de autorida

des que respondam perante os Tribunais de Justiça por crime de responsabilidade e, em grau de 
recurso os denegados ou concedidos pelos juizes eleitorais; ou, ainda, o habeas corpus quando 
houver perigo de se consumar a violência antes que o juiz competente possa prover sobre a im
petração; 

f) as reclamações relativas a obrigações impostas por lei aos partidos políticos, quanto a 
sua contabilidade e à furacão da origem dos seus recursos; 

g) os pedidos de desaforamento dos feitos não decididos pelos juizes eleitorais em 60 
(sessenta) dias da sua conclusão para julgamento, sem prejuízo das sanções aplicadas pelo ex
cesso de prazos. 

II -julgar os recursos interpostos: 
a) dos atos e das decisões proferidas pelos juizes e juntas eleitorais; 
b) das decisões dos juizes eleitorais que concederem ou denegarem habeas corpus ou 

mandado de segurança. 

12 



Parágrafo único. As decisões dos Tribunais Regionais são irrecorríveis, salvo nos casos do 
art. 276. 

ArL 30. Compete, ainda, privativamente, aos Tribunais Regionais: 
I - elaborar o seu regimento interno; 
n - organizar a sua Secretaria e a Corregedoria Regional, provendo-lhes os cargos na for

ma da lei, e propor ao Congresso Nacional, por intermédio do Tribunal Superior, a criação ou 
supressão de cargos e a fixação dos respectivos vencimentos; 

in - conceder aos seus membros e aos juizes eleitorais licença e férias, assim como afas
tamento do exercício dos cargos efetivos, submetendo, quanto àqueles, a decisão à aprovação do 
Tribunal Superior Eleitoral; 

rV - fixar a data das eleições de Governador e Vice-Govemador, deputados estaduais, 
prefeitos, vice-prefeitos, vereadores e juizes de paz, quando não determinada por disposição 
constitucional ou legal; 

V - constituir as juntas eleitorais e designar a respectiva sede e jurisdição; 
VI - indicar ao Tribunal Superior as zonas eleitorais ou seções em que a contagem dos 

votos deva ser feita pela mesa receptora; 
Vn - apurar com os resultados parciais enviados pelas juntas eleitorais, os resultados fi

nais das eleições de Governador e Vice-Govemador, de membros do Congresso Nacional e ex
pedir os respectivos diplomas, remetendo dentro do prazo de 10 (dez) dias após a diplomação, 
ao Tribunal Superior, cópia das atas de seus trabalhos; 

Vin - responder, sobre matéria eleitoral, às consultas que lhe forem feitas, em tese, por 
autoridade pública ou partido pohtico; 

IX - dividir a respectiva circunscrição em zonas eleitorais, submetendo essa divisão, as
sim como a criação de novas zonas, à aprovação do Tribunal Superior; 

X - aprovar a designação do Ofício de Justiça que deva responder pela escrivania eleito
ral durante o biénio; 

XI - nomear preparadores, unicamente dentre nomes indicados pelos juízes eleitorais, 
para auxiliarem o alistamento eleitoral; 

Xn - requisitar a força necessária ao cumprimento de suas decisões e solicitar ao Tribunal 
Superior a requisição de força federal; 

XIII - autorizar, no Distrito Federal e nas capitais dos Estados, ao seu presidente 
e, no interior, aos juizes eleitorais, a requisição de funcionários federais, estaduais ou 
municipais para auxiliarem os escrivães eleitorais, quando o exigir o acúmulo ocasional 
do serviço; 

XrV - requisitar funcionários da União e, ainda, no Distrito Federal e em cada Estado ou 
Território, funcionários dos respectivos quadros administrativos, no caso de acúmulo ocasional 
de serviço de suas Secretarias; 

XV - aplicar as penas disciplinares de advertência e de suspensão até 30 (trinta) dias aos 
juízes eleitorais; 

XVI - cumprir e fazer cumprir as decisões e instruções do Tribunal Superior; 
XVn - determinar, em caso de urgência, providência para a execução da lei na respectiva 

circunscrição; 
XVin - organizar o fichário dos eleitores do Estado. 
Art. 31. Faltando num Território o Tribunal Regional, ficará a respectiva circunscrição 

eleitoral sob a jurisdição do Tribunal Regional que o Tribunal Superior designar. 
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TITULO m 
Dos Juizes Eleitorais 

Art. 32. Cabe a jurisdição de cada uma das zonas eleitorais a um juiz de direito em efetivo 
execicio e, na falta deste, ao seu substituto legal que goze das prerrogativas do art. 95 da Cons
tituição. 

Parágrafo único. Onde houver mais de uma vara o Tribunal Regional designará aquela ou 
aquelas, a que incumbe o serviço eleitoral. 

Art. 33. Nas zonas eleitorais onde houver mais de uma serventia de justiça, o juiz indicará 
ao Tribunal Regional a que deve ter o anexo da escrivania eleitoral pelo prazo de dois anos. 

§ 1- Não poderá servir como escrivão eleitoral, sob pena de dennissão, o membro de dire-
tório de partido político, nem o candidato a cargo eletivo, seu cônjuge e parente consangíiineo 
ou afim até o segundo grau. i 

§2 -0 escrivão eleitoral, em suas faltas e impedimentos, será substituído na forma previs
ta pela lei de organização judiciária local. 

Art. 34. Os juizes despacharão todos os dias na sede da sua zona eleitoral. 
Art. 35. Compete aos juizes: 
I - cumprir e fazer cumprir as decisões e determinações do Tribunal Supoior e do Regio

nal; 
n - processar e julgar os crimes eleitorais e os comum que lhe forem conexos, ressalvada 

a competência originária do Tribunal Superior e dos Tribunais Regionais; 
IH - decidir habeas corpus e nnandado de segurança, em matéria eleitoral, desde que essa 

competência não esteja atribuída privativamente à instância superior, 
rv - fazer as diligências que julgar necessárias à ordem e presteza do serviço eleitoral; 
V - tomar conhecimento das reclamações que lhe forem feitas verbalmente ou por escrito, 

reduzindo-as a termo, e determinando as providências que cada caso exigir, 
VI - indicar, para aprovação do Tribunal Regional, a serventia de justiça que deve ter o 

anexo da escrivania eleitoral; 
Vn - representar sobre a necessidade de nomeação dos preparadores para auxiliarem o 

alistamento eleitoral, indicando os nomes dos cidadãos que devem ser nomeados; 
Vin - dirigir os processos eleitorais e determinar a inscrição e a exclusão de eleitores; 
IX - expedir títulos eleitorais e conceder transferência de eleitor; 
X - dividir a zona em seções eleitorais; 
XI - mandar organizar, em ordem alfabética, relação dos eleitores de cada seção, para re

messa à mesa receptora, juntamente com a pasta das folhas individuais de votação; 
Xn - ordenar o registro e cassação do registro dos candidatos aos cargos eletivos munici

pais e comunicá-los ao Tribunal Regional; ' 
Xin - designar, até 60 (sessenta) dias antes das eleições os locais das seções; 
XTV - nomear, 60 (sessenta) dias antes da eleição, em audiência pública anunciada com 

pelo menos 5 (cinco) dias de antecedência, os membros das mesas receptoras; 
XV - instruir os membros das mesas receptoras sôbré as suas funções; 
XVI - providenciar para a solução das ocorrências que se verificarem nas mesas recepto

ras; 
XVn - tomar todas as providencias ao seu alcance para evitar os atos viciosos das eleições; 
XVin - fomecer aos que não votaram por motivo justificado e aos não alistados, por di-

pensados do alistamento, um certificado que os isente das sanções legais; 
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XIX - comunicar, até às 12 horas do dia seguinte à realização da eleição, ao Tribunal Re
gional e aos delegados de partidos credenciados, o número de eleitores que votarem em cada 
uma das seções da zona sob sua jurisdição, bem como o total de votantes da zona. 

TITULO IV 
Das Juntas Eleitorais 

Art. 36. Compor-se-ão as juntas eleitorais de um juiz de direito, que será o presidente, e de 
2 (dois) ou 4 (quatro) cidadãos de notória idoneidade. 

§ l- Os membros das juntas eleitorais serão nomeados 60 (sessenta) dias antes da eleição, 
depois de aprovação do Tribunal Regional, pelo presidente deste, a quem cumpre também de-
signar-lhes a sede. 

§ 22 Até 10 (dez) dias antes da nomeação os nomes das pessoas indicadas para compor as 
juntas serão publicados no órgão oficial do Estado, podendo qualquer partido, no prazo de 3 
(três) dias, em petição fundamentada, impugnar as indicações. 

§ 3- Não podem ser nomeados membros das juntas, escrutinadores ou auxiliares: 
I - os candidatos e seus parentes, ainda que por afinidade, até o segundo grau, inclusive, e 

bem assim o cônjuge; 
II - os membros de diretórios de partidos políticos devidamente registrados e cujos nomes 

tenham sido oficialmente publicados; 
ni - as autoridades e agentes policiais, bem como os funcionários no desempenho de car

go de confiança do Executivo; 
rV - os que pertencerem ao serviço eleitoral. 
Art. 37. Poderão ser organizadas tantas juntas quantas permitir o número de juizes de di

reito que gozem das garantias do art. 95 da Constituição, mesmo que não sejam juizes eleitorais. 
Paragrafo único. Nas zonas em que houver de ser organizada mais de uma junta, ou quan

do estiver vago o cargo de juiz eleitoral ou estiver este impedido, o presidente do Tribunal Re
gional, com a aprovação deste, designará juizes de direito da mesma ou de outras comarcas, 
para presidirem as juntas eleitorais. 

ArL 38. Ao presidente da junta é facultado nomear, dentre cidadão de notória idoneidade 
escrutinadores e auxiliares em número capaz de atender a boa marcha dos trabalhos. 

§ 12 É obrigatória essa nomeação sempre que houver mais de dez umas a apurar. 
§ 2- Na hipótese do desdobramento da junta em turma, o respectivo presidente nomeará 

um escrutinador para servir como secretário em cada turma. 
§ 3- Além dos secretários a que se refere o parágrafo anterior, será designado pelo presi

dente da junta um escrutinador para secretário-geral, competíndo-lhe: 
I - lavrar as atas; 
II - tomar por termo ou protocolar os recursos, neles funcionando como escrivão; 
m - totalizar os votos apurados. 
Art. 39. Até 30 (trinta) dias antes da eleição o presidente da junta comunicará ao presiden

te do Tribunal Regional as nomeações que houver feito e divulgará a composição do órgão por 
edital publicado ou afixado, podendo qualquer partido oferecer impugnação motivada no prazo 
de 3 (três) dias. 

Art 40. Compete ajunta eleitoral; 
I - apurar, no prazo de 10 (dez) dias, as eleições realizadas nas zonas eleitorais sob a sua 

jurisdição. 
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n - resolver as impugnações e demais incidentes verificados durante ós trabalhos da con
tagem e da apuração; 

in - expedir os boletins de apuração mencionados no art 179; 
rV - expedir diploma aos eleitores para cargos municipais. 
Parágrafo único. Nos municípios onde houver mais de uma junta eleitoral a expedição 

dos diplomas será feita pela que fôr presidida pelo juiz eleitoral mais antigo, à qual as demais 
enviarão os documentos da eleição. 

Art. 41. Nas zonas eleitorais em que fôr autorizada a contagem prévia dos votos pelas me
sas receptoras, compete ajunta eleitoral tomar as providências mencionadas no arL 195. 

PARTE TERCEIRA 
Do Alistamento 

TITULO I 
Da Qualificação e Inscrição 

Art. 42. O alistando se faz mediante a qualificação e inscrição do eleitor. 
Parágrafo único. Para o efeito da inscrição, é domicilio eleitoral o lugar de residência ou 

moradia do requerente, e, verificado ter o alistado mais de uma, considerar-sê-á domicilio qual
quer delas. 

Art. 43. O alistando apresentará em cartório ou em local previamente designado, requeri
mento em fórmula que obedecerá ao modelo aprovado pelo Tribunal Superior. 

Art. 44. O requerimento acompanhado de 3 (três) retratos, será instruído com um dos se
guintes documentos, que não poderão ser suprimidos mediante justificação: 

I - carteira de identidade expedida em órgão competente do Distrito Federal ou dos Esta
dos; 

II - certificado de quitação do serviço militar; \ 
ni - certidão de idade extraída do Registro Civil; 
rv - instrumento público do qual se infira, por direito ter o requerente idade superior a de

zoito anos e do qual conste, também, os demais elementos necessários à sua qualificação; 
V - documento do qual se infira a nacionalidade brasUeira, originária óu adquirida do re

querente. 
Parágrafo único. Será devolvido o requerimento que não contenha os dados constantes do 

modelo oficial na mesma ordem, e em caracteres inequívocos. 
Art. 45. O escrivão, o funcionário ou o preparador, recebendo a fórmula e documentos de

terminará que o alistando date e assine a petição e em ato contínuo atestará terem sido a data e a 
assinatura lançados na sua presença; em seguida, tomará a assinatura do requerente na "folha in
dividual de votação" e nas duas vias do título eleitoral, dando recibo da petição e do docu
mento. 

§ 1- O requerimento será submetido ao despacho do juiz nas 48 (quarenta e oito) horas 
seguintes. 

§ 2̂  Poderá o juiz, se tiver dúvida quanto a identidade do requerente ou sobre qualquer 
outro requisito para o alistamento, converter o julgamento em diligência para que o alistando es
clareça ou complete a prova ou, se fôr necessário, compareça pessoalmente a sua presença. 

§ 3- Se se tratar de qualquer omissão ou irregularidade que possa ser sanada, fixará o juiz 
para isso prazo razoável. 

§ 42 Deferido o pedido, no prazo de cinco dias, o titulo e o documento que instruiu o pedi
do serão entregues pelo juiz, escrivão, funcionário designado ou preparador. A entrega far-se-á 
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ao próprio eleitor, mediante recibo, ou a quem o eleitor autorizar por escrito o recebimento, can-
celando-se o título cuja assinatura não fôr idêntica à do requerimento de inscrição e à do recibo. 
O recibo será anexado ao processo eleitoral. 

§ 52 A restituição de qualquer documento não poderá ser feita antes de despachado o pedi
do de alistamento pelo juiz eleitoral. 

§ 6r Quinzenalmente o juiz eleitoral fará publicar pela imprensa, onde houver ou por edi
tais, a Usta dos pedidos de inscrição, mencionando os deferidos, os indeferidos e os convertidos 
em diligência, contando-se dessa publicação o prazo para os recursos a que se refere o parágrafo 
seguinte. 

§ 7- Do despacho que indeferir o requerimento de inscrição caberá recurso interposto pelo 
alistando e do que o deferiu poderá recorrer qualquer delegado de partido. 

§ 8- Os rercursos referidos no parágrafo anterior serão julgados pelo Tribunal Regional 
Eleitoral dentro de 5 (cinco) dias 

§ 9^ Findo esse prazo, sem que o alistando se manisfeste, ou logo que seja desprovido o 
recurso em instância superior, o juiz inutilizará a folha individual de votação assinada pelo re
querente, a qual ficará fazendo parte integrante do processo e não poderá, em qualquer tempo, 
ser substituída, nem dele retirada, sob pena de incorrer o responsável nas sanções previstas no 
art. 293. 

§ 10. No caso de indeferimento do pedido, o Cartório devolverá ao requerente, mediante 
recibo, as fotografias e o documento com que houver instruído o seu requerimento. 

§ 1 1 . 0 título eleitoral e a folha individual de votação, sob pena de suspensão disciplinar, 
até 30 (trinta) dias, somente serão assinados pelo juiz depois de preenchidos pelo cartório e de 
deferido o pedido. 

Art. 46. As folhas individuais de votação e os títulos serão confeccionados de acordo com 
o modelo aprovado pelo Tribunal Superior Eleitoral. 

§ l- Da folha individual de votação e do título eleitoral constará a indicação da seção em 
que o eleitor tiver sido inscrito a qual será localizada dentro do distrito judiciário ou administra
tivo de sua residência e o mais próximo dela, considerados a distância e os meios de transporte. 

§ 2- As folhas individuais de votação serão conservadas em pastas, uma para cada seção 
eleitoral; remetidas por ocasião das eleições, às mesas receptoras, serão por estas encaminhadas 
com a uma e os demais documentos da eleição às Juntas Eleitorais, que as devolverão, findos os 
trabalhos da apuração, ao respectivo cartório, onde ficarão guardadas. 

§ 3^ O eleitor ficará vinculado permanentemente à seção eleitoral indicada no seu titulo, 
salvo: 

I - se se transferir de zona ou Município, hipótese em que deverá requerer transferência; 
II - se, até 100 (cem) dias antes da eleição, provar, perante o Juiz Eleitoral, que mudou de 

residência dentro do mesmo Município, de um distrito para outro ou para lugar muito distante 
da seção em que se acha inscrito, caso em que serão feitas na folha de votação e no título eleito
ral, para esse fim exibido as alterações correspondentes, devidamente autenticadas pela autori
dade judiciária. 

§ 42 O título eleitoral servirá de prova de que o eleitor está inscrito na seção em que deve 
votar. E, uma vez dado e assinado pelo presidente da mesa receptora, sevirá também de prova de 
haver o eleitor votado. 

Art. 47. As certidões de nascimento ou casamento, quando destinada ao alistamento elei
toral, serão fornecidas gratuitamente, segundo a ordem dos pedidos íçresentados em cartório 
pelos alistandos ou delegados de partido. ' 
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Art. 48. O empregado mediante comunicação com 48 (quarenta e oito) horas de antece
dência, poderá deixar de comparecer ao serviço, sem prejuízo do salário e por tempo não exce
dente a 2 (dois) dias, para o fim de se alistar eleitor ou requerer transferência. 

Art. 49. Os cegos alfabetizados pelo sistema "Braille", que reunirem as demais condições 
de alistamento, podem qualificar-se mediante o preenchimento da fórmula impressa e a aposição 
de nome com as letras do referido alfabeto. 

§ l- De forma idêntica serão assinadas a folha individual de votação e as vias do titulo. 
§ 2^ Esses atos serão feitos na presença também de funcionários de estabelecimento espe

cializado de amparo e proteção de cegos, conhecedor do sistema "Braille", que subscreverá, 
com o Escrivão ou funcionário designado, a seguinte declaração a ser lançada no modelo de re
querimento: "Atestamos que a presente fórmula bem como a folha individual de votação e vias 
do título foram subscritas pelo próprio, em nossa presença". 

Art. 50. O juiz eleitoral providenciará para que se proceda ao alistamento nas próprias se
des dos estabecimentos de proteção aos cegos, marcando previamente, dia e hora para tal fim, 
podendo se inscrever na zona eleitoral correspondente todos os cegos do município. 

§ 12 Os eleitores inscritos em tais condições deverão ser localizados em uma mesma seção 
da respectiva zona. 

§ 22 Se no alistamento realizado pela forma prevista nos artigos anteriores, o número de 
eleitores não alcançar o mínimo exigido, este se completará com a inclusão de outros, ainda que 
não sejam cegos. 

Art. 51. Nos estabelecimentos de internação coletiva de hansenianos somente poderão ser 
alistados como eleitores do município os doentes que, antes do internamento, residam no territó
rio do município. 

§ 12 O internado que já era eleitor na sua zona de residência continuará inscrito nessa 
zona. 

§ 22 Se a zona de origem do internado fôr do próprio Estado em que estiver localizado o 
Sanatório, o eleitor votará nas eleições de âmbito nacional e estadual; se de outro Estado, apenas 
nas eleições de âmbito nacional, feita, em qualquer caso, a devida comunicação ao juiz da zona 
de origem. 

§ 32 Se o internado não estava alistado na sua zona de residência, o requerimento feito no 
Sanatório será enviado, por intennédio do juiz eleitoral ao juizo da zona de origem, que, ^)ós 
processá-lo remeterá o título para ser entregue ao eleitor. 

CAPITULO I 
Da S :̂unda Via 

ArL 52. No caso de perda ou extravio de seu título, requererá o eleitor ao juiz do seu do
micilio eleitoral, até 10 (dez) dias antes da eleição, que lhe expeça segunda via. 

§ 12 O pedido de segunda via será apresentado em cartório, pessoalmente, pelo eleitor, 
instruído o requerimento, no caso de inutilização ou dilaceração, com a primeira via do título. 

§ 22 No caso de perda ou extravio do título, o juiz, após receber o requerimento de segun
da via, fará publicar, pelo prazo de 5 (cinco) dias, pela imprensa, onde houver, ou por editais, a 
notícia do extravio ou perda e do requerimento de segunda via deferindo o pedido, fmdo este 
prazo, se não houver impugnação. 

ArL 53. Se o eleitor estiver fora do seu domicilio eleitoral poderá requerer a segunda via 
ao juiz da zona em que se encontrar, esclarecendo se vai recebê-la na sua zona ou na em que re
quereu. 
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§ 12 o requerimento, acompanhado de umnôvo título assinado pelo eleitor na presença do 
escrivão ou de funcionário designado e de uma fotografia, será encaminhado ao juiz da zona do 
eleitor. | 

§ 2- Antes de processar o pedido, na forma prevista no artigo anterior, o juiz deteiminará 
que se confira a assinatura, constante no novo título com a da folha individual de votação ou do 
requerimento de inscrição. í 

§ 32 DefCTido o pedido, o título será enviado ao juiz da zona que remeteu o requerimento, 
caso o eleitor haja solicitado essa providência, ou ficará em cartório aguardando que o interessa
do o procure. 

§ 42 O pedido de segunda viá formulado nos termos deste artigo só poderá ser recebido até 
60 (sessenta) dias antes do pleito. 

ArL 54. O requerimento de segunda via, em qualquer das hipóteses, deverá ser assinado 
sobre selos federais, correspondentes a 2% (dois por cento) do salário minimo da zona eleitoral 
de inscrição. 

Parágrafo único. Somente será expedida [segunda via ao eleitor que estiver quite com a 
Justiça Eleitoral, exigindo-se, para o que foi multado e ainda não liquidou a dívida, o prévio pa
gamento, através de selo federal inutUizado nos autos. 

I 

CAPITULO n 
Da Transferência 

ArL 55. Em caso de mudança de domicílio, cabe ao eleitor requerer ao juiz do novo domi
cílio sua transferência, juntando o título anterior. 

§ 1- A transferência só será admitida satisfeitas as seguintes exigências: 
I - entrada do requerimento no cartório eleitoral do novo domicilio até 100 (cem) dias an

tes da data da eleição; 
n - transcorrência de pelo menos 1 (um) ano da inscrição primitiva; 
ni - residência minima de 3 (três) meses íio novo domicilio, atestada pela autoridade poli

cial ou provada por outros meios convincentes. 
§ 22 O disposto nos n% I e 11, do parágrafo anterior, não se aplica quando se tratar de 

transferência de título eleitoral de servidor público civil, militar, autárquico, ou de membro de 
sua familia, por motivo de remoção. 

Art. 56. No caso de perda ou extravio ido título anterior, declarado esse fato na pe
tição de transferência, o juiz do novo domicílio, como ato preliminar, requisitará, por te
legrama, a confirmação do alegado à Zona Eleitoral onde o requerente se achava inseri-
to. 

§ 12 O Juiz do antigo domicílio, no prazo de 5 (cinco) dias, responderá por oficio ou tele
grama, esclarecendo se o interessado é realmente eleitor, se a inscrição está em vigor, e, ainda, 
qual o número e a data da inscrição respectiva. 

§ 22 A informação mencionada no parágrafo anterior, suprirá a falta do título extraviado, 
ou perdido, para o efeito da transferência, devendo fazer parte integrante do processo. 

Art. 57. Os requerimentos de transferência de domicílio eleitoral soão publicados, até o prazo 
máximo de 10 (dez) dias de sua entrada em cartório, pela imprensa, onde houver, ou por editais. 

§ 12 Transcorrido o prazo acima mencionado, será publicado pela mesma forma anterior, 
durante 5 (cinco) dias, o despacho do juiz eleitoral negando ou deferindo o pedido. 

§ 22 Poderá recorrer para o Tribunal Regional Eleitoral, no prazo de 3 (três) dias, o eleitor 
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que pediu a transferência, sendo-lhe a mesma negada, ou qualquer delegado de partido, quando 
o pedido for deferido.. 

§ 3- Dentro de 5 (cinco) dias, o Tribunal Regional Eleitoral decidirá do recurso interposto 
nos termos do parágrafo anterior. 

§ 42 Só será expedido o novo titulo decorridos os prazos previstos neste artigo e respecti
vos parágrafos. 

Art. 58. Expedido o novo titulo o juiz comunicará a transferência ao Tribunal Regional 
competente, no prazo de 10 (dez) dias, enviando-lhe o titulo eleitoral, a que se refere o § F do 
artigo 56. 

§ 12 Na mesma data comunicará ao juiz da zona de origem a concessão da transferência e 
requisitará a "folha individual de votação". 

. § 2- Na nova folha individual de votação ficará consignado, na coluna destinada a "anota
ções", que a inscrição foi obtida por transferência, e, de acordo com os elementos constantes do 
titulo primitivo, qual o último pleito em que o eleitor transferido votou. Essa anotação constará 
também de seu titulo. 

§ 3 - 0 processo de transferência só será arquivado após o recebimento da fôUia individual 
de votação da Zona de origem, que dele ficará constando, devidamente inutilizada, mediante 
aposição de carimbo a tinta vermelha. 

§ 4- No caso de transferência de município ou distrito dentro da mesma zona, deferido o 
pedido, o juiz determinará a transposição da folha individual de votação para a pasta correspon
dente ao novo domicilio, a anotação de mudança no titulo eleitoral e comunicará ao Tribunal 
Regional para a necessária averbação na ficha do eleitor. 

Art. 59. Na Zona de origem, recebida do juiz do novo domicilio a comunicação de transfe
rência, o juiz tomará as seguintes providências: 

I - determinará o cancelamento da inscrição do transferido e a remessa, dentro de três 
dias, da folha individual de votação ao juiz requisitante; 

n - ordenará a retirada do fichário da segunda parte do título; 
in - comunicará o cancelamento ao Tribunal Regional a que estiver subordinado, e dará a 

devida anotação na ficha de seus arquivos; 
IV - se o eleitor havia assinado ficha de registro de partido, comunicaráa ao juiz do 

novo domicilio e, ainda, ao Tribunal Regional, se a transferência foi concedida para outro 
Estado. 

Art. 60. O eleitor transferido não poderá votar no novo domicilio eleitoral em eleição su
plementar à que tiver sido realizada antes de sua transferência. 

Art 61. Somente será concedida transferência ao eleitor que estiver quite com a Justiça 
Eleitoral. 

§ 1- Se o requerente não instruir o pedido de transferência com o título anterior, o Juiz 
do novo domicilio, ao solicitar informação ao da zona de origem, indagará se o eleitor está 
quite com a Justiça Eleitoral, ou não o estando, qual a importância da multa imposta e não 
paga. 

§ 2- Instruído o pedido com o título, e verificado que o eleitor não votou em eleição ante
rior, o juiz do novo domicilio solicitará informações sobre o valor da multa arbitrada na zona de 
origem, salvo se o eleitor não quiser aguardar a resposta, hipótese em que pagará o máximo pre
visto. 

§ 3- O pagamento da multa, em qualquer das hipóteses dos parágrafos anteriores, será co
municado ao juizo de origem para as necessárias anotações. 
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CAPITULO m 
Dos Preparadores 

Art. 62. Os Tribunais Regionais Eleitorais nomearão preparadores para auxiliar o alista
mento: 

I - para as sedes das zonas eleitorais que es;tejam vagas; 
n - para as sedes das comarcas, têmios e municípios que não forem sede de zona eleito

ral; : 
ni - para as sedes dos distritos judiciários ou municipais; 
IV - para os povoados distantes mais de 12 (doze) quilómetros da sede da zona eleitoral 

ou de difícil acesso, onde resida um minimo de Í00 (cem) pessoas em condições de se increve-
rem como eleitores. 

§ 1- Os preparadores serão nomeados por indicação do juiz eleitoral, mesmo que a nomea
ção haja sido requerida por partido politico. 

§ 22 O juiz eleitoral deverá indicar, de preferência, autoridades judiciárias locais que go
zem, pelo menos, de garantia de estabilidade mesmo por tempo determinado, e na sua falta, pes
soa idónea, entre as de melhor reputação e independência na localidade. 

§ 3° Não poderão servir como preparadores: 
I - os juizes de paz ou distritais ou ainda a autoridade judiciária de Estado; 
n - os membros de diretório de partido político e os canditados a cargos eletivos, bem 

como os seus conjugues e parentes consanguineós e afins, até o 2- grau, inclusive: 
in - as autoridades policiais e os funcionários livremente demissiveis; 
rV - os membros eletivos do Executivo e do Legislativo e os respectivos substitutos ou 

suplentes. 
§ 42 Qualquer partido poderá impugnar perante o Tribunal Regional, quanto à inexistência 

ou perda desses requisitos a indicação do juiz. ! 
ArL 63. Compete ao preparador: 
I - auxiliar, em geral, o alistamento eleitoral, cumprindo as determinações do juiz eleitoral 

da respectiva zona; 
n - receber do eleitor a fórmula do requerimento e tomar-lhe a data e assinatura; 
ni - atestar terem sido a data e a assinatura lançadas na sua presença; 
rV - colher, na folha individual de votação e nas vias do título eleitoral, a assinatura do 

alistando;' | 
V - receber e examinar os documentos apresentados pelo alistando para efeito de sua qua

lificação e dar-lhe recibo, não podendo devolver qualquer documento antes de deferido o pedido 
pelo juiz; 

VI - autuar o pedido de inscrição ou transferência com os documentos que o instruírem e 
encaminhar os autos ao juiz eleitoral, para os devidos fins, no prazo de 48 (quarenta e oito) ho
ras, contados do recebimento do pedido; 

Vn - fazer a entrega do título eleitoral ao eleitor ou a quem lhe apresentar o recibo a que 
se refere o art. 45; ' 

Vin - encaminhar, devidamente informítías, ao juiz eleitoral, dentro de 24 (vinte e qua
tro) horas, as impugnações, representações ou [reclamações que lhe forem apresentadas e tam
bém os requerimentos de qualquer natureza, dirigidos àquela autoridade por eleitor ou delegado 
de partido; 

• | 
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IX - praticar todos os atos que as instruções para o alistamento do Tribunal Superior Elei
toral atribufrem ao escrivão eleitoral. 

Parágrafo único. O preparador perceberá a gratificação correspondente a uma hora do sa
lário múiimo local por processo preparado, pagos pelo Tribunal Regional Eleitoral, à vista de re
lação visada pelo juiz eleitoral da respectiva zona. 

Art. 64. Qualquer eleitor ou delegado de partido poderá representar ao Tribunal Regional 
Eleitoral, diretamente ou por intermédio do juiz eleitoral da zona, contra os atos do preparador. 

§ 1- A representação, uma vez tomada por termos, se verbal, e autuada, será encaminhada 
ao Tribunal, devidamente informada pelo juiz eleitoral, depois de ouvido o preparador. 

§ V- Tratando-se de representação encaminhada diretamente ao Tribunal, poderá este, se 
entender necessário, mandar ouvir o preparador e pedir informações ao juiz eleitoral. 

§ 3- Julgada procedente a representação será o preparador desde logo destituído de suas 
funções, sem prejuízo da apuração da responsabilidade pelos crimes eleitorais que houver prati
cado de acordo com a legislação vigente. 

Art. 65. Os preparadores só podem exercer suas atribuições na sede da localidade para a 
qual foram designados, sendo-lhes vedado se locomoverem para funcionar em outros pontos 
ainda que dentro do território da mesma localidade, ou receberem requerimentos de alistandos 
que não residam no local. 

CAPÍTULO IV 
Dos Delegados de Partido Perante o Alistamento 

Art. 66. É lícito aos partidos políticos, por seus delegados: 
I - acompanhar os processos de inscrição; 
n - promover a exclusão de qualquer eleitor inscrito ilegalmente e assumir a defesa do 

eleitor cuja exclusão esteja sendo promovida; 
in - examinar, sem perturbação do serviço e em presença dos servidores designados, os 

documentos relativos ao aUstamento eleitoral, podendo deles tirar cópias ou fotocópias. 
§ 1- Perante o juízo eleitoral, cada partido poderá nomear 3 (três) delegados. 
§ 2- Perante os preparadores, cada partido poderá nomear até 2(dois) delegados, que assis

tam e fiscalizem os seus atos. 
§ 32 Os delegados a que se refere este artigo serão registrados perante os juízes eleitorais, 

a requerimento do presidente do Diretório Municipal. 
§ 42 O delegado credenciado junto ao Tribunal Regional Eleitoral poderá representar o 

partido junto a qualquer juízo ou preparador do Estado, assim como o delegado credenciado pe
rante o Tribunal Superior Eleitoral poderá representar o partido perante qualquer Tribunal Re
gional, juízo ou preparador. 

CAPÍTULO V 
Do Encerramento do Alistamento 

ArL 67. Nenhum requerimento de inscrição eleitoral ou de transferência será recebido 
dentro dos 1(X) (cem) dias anteriores à data da eleição. 

Art. 68. Em audiência pública, que se realizará às 14 (quatorze) horas do 69 (sexagésimo 
nono) dia anterior à eleição, o juiz eleitoral declarará encerrada a inscrição de eleitores na res
pectiva zona e proclamará o número dos inscritos até às 18 (dezoito) horas do dia anterior, o que 
comunicará incontinenti ao Tribunal Regional Eleitoral, por telegrama, e fará púbUco em edital, 
imediatamente afixado no lugar próprio do juízo e divulgado pela imprensa, onde houver, decla-
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ifáridô nêlé Ò tiõme do último eleitor inscritP e õ tiuritóró do fésp&tivô tãuí&r fômécèndp aòs di-
rétõfiòs rriiiiiicipáis dos partidos cópia autêntica dêãsê edital. 

§ 12 Nà inesma data será encerrada â transferência de eléitòreis, ^vénidò constar do (fele-
gfãrtiâ dó juiz èiéitoral ao Tribunal Regiotial Élelíõral, dó edital é' dá cópia déSfe fefneeida aos 
dirètÕiiôs inUnicipâis dos partidos e da publicação dâ imprensa, ôs nórnes-dóS itf (dez) dítitíióS 
eieitôreSi cUjòs processos de transferência êstéjalffi defiriitívãffiêiite ultimados e Ó riúmefódós 
respectivos títulos eleitorais. __„^-^ 

§ 22 G ães:p^j^t,l^^u^^msTÍçp; tfárisféfêricia;- óíí' áépridS Víâ; proferido após es
gotado ò;^fa2ô|epi/sújeitâõ juiz bíéitò^ 291. , 

- M L W . GS tftúlòs eleitorais résiiltátitês dóS:pedidos de inscrição ou de tíansfefétóã setSo 
«ntiègues até-3Òtinhtà) tó itótè^ 

Parágrafo úiÉÊÔ. Â Segunda viá pódéíá sèf êfitrégúe M élêitof até a véspera dó pleito. 
M l 70. G alistamento ríèàbirir-sé-á ehl cádá zóriâ, logo qúé êáféjáítí concluídos ôs traba

lhos da suàjuntaèlòítórÈd. 

^Tífyii§'i 
Do eáiàcêiiuiiêãto è M ÊxátMõ 

Aít 71. Sãocái&aS'dè'cMicèÍánÍèiitÔ: ' 
1 - a iiifràção dós'artá. 5-è i l ; 
É -%'sijspensãô Ou perda tiôS áffeitâS ^oiftíeóii ' --v, ,^ 
in-àípkrMidàde de iAsâiçãô; "̂  ~^-^ .. 
#-*ófáèéíítteiStòtlôèÍèÍtbr; ~ 
V-dèixàr de votai'átiífante o'período dè 6 (seis) âhós óii éiii 3 (três) éléiçfe éepidâá, 
§ 1- A <iciSHfrêhcia'dè quálqiJlèr das caúsãs eííumèifiàdâs riestie ártigô âcâitetafá á èxclíisâo àú 

élditórvqlè'^pódèHsèr promovida'êjc òfficiò, à ííeíquerliiiento dè déie|átíci dé páilidó ôii dé qual
quer eleitor. 

§ 22 Nó casó de Ser é§xíh èiàâditó mMór dé 18 '(deíoitÓ) àíios privado t&^&éAá ótí defi
nitivamente dós direitos píôifticôs, â autoridade 'que impuser èãsa peiià próvitíéíiciàrá pâíS qiié ó 
fato sèjà'(fòffiuíííieKdò áo jíiiz eleitoral ou aò Tribúriàl Règiõtiàí dá circiiiiscnçaó èiii qiié réáidir ó 
féú. [ 

• - ,,^ 32 Os oficiais dèRégistfò àvi l , s^^ as péhasdó aÍL 293,'énviârãÓ, áté òdlâ 15 (qiiirizé) 
•d? Çadà mês, áò juiz 'eleitoral dâ zona em 'que óficiàiân, cóiiunléâfaò dós óbitó's de cidadãos 
alistáveis, NtxícmridóS "ríó 'Méis awteriÓ!r, páírâcanícáaffieníò 'úas irscrílàél: 

!Ak 72.1)uià'ntè'òproífesSÔ è 
'Pàíâgi'afò'áhició.,Tí&íandò-^è'dè^^^^^ 

'^asJiècisôtó *que as ̂ defeririam, desde que 'tais rècííf sòs v^tóiám 1 lér '̂ fãVidós pelo fnblíHál Re-
|'°P^.!^^jfl''^í?^?^^ v<)tôs Vè ó keú lú lÊr^ fòFs'#iCÍéíftè p ^ 

Ótj 

f)òrdeléèádô'dêpffiidò. ' ! ' — , . - . , ' ' ' " -

conhecimento de'algu'rnâ'das cáuSífe do cáncèl^ft^cL--'--^ •'ZH-

do •nieSnio'e!leítCím'kai&íí»^íS5n^líi-i:í=iL^«l IWi^^^^íb^b gii™i;:f^!IS;c'lV^íi:ííX ;íW;?;-;i;jfííJ 

iíiisCrição 

naitt&ri#o<^íiè'fÍãò'ccÍi^plíaka^^^ 
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11 - naquela cujo título não haja sido entregue ao eleitor; 
in - naquela cujo título não haja sido utiUzado para o exercício do voto na última eleição; 
rV - na mais antiga. 
Art 76. Qualquer irregularidade determinante de exclusão, será comunicada por escrito e 

por iniciativa de qualquer interessado ao juiz eleitoral, que observará o processo estabelecido no 
artigo seguinte. 

ArL 77. O juiz eleitoral processará a exclusão pela form^seguintç: 
I - mandará autuar a petição ou representação com õs docurnêntosque a înstruirem; 
n - fará publicar edital com prazo de 10 (dez) dias para ciência dos interessados, que po

derão contestar dentro de 5 (cinco) dias; ^ ^" 
ni - concederá dilação probatória de 5 (cinco) a 10 (dez) dias, se requerida; 
rV - decidirá no prazo de 5 (cinco) dias. 
Art 78. Determinado, por sentença, o cancelamento, o cartório tomará as seguintes provi

dências: 
I - retirará da respectiva pasta, a folha de votação, registrará a ocorrência no local próprio 

para "Anotações" juntá-la-á ao processo de cancelamento; 
n - registrará a ocorrência na coluna de "observações" do livro de inscrição; 
in - excluirá dos fichários as respectivas fichas, colecionando-as à parte; 
rV - anotará, de forma sistemática, os claros abertos na pasta de votação para o oportuno 

preenchimento dos mesinos;,.^=^, 
,V - comunicará o cancelamento ao Tribunal Regional para anotação no seu fichário. 
ArL 79. No caso de exclusão por falecimento, tratando-se de caso notório, serão dispensa

das as formalidades previstas nos ns. n e IQ do artigo 77. 
ArL 80. Da decisão do juiz eleitoral caberá recurso no prazo de 3 (três) dias, para o Tribu

nal Regional, interpostos pelo excluendo ou por delegado de partido. 
ArL 81. Cessada a causa do cancelamento, poderá o interessado requerer novamente a sua 

qualificação e inscrição. 

PARTE QUARTA 
Das Eleições 

TITULO I 
Do Sistema Eleitoral 

ArL 82. O sufr^io é universal e direto; o voto, obrigatório e secreto. 
Art.í83. Na eleição de presidente e vice-presidente da República, governadores e vice-

governdadorês dos Estados, senadores federais e seus suplentes, deputado federal nos terri-
rrtórios, prefeitos municipais e vice-prefeitos e juizes de paz, prevalecerá o pricipio majoritá
rio. 

ArL 84?^"éleiçãG para a Câmara dos Deputados, Assembleias Legislativas e Câmaras 
Municipais, obedecerá ao principio da representação proporcional na forma desta lei. 

ArL 85. A eleição para deputados federais, senadores e suplentes, presidente e vice-presi
dente da República, governadores, vicê govMMdQEes e deputados estaduais far-se-á, simulta
neamente, em todo o País. ^" '̂ ^ '̂* .̂. --^^, .ŝ  

ArL 86. Nas eleições presidenciais, a circunscrição será o PaísTnas^leiçõesiederais e es
taduais, o Estado; e nas municipais, o respectivo Município. "'^ \ , 
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CAPITULO I 
Do Registro dos. Candidatos 

Art 87̂  Somente podem concorrer às eleições candidatos registrados por partidos. 
Parágrafo único. Nenhum registro será admitido fora do período de 6 (seis) meses antes da 

eleição. 1 
Art. 88. Não é permitido registro de candidatos emix)ra para cargos diferentes, por mais 

de uma circunscrição ou para mais de um cargo na mesma circunscrição. 
Parágrafo único. Nas eleições realizadas pelo sistema proporcional o candidato deverá ser 

filiado ao partido, na circunscrição em que concorrer, pelo tempo fixado nos respectivos estatu
tos. I 

Art. 89. Serão registrados: 
I - no Tribunal Superior Eleitoral os candidatos a presidente e vicê-presidente da Repúbli

ca; I 
II - nos Tribunais Regionais Eleitorais os candidatos a senador, deputado federal, gover

nador e vice-govemador e deputado estadual; [ 
Hl - nos Juízo Eleitorais os candidatos a vereador, prefeito e vice-prefeito e juiz de paz. 
Art 90. Somente poderão inscrever candidaitos os partidos que possuam diretório devida

mente registrado na circunscrição em que se realizar a eleição. 
Art. 91. O registro de candidatos a presidente e vice-presidente, governador e vice-gover-

nador, ou prefeito e vice-prefeito, far-se-á sempre [em chapa única e indivisível, ainda que resul
te a indicação de aliança de partidos. 

§ 1? O registro de candidatos a senador far-se-á com o do suplente partidário. 
§ 22 Nos Territórios far-se-á o registro do candidato a deputado com o do suplente. 
Art. 92. Para as eleições que obedecerem ap sistema proporcional cada partido poderá re

gistrar tantos candidatos quantos forem os lugares! a preencher, mais um terço, desprezada a fra-
ção, se o número de lugares não fôr superior a 30 (trinta). 

Art 93. O prazo para a entrada em cartório do requerimento de registro de candidato a 
cargo eletivo terminará, improrrogàvebnente, às 18 (dezoito) horas do 90^ (nonagésimo) dia an
terior à data marcada para a eleição. 

§ 1- Até o 70̂  (septuagésimo) dia anterior ài data marcada para a eleição todos os requeri
mentos devem estar julgados, inclusive os que tiverem sido impugnados, e, nos 10 (dez) dias se
guintes, as sentenças ou acórdãos devem estar lavrados, assinados e publicados. 

. § 2- Se a decisão não fôr publicada no prazo! fixado no parágrafo anterior a parte interessa
da poderá recorrer independentemente de publicação. 

, § 3- Nesse caso, se se tratar de eleição municipal, o juiz eleitoral deverá apresentar a sen
tença no prazo de 2 (dois) dias, podendo o recorrente, nos 2 (dois) dias seguintes, aditar as razões do 
recurso; no caso de registro feito perante o Tribunal se o relator não apresentar o acórdão no pra
zo de 2 (dois) dias, será designado outro relator, na ordem da votação, o qual deverá lavrar o acórdão 
no prazo de 3 (três) dias, podendo o recorrente, nesse mesmo prazo, aditar as suas razões. 

Art 94. O registro pode ser promovido por delegado de partido, autorizado em documento 
autêntico, inclusive telegrama de quem responda pela direção partidária e sempre com assinatu
ra reconhecida por tabelião. ^ , - ' 

§1-0 requerimento de registro deverá ser iiistruído: 
I - com a cópia autêntica da ata da convenção que houver feito a escolha do candidato, a 

qual deverá ser conferida com o original na Secretaria do Tribunal ou no cartório eleitoral; 
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II - com autorização do candidato, em documento com a assinatura reconhecida por tabe
lião; 

ni - com certidão fornecida pelo cartório eleitoral da zona de inscrição, em que conste 
que o registrando é eleitor; 

IV - com prova de filiação partidária, salvo para os candidatos a presidente e vice-presi-
dente, senador e respectivo suplente, governador e vice-govemador, prefeito e vice-prefeito; 

V - com fôIha corrida; 
VI - com declaração de bens, de que constem a origem e as mutações patrimoniais. 
§ 22 A autorização do candidato pode ser dirigida diretamente ao órgão ou juiz competen

te para o registro. 
Art. 95.0 candidato poderá ser registrado sem o prenome, ou com o nome abreviado, des

de que a supressão não estabeleça dúvida quanto à sua identidade. 
Art. 96. Será negado o registro a candidato que, pública ou ostensivamente faça parte, ou seja 

adq)to de partido político cujo registro tenha sido cassado com fundamento no artigo 141, § 13, da 
Constituição Federal. 

Art. 97. Protocolado o requerimento de registro, o presidente do Tribunal ou o juiz eleito
ral, no caso de publicar imediatamente edital para ciência dos interessados. 

§ 12 O edital será publicado na Inprensa Oficial, nas capitais, e afixado em cartório, no lo
cal de costume, nas demais zonas. 

§ 22 Do pedido de registro caberá, no prazo de 2 (dois) dias, a contar da publicação ou afi
xação do edital, impugnação articulada pôr parte de candidato ou de partido político. 

§ 3- Poderá, também, qualquer eleitor, com fundamento em inelegibilidade ou incompati
bilidade do candidato ou na incidência deste no artigo 96 impugnar o pedido de registro, dentro 
do mesmo prazo, oferecendo prova do alegado. 

§ 4- Havendo impugnação, o partido requerente do registro terá vista dos autos, pôr 2 
(dois) dias, para falar sobre a mesma; feita a respectiva intimação na forma do § 1̂  

Art. 98. Os militares alistáveis são elegíveis, atendidas as seguintes condições: 
I - o militar que tiver menos de 5 (cinco) anos de serviço será; ao se candidatar a cargo 

eletivo, excluído do serviço ativo; 
II - o militar em atividade com 5 (cinco) ou mais anos de serviço, ao se candidatar a cargo 

eletivo será afastado, temporariamente, do serviço ativo, como agregado, para tratar de interesse 
particular; ' 

m - o militar não excluído e que vier a ser eleito, será,' no ato da diplomaçãò, transferido 
para a reserva ou reformado (Emenda Constitucional n? 9, art. 32). 

Paráigrafo único. O juízo ou Tribunal que defèrur o registro de militar candidato a cargo 
elètivOi comunicará imediatamente a decisão à autoridade, a que o mesmo estiver subordinado, 
cabendo iguali obrigação ao Partido^ quando lançar a candidatura 

Art. 99. Nas eleições majoritárias, poderá qualquer partido registrar na mesma circunscri
ção candidato já pôr outro registrado, desde que o outro partido e o candidato o consintam pôr 
escrito até IG' (dez) dias antes dá eleição, observadas as formalidades do art. 94. 

Parágrafo únicos A falta de consentimento expresso acarretará a anulação do registro pro
movido, podendo o partido prejudicado requerê-la ou recorrer áã resolução que ordenar o regis
tro. • 

ArL. 100. Nas eleições realizadas pelo sistema proporcional,, deferidos todos os pedidbs de 
registroi o Tribunal' Regional, ou o juiz eleitoralv reservará para cada partido; pôr sorteio; era 
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sessão ou em audiência realizada na presença dós candidatos e delegados-de partido, uma série 
de números, a partir de 1(X) (cem). I 

§ 1- Na mesma sessão, ou audiência, que deverá ser anunciada e comunicada aos partidos 
na forma prevista no § 3° do art. 104, serão sorteados os números que devem corresponder a 
cada candidato. 

§ 2̂  Nas eleições para deputado federal e v^eador, se o número de partidos não fôr supe
rior a 9 (nove) a cada um corresponderá obrigatoriamente uma centena devendo a numeração 
dos candidatos ser sorteada a partir da unidade, para que ao primeiro candidato do primeiro par
tido corresponda o número 101 (cento e um), dó segundo partido 201 (duzentos e um) e assim 
sucessivamente. ^ 

§ 3̂  Concorrendo 10 (dez) ou mais partidos, a cada um corresponderá uma centena a par
tir de 1.101 (mil cento e um ), de maneira que a todos os candidatos sejam atribuídos seffipre4 
(quatro) algarismos, suprimindo-se a numeração correspondente à série 2.001 (dois mil eum ) a 
2.100 (dois mil e cem), para reiniciá-la em 2.101 (dois cento e um) a partir do décimo partido. 

§ 4- Na mesma sessão o Tribunal Regional sorteará as séries correspondentes aos d^utâ'-
dos estaduais observando, no que couber, as nohnas constantes dos par^afos anterioresv é de 
maneira que a todos os candidatos sejam atribuídos sempre números de 4 (quatro) algaaísmos. 

Art 101. Pode qualquer candidato requerer, em petição com firma reconhecida; o cancelar' 
mento do seu nome do registro, ficando nesse caso reduzidos para 3 (três) dias os; prazos para â 
convocação da convenção destinada à escolha à6 substituto. 

§ 1- Desse fato, o presidente do Tribunal ou o juiz, confoniK o casOj dará ciêneia itliediafa 
ao partido que tenha feito a inscrição, ao qual ficará ressalvado o direito de substituir por outro O' 
nome cancelado, observadas todas as formalidades exigidas para o registro e d^dè que o novo 
pedido seja apresentado até 60 (sessenta) dias antes do pleito. 

§ 2- Nas eleições majoritárias, se o candidato -vier a falecer ou renunciar dentro dò período 
de 60 (sessenta) dias mencionados no parágrafo anterior, o partido poderá substitui-lo;, se o re
gistro dò novo candidato estiver deferido até 30 (trinta) dias antes dò' pleito SCTão confecciona'-
das novas cédulas, caso contrário serão utilizadas as já iinpressas, computando^se para o novo 
candidato os votos dados ao anteriormente registrado. 

§ 3̂  Considerar-se-á nulo o voto dado ao candidato que haja pedido o cancelamento de 
sua inscrição, salvo na hipótese prevista no parágrafo anterior, m^n^. 

§ 42 Nas eleições proporcionais, ocorrendo a hipótese previstanesfe artigo,, ao substíttito 
será atribuído o número anteriormente dado ao candidato cujo registro foi caneeliadòv 

Art 102. Os registros efetuados pelo Tribunal Superior serão imediaíamentecomuniGadòS' 
aos Tribunais Regionais e por estes aos juízes eleitorais. 

Parágrafo único. Os Tribunais Regionaisi comunicarão tambémi ao Tribunall Superior os 
registros efètuados por eles e pelos juízes eleitorais. 

eAPÍTULOH 
Do Voto Siecreto 

Art 103. O sigiloidò voto-é assegurado mediante as; seguintes previdências:: 
i; - uso; de;cédulas oficias, em todas; as eleiçõÍKV de acordo cora modelo aprovado'pelo Trii-

bunal Superior; 
H - isolamento do elfeitòr em cabine inde^assável- para o só efèitò" de assinalar nai cédiílai 0> 

candidato, de sua escolhaie;, em seguida;. fechá>-lá;: 
ffl - verifieaçãodáautenticidàdè dacédiílk-ofiéial à viisfâ'̂ ^ 
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rv - emprego de uma que assegure a inviolabilidade do sufrágio e seja suficientemente 
ampla para que não se acumulem as cédulas na ordem em que forem introduzidas. 

CAPÍTULO m 
Da Cédula Oficial 

Art. 104. As cédulas oficiais serão confeccionadas e distribuídas exclusivamente pela Jus
tiça Eleitoral, devendo ser impressas em papel branco, opaco e pouco absorvente. A impressão 
será em tinta preta, com tipos uniformes de letra. 

§ 1- Os nomes dos candidatos para as eleições majoritárias devem figurar na ordem deter
minada por sorteio. 

§ ^ O sorteio será realizado após o deferimento do último pedido de registro, em audiên
cia presidida pelo juiz ou presidente do Tribunal, na presença dos candidatos e delegados de 
partido. 

§ 3- A realização da audiência será anunciada com 3 (três) dias de antecedência, no mes
mo dia em que fôr deferido o último pedido de registro, devendo os delegados de partido ser in
timados por oficio sob protocolo. 

§ 42 Havendo substituição de candidatos ^ós o sorteio, o nome do novo candidato deverá 
figurar na cédula na seguinte ordem: 

I - se forem apenas 2 (dois), em último lugar; 
n - se forem 3 (três), em segundo lugar; 
in - se forem mais de 3 (três), em penúltimo lugar; 
rv - se permanecer apenas 1 (um) candidato e forem substituídos 2 (dois) ou mais, aquele 

ficará em primeiro lugar, sendo realizado novo sorteio em relação aos demais. 
§ 5- Para as eleições realizadas pelo sistema proporcional a cédula conterá espaço para 

que o eleitor escreva o nome ou o número do candidato de sua preferência e indique a sigla do 
partido. 

§ 6̂  As cédulas oficiais serão confeccionadas de maneira tal que, dobradas, resguardem o 
sigilo do voto, sem que seja necessário o emprego de cola para fechá-las. 

CAPÍTULO IV 
Da Representação Proporcional 

Art. 105. Nas eleições pelo sistema de representação proporcional não será permitida 
aliança de partidos. 

ArL 106. Determina-se o quociente eleitoral dividindo-sé o número de votos válidos apu
rados pelo de lugares a preencher em cada circunscrição eleitoral, desprezada a fração se igual 
ou inferior a meio, equivalente a um, se superior. 

Par^afo único. Contam-se como válidos os votos em branco para determinação do quo
ciente eleitoral. 

Art. 107. Determina-se para cada partido o quociente partidário, dividindo-se pelo quo
ciente eleitoral o número de votos válidos dados sob a mesma legenda, desprezada a fração. 

Art 108. Estarão eleitos tantos candidatos registrados por um partido quanto o respectivo 
quociente partidário indicar, na ordem da votação nominal que cada um tenha recebido. 

Art 109. Os lugares não preenchidos com a aplicação dos quocientes partidários serão 
distribuídos mediante a observação das seguintes regras: 

I - dividir-se-á o númao de votos válidos atribuídos a cada partido pelo númoo de lugares por 
êle obtido, mais um, cabendo ao paitido que apiesentar a maior média um dos lugares a preencher; 
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II - repetir-se-á a operação para a distribuição de cada um dos lugares. 
§1 -0 preenchimento dos lugares com que cada partido fôr contemplado far-se-á segundo 

a ordem de votação nominal dos seus candidatos.! 
§ 2- Só poderão concorrer à distribuição dos lugares os partidos que tiverem obtido quo

ciente eleitoral. 
ArL 110. Em caso de ençate, haver-se-á pcir eleito o candidato mais idoso. 
ArL 111. Se nenhum partido alcançar o quociente eleitoral, considerar-se-ão eleitos, até 

serem preenchidos todos os lugares, os candidatos mais votados. 
ArL 112. Considerar-se-ão suplentes da representação partidária: 
I - os mais votados sob a mesma legenda e não eleitos efetivos das listas dos respectivos 

partidos; 
II - em caso de empate na votação, na ordem decrescente da idade. 
ArL 113. Na ocorrência de vaga, não havendo suplente para preenche-la, far-se-á eleição, 

salvo se faltarem menos de nove meses para findar o período de mandato. 

TÍTULO n 
Dos Atos Preparatórios da Votação 

ArL 114. Até 70 (setenta) dias antes da data marcada para a eleição, todos os que requere
rem inscrição como eleitor, ou transferência, já devem estar devidamente qualificados e os res
pectivos títulos prontos para a entrega, se deferidos pelo juiz eleitoral. 

Parágrafo único. Será punido nos termos do art. 293 o juiz eleitoral, o escrivão eleitoral, o 
preparador ou o funcionário responsável pelo transgressão do preceituado neste artigo ou pela 
não-entrega do título pronto ao eleitor que o procurar. 

ArL 115. Os juízes eleitorais, sob pena de responsabilidade, comunicarão ao Tribunal Re
gional, até 30 (trinta) dias antes de cada eleição, o número de eleitores alistados. 

ArL 116. A justiça Eleitoral fará ampla divulgação através dos comunicados transmitidos 
em obediência ao disposto no art. 250 § 5-, pelo rádio e televisão, bem assim por meio de carta
zes afixados em lugares públicos, dos nomes dos candidatos registrados, com indicação do par
tido a que pertençam, bem como do número sob que foram inscritos, no caso dos candidatos a 
deputado e a vereador. 

CAPÍTULO I 
Das Seções Eleitorais 

Art 117. As seções eleitorais, organizadas à medida em que forem sendo deferidos os pe
didos de inscrição, não terão mais de 400 (quatrocentos) eleitores nas capitais e de 300 (trezen
tos) nas demais localidades, nem menos de 50 (cinqUenta) eleitores. 

§ 12 Em casos excepcionais, devidamente justificados, o Tribunal Regional poderá au
torizar que sejam ultrapassados os índices previstos neste artigo, desde que essa providência 
venha facilitar o exercício do voto, aproximando o eleitor do local designado para a vota
ção. 

§ 2- Se em seção destinada aos cegos, o número de eleitores não alcançar o mínimo exigi
do, este se completará com outros, ainda que não sejam cegos. 

Art. 118. Os juízes eleitorais organizarão relação de eleitores de cada seção a qual 
será remetida aos presidentes das mesas receptoras para facilitação do processo de vota
ção. 
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CAPÍTULO n 
Das Mesas ReceptoFas 

Art .119. A cada seçãp eleitoral corresponde uma mesa receptora, de votos. 
ArL 120. Constituem a mesa receptora um presidente, um priíneiro e um segundo rnesá-

ríos, dois secretários e um suplente, nomeados pelo juiz eleitoral ,60 (sessenta) dias antes da elei
ção, e que ficarão à livre apreciação. 

§ 1° Não ppdem ser nomeados presidentes e mesários: 
I - os candidatos e seus parentes ainda que por afinidade, até o segundo grmi, inclusive, e 

bem assim o cônjuge; 
II - PS membrps de diretórips de partidos desde que exerçam função executiva; 
m - as autoridades e agentes policiais, bem comp os funcionários no desempenho de car

gos de eonfiança de Executivo; 
ly - os que ipertencerem ao serviçp eleitpral, 
§ 2- Os mesários serão nomeados, de preferência entre os eleitpres ,da própria seçãp, e, 

dentre estes, ps diplpmadps em escola superior, os professores e os serventuários da Justiça. 
§ 32 O juiz eleitoral mandará publicar no jornal oficial, onde hpuver, e, não havendo, em 

cartório, as nomeações que tiyer feito, e intimará os mesários através dessa publicação, para 
eonstituirem as mesas np dia e lugares designados, às 7 horas. 

§ 4° Qs motivos justps que tiyerem os npmeados para recusar a nomeaçãp, e que ficarãp a 
livre apreciaçãp do juiz eleitoral, somente poderão ser alegados até 5 (cinco) dias apontar da no
meação, salvo se sobreviíidos depois desse prazo, 

§ 5̂  Os nomeados que não declararem a existência de qualquer dps impedimentos referi
dos np § 1- incorrem na pena estabelecida pelo art. 310. 

Ajt. 121. Da inomeação da mesa receptora qualquer partido poderá reelarnar ao juiz eleito
ral, no prazo de 2 (dois) dias, a contar da audiêneia, devendo a decisão ser proferida em igual 
prazo. 

§ 1- Da deeisãp do juiz eleitpral caberá recurso para p Tribunal iRegipnal, interppstp den-
trp de 3 (três) dias, devendp, dentro de igual prazo, ser resolvido. 

;§ 2- Se o vício da constituição da raesa resultar da incompatibilidade pisyista no n̂  I, do § 1-, 
do art 120, e ,0 registro do ícandidato for posterior à nomeação do mesárip, p prazo para reclama
ção será contado da publicação dos nomes dos candidatos registrados. Se res,ultar de qualquer 
das proibições dPS n% II, Dl .e IV, e em virtude de fatp superveniente, o prazo se contará do atp 
da nomeação ou eleição. 

§ 3- O partido que não houver reclamado contra a composição da mesa não poderá arguir, 
sob esse fundanKnto, a nulidade da seçãp respeeti va. 

Art- 122, Os juízes deverão instruir os mesários sobre o prpeessp da eleição, em reuniões 
para.êsse fim convocadas com a necessária antecedência. 

Art 123. Os mesários substituirão ,0 presidente, de modo que haja sempre queni responda 
pessoalmente pela ordem e regularidade do processo eleitoral, e assinarão a ata da eleição. 

§ 1^0 presidente deve estar presente ao atp de abertura e de encerramentp da eleição, sal
vo força maior, comunicando p irEÇ)edimentp aos mesárips e secretárips, pelo menps 24 (vinte ,e 
quatrp) hpras antes da abertura dps trabalhos,, PM irnediatanente, se ,0 iraçjediínentp se der dentro 
desse prazo ou no curso da eleiçãp. 

§ 2° Não çomparecendp p presidente até as sete hPras e trinta nrinutps, assumirá a presi
dência p primeirp mesárip e, ;na sua falta pu impedimento, o segundo mesário, um dps secretá
rips ou p suplente. 
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§ 3- Poderá o presidente, ou membro da mesa que assurnir a presidência, nomear ad, hoç, 
dentre os eleitores presentes e ob^ecidas as preserições do, § 1°, do art, 120, os que forem ne;:̂  
cessáríps para çqippletar a mesa. 

Art 124. Q membro da niesa receptora que não comparecer no. Ipcal, em dia e, hora deter
minados para a realização de eleição, sem justa #u§a apresentada ao, juiz, eleitoral até, 30 (tri,nta) 
dias após, inçprperá na multai, de 50% (cinquenta por cento) a 1 (um) §alánpt-mfnimp, vigente na 
zona eleitoral, cobrada mediante sêlp federal inutUiradô  no requerimento em que fôr solicitado 
p arbitramento ou através de executivo fiSGal., 

§ 1° Se o arbitramento e pagamento à& multa nãc) fôr requerido pelp mesárÍQ fal.tpsp, a 
multa será arfjitrada e cobrada na forma prevista no artigo, 3^?. 

§ 22 Se o faltoso fôr servidor pubUçp pú autórquieo,, apena seráde S;uspe.ns,ãp,até 15 (quirh 
ze)dias. ' 

§ 32 As penas previstas neste artigo serão, aiplieadas em dôferp se, a mesa re,eeptpra deixgr 
de funcionar por culpa dos faltosos. , 

§ 4° Será também aplicada em dôbrp pbsefvadp p, djsppstp nos §;§ 1° C: 2°, a pena ao memr. 
brp da mesa qiie abandpnar os trabalhps np decurso da vptaçãp sem jysta causa apresentada ap 
juiz até 3 (três) dias após a peprrênçia. j 

Art. 125; Não se reunindo, ppr qualquer mptiyp, a mesa receptpjra, ppderâúç) os eleitpres, 
pertencentes à respectiva seçãp votar na seçãp mais próxima, spb a jurisdição do, mesmp jui^ re-
Golhendp-se os seiís vptps à urna da seçãp eni que deveriam yptar, a qual será transportada para 
aquela em que tiverem de vptar. 

§ 1? As assinaturas dps eleitores serão recolhidas nas folhas de yotaçãp da seçãp a que 
pertencerem, a& quai.s, juntamente çpni as cédulas pSciais, e p material restante, acpmpanharãp a 
uma. 

§ 2° O transporte de urna e dps dpcuinentps da seçãp, será prpvidençiadp pelo pr^idente, 
(la mesa, mesárip ou secretárip que comparecer, ou pelo próprio juiZi pu pessoa que ele,designar 
para esse fím ãcompanhando-a os fiscais que p desejareni. 

Art. 126. Se no dia desigifâdp para p pleito deixarep de se reunir todas as mesas de um 
município, p presidente dp Tníjunal Regionad dètermJmará dia para se realizar p me;sinp, instau-
randorse inquérito para a apuração das causas da irregularidade e punição dps responsáveis. 

Parágrafo único. Essa eleição deverá ser marcada dentro de 15: (quinze) dias,, pelp menos,, 
para se realizar no prazp máximp de 30 (trinta) dias:. 

Art. 127. Çornpete ap presidente da mesa receptora, e, em sua falta, a quem pi substituir:, 
I ^ receber os vptps dos eleitpres; 
n - decidir iinediatamente todas as dificuldades pu dúvidas que pcprrerem; 
in - manter a ordem, para p que disporá de força pública necessária; 
rv - comunicar ao juiz eleitoral, que prpvidenciara imeidiatamente: as pjçprrênçias, cuja sp .̂ 

lução deste dependerenii i 
V rr remetier à Junta Eleitpral tpdps ps papéis que. tiyerem sidp utilizadps durante a recepr 

çãpdps yptos; 
y i - autenticar, çpm a sua rubrica, as eéçlulas Pfiçiais e numeráTlas nos termos da? Instru-

.ções dp Tribunal Superior Eleitpral; 
VII rr assinar as fórmulas de pbservações ^ps fiscais pu delegados de partidp, sobre as \o-. 

taçpes; 
Vni r- fiscalizar a distribuição das senhas e, verificando que não estão sendp distribuídas; 

• ' • • ' - • . . , - • - . - . . > . - , j . . . - • • ^ , 1 ^ . . . . , . , - , , „ , . . 
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segUFido a sua ordem numérica, recolher as de numeração intercalada, acaso retidas, as quais 
não se poderão mais distribuir. 

ArL 128. Compete aos secretários: 
I - distribuir aos eleitores as senhas de entrada previamente rubricadas ou carimbadas se

gundo a respectiva ordem nun^ca; 
n - lavrar a ata da eleição; 
in - cumprir as demais obrigações que lhes forem atribuídas em instruções. 
Parágrafo único. As atribuições mencionadas no n.̂  1 serão exercidas por um-dos secretá

rios e os constantes dos n% n e Hl pelo outro. 
Art. 129. Nas eleições proporcionais os presidentes das mesas receptoras deverão ze

lar pela preservação das listas de candidatos afixadas dentro das cabinas indevassáveis to
mando imediatas providências para a colocação de nova lista no caso de inutilização total 
ou parcial. 

Parágrafo único. O eleitor que inutilizar ou arrebatar as listas afixadas nas cabinas inde
vassáveis ou nos edifícios onde funcionarem mesas'receptoras, incorrerá nas penas do artigo 
297. 

Art. 130. Nos estabelecimentos de internação coletiva de hansenianos os membros das 
mesas receptoras serão escolhidos de preferência entre os médicos e funcionários sadios do pró
prio estabelecimento. 

CAPÍTULO m 
Da Fiscalização Perante as Mesas Receptoras 

ArL 131. Cada partido poderá nomear 2 (dois) delegados em cada município e 2 (dois) fis
cais junto a cada mesa receptora, fiincionando uma de cada vez. 

§ l- Quando o município abranger mais de uma zona eleitoral cada partido poderá nomear 
2 (dois) delegados junto a cada uma delas. 

§ 22 A escolha de fiscal e delegado de partido não poderá recair em quem, por nomeação 
do juiz eleitoral, já faça parte da mesa receptora 

§ 3- As credenciais expedidas pelos partidos, para os fiscais, deverão ser visadas pelo juiz 
eleitoral. 

§ 42 Para esse fim, o delegado do partido encaminhará as credenciais ao Cartório, junta
mente com os títulos eleitorais dos fiscais credenciados, para que, verificado pelo escrivão que 
as inscrições correspondentes aos títulos estão em vigor e se referem aos nomeados, carimbe as 
credenciais e as apresente ao juiz para o visto. 

§ 52 As credenciais que não forem encaminhadas ao Cartório pelos delegados de partido, 
para os fins do parágrafo anterior, poderão ser apresentadas pelos próprios fiscais para a obten
ção do visto do juiz eleitoral. 

§ 6̂  Se a credencial £çresentada ao presidente da mesa receptora não estiver autenticada 
na forma do § 4 ,̂ o fiscal poderá funcionar perante a mesa, mas o seu voto não será admitido, a 
não ser na seção em que o seu nome estiver incluído. 

§ 7 - 0 fiscal de cada partido poderá ser substituído por outro no curso dos trabalhos elei
torais. 

ArL 132. Pelas mesas receptoras serão admitidos a fiscalizar a votação, formular protestos 
e fazer impugnações, inclusive sobre a identidade do eleitor, os candidatos registrados, os dele
gados e os fiscais dos partidos. ' 
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TiTuiLoni 
Do Material pára a Votação 

ArL 133. Os juízes eleitorais enviarão ao presidente de cada mesa receptora, pelo menos 
72 (setenta e duas) horas antes da eleição, o seguinte material: 

I - relação dos eleitores da seção; , 
n - relações dos partidos e dos candidatos registrados, as quais deverão ser afixadas no 

recinto das seções eleitorais em lugar visível, e dentro das cabinas indevassáveis as relações de 
candidatos a eleições proporcionais; 1 

m - as folhas individuais de votação dos eleitores da seção, devidamente acondicionadas; 
rv - uma folha de votação para os eleitores de outras seções, devidamente rubricada; 
V - uma uma vazia, vedada pelo juiz eleitoral, com tiras de papel ou pano forte; 
VI - invólucro especial para recepção dos votos em separado; 
Vn - sobrecartas maiores para os votos inípugnados ou sobre os quais haja dúvida; 
Vin - cédulas oficiais; 
IX - sobrecartas especiais para remessa à Junta Eleitoral dos documentos relativos à elei

ção; ! 
X - senhas para serem distribuídas aos eleitores; 
XI - tinta, canetas, penas, lápis e papel, necessários aos trabalhos; 
Xn - folhas apropriadas para impugnação e folhas para observação de fiscais de partidos; 
Xin - modelo da ata a ser lavrada pela mesa receptora; 
XrV - material necessário para vedar, após a votação, a fenda da uma; 
XV - um exemplar das Instmções do Tribunal Superior Eleitoral; 
XVI - material necessário ,à contagem dos jvotos quando autorizada; 
XVn - outro qualquer material que o Tribunal Regional julgue necessário ao regular fun

cionamento da mesa. 
§ 1- O material que trata este artigo deverá ser remetido por protocolo ou pelo correio 

acompanhado de uma relação ao pé da qual o destinatário declarará o que recebeu e como o re
cebeu, e aporá sua assinatura. 

§ 2- Os presidentes da mesa que não tiverem recebido até 48 (quarenta e oito) horas antes 
do pleito o referido material deverão diligenciar para o seu recebimento. 

§ 32 O juiz eleitoral, em dia e hora previamente designados, em presença dos fiscais e de
legados dos partidos, verificará, antes de fechar !e lacrar as umas, se estas estão completamente 
vazias; fechadas, enviará uma das chaves, se houver, ao presidente da Junta Eleitoral e a da fen
da, também se houver, ao presidente da mesa receptora, juntamente com a uma. 

Art. 134. Nos estabelecimentos de internação coletiva para hansenianos serão sempre uti
lizadas umas de lona. 

i 
TÍTUIi-OrV 
Da Votação 

CAPÍTULO I 
Dos Lugares da Votação 

Art 135. Funcionarão as mesas receptoras nos lugares designados pelos juízes eleitorais 
60 (sessenta) dias antes da eleição, publicando-sé a designação. 

§ 1- A publicação deverá conter a seção cjom a numeração ordinal e local em que deverá 
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funcionar çoin a indicação da rua, número e qualquer outro elemento que facilite a localização 
pelo eleitor. 

§ 2? Dar-se-á preferêncíãraos edifícios públicos, recorrendo-se aos particulares se faltarem 
aqueles em número e condições adequadas. 

§ 3° A propriedade particular será obrigatória e gratuitamente cedida para esse fim. 
§ 4̂  É expressamente vedado o uso de propriedade pertencente a candidato, membro do 

diretório de partido, delegado de partido ou autoridade policial, bem como dos respectivos côn
juges e parentes, consanguíneos ou afins, até o 2° grau, inclusive, 

§ 52 Sob pena de responsabilidade do juiz eleitoral n ^ poderão ser localizadas seções 
eleitorais em fazenda, sítio ou qualquer propriedade rural privada, mesmo existido no local pré
dio públieQ. 

§ 6̂  Os Tribunais Regionais, nas capitais, e OS juízes eleitorais, nas demais zonas, farão 
ampla divulgação da localização, das seções. 

Art. 136. Deverão ser instaladasi seções nas vilas e povoados, assim como nos estabeleci
mentos de internação çoleti va, inclusive para cegos, e nos leprosários onde haja, pelo menos, 50 
(cinquenta) eleitores.. 

Parágrafo unico: A rnesa receptora designada para qualquer dos estabelecimentos de inter
nação Goletiya deverá funcionar em local indicado pelo respectivo diretor; o mesmo critério será 
adotado para os estabelecimentos especializados para proteção dos cegos, 

Art, 137. Até 10 (dez) dias antes da eleição pelo menos, comunicarão os juízes eleitorais 
aos chefes das, repartições; públicas e aos proprietários, arrendatários ou administradores das 
propriedades particulares resolução de que; serão, os respectivos edifícios, ou parte deles, utiliza
dos para funcionamento das mesas receptoras. 

Art- 138.. No local destinado^ à votação, a mesa ficará, em recinto separado do público; ao 
lado haverá uma; cabina indevassável onde os eleitores,, à medida que comparecerem, possam as
sinalar a sua preferência na cédula. 

Parágrafo único- Q juiz eleitoral providenciará para que nos edifícios escolhidos sejam 
feitas as;, necessárias; adaptações., 

CAPÍTULO n 
QajPoUdados; Trabalhos Eleitorais 

Art,, 13;9i AQI presidente da mesa; receptora e ao juiz eleitoral c dos trabalhos 
eleitorais. 

Art. l;4{)i Soniente,podem:peiTnaneGer no recinto da m^a receptora os seus memb̂ ^̂  os canr 
didatos,urn fiscal, um; delegado, de cadapartidoei duíantejo tempo necessárioà votação, o eleitor. 

§ 1- Q; presidente da mesa, que é̂ , durante os trabalhos, a autoridade superior, fará retirar 
do recinto oui dO edifício quem não guardar a ordem e compostura devidas e estiver praticando 
qualquer ato atentatório) da Hberdiade eleitoral. 

§ 2- Nenhuma autoridade estranha; a mesa; poderá intervir,, sob. pretexto algum, em seu 
funcionamento^ salyo o juiz eleitoral, 

AiU, HL, A força aroada conseryai;'tserá a: cem metros da seção, eleitoral e não poderá 
aproximar-̂ se dO; lugar dai yotaçãoi ou nele penetrar̂ ^ 

CAPÍTtJLOni 
Do Inído da/V'ota<̂ 0i 

Arti l,42v No, dia njaçcado p.arai a;eleiçãP,i, às; Ij (Sete), horaS;, Oj presidente; da mesaiiieceptora,, 



os mesários e os secretários verificarão se no lugar designado estão em ordem o material remeti
do pelo juiz e a uma destinada a recolher os vdtos, bem eomo se estão presentes os fiscais de 
partido. 

Art. 143. Às 8 (oito) horas, supridas as deficiências deciãrárá o presidente iniciados os 
trabalhos, procedendo-seem seguida a votaçâosquê começará pelos candidatos e eleitores pfe-, 
sentes. 

Parágrafo único. Os membros da mesa e os fiscais de partido deverão votar no correr da 
votação, depois que tiverem votado os eleitores que já se encontravam presente no momento da 
abertura dos trabalhos, ou no encerramento da vótaçaO. 

Art 144, O recebimento dos votos eomeÇãtó âs 8 (oito) e terminará, salvo o disposto no 
art. 153, às 17 (dezessete) horas. 

Art 145.0 presidente, mesários, secretários e fiscais de partido votarão perante as mesas 
em que servirem, estes desde que a credencial esteja visada na forma dõ art. l3l, § 3-; qUahdó 
eleitores de outras seções, seus votos serão tomados em separado, 

§ 1 - 0 suplente de mesário que não fôr tíonvocado para substituição decorrente de falta, 
somente poderá votar na seção em que estiver incluído o seu nome, 

§ 2- Com as cautelas constantes do art. 147, § 2-, poderão ainda votar fofà da respectiva 
seção: 

I - o juiz eleitoral, em qualquer seção da zona sob sua jurisdição, salvo em eleições muni
cipais, nas quais poderá votar em qualquer seção do município em que fôr eleitor; 

II - o Presidente da República, o qual poderá votar em qualquer seção eleitoral do paíSj 
nas eleições presidenciais; em qualquer seção dò Estado em que fôr eleitor nas eleições para go
vernador, vice-govemador, senador, deputado federal e estadual; em qualquer seção do municí
pio em que estiver inscrito, nas eleições para prefeito* vice^prefeitó è vereador; 

in - os candidatos à Presidência da República, em qualquer seção eleitoral do país, flas 
eleições presidenciais, e, em qualquer seção dô Estado em que forem eleitores, nas eleições de 
âmbito estadual; 

rV - os governadores, vice-govemadofes, senadores, deputados federais e esfaduais, erti 
qualquer seção do Estado, nas eleições de âmbito nacional e estadual; em qualquer seção do rtiu-
nicípio de que sejam eleitores, nas eleições municipais; 

V - os candidatos a governador, vice-governâdor, senador, deputado federal e esta-̂  
dual, em qualquer seção do Estado de que sejam eleitores, nas eleições dé âmbito nacional e 
estadual; ; 

Vi - os prefeítosv vice-prefeítos e vereadOTes, eni qualquer seção de município que repre^ 
sentarem, desde que eleitores do Estado, sendo qucj no caso de eleições munícípáís< nelas so -̂' 
mente poderão votar se inscritos no município; i 

Vil; - os candidatos a prefeito, více-prefêlto e vereador, em qualquer séção de município, 
desde que dele sejam; eleitores; 

VIQ - os fflilitâresv removidos ou transferidos dentro do período de 6 (seis) meses antes 
do pleito, poderá© votar nas eleições para presidente e víc6'presidenfe da República na íõcàlidâ^ 
de em que estíveremi servindo. I 

§ 32 Os: eleitores refèrltíos neste artigo votarão medlãfife as cautelas enuriSéfádas no art, 147, § 
2-, não sendo; porém,, os seus votos recolhidos â uma, e sim a um invólucro especiâí de papel ou 
pano forte, o qual será lacrado e rubricado pelos membros da mesa e fiscais presentes e encami
nhado âi Junta Eleitoral com á uma e demais dbcuínenfos dá eíeição. 
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CAPITULO IV 
Do Ato de Votar 

ArL 146. Observar-se-á na votação o seguinte: 
I - o eleitor receberá, ao ^resentar-se na seção, e antes de penetrar no recinto da mesa, 

uma senha numerada, que o secretário rubricará, no momento, depois de verificar pela relação 
dos eleitores da seção, que o seu nome consta da respectiva pasta; 

n - no verso da senha o secretário anotará o número de ordem da folha individual da pas
ta, núnnero esse que constará da relação enviada pelo cartório à mesa receptora; 

in - admitido a penetrar no recinto da mesa, segundo a ordem numérica das senhas, o 
eleitor qiresentará ao presidente seu título, o qual poderá ser examinado por fiscal ou delegado 
de partido, entregando, no mesmo ato, a senha; 

rV - pelo número anotado no verso da senha, o presidente, ou mesário, localizará a folha 
individual de votação, que será confrontada com o título e poderá também ser examinada por 
fiscal ou-delegado de partido; 

V - achando-se em ordem o título e a folha individual e não havendo dúvida sobre a identida
de do eleitor, o presidente da mesa o convidará a lançar sua assinatura no verso da folha individual 
de votação; em seguida entregar-lhe-á a cédula única rubricada no ato pelo presidente e mesários e 
numerada de acordo com as Instruções do Tribunal Superior, instruindo-o sobre a fornia de dobrá-la, 
fazendo-o passar à cabina indevassável, cuja porta ou cortina seca encerrada em seguida; 

VI - o eleitor será admitido a votar, ainda que deixe de exibir no ato da votação o seu títu
lo, desde que seja inscrito na seção e conste da respectiva pasta a sua folha individual de vota
ção; nesse caso, a prova de ter votado será feita mediante certidão que obterá posteriormente, no 
juízo competente; 

Vn - no caso da omissão da folha individual na respectiva pasta verificada no ato da votação, 
será o eleitor, ainda, admitido a votar, desde que exiba o seu título eleitoral e dele conste que o porta
dor é inscrito na seção, sendo o seu voto, nesta hipótese, tomado em separado e colhida sua assinatu
ra na folha de votação modelo 2 (dois). Como ato preliminar da apuração do voto, averiguar-se-á se 
se trata de eleitor em condições de votar, inclusive se realmente patence à seção; 

Vni - verificada a ocorrência de que trata o número anterior, a Junta Eleitoral, antes de 
encerrar os seus trabalhos, apurará a causa da omissão. Se tiver havido culpa ou dolo, será apli
cada ao responsável, na primeira hipótese, a multa de até 2 (dois) salários mmimos, e, na segun
da, a de suspensão até 30 (trinta) dias; 

IX - na cabina indevassável, onde não poderá permaneça- mais de um minuto, o eleitor indi
cará os candidatos de sua preferência e dobrará a cédula oficial, observadas as seguintes normas: 

a) assinalando com uma cruz, ou de modo que tome expressa a sua intenção, o quadriláte
ro correspondente ao candidato majoritário de sua preferência; 

b) escrevendo o nome, o prenome, ou número do candidato de sua preferência nas eleições 
proporcionais, sendo que, nas eleições para a Câmara dos Deputados e Assembleia Legislativa, 
os candidatos indicados devem ser do mesmo partido, sob pena de nulidade do voto para os dois 
cargos; 

c) escrevendo apenas a sigla do partido de sua preferência, se pretender votar só na legenda; 
X - ao sair da cabina o eleitor depositará na uma a cédula; 
XI - ao depositar a cédula na uma o eleitor deverá fazê-lo de maneira a mostrar a parte rubri

cada à mesa e aos fiscais de partido, para que vaifiquem, sem nela tocar, se não foi substituída; 
Xn - se a cédula oficial não fôr a mesma, será o eleitor convidado a voltar à cabina indevessá-

vel e a trazer seu voto na cédula que recebeu; se não quiser tomar à cabina ser-lhe-á recusado o direi-
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to de voto, anotando-se a ocorrência na ata e ficando o eleitor retido pela mesa, e à sua disposi
ção, até o támino da votaçãb ou a devolução da cédula ofícial já rubricada e numerada; 

Xin - se o eleitor, ao receber a cédula ou ao recolher-se à cabina de votação, verificar que 
a cédula se acha estragada ou, de qualquer modo, viciada ou assinalada ou se êle próprio, por 
imprudência, imprevidência ou ingnorância a inutilizar, estragar ou assinalar, erradamente pode
rá pedir uma outra ao presidente da seção eleitoral, restituindo, porém, a primeira, a qual será 
imediatamente inutilizada à vista dos presentes e sem quebra o sigilo do que o eleitor haja nela 
assinalado; 

XrV - introduzida a sobrecarta na uma, o presidente da mesa devolverá o título ao eleitor, 
depois de datá-lo e assiná-lo; em seguida rubricará, no local próprio, a folha individual de vota
ção. 

Art. 147. O presidente da mesa dispensara especial atenção à identidade de cada eleitor 
admitido a votar. Existindo dúvida a respeito, deverá exigir-lhe a exibição da respectiva carteira, 
e, na falta desta, interrogá-lo sobre os dados constantes do título, ou da folha individual de vota
ção, confrontando a assinatura do mesmo com a feita na sua presença pelo eleitor, e mencionan
do na ata a dúvida suscitada. 

§ 1- A impugnação à identidade do eleitor, formulada pelos membros da mesa, fiscais, de
legados, candidatos ou qualquer eleitor, será apresentada verbalmente ou por escrito, antes de 
ser o mesmo admitido a votar. 

§ 22 Se persistir a dúvida ou fôr mantida la impugnação, tomará o presidente da mesa as 
seguintes providências: 

I - escreverá numa sobrecarta branca o seguinte: "Impugnado por F"; 
II - entregará ao eleitor a sobrecarta branca, para que êle, na presença da mesa e dos fis

cais, nela coloque a cédula oficial que assinalou, assim como o seu título, a folha de impugnação 
e qualquer outro documento oferecido pelo impugnante; 

in - determinará ao eleitor que feche a sobrecarta branca e a deposite na uma; 
rV - anotará a impugnação na ata 
§ 3- O voto em separado, por qualquer motivo, será sempre tomado na forma prevista no 

parágrafo anterior. 
Art 148. O eleitor somente podCTá votar na seção eleitoral em que estiver incluído o seu 

nome. 
§ 12 Essa exigência somente poderá ser dispensada nos casos previstos no ait 145 e seus 

parágrafos. i 
§ 2r Aos eleitores mencionados no art 145 não será permitido votar sem a exibição do tí

tulo, e nas folhas de votação modelo 2 (dois), nas quais lançarão suas assinaturas, serão sempre 
anotadas na coluna própria as seções mencionadas nos títulos retidos. 

§ 3- Quando se tratar de candidato, o presidente da mesa receptora verificará, previamen
te, se o nome figura na relação enviada à seção, |e quando se tratar de fiscal de partido, se a cre
dencial está devidamente visada pelo juiz eleitoral. 

§ 42 Os votos dos eleitores mencionados no art. 145 não serão recolhidos à uma e sim ao 
invólucro a que se refere o art 133, VI. s 

§ 5- Serão, porém, recolhidos à uma comiim, observadas as formalidades legais, os votos 
em separado de eleitores da própria seção. 

Art 149. Não será admitido recurso contra a votação, se não tiver havido impugnação pe
rante a mesa receptora, no ato da votação, contra as nulidades arguidas. 

Art 150. O eleitor cego poderá: 
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í - âsSiiiâf â fólhâ ííiÉviâiiM dê võfâçãó êin lèifàs dò alfabeto cSiíiiim ou dÒ sisteiinà BraiÚè; 
iíl =̂  áâsiiiãiãr ã cédula oficial^ utilizando tànibéin qú'^quèf sistema; 
ÍH - Usâf íjUâiquêif éiêmêiitô iiièÉânicÒ qiie ifòúxir côiisièò, ôii Uiè ifôf fómècidò pèíà 

rnèsâi ê ̂ liê Ihè possibilite êxèfêéf ô difêitô dê Voto; 
Àrt; iSi. Nos éstâbèléêiSfíentôs de intSmàçãò êôlètivâ dê hãiisêftiainôs sèíãò observadas as 

Sêguifitês fiôiiríâSi 
I = na véspêfâ dô dia dò plèitè ô JDiiéfôr do Sánâtòfiò prôíiiôvei-á 'o i-ècôÚiiiiiehtò dòs títu

los êlêitoràisj liiáridârâ désirifetá-ÍÔs eõtivehièntèmentè è õs éiitiègárá àÔ presidente dé cada 
ííièãâ fêíèptafâ àiitês dê iiiiéiâidõs ôs trabalhos; 

íí - òs êlêitÕrèS Vòlàrãô à inèdidâ èrh qliê fôíêm sèiidò ÊHàmàdós; ihdépèftáéntíèmènte dè 
sèhha; 

ín - âd terminar dè vQtaifi rêGèbéfá ò éíèitôr sèii lítiiiõi dèVidáííié&tè inibiricáldo pélp presi-
ãèiité da iiiésâ; 

tV - ô presidente dâ ffiêsá rubricará a fôlhâ ihdiVidíiàl dè vôtàçãô áiitês de còíhêr a àssiiia-
tUf â do iêléitõf I 

§ i- Nás eleições rtiilíiicipaiS stííifiéíitè poderão vbtaf òs hâíiisètíiàhôs qúèjá èraín elèitôfès 
dô íiiUiiiicípió âiitês dP ititéfiiàmêntò; òlli sè alistados íiò Sâhatõfiò Òs ijúe irésidiàin áhtèriòrinéíité 
fiP niuriicípiôí 

§ 2- Nas eleições de âiiibitó éstadiiál sèfá òbsérVâdõj nítàãtis muiáhdis, ò disposto iiò pa-
l̂ ágfâfò áfitéifiòr; 

Aft Í5â. Pòdêrâô sèf íitílizâdâs riiádjiiiriás dê võfáf; â critério é nfiêÉaiitè rêgulàihéntaçãò 
dô Tribufiáí Superior Eleitoral.-

GAPfriJLOy 
Dó Èiicéirraniêníõ dá Votação 

ÁrL 153. Às Í7 (dézéssèté) íiófâs, ô prèsidéiitê fará êntfègaf as sêiíliàs à tôdõs ôs eleitores 
pfèsêtitês èi èrfi seguida,- ôs còfivídafá, èili vÕz áltài a éritfégàí à inésâ séliS títlilôSi para iquè se
jam admitidos â vòtâr. 

Pâfágfâfô úriicô: Á vòtàçãô éôritiniiâfá tia ôfdéfii litiméricâ dàs sêriHas é ô título será de
volvido àò élêitof, logo qílé tenha vofMÒ. 

ÁfL Í54. Têmiinâdá à vôtá^ãô è ãècíâfâãô 6 seii êiicefráiriéiitô péíò prêsideiile, tôniáíá 
ésté as sègtliiites pròVidêílêiás: 

1 - vedará a féiida dê inírôduçãó' dá cédula há tirflâ, dè ífitídô a c6Bri-Íâ intéifàinèhte com 
tiíâs dè pãpél, óii páhõ fòfté, rííbficâdás pélò presidente ê írièsáfiôs Ê; fáêiiltâíivâmehtéi péíôs 
físéáís presentes,- procedendo dé fòitriá idêntica éòinii ô invôliicfô éspéeiãí; pâfâ vôtòs erii separa
do, fiô c(iíáí sèíá éôrisighádôj dé fôíniá legível; ô núiiíéfò dá séçãô,- dá ^ n á ê o nòiiié úô rhiitiièí-
piõ; 

tí - éiicêíTáiá, éôiii a áuâ assiriáfiífá, ã fôlBá de vôtáçãò" iiiòdèlò 2 (dôis)j qiiè poderá sér 
táinbéíli assinada pèíõs ílScãis; 

ÈQ - iiiáfidáfâ lávráf; põt uíii dÒs séGrétánôSj á átá dá èléiçãô, preenchendo ò itiôdêlò fòf-
nééidó pêíà JiiSfíçâ Èlèitôfàl, pâfâ quê éôhsté: 

â) ôs riôinés dos nfiénibrõs dá niésá qiie hajáití cõmpáfétidò; ifiêlusivé 6 siipiéiité; 

bj ás siibisíifuiçõèS é nomeações fèitás; 
c) ôs nôriíés dós físcáis íjué feájám cÒmpârèéidô e doS qjiié Sé fétíf áf ãni dlifàfité â Vôtàçãô; 
á) â câíísái sè H6Í1 vêf,. dô fetârdáníéhtó páfá o cômê<;tí dâ votação; 
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ê) o número, por extenso, dos eleitores da seção que compareceram e votaram e o número 
dos que deixaram de comparecer; 

f) o número por extenso, de eleitores de ouitras seções que hajam votado e cujos votos ha
jam sido recolhidos ao invólucro especial; | 

g) o motivo de não haverem votado alguns dos eleitores que compareceram; 
h) os protestos e as impugnações apresentados pelos fiscais, assim como as decisões sobre 

eles proferidas, tudo em seu inteiro teor; i 
O a razão de interrupção da votação, se tiver havido, e o tempo de interrupção; 
j) a ressalva das rasuras, emendas e entreUnhas porventura existentes nas folhas de vota

ção e na ata, ou a declaração de não existirem; ' 
rv - mandará, em caso de insuficiência de espaço no modelo destinado ao preenchimento, 

prosseguir a ata em outra folha devidamente rubricada por êle, mesários e fiscais que o deseja
rem, mencionando esse fato na própria ata; 

V - assinará a ata com os demais membros da mesa, secretários e fiscais que quiserem; 
VI - entregará a uma e os documentos do áto eleitoral ao presidente da Junta ou à agência 

do Correio mais próxima, ou a outra vizinha que ofereça melhoreis condições de segurança e ex
pedição, sob recibo em triplicata com a indicação de hora, devendo aqueles documentos ser en
cerrados em sobrecartas rubricadas por êle e pelc^ fiscais que o quiserem; 

Vn - comunicará em ofício, ou impresso próprio, ao juiz eleitoral da zona a realização da 
eleição, o número de eleitores que votaram e a remessa da uma e dos documentos à Junta Elei
toral; ' 

Vm - enviará em sobrecarta fechada uma das vias do recibo do Correio à Junta Eleitoral e 
a outra ao Tribunal Regional. 

§ 1- Os Tribunais Regionais poderão prescrever outros meios de vedação das umas. 
§ 2- No Distrito Federal e nas capitais dos Estados poderão os Tribunais Regionais deter

minar normas diversas para a entrega de umas e papéis eleitorais, com as cautelas destinadas a 
evitar violação ou extravio. ' 

ArL 155. O presidente da Junta Eleitoral e as agências do Correio tomarão as providências 
necessárias para o recebimento da uma e dos documentos referidos no artigo anterior. 

§ 1- Os fiscais e delegados de partidos têm o direito de vigiar e acompanhar a uma desde 
o momento da eleição, durante a permanência nas agências do Correio e até a entrega à Junta 
Eleitoral. 

§ 22 A uma ficará permanentemente à vista dos interessados e sob a guarda de pessoa de
signada pelo presidente da Junta Eleitoral. 

Art. 156. Até as 12 (doze) horas do dia seguinte à realização da eleição, o juiz eleitoral é 
obrigado, sob pena de responsabilidade e multa de 1 (um) a 2 (dois) salários-mínimos, a comu
nicar ao Tribunal Regional, e aos delegados de partido perante êle credenciados, o número de 
eleitores que votarem em cada uma das seções da zona sob sua jurisdição, bem como o total de 
votantes da zona. 

§ 1- Se houver retardamento nas medidas referidas no art. 154, o juiz eleitoral, assim que 
receba o ofi'cio constante desse dispositivo, n̂  VÈ, fará a comunicação constante deste artigo. 

§ 2- Essa comunicação será feita por via postal, em ofícios registrados de que o juiz eleito
ral guardará cópia no arquivo da zona, acompanhada do recibo do Correio. 

§ 3̂  Qualquer candidato, delegado ou fistíal de partido poderá obter, por certidão, o teor 
da comunicação a que se refere este artigo sendo defeso ao juiz eleitoral recusá-la ou procrasti
nar a sua entrega ao requerente. | 
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Art. 157. Nos estabelecimentos de internação coletiva, terminada a votação e lavrada a ata 
da eleição, o presidente da mesa aguardará que todo o material seja submetido a rigorosa desin
fecção, realizada sob as vistas do diretor do estabelecimento, depois de encerrado em invólucro 
hermeticamente fechado. 

TÍTULO V 
Da Apuração 

CAPÍTULO I 
Dos Órgãos Aparadores 

ArL 158. A apuração compete: 
I - às Juntas Eleitorais quanto às eleições realizadas na zona sob sua jurisdição; 
n - aos Tribunais Regionais a referente às eleições para governador, vice-govemador, se

nador, deputado federal e estadual, de acordo com os resultados parciais enviados pelas Juntas 
Eleitorais; 

in - ao Tribunal Superior Eleitoral nas eleições para presidente e vice-presidente da Re
pública pelos resultados parciais remetidos pelos Tribunais Regionais. 

CAPÍTULO n 
Da Apuração nas Juntas 

SEÇÃOI 
Disposições Preliminares 

ArL 159. A apuração começará no dia seguinte ao das eleições e, salvo motivo justificado, 
deverá terminar dentro de 10 (dez) dias. 

§ 1- Iniciada a apuração os trabalhos não serão interrompidos aos sábados, domingos e 
dias feriados, devendo a Junta funcionar das 8 (oito) às 18 (dezoito) horas, pelo menos. 

§ 2- Em caso de impossibilidade de observância do prazo previsto neste artigo, o fato de
verá ser imediatamente justificado perante o Tribunal Regional. 

Art. 160. Havendo conveniência, em razão do número de umas a apurar a Junta poderá 
subdividir-se em turmas, até o limite de 5 (cinco), todas presididas por algum dos seus compo
nentes. 

Parágrafo único. As dúvidas que forem levantadas em cada turma serão decididas por 
maioria de votos dos membros da Junta. 

ArL 161. Cada partido poderá credenciar perante as Juntas até 3 (três) fiscais, que se reve
zem na fiscalização dos trabalhos. 

§ 1- Em caso de divisão da Junta em turmas, cada partido poderá credenciar até 3 (três) 
fiscais para cada turma. 

§ 2- Não será permitida, na Junta ou turma, a atuação de mais de 1 (um) fiscal de cada 
partido. 

Art. 162. Cada partido poderá credenciar mais de 1 (um) delegado perante a Junta, mas no 
decorrer da apuração só funcionará 1 (um) de cada vez. 

Art. 163. Iniciada a apuração da uma, não será a mesma interrompida, devendo ser concluída. 
Parágrafo único. Em caso de interrupção por motivo de força maior, as cédulas e as folhas 

de apuração serão recolhidas à uma e esta fechada e lacrada, o que constará da ata. 
Art. 164. É vedado às Juntas Eleitorais a divulgação, por qualquer meio, de expressões, 

frases ou desenhos estranhos ao pleito, ^x)stos ou contidos nas cédulas. 
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§ 1- Aos membros, escrutinadores e auxiliá-es das Juntas que infringirem o disposto neste 
artigo será aplicada a multa de 1 (um) a 2 (dois) salários mínimos vigentes na Zona Eleitoral, 
cobrados através de executivo fiscal ou da inutilização de selos federais no processo em que fôr 
arbitrada a multa 

§ 2- Será considerada dívida líquida e ceda, para efeito de cobrança, a que fôr arbitrada 
pelo Tribunal Regional e inscrita em livro próprio na Secretaria desse órgão. 

SEÇÃOn 
Da Abertura da Uma 

Art. 165. Antes de abrir cada uma a Junta verificará: 
I - se há indício de violação da uma; , 
II - se a mesa receptora se constituiu legalmente; 
in - se as folhas individuais de votação e as folhas modelo 2 (dois) são autênticas; 
iV - se a eleição se realÍ2X)u no dia, tíora e local designados e se a votação não foi encerra

da antes das 17 (dezessete) horas; 
V - se foram infringidas as condições que resguardam o sigilo do voto; 
VI - se a seção eleitoral foi localizada com infração ao disposto nos §§ 4- e 5-,do art. 

135; 
Vn - se foi recusada, sem fundamento legal, a fiscalização de partidos aos atos eleitorais; 
Vni - se votou eleitor excluído do alistamento, sem ser o seu voto tomado em separado; 
IX - se votou eleitor de outra seção, a não ser nos casos expressamente admitidos; 
X - se houve demora na entrega da uma e dos documentos conforme determina o n- VI, 

do art. 154. 
§ 1- Se houver indício de violação da uma, proceder-se-á da seguinte forma: 
I - antes da furacão, o presidente da Junta indicará pessoa idónea para servir como perito 

e examinar a uma com assistência do representante do Ministério Público; 
II - se o perito concluir pela existência de violação e o seu parecer fôr aceito pela Junta, o 

presidente desta comunicará a ocorrência ao Tribunal Regional, para as providências de lei; 
i n - se o perito e o representante do Ministério Público concluírem pela inexistência de 

violação, far-se-á a apuração; 
IV - se apenas o representante do Ministério Público entender que a urna foi violada, a 

Junta decidirá, podendo aquele, se a decisão nãb fôr unânime, recorrer imediatamente para o 
Tribunal Regional; 

V - não poderão servir de peritos os referidos no art. 36, § 3- n^ I a FV. 
§ 2- As impugnações fundadas em violação da uma somente poderão ser apresentadas até 

a abertura desta 
§ 3- Verificado qualquer dos casos dos n^ H, Hl, IV e V do artigo, a Junta anulará a vota

ção, fará a apuração dos votos em separado e recorrerá de ofício para o Tribunal Regional. 
§ 4- Nos casos dos números VI, Vn, Vni, IX e X, a Junta decidirá se a votação é válida, 

procedendo à apuração definitiva em caso afirmativo, ou na forma do parágrafo anterior, se re
solver pela nulidade da votação. 

§ 5^ A junta deixará de apurar os votos de uma que não estiver acompanhada dos docu
mentos legais e lavrará termo relativo ao fato, remetendo-a, com cópia da sua decisão, ao Tribu
nal Regional. 

Art. 166. Aberta a uma e o invólucro que contém os votos dos eleitores estranhos à seção, 
a Junta verificará se o número de cédulas oficiais corresponde ao de votantes. 
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§ 1- A incoincidência entre o número de votantes e o de cédulas oficiais encontradas na 
uma e no invólucrqjião coi^tuirá motivo de nulidade da votação, desde que não resulte de 
fraude comprovada. 

§ 2- Se a Junta entender que a incoincidência resulta de fraude, anulará a votação, fará a 
apuração em separado e recorrerá de ofício para o Tribunal Regional. 

Art. 167. Resolvida a íçuração da uma, deverá a Junta inicialrriente: 
I - examinar as sobrecartas brancas contidas no invólucro, verificando se os eleitores po

diam votar na seção e anular os votos que foram admitidos em desacordo com o disposto no ar
tigo 145; 

II - misturar as cédulas oficiais contidas no invólucro com as demais constantes da uma; 
m - examinar as sobrecartas brancas contidas na uma, dos eleitores da própria seção e 

que votaram em separado, anulando os votos referentes aos que não podiam votar; 
rV - misturar as cédulas oficiais dos que podiam votar com as demais existentes na uma. 
ArL 168. As questões relativas à existência de rasuras, emendas e entrelinhas nas folhas 

de votação e na ata da eleição, somente poderão ser suscitadas na fase correspondente à abertura 
das umas. 

SEÇÃO in 
Das Impugnações e dos Recursos 

ArL 169. A medida que os votos forem sendo apurados, poderão os fiscais e delegados de 
partido, assim como os candidatos, apresentar impugnações que serão decididas de plano pela 
Junta. 

§ 1- As Juntas decidirão por maioria de votos as impugnações. 
§ 2- De suas decisões cabe recurso imediato, interposto verbalmente ou por escrito, que 

deverá ser fundamentado no prazo de 48 (quarenta e oito) horas para que tenha seguimento. 
§ 3- O recurso, quando ocorrerem eleições sirnultâneas, indicará expressamente a eleição 

a que se refere. 
§ 42 Os recursos serão instruídos de ofício, com certidão da decisão recorrida e do trecho 

da ata pertinente à impugnação; se interpostos verbalmente constará, também, da certidão o tre
cho correspondente da ata. 

ArL 170. As impugnações quanto à identidade dó eleitor, apresentadas no ato da votação, 
serão resolvidas pelo confronto da assinatura tomada no verso da folha individual de votação 
com a existente no anverso; se o eleitor votou em separado no caso de omissão da folha indivi
dual na respectiva pasta, confrontando-se a assinatura da folha modelo 2 (dois) com a do título 
eleitoral. 

ArL 171. Não será admitido recurso contra a apuração se não tiver havido impugnação pe
rante a Junta, no ato da apuração, contra as nulidades arguidas. 

ArL 172. Sempre que houver recurso fundado em contagem errónea de votos, vícios de 
cédulas ou de sobrecartas para votos em separado, deverão as cédulas ser conservadas em invó
lucro lacrado, que acompanhará o recurso. 

SEÇÃO IV 
Da Contagem dos Votos 

ArL 173. Resolvidas as impugnações a Junta passará a apurar os votos. 
ArL 174. As cédulas oficiais, à medida em que forem sendo abertas, serão examinadas e 

lidas em voz alta por um dos componentes da Junta. 
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Parágrafo único. As questões relativas àsj cédulas somente poderão ser suscitadas nessa 
oportunidade. 

Art 175. Serão nulas as cédulas: 
I - que não corresponderem ao modelo ofiUal; 
II - que não estiverem devidamente autenticadas; 
n i - que contiverem expressões, frases ou [sinais que possam identificar o voto. 
§ 12 Serão nulos os votos, em cada eleição! majoritária: 
I - quando forem assinalados os nomes de dois ou mais candidatos para o mesmo cargo; 
II - quando a assinalação estiver colocada fora do quadrilátero próprio, desde que torne 

duvidosa a manifestação da vontade do eleitor. 
§ 1- Serão nulos os votos, para Câmara dois Deputados e Assembleia Legislativa, se o elei

tor indicar candidatos a deputado federal e estadual de partidos diferentes. 
§ 1- Serão nulos os votos, em cada eleição pelo sistema proporcional: 

I - quando o candidato não fôr indicado, através do nome ou do número, com clareza sufi
ciente para distingui-lo de outro candidato ao mesmo cargo, mas de outro partido, e o eleitor não 
indicar a legenda; 

II - se o eleitor escrever o nome de mais de um candidato ao mesmo cargo, pertencentes a 
partidos diversos, ou, indicando apenas os números, o fizer também de candidatos de partidos 
diferentes; i . 

n i - se o eleitor, não manifestando preferência por candidato, ou o fazendo de modo que 
não se possa identificar o de sua preferência, escrever duas ou mais legendas diferentes no espa
ço relativo à mesma eleição. , I 

§ 4° Serão nulos, para todos os efeitos, oS votos dados a candidatos inelegíveis ou não re
gistrados. 

Art. 176. Contar-se-á o voto apenas para a legenda, nas eleições pelo sistema proporcional: 
I - se o eleitor escrever apenas a sigla partidária, não indicando o candidato de sua prefe

rência; , . 
II - se o eleitor escrever o nome de mais de um candidato do mesmo partido; 
in - se o eleitor, escrevendo apenas os números, indicar mais de um candidato do mesmo 

partido; '' • < 
IV - se o eleitor não indicar o candidato através do nome ou do número com clareza sufi

ciente para distingui-lo de outro candidato do mesmo partido; 
V - se o eleitor, indicando a legenda, escrever o nome ou o número de candidato de outro 

partido. 
Art. 177. Na contagem dos votos para as eleições realizadas pelo sistema proporcional ob-

servar-se-ão, ainda, as seguintes normas: 
I - a inversão, omissão ou erro de grafia do nome ou prenome não invalidará o voto desde 

que seja possível a identificação do candidato; í 
II - se o eleitor escrever o nome de um candidato e o número correspondente a outro da 

mesma legenda ou não, contar-se-á o voto para o candidato cujo nome foi escrito bem como 
para a legenda a que pertença, salvo se ocorrer a hipótese prevista no n- V do artigo anterior; 

III - se o eleitor escrever o nome ou número de um candidato a deputado federal na parte 
da cédula referente a deputado estadual ou vicei-versa, o voto será contado para o candidato cujo 
nome ou número foi escrito; 

rV - se o eleitor escrever o nome ou o número de candidatos em espaço da cédula que não 
j 

43 



seja o correspondente ao cargo para o qual o candidato foi registrado, será o voto computado 
para o candidato e respectiva legenda, conforme o registro. 

Art. 178. O voto dado ao candidato a Presidente da República entender-se-á dado também 
ao candidato a vice-presidente, assim como o dado aos candidatos a governador, senador, depu
tado federal nos territórios, prefeito e juiz de paz entender-se-á dado ao respectivo vice ou su
plente. 

Art. 179. Concluída a contagem dos votos a Junta ou turma deverá: 
I - transcrever nos mapas referentes à uma a votação apurada; 
n - expedir boletim contendo o resultado da respectiva seção, no qual serão consignados 

o número de votantes, a votação individual de cada candidato, os votos de cada legenda partidá
ria, os votos nulos e os em branco, bem como recursos, se houver. 

§ 1- Os m^as, em todas as suas folhas, e os boletins de apuração, serão assinados pelo 
presidente e membros da Junta e pelos fiscais de partido que o desejarem, 

§ 22 O boletim a que se refere este artigo obedecerá a modelo aprovado pelo Tribunal Su
perior Eleitoral, podendo porém, na sua falta, ser substituído por qualquer outro expedido por 
Tribunal Regional ou pela própria Junta Eleitoral. 

§ 3- Um dos exemplares do boletim de apuração será imediatamente afixado na sede da 
Junta, em local que possa ser copiado por qualquer pessoa. 

§ 42 Cópia autenticada do boletim de apuração será entregue a cada partido, por intermé
dio do delegado ou fiscal presente, mediante recibo. 

§ 52 O boletim de apuração ou sua cópia autenticada com a assinatura do juiz e pelo me
nos de um dos membros da Junta, fará prova do resultado curado, podendo ser ^resentado ao 
Tribunal Regional, nas eleições federais e estaduais, sempre que o número de votos constantes 
dos mapas recebidos pela Comissão Apuradora não coincidir com os nele consignados. 

§ 62 O partido ou candidato poderá apresentar boletim na oportunidade concedida pelo art. 
200, quando terá vista do relatório da Comissão Apuradora, ou antes, se durante os trabalhos da 
Conrissão tiver conhecimento da incoincidência de qualquer resultado. 

§ 72 Apresentado o boletim, será aberta vista aos demais partidos, pelo prazo de 2 (dois) 
dias, os quais somente poderão contestar o erro indicado com a apresentação de boletim da mes
ma uma, revestido das mesmas formalidades. 

§ 82 Se o boletim apresentado na contestação consignar outro resultado, coincidente ou 
não com o que figurar no m^a enviado pela Junta, a uma será requisitada e recontada pelo pró
prio Tribunal Regional, em sessão. 

§ 92 A não-expedição do boletim imediatamente após a apuração de cada uma e antes de 
se passar à subsequente, sob, qualquer pretexto, constitui o crime previsto no art. 313. 

Art. 180. O disposto no artigo anterior e em todos os seus parágrafos aplica-se às eleições 
municipais, observadas somente as seguintes alterações: 

I - o boletim de apuração poderá ser apresentado à Junta até 3 (três) dias depois de totali
zados os resultados, devendo os partidos ser cientificados, através de seus delegados, da data em 
que começará a correr esse prazo; 

II - apresentado o boletim será o disposto nos §§ 72 e 82 do artigo anterior, devendo a re
contagem ser procedida pela própria Junta. 

" Art. 181. Salvo nos casos mencionados nos artigos anteriores, a recontagem de votos só 
poderá ser deferida pelos Tribunais Regionais, em recurso interposto imediatamente após a apu
ração de cada uma. ' ' ' 
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Parágrafo único. Em nenhuma outra hipótese poderá a Junta determinar a reabertura de ur
nas já apuradas para recontagem de votos. 

Art 182. Os títulos dos eleitores estranhos à seção serão separados, para remessa, depois 
de terminados os trabalhos da Junta, ao juiz eleitoral da zona neles mencionadas, a fim de que 
seja anotado na folha individual de votação o voto dado em outra seção. 

Parágrafo único. Se, ao ser feita a anotação, no confronto do título com a folha indivi
dual, se verificar incoincidência ou outro indício de fraude, serão autuados tais documentos 
e o juiz determinará as providências necessárias para apuração do fato e consequentes medi
das legais. i 

Art. 183. Concluída a furacão, e antes de se passar à subsequente, as cédulas serão reco
lhidas à uma, sendo esta fechada e lacrada, não podendo ser reaberta senão depois de transitada 
em julgado a diplomação, salvo nos casos de reccintagem de votos. 

Parágrafo único. O descumprimento do disposto no presente artigo, sob qualquer pretexto, 
constitui o crime eleitoral previsto no art. 314. | 

Art 184. Terminada a apuração, a Junta remeterá ao Tribunal Regional todos os papéis 
eleitorais referentes às eleições estaduais ou federais, acompanhados dos documentos referentes 
à apuração, juntamente com a ata geral dos seus trabalhos, na qual serão consignadas as votações 
apuradas para cada legenda e candidato e os votos não apurados com a declaração dos motivos 
por que o não foram. 

Parágrafo único. Essa remessa será feita em invólucros fechado, lacrado e rubricado pelos 
membros da Junta, delegados e fiscais de partido, por via postal ou sob protocolo, conforme fôr 
mais rápida e segura a chegada ao destino. 

Art 185. Transitada em julgado a diplomação referente a todas as eleições que tiverem 
sido realizadas simultaneamente, as cédulas serão retiradas das umas e imediatamente incinera
das, na presença do juiz eleitoral e em ato público, não sendo permitido a qualquer pessoa, in
clusive o próprio juiz examiná-las. 

ArL 186. Com relação às eleições municipais e distritais, uma vez terminada a apuração 
de todas as umas, a Junta resolverá as dúvidas nao decididas, verificará o total dos votos apura
dos, inclusive os votos em branco, determinará O quociente eleitoral e os quocientes partidários 
e proclamará os candidatos eleitos. 

§ 1- O presidente da Junta fará lavrar, por um dos secretários, a ata geral concernente às 
eleições referidas neste artigo, da qual constará o seguinte: 

I - as seções apuradas e o número de votos apurados em cada uma; 
II - as seções anuladas, os motivos por que foram e o número de votos não apurados; 
ni - as seções onde não houver eleição e os motivos; 
FV - as impugnações feitas, a solução queilhes foi dada e os recursos interpostos; 
V - a votação de cada legenda na eleição para vereador; 
VI - o quociente eleitoral e os quocientes partidários; 
Vn - a votação dos candidatos a vereador, incluídos em cada lista registrada, na ordem da 

votação recebida; < 
Vni - a votação dos candidatos a prefeito,! vice-prefeito e a juiz de paz, na ordem da vota

ção recebida. 
§ 2° Cópia da ata geral da eleição municipal, devidamente autenticada pelo juiz, será en

viada ao Tribunal Regional e ao Tribunal Superior Eleitoral. 
Art. 187. Verificando a Junta Apuradora que os votos das seções anuladas e daquelas 

cujos eleitores foram inpedidos de votar, poderão alterar à representação de candidato eleito 
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pelo princípio majoritário, nas eleições municipais, fará imediatacomunicaçãodo fato ao Tribu
nal Regional, que marcará, se fôr o caso, dia para a renovação da votação naquelas seções, 

§ l- Nas eleições suplementares municipais observar-se-á, no que couber, o disposto no 
art.201. 

§ 2- Essas eleições serão realizadas perante novas mesas receptoras, nomeadas pelo juiz 
eleitoral, e apuradas pela própria Junta que, considerando os anteriores e os novos resultados, 
confirmará ou invalidará os diplomas que houver expedido. 

§ 3- Havendo renovação de eleições para os cargos de prefeito e vice-prefeito, os diplo
mas somente serão expedidos depois de qjuradas as eleições suplementares. 

§ 4- Nas eleições suplementares, quando se referirem a mandatos de representação propor
cional, a votação e apuração far-se-ão exclusivamente para as legendas registradas. 

' SEÇÃO V 
Da Contagem dos Votos pda Mesa Receptora 

Art. 188. O Tribunal Superior Eleitoral poderá autorizar a contagem de votos pelas mesas 
receptoras, nos Estados em que o Tribunal Regional indicar as zonas ou seções em que esse sis
tema deva ser adotado. 

Art. 189. Os mesarios das seções em que fôr efetuada a contagem dos votos serão nomea
dos escrutinadores da junta. 

Art. 190. Não será efetuada a contagem dos votos pela mesa se esta não se julgar suficien
temente garantida, ou se qualquer eleitor houver votado sob impugnação, devendo a mesa, em 
um ou outro caso, proceder na forma determinada para as demais, das zonas em que a contagem 
não foi autorizada. 

Art. 191. Terminada a votação, o presidente da mesa tomará as providências mencionadas 
nas alíneas II., El, IV e V do art. 154. 

Art. 192. Lavrada e assinada ata, o presidente da mesa, na presença dos demais membros, 
fiscais e delegados do partido, abrirá a uma e o invólucro e verificará se o número de cédulas 
oficiais coincide com o de votantes. 

§ 1- Se não houver coincidência entre o número de votantes e o de cédulas oficiais encon
tradas na uma e no invólucro a mesa receptora não fará a contagem dos votos. 

§ 2- Ocorrendo a hipótese prevista no parágrafo anterior, o presidente da mesa determina
rá que as cédulas e as sobrecartas sejam novamente recolhidas à unia e ao invólucro, os quais 
serão fechados e lacrados, procedendo, em seguida, na foima recomendada pela aUneas VI, VQ 
e Vni do art 54. • • 

Art. 193. Havendo coincidência entre o número de cédulas e o de votantes deverá a mesa, 
inicialmente, misturar as cédulas contidas nas sobrecartas brancas, da uma e do invólucro, com 
as demais. 

§ 1- Em seguida proceder-se-á à abertura das cédulas e contagem dos votos, observando-
se o disposto nos arts. 169 e seguintes, no que couber. 

§ 2- Terminada a contagem dos votos será lavrada ata resumida, de acordo com modelo 
aprovado pelo Tribunal Superior e da qual constarão apenas as impugnações acaso apresentadas, 
figurando os resultados no boletim que se incorporará à ata, e do qual dará cópia aos fiscais dos 
partidos. ; 

Art. 194. Após a lavratura da ata, que deverá ser assinada pelos membros da mesa e fiscais e 
delegados de partidos, as cédulas e as sobrecartas serão recolhidas à uma sendo esta fechada, lacrada 
e entregue ao juiz eleitoral pelo presidente da mesa ou por um dos mesarios, mediante recibo. 
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§ 12 o juiz eleitoral poderá, havendo possibilidade, designar funcionários para recolher as 
umas e demais documentos nos próprios locais da votação ou instalar postos e locais diversos 
para o seu recebimento. 

§ 2- Os fiscais e delegados de partido podem vigiar e acompanhar a urna desde o momen
to da eleição, durante a permanência nos postos arrecadadores e até a entrega à'Junta. 

Art. 195. Recebida a uma e documentos, a[Junta deverá: 
I - examinar a sua regularidade, inclusive quanto ao funcionamento normal da seção; 
II - rever o boletim de contagem dé votos da mesa receptora, a fim de.verificar se está 

aritmèticamente certo, fazendo dele constar que, conferido, nenhum erro foi encontrado; 
EQ - abrir a uma e conferir os votos sempre que a contagem da mesa receptora não permi

tir o fechamento dos resultados; i 
rv - proceder à apuração se da ata da eleição constar impugnação de fiscal, delegado, can

didato ou membro da própria mesa em relação aO resultado de contagem dos votos; 
V - resolver todas as impugnações constaiites da ata da eleição; 
VI - praticar todos os atos previstos na competência das Juntas Eleitorais. 
Art. 196. De acordo com as instmções recebidas a Junta Apuradora poderá reunir os 

membros das mesas receptoras e demais componentes da Junta em local amplo e adequado no 
dia seguinte ao da eleição, em horário previamente fixado, e a proceder á apuração na forma es
tabelecida nos arts. 159 e seguintes, de uma só vez ou em duas ou mais etapas. 

Parágrafo único. Nesse caso cada partido poderá credenciar um fiscal para acompanhar a 
apuração de cada uma, realizando-se esta sob a supervisão do juiz e dos demais membros da 
Junta, aos quais caberá decidir, em cada caso, as impugnações e demais incidentes verificados 
durante os trabalhos. 

CAPITULO ra 
Da Apuração nos Tribunais Regionais 

Art. 197. Na apuração, compete ao Tribunal Regional. , 
I - resolver as dúvidas não decididas e os recursos inteipostos sobre as eleições federais e 

estaduais e apurar as votações que haja validado em grau de recurso; 
n - verificar o total dos votos apurados entre os quais se incluem os em branco; 
HL - determinar os quocientes, eleitorais e partidário, bem como a distribuição das sobras; 
rv - proclamar os eleitos e expedir os respectivos diplomas; 
V - fazer a apuração parcial das eleições para Presidente e Vice-presidente da República. 
Art. 198. A apuração pelo Tribunal Regional começará no dia seguinte ao em que receber 

os primeiros resultados parciais das Juntas e prosseguirá sem intermpção, inclusive nos sábados, 
domingos e feriados, de acordo com o horário previamente publicado, devendo terminar 30 
(trinta) dias depois da eleição. , 

Parágrafo único .Ocorrendo motivos releVantes expostos com a necessária antecedência, o 
Tribunal Superior poderá conceder prorrogação desse prazo. 

Art 199. Antes de iniciar a apuração o Tribunal Regional constituirá com 3 (três) de seus 
membros, presidida por um destes, uma Comissão Apuradora. 

§ 1 - 0 Presidente da Comissão designará um funcionário do Tribunal para servir de secre
tário e para auxiliarem os seus trabalhos, tantos outros quantos julgar necessários. 

§ 2- De cada sessão da Comissão Apuradora será lavrada ata resumida. 
§ 3- A Comissão Apuradora fará publicada no órgão oficial, diariamente, um boletim com 

a indicação dos trabalhos realizados e do número de votos atribuídos a cada candidato. '-
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§ 42 Os trabalhos da Comissão Apuradora poderão ser acompanhados por delegados dos 
partidos interessados, sem que, entretanto, neles intervenham com protestos, innpugnações ou 
recursos. 

§ 5- Ao final dos trabalhos, a Comissão Apuradora apresentará ao Tribunal Regional os 
mapas gerais da apuração e um relatório, que mencione: 

I - o número de votos válidos e anulados em cada Junta Eleitoral, relativos a cada eleição; 
II - as seções apuradas e os votos nulos e anulados de cada uma;, 
in - as seções anuladas, os motivos por que o foram e o número de votos anulados ou não 

apurados; 
rV - as seções onde não houve eleição e os motivos; 
V - as impugnações apresentadas às Juntas e como foram resolvidas por elas, assim como 

os recursos que tenham sido interpostos; 
VI - a votação de cada partido; 
Vn - a votação de cada candidato; 
Vin - o quociente eleitoral; 
IX - os quocientes partidários; 
X - a distribuição das sobras. 
Art. 200. O relatório a que se refere o artigo anterior ficará na Secretaria do Tribunal, pelo 

prazo de 3 (três) dias, para exame dos partidos e candidatos interessados, que poderão examinar 
também os documentos em que êle se baseou. 

Parágrafo único. Terminado o prazo supra, os partidos poderão apresentar as suas recla
mações, dentro de 2 (dois)dias, sendo estas submetidas a parecer da Comissão Apuradora que, 
no prazo de 3 (três) dias, apresentará aditamento ao relatório com a proposta das modificações 
que julgar procedentes, ou com a justificação da improcedência das arguições. 

Art. 201. De posse do relatório referido no artigo anterior, reunir-se-á o Tribunal, no dia 
seguinte, para o conhecimento do total dos votos apurados, e, em seguida, se verificar que os 
votos das seções anuladas e daquelas cujos eleitores foram impedidos de votar, poderão alterar a 
representação de qualquer partido ou classificação de candidato eleito pelo princípio majoritá
rio, ordenará a realização de novas eleições. 

Parágrafo único. As novas eleições obedecerão às seguintes normas: 
I - o Presidente do Tribunal fixará, imediatamente, a data, para que se realizem dentro de 

15 (quinze) dias, no mínimo, e de 30 (trinta), dias no máximo, a contar do despacho que a fixar, 
desde que não tenha havido recurso contra a anulação das seções; 

II - somente serão admitidos a votar os eleitores da seção, que hajam comparecido à elei
ção anulada, e os de outras seções que ali houverem votados; 

in - nos casos de coação que haja impedido o comparecimento dos eleitores às urnas, no 
de encerramento da votação antes da hora legal, e quando a votação tiver sido realizada em dia , 
hora e lugar diferentes dos designados, poderão votar todos os eleitores da seção e somente es
tes; 

IV - nas zonas onde apenas uma seção fôr anulada, o juiz eleitoral respectivo presidirá a 
mesa receptora; se houver mais de uma seção anulada, o presidente do Tribunal Regional desig
nará os juizes presidentes das respectivas mesas receptoras; 

V - as eleições realizar-se-ão nos mesmos locais anteriormente designados, servindo os 
mesários e secretários que pelo juiz forem nomeados, com a antecedência de pelo menos, cinco 
dias, salvo se anulação fôr decretada por infração dos §§ 4^ e 5^ do art. 135; 

VI - as eleições assim realizadas serão apuradas pelo Tribunal Regional. 
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Art. 202. Da reunião do Tribunal Regional será lavrada ata geral, assinadas pelos seus 
membros e da qual constarão: 1 

I - as seções apuradas e o número de votos apurados em cada uma; 

II - as seções anuladas, as razões por que o [foram e o número de votos não apurados; 
" m - as seções onde não tenha havido eleição e os motivos; 

rv - as impugnações apresentadas às juntas eleitorais e como foram resolvidas; 

V - as seções em que se vai realizar ou renovar a eleição; 
VI - a votação obtida pelos partidos; r t • ; 

Vn - o quociente eleitoral e o partidário; ' 

Vin - os nomes dos votados na ordem decrescente dos votos; 
DC - os nomes dos eleitos; ̂  

X - os nomes dos suplentes, na ordem em que devem substituir ou suceder. 

§ l- Na mesma seção o Tribunal Regional proclamará os eleitos e os respectivos suplentes 
e marcará a data para a expedição solene dos diplomas em sessão pública, salvo quanto a gover
nador e vice-governador, se ocorrer a hipótese prevista na Emenda Constitucional n.̂  13. 

§ 22 O vice-governador e o suplente de senador, considerar-se-ão eleitos em virtude da 
eleição do governador e do senador com os quaisjse candidatarem. 

§ 3- Os candidatos a governador e vice-gdvemador somente serão diplomados depois de 
realizadas as eleições suplementares referentes a esses cargos. 

§ 4- Um traslado da ata da sessão autenticado com assjnatura de todos os membros do Tri
bunal que assinaram a ata original, será remetida ao Presidente do Tribunal Superior. 

§ 5^ O Tribunal Regional comunicará o resultado da eleição ao Senado Federal, Câmara 
dos Deputados e Assembleia Legislativa ' 

Art. 203. Sempre que forem realizadas eleições de âmbito estadual juntamente com elei
ções para presidente e vice-presidente da República, o Tribunal Regional desdobrará os seus tra
balhos de apuração, fazendo tanto para aquelas como para esta, uma ata geral. 

§ 1- A Comissão Aparadora deverá, também, apresentar relatórios,.distintos, um dos quais 
referente apenas às eleições presidenciais. j 

§ 2- Concluídos os trabalhos da apuração o Tribunal Regional remeterá ao Tribunal Supe
rior os resultados parciais das eleições para presidente e vice-presidente da República, acompa
nhados de todos os papéis que lhe digam respeitei. 

Art. 204. O Tribunal Regional julgando conveniente, poderá determinar que a totalização 
dos resultados de cada urna seja realizada pela própria Comissão Apuradora. 

Parágrafo único. Ocorrendo essa hipótese serão observadas as seguintes regras: 
, I - a decisão do Tribunal será comunicada, até 30 (trinta) dias antes da eleição aos juízes 

eleitorais, aos diretórios dos partidos e ao Tribunal Superior; 
II - iniciada a apuração os juízes eleitorais remeterão ao Tribunal Regional, diariamente, 

sob registrcf postal ou por portador, os mapas de todas as umas apuradas no dia; 
III - Os m^as serão acompanhados de ofício sucinto, que esclareça apenas a que seção 

correspondem e quantas ainda faltam para completar e apuração da zona; 

IV - havendo sido interposto recurso em relação a urna correspondente aos mapas envia
dos, o juiz fará contar do ofício, em seguida à indicação da seção, entre parênteses, apenas esse 
esclarecimento - "houve recurso"; 

V - a ata final da junta não mencionara no seu texto, a votação obtida pelos partidos e 
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candidatos, a qual ficará constando dos boletins de apuração do juízo, que dela ficarão fazendo 
parte integrante; 

VI - cópia autenticada da ata, assinada por todos os que asinaram o original, será enviada 
ao Tribunal Regional na forma prevista no art. 184; 

VII - a Comissão Apuradora, à medida que for recebendo os mapas, passará a totalizar os 
votos, aguardando, porém, a chegada da cópia autêntica da ata para encerrar a totalização refe
rente a cada zona; 

Vin - no caso de extravio de mapa o juiz eleitoral providenciará a remessa de 2- via, 
preenchida à vista dos delegados de partidos especialmente convocados para esse fim e pelos re
sultados constantes do boletim de apuração que deverá ficar arquivado no juízo. 

CAPÍTULO IV 
Da Apuração no Tribunal Superior 

ArL 205. O Tribunal Superior fará a apuração geral das eleições para presidente e vice-
presidente da República pelos resultados verificados pelos Tribunais Regionais em cada Estado. 

Art. 206. Antes da realização da eleição o Presidente do Tribunal sorteará, dentre os juí
zes, o relator de cada grupo de Estados, ao qual serão distribuídos todos os recursos e documen
tos da eleição referentes ao respectivo grupo. 

Art. 207. Recebidos os resultados de cada Estado, e julgados os recursos interpostos das 
decisões dos Tribunais Regionais, o relator terá o prazo de 5 (cinco) dias para apresentar seu re
latório, com as conclusões seguintes: 

I - os totais dos votos válidos e nulos dos Estados; 
II - os votos apurados pelo Tribunal Regional que devem ser anulados; 
in - os votos anulados pelo Tribunal Regional que devem ser computados como válidos; 
rv - a votação de cada candidato; 
V - o resumo das decisões do Tribunal Regional sobre as dúvidas e impugnações, bem 

como dos recursos que hajam sido interpostos para o Tribunal Superior, com as respectivas de
cisões e indicação das implicações sobre os resultado. 

Art. 208. O relatório referente a cada Estado ficará na Secretaria do Tribunal, pelo prazo 
de dois dias, para exame dos partidos e candidatos interessados, que poderão examinar também 
os documentos em que êle se baseou, e apresentar alegações ou documentos sobre relatório, no 
prazo de 2 (dois) dias. 

Parágrafo único. Findo esse prazo serão os autos conclusos ao relator, que dentro em 2 
(dois) dias, os apresentará a julgamento, que será previamente anunciado. 

Art. 209. Na sessão designada será o feito chamado a julgamento de preferência a qual
quer outro processo. 

§ 1- Se o relatório tiver sido impugnado, os partidos interessados poderão, no prazo de 15 
(quinze) minutos, sustentar oralmente as suas conclusões. 

§ 2- Se do julgamento resultarem alterações na apuração efetuada pelo Tribunal Regional, 
o acórdão determinará que a Secretaria, dentro em 5 (cinco) dias, levante as folhas de apuração 
parcial das seções cujos resultados tiverem sido alterados, bem como o m ^ a geral da respectiva 
circunscrição, de acordo com as alterações decorrentes do julgado, devendo o mapa, após o vis
to do relatório, ser publicado na Secretaria. 

§ 3- A esse mapa admitir-se-á, dentro em 48 (quarenta e oito) horas de sua publicação, im
pugnação fundada em erro de conta ou de cálculo, decorrente da própria sentença. 

ArL 210. Os mapas gerais de todas as circunscrições com as impugnações, se houver, e a 
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folha dè apuração final levantada pela Secretaria,! serão autuados e distribuídos a um relator ge
ral designado pelo Presidente. 

Parágrafo único. Recebidos os autos, após a audiência do Procurador Geral, o relator, den
tro de 48 (quarenta oito) horas, resolverá as impuganações relativas aos erros de conta ou de 
cálculo, mandando fazer as corrreções, se fôr o caso, e apresentará, a seguir, o relatório final 
com os nomes dos candidatos que deverão ser proclamados eleitos e os demais candidatos, na 
ordem decrescente das votações. ' 

Art. 211. Aprovada em sessão especial a apuração geral, o Presidente anunciará a votação 
dos candidatos, proclamando a seguir eleito presidente da República o candidato, mais votado 
que tiver obtido maioria absoluta de votos, excluídos, para a furacão desta, os em branco e os 
nulos. 

§ 1 - 0 vice-presidente considerar-se-á eleito em virtude da eleição do presidente com o 
qual se candidatar. 

§ 2- Na mesma sessão o Presidente do Tribunal Superior designará a data para a expedi
ção solene dos diplomas em sessão pública. 

Art. 212. Verificando que os votos das seções anuladas e daquelas cujos eleitores foram 
impedidos de votar, em todo o país, poderão alterar a classificação de candidato, ordenará o Tri-
buanal Superior a realização de novas eleições. 

§ 1- Essas eleições serão marcadas desde logo pelo Presidente do Tribunal Superior e te
rão lugar no primeiro domingo ou feriado que ociarrer após o 15- (décimo quinto) dia a contar da 
data do despacho, devendo ser observado o disposto nos números II a VI do parágrafo único do 
art. 201. 

§ 2- Os candidatos a presidente e vice-presidente da República somente serão diplomados 
depois de realizadas as eleições suplementares referentes a esses cargos. 

Art. 213. Não se verificando a maioria absoluta, o Congresso Nacional, dentro de quinze 
dias após haver recebido a respectiva comunicação do Presidente do Tribunal Superior Eleitoral, 
reunir-se-á em sessão pública para se manifestar sobre o candidato mais votado, que será consi
derado eleito se, em escrutínio secreto, obtiver metade mais um dos votos dos seus membros. 

§ 12 Se não ocorrer a maioria absoluta referida no Caput deste artigo renovar-se-á, até 30 
(trinta) dias depois, a eleição em todo país, à qual concorrerão os dois candidatos mais votados, 
cujos registros estarão automaticamente revalidaídos. 

§ 2- No caso de renúncia ou morte, concorrerá à eleição prevista no parágrafo anterior o 
substituto registrado pelo mesmo partido político ou coligação partidária. 

Art. 214. O presidente e o vice-presidentè da República tomarão posse a 15 (quinze) de 
março, em sessão do Congresso Nacional. 

Parágrafo único. No caso do § 1- do artigo anterior, a posse realizar-se-á dentro de 15 
(quinze) dias a contar da proclamação do resultado da segunda eleição, expirando, porém, o 
mandato a 15 (quinze) de março dó quarto ano. 

CAPÍTJLJLOV 
Dos Diplomas 

Art. 215. Os candidatos, eleitos, assim como os suplentes, receberão diploma assinado pelo 
Presidente do Tribunal Superior, do Tribunal Regional ou da Junta Eleitoral, conforme o caso. 

Parágrafo único. Do diploma deverá constar o nome do candidato, a indicação da legenda 
sob a qual concorreu, o cargo para o qual foi eleito ou a sua classificação como suplente, e, fa
cultativamente, outros dados a critério do juiz ou do Tribunal. 
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ArL 216. Enquanto o Tribunal Superior não decidir o recurso inteiposto contra a expedi
ção do diploma, poderá o diplomado exercer o mandato em toda a sua plenitude. 

Art 217. Apuradas as eleições suplementares o juiz ou o Tribunal reverá a apuração ante
rior, confirmando ou invalidando os diplomas que houver expedido. 

Parágrafo único. No caso de provimento, após a diplomação, de recurso contra o registro 
de candidato ou de recurso parcial, será também revista a apuração anterior para confirmação ou 
invalidação de diplomas, observado o disposto no § 3̂  do art. 261. 

Art. 218. O presidente de Junta ou de Tribunal que diplomar militar candidato a cargo ele-
tivo, comunicará imediatamente a diplomação à autoridade a que o mesmo estiver subordinado, 
para os fins do art. 98. 

CAPÍTULO VI 
Das Nulidades da Votação 

ArL 219. Na aplicação da lei eleitoral o juiz atenderá sempre aos fins e resultados a que 
ela se dirige, abstendo-se de pronunciar nulidades sem demonstração de prejuízo. 

Parágrafo único. A declaração de nulidade não poderá ser requerida pela parte que lhe deu 
causa nem a ela aproveitar. 

Art. 220. É nula a votação: 
I - quando feita perante mesa não nomeada pelo juiz eleitoral, ou constituída com ofensa à 

letra da lei; 
II - quando efetuada em folhas de votação falsas; 
Dl - quando realizada em dia, hora, ou local diferentes do designado ou encerrada antes 

das 17 horas; 
rv - quando preterida formalidade essencial do sigilo dos sufrágios. 
Parágrafo único. A nulidade será pronunciada quando o órgão apurador conhecer do ato 

ou dos seus efeitos e a encontrar provada, não lhe sendo Ucito supri-la, ainda que haja consenso 
das partes. 

ArL 221. É anulável a votação: 
I - quando a seção eleitoral tiver sido localizada com infração do disposto nos §§ 4̂  e 5̂  

doarL 135; 
II - quando houver extravio de documento reputado essencial; , 
in - quando fôr negado ou sofrer restrição o direito de fiscalizar, e o fato constar da ata ou 

de protesto interposto, por escrito, no momento; 
rv - quando votar, sem as cautelas do arL 147, § 2-: 
a) eleitor excluído por sentença não cumprida por ocasião da remessa das folhas indivi

duais de votação à mesa, desde que haja oportuna reclamação de partido; 
b) eleitor de outra seção, salvo a hipótese do arL 145; 
c) alguém com falsa identidade em lugar do eleitor chamado. 
ArL 222. É também anulável a votação, quando viciada de falsidade, fraude, coação, uso 

de meios de que trata o art. 237, ou emprego de processo de propaganda ou contação de sufi-á-
gios vedado por lei. 

§ 12 A prova far-se-á em processo apartado, que o Tribunal Superior regulará, observados 
os seguintes princípios: 

I - é parte legítima para promovê-lo o Ministério Público ou o representante de partido 
que possa ser prejudicado; 

II - a denúncia, instruída com justificação ou documentação idónea, será oferecida ao Tri-
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bunal ou juízo competente para diplomação, e poderá ser rejeitada in limine se manifestamente 
infundada; 

III - feita a citação do partido acusado na pessoa do seu representante ou delegado, terá 
este 48 (quarenta e oito) horas para contestar a aiígiiição, seguindo-se uma instrução sumária por 
5(cinco) dias, e as legações, no prazo de 24 (vinte quatro) horas, com as quais se encerrará pro
visoriamente o processo incidente; 

rv - antes da diplomação o Tribunal ou Junta competente proferirá decisão sobre os pro
cessos, determinando as retificações consequentes às nulidades que pronunciar. 

§ 2- A sentença anulatória de votação poderá, conforme a intensidade do dolo, ou grau de 
culpa, denegar o diploma ao candidato responsável, independentemente dos resultados escoi-
mados das nulidades. 

Art. 223. A nulidade de qualquer ato, não decretada de ofício pela Junta, só poderáser ar
guida quando de sua prática, não mais podendo' ser alegada, salvo se a argiiição se basear em 
motivo superveniente ou de ordem constitucional. 

§ 1- Se a nulidade ocorrer em fase na qual não possa ser alegada, poderá ser arguida na 
primeira oportunidade que para tanto se apresente. 

§ 2- Se se basear em motivo superveniente deverá ser alegada imediatamente, assim que 
se tomar conhecida, podendo as razões do recurso ser aditadas no prazo de 2 (dois) dias. 

§ 3- A nulidade de qualquer ato, baseada em motivo de ordem constitucional, não poderá 
ser conhecida em recurso interposto fora do prazo, numa fase própria, só em outra que se apre
sentar poderá ser arguida. 

Art 224. Se a nulidade atingir a mais de metade dos votos do país nas eleições presiden
ciais, do Estado nas eleições federais e estaduais ou do município nas eleições municipais, jul-
gar-se-ão prejudicadas as demais votações e o Tribunal marcará dia para nova eleição dentro do 
prazo de 20 (vinte) a 40 (quarenta) dias. j 

§ 1- Se o Tribunal Regional, na área de Sua competência, deixar de cumprir o disposto 
neste artigo, o Procurador Regional levará o fato ao conhecimento do Procurador Geral, que 
providenciará junto ao Tribunal Superior para que seja marcada imediatamente nova eleição. 

§ 2r Ocorrendo qualquer dos casos previstos neste capítulo o Ministério Público promove
rá, imediatamente a punição dos culpados. > 

CAPíTijLO v n 
Do Voto no Exterior 

I 
Art. 225. Nas eleições para presidente e vice-presidente da República poderá votar o elei

tor que se encontrar no exterior. 
§ 1- Para esse fim serão organizadas seções eleitorais, nas sedes das Embaixadas e Consu

lados Gerais. , , , 
§ 2- Sendo necessário instalar duas ou mais seções poderár ser utilizado local em que fun-, 

cione serviço do governo brasileiro. . , 
Art. 226. Para que se organize uma seção eleitoral no exterior é necessário que na circuns

crição sob a jurisdição da Missão Diplomática óu do Consulado Geral haja um míniino de 30 
(trinta) eleitores inscritos. 

Parágrafo único. Quando o número de eleitores não atingir o mínimo previsto no parágra
fo anterior, os eleitores poderão votar na mesa receptora mais próxima, desde que localizada no 
mesmo país, de acordo com a comunicação que lhes fôr feita. 

Art. 227. As mesas receptoras serão organizadas pelo Tribuisal Regional do Distrito Fede-
I 
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ral mediante proposta dos chefes de Missão e cônsules gerais, que ficarão investidos, no que fôr 
aplicável, das funções administrativas de juiz eleitoral. 

Parágrafo único. Será aplicável às mesas receptoras o processo de composição e fiscaliza
ção partidária vigente para as que funcionam no território nacional. 

ArL 228. Até 30 (trinta) dias antes da realização da eleição todos os brasileiros eleitores, 
residentes no estrangeiro, comunicarão à sede da Missão Diplomática, ou ao consulado geral, 
eim carta, telegrama ou qualquer outra via, a sua condição de eleitor e sua residência. 

§ 1- Com a relação dessas comunicações e com os dados do registro consular, serão orga
nizadas as folhas de votação, e notificados os eleitores da hora e local da votação. 

§ 1- No dia da eleição só serão admitidos a votar os que constem da folha de votação e os 
passageiros e tripulantes de navios e aviões de guerra e mercantes que, no dia, estejam na sede 
das sessões eleitorais. 

ArL 229. Encerrada a votação, as umas serão enviadas pelos cônsules gerais às sedes das 
Missões Diplomáticas. Estas as remeterão, pela mala diplomática, ao Ministério das Relações 
Exteriores, que delas fará entrega ao Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal, a quem 
competirá a apuração dos votos e julgamento das dúvidas e recursos que hajam sido interpostos. 

Parágrafo único. Todo o serviço de transporte do material eleitoral será feito por via aérea. 
Art 230. Todos os eleitores que votarem no exterior terão os seus títulos apreendidos pela 

mesa receptora 
Parágrafo único. A todo eleitor que votar no exterior será concedido comprovante para a 

comunicação legal ao juiz eleitoral de sua zona. 
ArL 231. Todo aquele que, estando obrigado a votar, não o fizer, fica sujeito, além das pe

nalidades prevista para o eleitor que não vota no território nacional, à proibição de requerer 
qualquer documento perante a repartição diplomática a que estiver subordinado, enquanto não 
se justificar. 

ArL 232. Todo o processo eleitoral realizado no estrangeiro fica diretamente subordinado 
ao Tribunal Regional do Distrito Federal. 

ArL 233. O Tribunal Superior Eleitoral e o Ministério das Relações Exteriores baixarão as 
instruções necessárias e adotarão as medidas adequadas para o voto no exterior. 

PARTE QUINTA 
Disposições Várias 

TÍTULO I 
Das Garantias Eleitorais 

Art. 234. Ninguém poderá impedir ou embaraçar o exercício do sufrágio. 
Art. 235. O juiz eleitoral, ou o presidente da mesa receptora, pode expedir salvo-conduto 

còm a cominação de prisão por desobediência até 5 (cinco) dias, em favor do eleitor que sofre 
violência moral ou física, na sua liberdade de votar, ou pelo fato de haver votado. 

Parágrafo único. A medida será válida para o período compreendido entre 72 (setenta e 
duas) horas antes até 48 (quarenta e oito) horas depois do pleito. 

ArL 236. Nenhuma autoridade poderá, desde 5(cinco) dias antes e até 48 (quarenta e oito) 
horas depois do encerramento da eleição, prender ou deter qualquer eleitor, salvo em flagrante 
delito óu em virtude de sentença criminal condenatória por crime inanfiançável, ou, ainda, por 
desrespeito a salvo-conduto. 

§ l- Os membros das mesas receptoras e os fiscais de partido, durante o exercício de suas 
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funções, não poderão ser detidos ou presos, salvo! o caso de flagrante delito; da mesma garantia 
gozarão os candidatos desde 15 (quinze) dias antes da eleição. 

§ 2- Ocorrendo, qualquer prisão o preso será imediatamente conduzido à presença do juiz 
competente que, se verificar a ilegalidade da detehsão, a relaxará e promoverá a responsabilida
de do coator. 

Art. 237. A interferência do poder económico e o desvio ou abuso do poder de autoridade, 
em desfavor da liberdade do voto, serão coibidos é punidos. 

§ 12 O eleitor é parte legítima para denunciar os culpados e promover-lhes a responsabili
dade, e a nenhum servidor público, inclusive de aiutarquia, de entidade paraestatal e de socieda
de de economia mista, será lícito negar ou retardar ato de ofício tendente a esse fim. 

§ 2- Qualquer eleitor ou partido político poderá se dirigir ao Corregedor Geral ou Regio
nal, relatando fatos e indicando provas, e pedir aliertura de investigação para apurar uso indevi
do do poder económico, desvio ou abuso do poder de autoridade, em benefício de candidato ou 
de partido político. ^ 

§ 3 - 0 Corregedor, verificada a seriedade da denúncia procederá ou mandará proceder a 
investigações, regendo-se estas, no que lhes fôr aplicável, pela Lei n̂  1.579, de 18 de março de 
1952.' f 

Art. 238. É proibida, durante o ato eleitoral, a presença de força pública no edifício em 
que funcionar mesa receptora, ou nas imediações, observado o disposto no art 141. 

Art. 239. Aos partidos políticos é assegurada a prioridade postal durante os 60 (sessenta) 
dias anteriores à realização das eleições, para remessa de material de propaganda de seus candi
datos registrados. 

TÍTULO n 
Da Propaganda Partidária 

Art. 240. A propaganda de candidatos a cargos eletivos somente é permitida após a res
pectiva escolha pela convenção. 

Parágrafo único. E vedada, desde quarenta e oito horas antes até vinte e quatro horas de
pois da eleição, qualquer propaganda política mediante radiodifiisão, televisão, comícios ou reu
niões públicas. 

Art. 241. Toda propaganda eleitoral será realizada sob a responsabilidade dos partidos e 
por eles paga, imputando-se-lhes solidariedade nos excessos praticados pelos seus candidatos e 
adeptos. i 

Art 242. A propaganda, qualquer que seja a sua forma, só poderá ser feita em h'ngua na
cional e não deverá empregar meios publicitários destinados a criar artificialmente, na opinião 
pública, estados mentais, emocionais ou passionais. 

Parágrafo único. Sem prejuízo do processo e das penas cominadas, a Justiça Eleitoral ado-
tará medidas para fazer impedir ou cessar imediatamente a propaganda realizada com infração 
do disposto neste artigo. i 

Art 243. Não será tolerada propaganda: 
I - de guerra, de processos violentos para subverter o regime, a ordem política e social ou 

de preconceitos de raça ou de classes; í 
. II - que provoque animosidade entre as forças armadas ou contra elas, ou delas contra as 

classes e instituições civis; i 
Hl - de incitamento de atentado contra pessoa ou bens; 
IV - de instigação à desobediência coletiva ao cumprimento da lei de ordem pública; 
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V - que implique oferecimento, promessa ou solicitação de dinheiro, dádiva, rifa, sorteio 
ou vantagem de qualquer natureza; - • 

VI - que perturbe o sossego público, com algazarra ou abusos de instmmentos sonoros ou 
sinais acústicos; 

VII - por meio de impressos ou de objeto que pessoa inexperiente ou rústica possa con
fundir com moeda; 

Vin - que prejudique a higiene e a estética urbana ou contravenha a posturas municipais 
ou a outra qualquer restrição de direito; 

IX - que caluniar, difamar ou injuriar quaisquer pessoas, bem como órgão ou entidades 
que exerçam autoridade pública. 

Art. 244. É assegurado aos partidos políticos registrados o direito de independentemente 
de licença da autoridade pública e do pagamento de qualquer contribuição: 

í - fazer inscrever, na fachada de suas sedes e dependências, o nome que os designe, pela 
forma que melhor lhes parecer; 

II - instalar e fazer funcionar, normalmente, das quatorze às vinte e duas horas, nos três 
meses que antecederem as eleições, alto-falantes ou amplificadores de voz, nos locais referidos, 
assim como em veículos seus, ou à sua disposição, em território nacional, com observância da 
legislação comum. 

Parágrafo único. Os meios de propaganda a que se refere o n̂  II deste artigo não serão 
permitidos, a menos de 500 metros: 

I - das sedes do Executivo Federal, dos Estados, Territórios e respectivas Prefeituras Mu
nicipais; 

II - das Câmaras Legislativas Federais, Estaduais e Municipais; 
n i - dos Tribunais Judiciais; 
rv - dos hospitais e casas de saúde; 
V - das escolas, bibliotecas públicas, igreja e teatros, quando em funcionamento; 
VI - dos quartéis e outros estabelecimentos militares. 
Art. 245. A realização de qualquer ato de propaganda partidária ou eleitoral, em recinto 

aberto, não depende de licença da poh'cia. 
§ 1- Quando o ato de propaganda tíver de realizar-se em lugar designado para a celebração 

de comício, na forma do disposto no art. 3- da Lei n.- 1.207, de 25 de outubro de 1950, deverá 
ser feita comunicação à autoridade policial, pelo menos 24 (vinte e quatro) horas antes de sua 
realização. 

§ 2- Não havendo local anteriormente fixado para a celebração de comício, ou sendo im
possível ou difícil nele realizar-se o ato de propaganda eleitoral, ou havendo pedido para desig
nação de outro local, a comunicação a que se refere o parágrafo anterior será feita, no mínimo, 
com antecedência, de 72 (setenta e duas)horas, devendo a autoridade policial, em qualquer des
ses casos, nas 24 (vinte e quatro) horas seguintes, designar local amplo e de fácil acesso, de 
modo que não impossibilite ou frustre a reunião. 

§ 3- Aos órgãos da Justiça Eleitoral compete julgar das reclamações sobre a localização 
dos comícios e providências sobre a distribuição equitativa dos locais aos partidos. 

ArL 246. A propaganda mediante cartazes só se permitirá, quando afixados em quadros ou 
painéis destinados exclusivamente e esse fim e em locais indicados pelas Prefeituras, para utili
zação de todos os partidos em igualdade de condições. 

Art. 247. É proibida a propaganda por meio de anúncios luminosos, fauas fixas, cartazes 
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colocados em pontos não especialmente designados e inscrições nos leitos das vias públicas, in
clusive rodovias. 

Art. 248. Ninguém poderá impedir a propaganda eleitoral, nem inutilizar, alterar ou per
turbar os meios lícitos nela empregados. 

Art. 249. O direito de propaganda não importa restrição ao poder de poL'cia quando este 
deva ser exercido em benefício da ordem pública. 

Art. 250. Nas eleições gerais, as estações de radiodifiisão e televisão de qualquer potência, 
inclusive as de propriedade da União, Estados, Distrito Federal, Territórios ou Municípios, re
servarão duas horas diárias, nos sessenta dias anteriores à ante-véspera do pleito para a propa
ganda eleitoral gratuita, conforme instruções do Tribunal Superior. 

§ 1- Fora desse período, reservarão as mesmas estações uma hora por mês, para propagan
da permanente do programa dos partidos. 

§ 22 A justiça Eleitoral, Tendo em conta os direitos iguais dos partidos, regulará, para o 
efeito de fiscalização, os horários concedidos, i, 

§ 3- Desde que haja concordância de todos os partidos e emissoras de rádio e televisão, 
poderá, na distribuição dos horários, ser adotado qualquer oiítro critério, que deverá ser previa
mente comunicado à Justiça Eleitoral. ' 

§ 42 O horário não utilizado por qualquer partido será redistribuído aos demais, vedada 
cessão ou transferência. 

§ 52 As estações de rádio e televisão ficam obrigadas a divulgar comunicados da Justiça 
Eleitoral, até o máximo de tempo de quinze ininutos, entre às dezoito e às vinte e duas horas, 
nos trinta dias que precederem aò pleito. [ 

Art 251. No período destinado à propaganda eleitoral gratuita não prevalecerão quaisquer 
contratos ou ajustes firmados pelas empresas que possam burlar ou tomar inexequível qualquer 
dispositivo deste Código ou das instmções baixadas pelo Tribunal Superior Eleitoral. 

Art. 252. Da propaganda partidária gratuita participarão apenas os representantes dos par
tidos, devidamente credenciados, candidatos ou, não. 

Art. 253. Não depende de censsura prévia a propaganda partidária ou eleitoral feita atra
vés do rádio ou televisão, respondendo o partido e o seu representante, solidariamente, pelos ex
cessos cometidos. i 

Art. 254. Fora dos horários de propaganda gratuita é proibido, nos dez dias que precede
rem às eleições, a realização de propaganda eleitoral através do rádio e da televisão, salvo a 
transmissão direta de comício público realizado'em local permitido pela autoridade competente. 

Art. 255. Nos 15 (quinze) dias anteriores ao pleito é proibida a divulgação, por qualquer 
forma, de resultado de prévias ou testes pré-eleitorais. 

Art. 256. As autoridades administrativas federais, estaduais e municipais proporcionarão 
aos partidos, em igualdade de condições, as facilidades permitidas para a respectiva propaganda. 

•TÍTULO m • 
Dos Recursos 

CAPÍTULO I . , 
Disposições Preliminares 

Art. 257. O recursos eleitorais não terão efeito suspensivo. 
Parágrafo único. A execução de qualquer acórdão será feita imediatamente, através de co

municação por ofício, telegrama, ou, em casos especiais, a critério do presidente do Tribunal, 
através de cópia do acórdão. • . i 
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Art. 258. Sempre que a lei não fixar prazo especial, o recurso deverá ser interposto em três 
dias da publicação do ato, resolução ou despacho. 

Art. 259. São preclusivos os prazos para interposição de recurso, salvo quando neste se 
discutir matéria constitucional. 

Parágrafo único. O recurso em que se discutir matéria constitucional não poderá ser inter
posto fora do prazo. Perdido o prazo numa fase própria, só em outra que se apresentar poderá 
ser interposto. 

Art. 260. A distribuição do primeiro recurso que chegar ao Tribunal Regional ou Tribuna! 
Superior, previnirá a competência do relator para todos os demais casos do mesmo município ou 
Estado. 

Art. 261. Os recursos parciais, entre os quais não se incluem os que versarem matéria refe
rente ao registro de candidatos, interpostos para os Tribunais Regionais no caso de eleições mu
nicipais, e para o Tribunal Superior no caso de eleições estaduais ou federais, serão julgados à 
medida que derem entrada nas respectivas Secretarias. 

§ 1- Havendo dois ou mais recursos parciais de um mesmo município ou Estado, ou se to
dos, inclusive os de diplomação já estiverem no Tribunal Regional ou Tribjunal Superior, serão 
eles julgados seguidamente, em uma ou mais sessões. 

§ 2- As decisões com os esclarecimentos necessários ao cumprimento, serão comunicadas 
de uma só vez ao juiz eleitoral ou ao presidente do Tribunal Regional. 

§ 32 Se os recursos de um mesmo município ou Estado deram entrada em datas diversas, 
sendo julgados separadamente, o juiz eleitoral ou o presidente do Tribunal Regional, aguardará 
a comunicação de todas as decisões para cumpri-las, salvo se o julgamento dos demais importar 
alteração do resultado do pleito que não tenha relação com o recurso já julgado. 

§ 4- Em todos os recursos, no despacho que determinar a remessa do autos à instância su
perior, o juízo a quo esclarecerá quais os ainda em fase de processamento e, no último quais os 
anteriormente remetidos. 

§ 52 Ao se realizar a diplomação, se ainda houver recurso pendente de decisão em outra 
instância, será consignado que os resultados poderão sofrer alterações decorrentes desse julga
mento. 

§ 6̂  Realizada a diplomação, e decorrido o prazo para recurso, o juiz ou presidente do Tri
bunal Regional comunicará à instância superor se foi ou não interposto recurso. 

Art 262. O recurso contra espedição de diploma caberá somente nos seguintes casos: 
I - inelegabilidade ou incompatibilidade de cadidato; 

II - errónea interpretação da lei quanto a aplicação do sitema de representação proporcio
nal; 

n i - erro de direito ou de fato na apuração final, quanto à determinação do quociente elei
toral ou partidário, contagem de votos e classificação de candidato, ou a sua contemplação sob 
determinada legenda; 

IV concessão ou denegação do diploma, em manifesta contradição com a prova dos autos, 
na hipótese do art. 222. 

Art 263. No julgamento de um mesmo pleito eleitoral, as decisões anteriores sobre ques
tões de direito constituem prejulgados para os demais casos, salvo se contra a tese votarem dois 
terços dos membros do Tribunal. 

Art. 264. Para os Tribunais Regionais e para o Tribuanl Superior caberá, dentro de 3 
(três), recurso dos atos, resoluções ou despachos dos respectivos presidentes. 
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CAPITULO n 
Dos Recursos Perante as Juntas e Juízos Eleitorais 

Art. 265. Dos atos, resoluções ou despachos dos juízes ou juntas eleitorais caberá recurso 
para o Tribunal Regional. 

Parágrafo único. Os recursos das decisões das Juntas serão processados na forma estabele
cida pelo arL 169 e seguintes. 

ArL 266. O recurso independerá de termo e será interposto por petição devidamente fun
damentada, dirigida ao juiz eleitoral e acompanhada, se o entender o recorrente, de novos docu
mentos, i 

Art 267. Recebida a petição, mandará o! juiz intimar o recorrido para ciência do recurso, 
abrindo-se-lhe vista dos autos a fim de, em prazo igual ao estabelecido para a sua interposição, 
oferecer razões, acompanhadas ou não de novos documentos. 

§ 12 A intimação se fará pela publicação da notícia da vista no jornal que publicar o expe
diente da Justiça Eleitoral, onde houver, e nos demais lugares, pessoalmente pelo escrivão, inde-
pedente de iniciativa do recorrente. 

§ 2- Onde houver jornal oficial, se a publicação não ocorrer no prazo de 3 (três) dias, a in
timação se fará pessoalmente ou na forma prevista no parágrafo seguinte. 

§ 32 Nas zonas em que se fizer intimação pessoal, se não fôr encontrado o recorrido dentro de 
48 (quarenta e oito) horas, a intimação se fará por edital afixado no fórum, no local de costume. 

§ 42 Todas as citações e intimações serão' feitas na forma estabelecida neste artigo. 
§ 52 Se o recorrido juntar novos documentos, terá o recorrente vista dos autos por 48 (qua

renta e oito) horas para falar sobre os mesmos, .contado o prazo na forma deste artigo. 
§ 62 Findos os prazos a que, se referem òs parágrafos anteriores, o juiz eleitoral fará, den

tro de 48 (quarenta e oito) horas, subir os autos ao Tribunal Regional com a sua resposta e os 
documentos em que se fundar, salvo se entender de reformar a sua decisão. 

§ 72 Se o juiz reformar a decisão recorrida, poderá o recorrido, dentro de 3 (três) dias, re
querer suba o recurso como se por êle interposto. 

CAPftULO m 
Dos Recursos nos Tribunais Regionais 

Art. 268. No Tribunal Regional nenhuma alegação escrita ou nenhum documento poderá 
ser oferecido por qualquer das partes. 

Art 269. Os recursos serão distribuídos a um relator em 24 (vinte e quatro) horas e na or
dem rigorosa da antiguidade dos respectivos membros, esta última exigência sob pena de nuli
dade de qualquer ato ou decisão do relator ou do Tribunal. 

§ 12 Feita a distribuição, a Secretaria do Tribunal abrirá vista dos autos à Procuradoria Re
gional, que deverá emitir parecer no prazo de 5 (cinco) dias. 

§ 22 Se a Procuradoria não emitir parecer no prazo fixado, poderá a parte interessada re
querer a inclusão do processo na pauta, devendo o Procurador, nesse caso, proferir parecer oral 
na assentada do julgamento. 

ArL 270. Havendo processo incidente, iniciado com fundamento no art 222, o Tribunal, 
antes da diplomação, sobre êle se manifestará 

Art. 271. O relator devolverá os autos à Secretaria no prazo improrrogável de 8 (oito) dias 
para, nas 24 (vinte e quatro) horas seguintes, ser o caso incluído na pauta de julgamento do Tri
bunal. 

% \- Tratando-se de recurso contra a expedição de diploma, os autos, uma vez devolvidos 
! 
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pelo relator, serão conclusos ao juiz imediato em antiguidade como revisor, o qual deverá devol
vê-los em 4 (quatro) dias. 

§ 2- As pautas serão organizadas com um número de processos que possam ser realmente 
julgados, obedecendo-se rigorosamente a ordem da devolução dos mesmos à Secretaria pelo re
lator, ou revisor, nos recursos contra a expedição de diploma, ressalvadas as preferências deter
minadas pelo regimento do Tribunal. 

Art. 272. Na sessão do julgamento, uma vez feito o relatório pelo relator, cada uma 
das partes poderá, no prazo improrrogável de dez minutos, sustentar oralmente as suas con
clusões. 

Parágrafo único. Quando se tratar de julgamento de recursos contra a expedição de diplo
ma, cada parte terá vinte minutos para sustentação oral. 

Art 273. Realizado o julgamento, o relator, se vitorioso, ou o relator designado para redi
gir o acórdão, apresentará a redação deste, o mais tardar, dentro em 5 (cinco) dias. 

§ 1-O acórdão conterá uma síntese das questões debatidas e decididas. 
§ 1- Sem prejuízo do disposto no parágrafo anterior, se o Tribunal dispuser de serviço ta-

quigráfico, serão juntas ao processo as notas respectivas. 
Art. 274. O acórdão, devidamente assinado, será publicado, valendo como tal a inserção 

da sua conclusão no órgão oficial. 
§ 1- Se o órgão oficial não publicar o acórdão no prazo de 3 (três) dias, as partes serão in

timadas pessoalmente e, se não forem encontradas no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, a inti
mação se fará por edital afixado no Tribunal, no local de costume. 

§ 2- O disposto no parágrafo anterior aplicar-se-á a todos os casos de citação ou intima
ção. 1 ' < , 

Art 275. São admissíveis embargos de declaração: . 
I - quando há no acórdão obscuridade, dúvida ou contradição; 
II - quando fôr omitido ponto sobre o que devia pronunciar-se o Tribunal. 
§ 1- Os embargos serão opostos dentro em 3 (três) dias da data da publicação do acórdão, 

em petição dirigida ao relator, na qual será indicado o ponto obscuro, duvidoso, contraditório ou 
omisso. • 

§ 2- O relator porá os embargos em mesa para julgamento, na primeira sessão seguinte 
proferindo o seu voto. . < • . 

§ 3- Vencido o relator, outro será designado para lavrar o acórdão. 
§ 4- Os embargos de declaração suspendem o prazo para a interposição de outros recur

sos, salvo se manifestamente protelatórios e assim declarados na decisão que os rejeitar. 
Art. 276. As decisões dos Tribunais Regionais são terminativas, salvo os casos seguintes 

em que cabe recurso para o Tribunal Superior: 
I - especial: 
á) quando forem proferidas contra expressa disposição de lei; 
b) quando ocorrer divergência na interpretação de lei entre dois ou mais tribunais eleitorais. 
II-ordinário: 
d) quando versarem sobre expedição de diplomas nas eleições federais e estaduais; 

. b) quando denegarem habeas corpus ou mandado de segurança. 
§ 1- É de 3 (três) dias o prazo para a interposição do recurso, contado da publicação da de

cisão nos casos dos n^ I, letras a e fc, e II, letra fc e da sessão da diplomação no caso do n̂  II, letra a. 
|§ 2- Sempre que o Tribunal Regional determinar a realização de novas eleições, o prazo 

60 



para a interposição dos recursos, no caso do n̂  U,\a, contar-se-á da sessão em que, feita a apura
ção das sessões renovadas, fôr proclamado o resultado das eleições suplementares. 

Art. 277. Interposto recurso ordinário contía decisão do Tribunal Regional, o presidente 
poderá, na própria petição, mandar abrir vista ao recorrido para que, no mesmo prazo, ofereça as 
suas razões. 

Parágrafo único. Juntadas as razões do recoirido, serão os autos remetidos ao Tribunal Superior. 
Art. 278. Interposto recurso especial contraa decisão do Tribunal Regional, a petição será 

juntada nas 48 (quarenta e oito) horas seguintes e os autos conclusos ao presidente dentro de 24 
(vinte e quatro) horas. '< 

§ 1 - 0 presidente, dentro em 48 (quarenta é oito) horas do recebimento dos autos conclu
sos, proferirá despacho fundamentado, admitindo ou não o recurso. 

§ 2- Admitido o recurso, será aberta vista dos autos ao recorrido para que, no mesmo pra
zo, apresente as suas razões. 

§ 3- Em seguida serão os autos conclusos ao presidente, que mandará remetê-los ao Tribu
nal Superior. 

Art. 279. Denegado o recurso especial, o recorrente poderá inteipor, dentro em 3 (três) 
dias, agravo de instrumento. 

§ 1 - 0 agravo de instrumento será interposto pôr petição que conterá: 
I - a exposição do fato e do direito; i 
II - as razões do pedido de reforma da decisão; 
in - a indicação das peças do processo quCidevem ser trasladadas. 
§ 2- Serão obrigatoriamente trasladadas a decisão recorrida e a certidão da intimação. 
§ 3- Deferida a formação do agravo, será intimado o recorrido para, no prazo de 3 (três) 

dias, apresentar as suas razões e indicar as peças dos autos que serão também trasladadas. 
§ 4^ Concluída a formação do instrumento 0 presidente do Tribunal determinará a remessa 

dos autos ao Tribunal Superior, podendo, ainda, ordenar a extração e ajuntada de peças não in
dicadas pela partes. 

§ 52 O presidente do Tribunal não poderá negar seguimento ao agravo, ainda que interpos
to fora do prazo legal. 

§ 6^ Se o agravo de instrumento não fôr conhecido, porque interposto fora do prazo legal, 
o Tribunal Superior imporá ao recorrente multa correspondente ao valor do maior salário míni
mo vigente no país, multa essa que será inscrita e cobrada na forma prevista no art 367. 

§ 7- Se o Tribunal Regional dispuser de aparelhamento próprio, o instrumento deverá ser 
formado com fotocópias ou processos semelhantes, pagas as despesa, pelo preço do custo, pelas 
partes, em relação às peças que indicarem. 

CAPÍTULO rv 
Dos Recursos no Tribunal Superior 

Art. 280. Aplicam-se ao Tribunal Superior as disposições dos arts. 268, 270, 271 (caput), 
272, 273, 274 e 275. : 

ArL 281. São irrecorríveis as decisões do Tribunal Superior, salvo as que declararem a in
validade de lei ou ato contrário à Constituição Federal e as denegatórias de habeas corpus ou 
mandado de segurança, das quais caberá recurso ordinário para o Supremo Tribunal Federal, in
terposto no prazo de 3 (três) dias. 

§ 1- Juntada a petição nas 48 (quarenta e pito) horas seguintes, os autos serão conclusos 
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ao presidente do Tribunal, que, no mesmo prazo, proferirá despacho fundamentado, admitindo 
ou não o recurso. 

§ 2- Admitido o recurso será aberta vista dos autos ao recorrido para que, dentro de 3 
(ttês) dias, apresente as suas razões. 

§ 3- Findo esse prazo os autos serão remetidos ao Supremo Tribunal Federal. 
Art. 282. Denegado o recurso, o recorrente poderá interpor, dentro de 3 (três) dias, agravo 

de instrumento, observado o disposto no art 279 e seus parágrafos, aplicada a multa a que se re
fere o § 6^ pelo Supremo Tribunal Federal. 

TÍTULO rv 
Disposições Penais 

CAPÍTULO I 
Disposições Preliminares 

Art. 283. Para os efeitos penais são considerados membros e funcionários da Justiça Elei
toral: 

I - os magistrados que, mesmo não exercendo funções eleitorais, estejam presidindo Jun
tas Apuradoras ou se encontrem no exercício de outra função por designação do Tribunal Eleito
ral; 

II - os cidadãos que temporariamente integram órgãos da Justiça Eleitoral; 

in - os cidadãos que hajam sido nomeados para as mesas receptoras ou Juntas Apurado
ras; 

IV - os funcionários requisitados pela Justiça Eleitoral. 
§ l- Considera-se funcionário público, para os efeitos penais, além dos indicados no pre

sente artigo, quem, embora transitoriamente ou sem remuneração, exerce cargo, emprego ou 
função pública. 

§ 2- Equipara-se a funcionário público quem exerce cargo, emprego ou função em entida
de paraestatal ou em sociedade de economia mista. 

Art. 284. Sempre que este Código não indicar o grau mínimo, entende-se que será êle de 
quinze dias para a pena de detenção e de um ano para a de reclusão. 

Art. 285. Quando a lei determina a agravação ou atenuação da pena sem mencionar o 
quantum, deve o juiz fixá-lo entre um quinto e um terço, guardados os limites da pena cominada 
ao crime. , [ 

Art. 286. A pena de multa consiste no pagamento ao Tesouro Nacional, de uma soma de 
dinheiro, que é fixada em dias-multa. Seu montante é, no mínimo, 1 (um) dia-multa e, no máxi
mo, 300 (trezentos) dias-multa 

§ 1- O montante do dia-multa é fixado segundo o prudente arbítrio do juiz, devendo este 
ter em conta as condições pessoais e económicas do condenado, mas não pode ser inferior ao sa
lário nunimo diário da região, nem superior ao valor de um salário-mínimo mensal. 

§ 2- A multa pode ser aumentada até o triplo, embora não possa exceder o máximo genéri
co caput, se o juiz considerar que, em virtude da situação económica do condenado, é ineficaz a 
cominada, ainda que no máximo, ao crime de que se trate. 

Art. 287. Aplicam-se aos fatos incriminados nesta lei as regras gerais do Código Penal. 
Art. 288. Nos crimes eleitorais cometidos por meio da imprensa, do rádio ou da televisão, 

aplicam-se exclusivamente as norma deste Código e as remissões a outra lei nele contempladas. 
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CAPITULO n 
Dos Crimes Eleitorais 

Art. 289. Inscrever-se fraudulentamente eleitor: ' 
Pena - reclusão até cinco anos e pagamento de cinco a quinze dias-multa. 
Art. 290. Induzir alguém a se inscrever eleitor com infração de qualquer dispositivo 

deste Código: ! 
Pena - reclusão até 2 anos e pagamento de 15 a 30 dias-multa. 
Art. 291. Efetuar o juiz, fraudulentamete, à inscrição de alistando: 
Pena - reclusão até 5 anos e pagamento de cinco a quinze dias-multa. 
Art. 292. Negar ou retardar a autoridade judiciária, sem fundamento legal, a insaição re

querida: j 
Pena - pagamento de 30 a 60 dias-multa. 
Art. 293. Perturbar ou impedir de qualquer forma o alistamento: 
Pena - detenção de 15 dias a seis meses ou pagamento de 30 a 60 dias-multas. 
Art. 294. Exercer o preparador atribuições fora da sede da localidade para a qual foi desig

nado: ; 
Pena - pagamento de 15 a 30 dias-multa. 
ArL 295. Reter título eleitoral contra a vontade do eleitor: 
Pena - detenção até dois iheses ou pagamento de 30 a 60 dias-multa. 
Art. 296. Promover desordem que prejudique os trabalhos eleitorais: 
Pena - detenção até dois meses e pagamento de 60 a 90 dias-multa. 
Art. 297. Impedir ou embaraçar o exercício do sufrágio: 
Pena - detenção até seis meses e pagamento de 60 a 100 dias-multa. 
ArL 298. Prender ou deter eleitor, membro de mesa receptora, fiscal, delegado de partido 

ou candidato, com violação do disposto no art. 236: 
Pena - reclusão até quatro anos. ^ 
Art. 299. Dar, oferecer, prometer, solicitar ou receber, para si ou para outrem, dinheiro, 

dádiva, ou qualquer outra vantagem, para conseguir ou prometer abstenção, ainda que a oferta 
não seja aceita: 

Pena - reclusão até quatro anos e pagamento de cinco a quinze dias-multas. 
ArL 300. Valer-se o servidor público da sua autoridade para coagir alguém a votar ou não 

votar em determinado candidato ou partido: 
Pena - detenção até seis meses e pagamento de 60 a 100 dias-multa. 
Parágrafo único. Se o agente é membro ou funcionário da Justiça Eleitoral e comete o cri

me prevalecendo-se do cargo a pena é agravadas 
Art. 301. Usar de violência ou grave ameaça para coagir alguém a votar, ou não votar; em 

determinado candidato ou partido, ainda que os fins visados não sejam conseguidos: 
Pena - reclusão até quatro anos e pagamento de cinco a quinze dias-multa.'' 
ArL 302. Promover, no dia da eleição, com o fim de impedir, embaraçar ou fraudar o exer

cício do voto a concentração de eleitores, sob qualquer forma, inclusive o fornecimento gratuito 
de alimento e transporte coletivo: 

Pena - detenção até dois anos e pagamento de 200 a 300 dias-multa. 
• Art 303. Majorar os preços de utilidades e serviços necessários à realização de eleições, 

tais como transporte e alimentação de eleitoresj impressão, publicidade e divulgação de matéria 
eleitoral: 
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Pena - pagamento de 250 a 300 dias-multa. 
ArL 304. Ocultar, sonegar, açambarcar ou recusar no dia da eleição o fornecimento nor

malmente a todos, de utilidades, alimentação e meios de transporte, ou conceder exclusividade 
dos mesmos a determinado partido ou candidato: 

Pena - pagamento de 250 a 300 dias-multa. 
ArL 305. Intervir autoridade estranha à mesa receptora, salvo o juiz eleitoral, no seu fun

cionamento sob qualquer pretexto: 

Pena - detenção até seis meses e pagamento de 60 a 90 dias-multa 

ArL 306. Não observar a ordem em que os eleitores devem ser chamados a votar: 
Pena - pagamento de 15 a 30 dias-multa. 

ArL 307. Fornecer ao eleitor cédula oficial já assinalada ou por qualquer forma marcada: 

Pena - reclusão até cinco anos e pagamento de 5 a 15 dias-multa. 
ArL 308. Rubricar e fornecer a cédula oficial em outra oportunidade que não a de entrega 

da mesma ao eleitor: 
Pena - reclusão até cinco anos e pagamento de 60 a 90 dias-multa 
ArL 309. Votar ou tentar votar mais de um vez, ou em lugar de outrem: 

Pena - reclusão até três anos. 

Art. 310. Praticar, ou permitir o membro da mesa receptora que seja praticada qualquer 
irregularidade que determine a anulação de votação, salvo no caso do art. 311: 

Pena - detenção até seis meses ou pagamento de 90 a i;20 dias-multa 
Art. 311. Votar em seção eleitoral em que não está inscrito, salvo nos casos expressamen

te previstos, e permitir, o presidente da mesa receptora que o voto seja admitido: 
Pena - detenção até um mês ou pagamento de 5 a 15 dias-multa para o eleitor e de 20 a 30 

dias-multa para o presidente da mesa 
Art. 312. Violar ou tentar violar o sigilo do voto: 
Pena - detenção até dois anos. 
ArL 313. Deixar o juiz e os membros da Junta de expedir o boletim de apuração imediata

mente após a apuração de cada urna e antes de passar à subseqiiente, sob qualquer pretexto e 
ainda que dispensada a expedição pelos fiscais, delegados ou candidatos presentes: 

Pena - pagamento de 90 a 120 dias-multa 
Parágrafo único. Nas seções eleitorais em que a contagem fôr procedida pela mesa recep

tora incorrerão na mesma pena o presidente e os mesários que não expedirem imediatamente o 
respectivo boletim. 

Art. 314. Deixar o juiz e os membros da Junta de recolher as cédulas apuradas na respecti
va urna fechá-la e lacrá-la assim que terminar a apuração de cada seção e antes de passar à sub
sequente, sob qualquer pretexto e ainda que dispensada a providência pelos fiscais, delegados 
ou candidatos presentes: 

Pena - detenção até dois meses ou pagamento de 90 a 120 dias-multa 
Parágrafo único. Nas seções eleitorais em que a contagem dos votos fôr procedida pela 

mesa receptora incorrerão na mesma pena o presidente e os mesários que não fecharem e lacra
rem a uma após a contagem. 

ArL 315. Alterar nos mapas ou nos boletins de apuração a votação obtida por qualquer 
candidato ou lançar nesses documentos votação que não corresponda às cédulas apuradas. 

Pena - reclusão até cinco anos e pagamento de 5 a 15 dias-multa. 
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Art 316. Não receber ou não mencionar nas atas da eleição ou da apuração os protestos 
devidamente formulados ou deixar de remetê-los à instância superior: 

Pena - reclusão até cinco anos e pagamento de 5 a 15 dias-multa. 
Art. 317. Violar ou tentar violar o sigilo da ufna ou dos invólucros: 
Pena - reclusão de três a cinco anos. 
Art. 318. Efetuar a mesa receptora a contagem dos votos da uma quando qualquer eleitor 

houver votado sob impugnação (art. 190): 
Pena - detenção até um mês ou pagamento de 30 a 60 dias-multa. 
Art. 319. Subscrever o eleitor mais de uma ficha de registro de um ou mais partidos: 
Pena - detenção até 1 mês ou pagamento de 10 a 30 dias-multa. 
Art. 320. Inscrever-se o eleitor, simultaneamente, em dois ou mais partidos: 
Pena - pagamento de 10 a 20 dias-multa. 
Art. 321. Colher a assinatura do eleitor em inais de uma ficha de registro de partido: 
Pena - detenção até dois meses ou pagamento de 20 a 40 dias-multa. 
Art. 322. Fazer propaganda eleitoral por meio de alto-falantes instalados nas sedes parti

dárias, em qualquer outra dependência do partido, ou em veículos, fora do período autorizado 
ou, nesse período em horários não permitidos: 

Pena - detenção até um mês ou pagamento de 60 a 90 dias-multa. 
Parágrafo único. Incorrerão na multa, além do agente, o diretor ou membro do partido res

ponsável pela transmissão e o condutor do veículo. 
Art. 323. Divulgar, na propaganda, fatos que sabe inverídicos, em relação a partidos ou 

candidatos e capazes de exercerem influência perante o eleitorado: 
Pena - detenção de dois meses a um ano, ou pagamento de 120 a 150 dias-multa. 
Parágrafo único. A pena é agravada se o crifne é cometido pela imprensa, rádio ou televi

são. 
Art. 324. Caluniar alguém, na propaganda eleitoral, ou visando fins de propaganda, impu-

tando-lhe falsamente fato definido como crime: 
Pena - detenção de seis meses a dois anos, e pagamento de 10 a 40 dias-multa. 
§ l- Nas mesmas penas incorrre quem, sabeiido falsa a imputação, a propala ou divulga. 
§ 2- A prova da verdade do fato imputado exclui o crime, mas não é admitida: 
I - se, constituindo o fato imputado crime de ação privada, o ofendido, não foi condenado 

por sentença irrecorrível; 
II - se o fato é imputado ao Presidente da República ou chefe de governo estrangeiro; 
III - se do crime imputado, embora de ação pública, o ofendido foi absolvido por sentença 

irrecorrível. 
Art. 325. Difamar alguém, na propaganda eleitoral, ou visando a fins de propaganda, im-

putando-lhe fato ofensivo a sua reputação: 
Pena - detenção de três meses a um ano, e pagamento de 5 a 30 dias-multa. 
Parágrafo único. A exceção da verdade somente se admite se o ofendido é funcionário pú

blico e a ofensa é relativa ao exercício de suas funções. 
Art. 326. Injuriar alguém, na propaganda eleitoral, ou visando a fins de propaganda, ofen-

dendo-lhe a dignidade ou o decoro: } 
Pena - detenção até seis meses, ou pagamento de 30 a 60 dias-multa. 
§ 1- O juiz pode deixar de aplicar a pena: 
I - se o ofendido, de forma reprovável, provocou diretamente a injúria; 
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II - no caso de retorsão imediata, que consista em outra injúria. 
§ 2- Se a injúria consiste em violência ou vias de fato, que, por sua natureza ou meio em

pregado, se considerem aviltantes: 
Pena - detenção de três meses a um ano e pagamento de 5 a 20 dias-multa, além das penas 

correspondentes à violência prevista no Código Penal. 
ArL 327. As penas cominadas nos arts. 324,325 e 326, aumentam-se de um terço, se qual

quer dos crimes é cometido: 
I - contra o Presidente da República ou chefe de governo estrangeiro; 
II - contra funcionário público, em razão de suas funções; 

in - na presença de várias pessoas, ou por meio que facilite a divulgação da ofença. 
Art. 328. Escrever, assinalar ou fazer pinturas em muros, fachadas ou qualquer logradouro 

público, para fins de propaganda eleitoral, empregando qualquer tipo de tinta, piche, cal ou pro
duto semelhante: 

Pena - detenção até seis meses e pagamento de 40 a 90 dias-multa. 
Parágrafo único. Se a inscrição fôr realizada em qualquer monumento, ou em coisa 

tombada pela autoridade competente em virtude de seu valor artístico, arqueológico ou his
tórico: 

Pena - detenção de seis meses a dois anos e pagamento de 40 a 90 dias-multa. 
Art. 329. Colocar cartazes, para fins de propaganda eleitoral, em muros, fachadas ou qual

quer logradouro público: 
Pena - detenção até dois meses e pagamento de 30 a 60 dias-multa 
Parágrafo único. Se o cartaz fôr colocado em qualquer monumento, ou em coisa tombada 

pela autoridade competente em virtude de seu valor artístico, arqueológico ou histórico: 
Pena - detenção de seis meses a dois anos e pagamento de 30 a 60 dias-multa. 
ArL 330. Nos casos dos arts. 328 e 329, se o agente repara o dano antes da sentença final, 

o j ui z pode reduzir a pena 
Art. 331. Inutilizar alterar ou perturbar meio de propaganda devidamente empregado: 
Pena - detenção até seis meses ou pagamento de 90 a 120 dias-multa 
ArL 332. Impedir o exercício de propaganda: 
Pena - detenção até seis meses e pagamento de 30 a 60 dias-multa 
Art. 333. Colocar faixas em logradouros públicos: 
Pena - detenção até dois meses ou pagamento de 30 a 60 dias-multa 
Art. 334. Utilizar organização comercial de vendas, distribuição de mercadorias, prémios 

e sorteios para propaganda ou aliciamento de eleitores: 
Pena - detenção de seis meses a um ano e cassação do registro se o responsável fôr can

didato. 
Art. 335. Fazer propaganda qualquer que seja a sua forma em língua estrangeira: 
Pena - detenção de três a seis meses e pagamento de 30 a 60 dias-multa. 
Parágrafo único. Além da pena cominada a infração ao presente artigo importa a apreen

são e perda do material utilizado na propaganda. 
Art. 336. Na sentença que julgar ação penal pela infração de qualquer dos arts. 322, 323, 

324, 325, 326, 328, 329, 331, 332, 333, 334 e 335, deve o juiz verificar, de acordo com o seu li
vre convencimento, se o diretório local do partido, por qualquer dos seus membros, concorreu 
para a prática de delito, ou dela se beneficiou conscientemente. 
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Parágrafo único. Nesse caso, imporá o juiz ao diretório responsável pena de suspensão de 
sua atividade eleitoral por prazo de 6 a 12 meses, agravada até o dobro nas reincidências. 

Art. 337. Participar, o estrangeiro ou brasileiro que não estiver no gozo dos seus direitos 
políticos, de atividades partidárias inclusive comícios e atos de propaganda em recintos fecha
dos ou abertos: 

Pena - detenção até seis meses e pagamento de 90 a 120 dias-multa. 
Parágrafo único. Na mesma pena incorrerá o responsável pelas emissoras de rádio ou tele

visão que autorizar transmissões de que participem os mencionados neste artigo, bem como o 
diretor de jornal que lhes divulgar os pronunciamentos. 

Art. 338. Não assegurar o funcionário postal a prioridade prevista no art. 239: 
Pena - pagamento de 30 a 60 dias-multa. | 
Art. 339. Destruir, suprimir ou ocultar umà contendo votos, ou documentos relativos à 

eleição: 
Pena - reclusão de dois a seis anos e pagamento de 5 a 15 dias-multa. 
Parágrafo único. Se o agente é membro ou funcionário da Justiça Eleitoral e comete o cri

me prevalecendo-se do cargo, a pena e agravada ; 
Art. 340. Fabricar, mandar fabricar, adquirir, fornecer, ainda que gratuitamente, subtrair 

ou guardar umas, objetos, mapas, cédulas ou papéis de uso exclusivo da Justiça Eleitoral: 
Pena - reclusão até três anos e pagamento dè 3 a 15 dias-multa. 
Parágrafo único. Se o agente é membro ou funcionário da Justiça Eleitoral e comete o cri

me prevalecendo-se do cargo, a pena é agravada 
Art. 341. Retardar a publicação ou não publicar, o diretor ou qualquer outro funcionário 

de órgão oficial federal, estadual, ou municipal, as decisões, citações ou intimações da Justiça 
Eleitoral: • ' 

Pena - detenção até um mês ou pagamento de 30 a 60 dias-multa. 
Art 342. Não apresentar o órgão do Ministério Público, no prazo legal, denúncia ou dei

xar de promover a execução de sentença condenatória 
Pena - detenção até dois meses ou pagamento de 60 a 90 dias-multa. 
Art. 343. Não cumprir o juiz o disposto no § 3̂  do art. 357: 
Pena - detenção até dois meses ou pagamento de 60 a 90 dias-multa. 
Art. 344. Recusar ou abandonar o serviço eleitoral sem justa causa: 
Pena - detenção até dois meses ou pagamento de 90 a 120 dias-multa 
Art. 345. Não cumprir qualquer funcionário dos órgãos da Justiça Eleitoral, nos prazos le

gais, os deveres impostos por este Código: 
Pena - pagamento de 30 a 60 dias-multa 
Art. 346. Violar o disposto no art. 377: , 
Pena - detenção até seis meses e pagamento de 30 a 60 dias-multa 
Parágrafo único. Incorrerão na pena, além da autoridade responsável, os servidores que 

prestarem serviços e os candidatos, membros oul diretores de partido que derem causa à infra-
ção. 

Art. 347. Recusar algum cumprimento ou obediência a diligências, ordens ou instruções 
da Justiça Eleitoral ou opor embaraços à sua execução: 

Pena - detenção de três meses a um ano e pagamento de 10 a 20 dias-multa. 
Art. 348. Falsificar, no todo ou em parte, documento público, ou alterar documento públi

co verdadeiro, para fins eleitorais: 
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Pena - reclusão de dois a seis anos e pagamento de 15 a 30 dias-multa. 
§ 1- Se o agente é funcionário público e comete o crime prevalecendo-se do cargo, a pena 

é agravada. 
§ 2- Para os efeitos penais, equipara-se a documento público o emanado de entidade pa-

raestatal, inclusive Fundação do Estado. 
Art. 349. Falsificar, no todo ou em parte, documento particular ou alterar documento par

ticular verdadeiro, para fins eleitorais: 
Pena - reclusão até cinco anos e pagamento de 3 a 10 dias-multa. 
Art. 350. Omitir em documentos público ou participar declaração que dele devia constar 

ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, para fins elei
torais: 

Pena - reclusão até cinco anos e pagamento de 5 a 15 dias-multa, se o documento é públi
co, e reclusão até três anos e pagamento de 3 a 10 dias-multa se o documento é particular. 

Parágrafo único. Se o agente da falsidade documental é funcionário público e comete o 
crime prevalecendo-se do cargo ou se a falsificação ou alteração é de assentamentos de registro 
civil, a pena é agravada. i i 

Art. 351. Equipara-se a documento (348, 349 e 350) para os efeitos penais, a.fotografia, o 
filme cinematográfico, o disco fonográfico ou fita de ditafone a que se incorpore declaração ou 
imagem destinada à prova de fato juridicamente relevante. , 

Art. 352. Reconhecer como verdadeira, no exercício da função pública, fuma ou letra que 
o não seja, para fins eleitorais: 

Pena - reclusão até cinco anos e pagamento de 5 a 15 dias-multa se o documento é públi
co, e reclusão até três anos e pagamento de 3 a 10 dias-multa se o documento é particular. 

Art. 353. Fazer uso de qualquer dos documentos falsificados ou alterados, a que se refe
rem os arts. 348 a 352: 

Pena - a cominada à falsificação ou à alteração. 
ArL 354. Obter, para uso próprio ou de outrem, documento público ou particular, material 

ou ideologicamente falso para fins eleitorais: 
Pena - a cominada à falsificação ou à alteração. 

CAPÍTULO m 
Do Processo das Inf rações 

Art. 355. As infrações penais definidas neste Código são de ação pública. 
Art. 356. Todo cidadão que tiver conhecimento de infração penal deste Código deverá co

municá-la ao juiz eleitora] da zona onde a mesma se verificou. 
§ 1- Quando a comunicação fôr verbal, mandará a autoridade judicial reduzi-la a termo, 

assinado pelo apresentante e por duas testemunhas, e a remeterá ao órgão do Ministério Público 
local, que procederá na forma deste Código. 

§ 2- Se o Mirústério Público julgar necessários maiores esclarecimentos e documentos 
complementares ou outros elementos de convicção, deverá requisitá-los diretamente de quais
quer autoridades ou funcionários que possam fornecê-los. 

ArL 357. Verificada a infração penal, o Ministério Público oferecerá a denúncia dentro do 
prazo de 10 (dez) dias. 

§ 1- Se o órgão do Ministério Público, ao invés de apresentar a denúncia, requerer o arqui
vamento da comunicação, o juiz, no caso de considerar improcedentes as razões invocadas, fará 
remessa da comunicação ao Procurador Regional, e este oferecerá a denúncia, designará outro 
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Promotor para oferecê-la, ou insistirá no pedido de arquivamento, ao qual só então estará o juiz 
obrigado a atender. 

§ 2- A denúncia conterá a exposição do fato criminoso com todas as suas circunstâncias, a 
qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a classificação do 
crime e, quando necessário, o rol das testemunhas. 

§ 3- Se o órgão do Ministério Público não oferecer a denúncia no prazo legal representará 
contre êle a autoridade judiciária, sem prejuízo da apuração da responsabilidade penal. 

§ 4- Ocorrendo a hipótese prevista no parágrafo anterior o juiz solicitará ao Procurador 
Regional a designação de outro promotor, que, no mesmo prazo, oferecerá a denúncia. 

§ 5- Qualquer eleitor poderá provocar a representação contra o órgão do Ministério Públi
co se o juiz, no prazo de 10 (dez) dias, não agir de ofício. 

Art. 358. A denúncia será rejeitada quando: 
I - o fato narrado evidentemente não constituir crime; 
II - j á estiver extinta a punibilidade, pela prescrição ou outra causa; 
ni - fôr manifesta a ilegitimidade da parte ou faltar condição exigida pela lei para o exer

cício da ação penal. 
Parágrafo único. Nos casos do número Hl, a rejeição da denúncia não obstará ao exercício 

da ação penal, desde que promovida por parte legítima ou satisfeita a condição. 
Art. 359. Recebida a denúncia e citado o infrator, terá este o prazo de 10 (dez) dias para 

contestá-la, podendo juntar documentos que ilidam a acusação e arrolar as testemunhas que ti
ver. 

Art. 360. Ouvidas as testemunhas da acusação e da defesa e praticadas as diligências re
queridas pelo Ministério Público e deferidas ou ordenadas pelo juiz, abrir-se-á o prazo de 5 (cin
co) dias a cada uma das partes - acusação e defesa - para alegações finais. 

Art. 361. Decorrido esse prazo, e conclusos os autos ao juiz dentro de quarenta e oito ho
ras, terá o mesmo 10 (dez) dias para proferir a sentença. 

Art. 362 Das decisões finais de condenação ou absolvição cabe recurso para o Tribunal 
Regional, a ser interposto no prazo de 10 (dez) dias. 

ArL 363. Se a decisão do Tribunal Regional fôr condenatória, baixarão imediatamente os 
autos à instância inferior para a execução da sentença, que será feita no prazo de 5 (cinco) dias, 
contados da data da vista ao Ministério Público. 

Parágrafo único. Se o órgão do Ministério Público deixar de promover a execução da sen
tença serão aplicadas as normas constantes dos parágrafos 3-, 4- e 5̂  do art. 357. 

Art. 364. No processo e julgamento dos crimes eleitorais e dos comuns que lhes forem co
nexos, assim como nos recursos e na execução, que lhes digam respeito, aplicar-se-á, como lei 
subsidiária ou supletiva, o Código de Processo Penal. 

TÍTULO V 
Disposições Gerais e Transitórias 

Art. 365. O serviço eleitoral prefere a qualquer outro, é obrigatório e não interrompe o in
terstício de promoção dos funcionários para êle requisitados. 

Art 366. Os funcionários de qualquer órgão da Justiça Eleitoral não poderão pertencer a 
diretório de partido político ou exercer qualquer atividade partidária, sob pena de demissão. 

Art. 367. A imposição e a cobrança de qualquer multa, salvo no caso das condenações cri
minais, obedecerão às seguintes normas: 

I - no arbitramento será levada em conta a condição económica do eleitor; 
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II - arbitrada a multa, de ofício ou a requerimento do eleitor, o pagamento será feito atra
vés de selo federal inutilizado no próprio requerimento ou no respectivo processo; 

III - se o eleitor não satisfizer o pagamento no prazo de 30 (trinta) dias, será considerada 
dívida líquida e certa, para efeito de cobrança mediante executivo fiscal, a que fór inscrita em li
vro próprio no cartório eleitoral; 

IV - a cobrança judicial da dívida será feita por ação executiva na forma prevista para a 
cobrança da dívida ativa da Fazenda Pública, correndo a ação perante os juízos eleitorais; 

V - nas Capitais e nas comarcas onde houver mais de um Promotor de Justiça, a co
brança da dívida far-se-á por intermédio do que fôr designado pelo Procurador Regional 
Eleitoral; 

VI - os recursos cabíveis, nos processos para cobrança da dívida decorrente de multa, se
rão interpostos para a instância superior da Justiça Eleitoral; 

Vn - em nenhum caso haverá recurso de ofício; 
Vni - as custas, nos Estados, Distrito Federal e Territórios serão cobradas nos termos dos 

respectivos Regimentos de Custas; 
IX - os juízes eleitorais comunicarão aos Tribunais Regionais, trimestralmente, a impor

tância total das multas impostas nesse período e quanto foi arrecadado através de pagamentos 
feitos na forma dos números II e EQ; 

X - idêntica comunicação será feita pelos Tribunais Regionais ao Tribunal Superior. 
Parágrafo único. A multa pode ser aumentada até dez vezes se o juiz considerar que em 

virtude da situação económica do infrator é ineficaz, embora aplicada no máximo. 
Art. 368. Os atos requeridos ou propostos em tempo oportuno, mesmo que não sejam 

apreciados no prazo legal, não prejudicarão aos interessados. 
Art. 369. O Govêmo da União fornecerá, para ser distribuído por intermédio dos Tribu

nais Regionais, todo o material destinado ao alistamento eleitoral e às eleições. 
Art. 370. As transmissões de natureza eleitoral, feitas por autoridades e repartições com

petentes, gozam de franquia postal, telegráfica, telefónica, radiotelegráfica ou radiotelefónica, 
em linhas oficiais ou nas que sejam obrigadas a serviço oficial. 

Art. 371. As repartições públicas são obrigadas, no prazo máximo de 10 (dez) dias, a for
necer às autoridades, aos representantes de partidos ou a qualquer alistando as informações e 
certidões que solicitarem relativas à matéria eleitoral, desde que os interessados manifestem es
pecificamente as razões e os fins do pedido. 

Art. 372. Os tabeliães não poderão deixar de reconhecer nos documentos necessários à 
instrução dos requerimentos e recursos eleitorais as firmas de pessoas de seu conhecimento, ou 
das que se apresentarem com 2 (dois) abonadores conhecidos. 

Art. 373. São isentos de selo os requerimentos e todos os papéis destinados a fins eleito
rais e é gratuito o reconhecimento de firma pelos tabeliães, para os mesmos fins. 

Parágrafo único. Nos processos-crimes e nos executivos fiscais referente a cobrança de 
multas serão pagas custas nos termos do Regimento de Custas de cada Estado, sendo as devidas 
à União pagas através de selos federais inutilizados nos autos. 

Art. 374. Os membros dos tribunais eleitorais, juízes eleitorais e os servidores públi
cos requisitados para os órgãos da Justiça Eleitoral, que, em virtude de suas funções nos 
mencionados órgãos não tiveram as férias que lhes couberem, poderão gozá-las no ano se
guinte, acumuladas ou não, ou requerer que sejam contadas pelo dobro para efeito de apo
sentadoria. 

Parágrafo único. Fica ressalvado aos membros dos Tribunais Eleitorais que pertençam a 
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órgãos judiciários onde as férias sejam coletivas o direito de gozá-las fora dos períodos para os 
mesmos estabelecidos. , ' . -

Art. 375. Nas áreas contestadas, enquanto não forem fixados definitivamente os limi
tes interestaduais, far-se-ão as eleições sob a jurisdição do Tribunal Regional da circunscri
ção eleitoral em que, do ponto de vista da administração judiciária estadual, estejam elas in
cluídas. 1 .* * 

Art. 376. A proposta orçamentária da Justiça Eleitoral será anualmente elaborada pelo 
Tribunal Superior, de acordo com as propostas parciais que lhe forem remetidas pelos Tri
bunais Regionais, e dentro das normas legais vigentes. 

Parágrafo único. Os pedidos de créditos adicionais que se fizerem necessários ao bom 
andamento dos serviços eleitorais, durante o exercício serão encaminhados em relação tri
mestral à Câmara dos Deputados, por intermédio do Tribunal Superior. 

Art. 377. O serviço de qualquer repartição, federal, estadual, municipal, autarquia, 
fundação do Estado, sociedade de economia mista, entidade mantida ou subvencionada 
pelo poder público, ou que realiza contrato com este, inclusive o respectivo prédio e 
suas dependências não poderá ser utilizado para beneficiar partido ou organização de ca-
ráter político. 

Parágrafo único. O disposto neste artigo será tornado efetivo, a qualquer tempo, pelo 
órgão competente da Justiça Eleitoral, conforme o âmbito nacional, regional ou municipal 
do órgão infrator mediante representação fundamentada de autoridade pública, representante 
partidário, ou de qualquer eleitor. 

Art. 378. O Tribunal Superior organizará, mediante proposta do Corregedor Geral, 
os serviços da Corregedoria, designando para desempenhá-los funcionários efetivos 
do seu quadro e transformando o cargo de um deles, diplomado em Direito e de con
duta moral irrepreensível, no de escrivão da Corregedoria símbolo PJ-1, a cuja nomea
ção serão inerentes, assim na Secretaria como nas diligências as atribuições de titular de 
ofício de Justiça. 

Art. 379. Serão considerados de relevância os serviços prestados pelos mesários e 
componentes das Juntas Apuradoras. 

§ 1- Tratando-se de servidor público, em caso de promoção a prova de haver prestado 
tais serviços será levada em consideração para efeito de desempate, depois de observados os 
critérios já previstos em leis ou regulamentos. 

§ 2- Persistindo o empate de que trata o parágrafo anterior, terá preferência, para a 
promoção, o funcionário que tenha servido maior número de vezes. 

§ 3- O disposto neste artigo não se aplica aos membros ou servidores de Justiça Elei
toral. 

Art. 380. Será feriado nacional o dia em que se realizarem eleições de data fixada pela 
Constituição Federal; nos demais casos, serão as eleições marcadas para um domingo ou dia 
já considerado feriado por lei anterior. 

Art. 381. Esta lei não altera a situação das candidaturas a Presidente ou Vice-Presiden-
te da República e a Governador ou Vice-Govemador de Estado, desde que resultantes de 
convenções partidárias regulares e já registradas ou em processo de registro, salvo a ocor
rência de outros motivos de ordem legal ou constitucional que as prejudiquem. 

Parágrafo único. Se o registro requerido se referir isoladamente a Presidente ou Vice-
Presidente da República e a Governador ou Vice-Governador de Estado, a validade respecti-
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va dependerá de complementação da chapa conjunta na forma e nos prazos previstos neste Có
digo (Constituição, art. 81, com a redação dada pela emenda Constitucional n- 9). 

Art. 382. Este Código entrará em vigor 30 dias após a sua publicação. 
Art. 383. Revogam-se as disposições em contrário. 
Brasília, 15 de julho de 1965; 144^ da Independência e 77^ da República. - H. CAS-

TELLO BRANCO - Milton Soares Campos. 
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LEI N2 4.738, DE 15 DE JULHO DE 1965 

Estabelece novos casos de inelegibilidades, com fundamento no artigo Jr 
da Emenda Constitucional n-14. 

0 Presidente da República; faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a 
seguinte lei: 

Art. 1̂  Além dos que estejam compreendidos nos casos previstos nos artigos 138, 139 e 
140 da Constituição Federal, com as modificações das Emendas Constitucionais n^s 9 e 14, são 
inelegíveis: 

1 - Para Presidente e Vice-Presidente da República: 
a) os que participem da organização ou do funcionamento de qualquer partido político ou 

associação, cujo programa ou ação contrarie o regime demoCTático, baseado na pluralidade dos 
partidos e na garantia dos direitos fundamentais do homem (artigo 141, § 13, da Constituição 
Federal); 

b) os que, pública ou ostensivamente, façam parte, ou sejam adeptos de partidos poKticos 
cujo registro tenha sido cassado com fundamento no art. 141, § 13, da Constituição Federal - , 
VETADO; 

c) os que integram partidos políticos vinculados, por subordinação, a partido ou governo 
estrangeiro; 

d) os que hajam atentado, em detrimento do regime democrático, contra os direitos indivi
duais, concernentes à vida, à liberdade e à propriedade (Constituição Federal, artigo 141); 

e) os que, por atos do Comando Supremo da Revolução, ou por aplicação do art. 10 do 
Ato Institucional, perderam seus mandatos eletivos, ou foram impedidos de exercê-los; 

f) os Presidentes e Vice-Presidentes da República, os Governadores e Vice-Governa-
dores, os Prefeitos e Vice-Prefeitos declarados impedidos para o exercício dos respectivos 
cargos, por deliberação do Congresso Nacional, das Assembleias Legislativas ou das Câma
ras Municipais; . * 

g) os membros do Poder Legislativo que perderem os mandatos em virtude do disposto no 
art. 48, §§ 1- e 2-, da Constituição Federal, desde que o motivo que deu causa à punição os in
compatibilize para o exercício de mandato eletivo, em face do disposto na Constituição, na 
Emenda Constitucional n- 14 ou nesta Lei; 

, h) os que, por ato de subversão ou de impropriedade na administração pública ou privada, 
tenham sido condenados à destituição do cargo, função ou emprego, em virtude de sentença ju
diciária transitada em julgado, ou mediante inquérito administrativo processado regulamente, 
em que se lhes tenha assegurado ampla defesa - VETADO; 

i) os que, nos casos previstos em lei, forem declarados indignos do oficialato ou com êle 
incompatíveis (Constituição Federal, art. 182, § 2 )̂ - VETADO; 
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j) os que, nos casos determinados em lei, venham a ser privados, por sentença judiciária 
irrecorrível, proferida no curso do processo eleitoral, do direito a elegibilidade, por haver atenta
do contra o regime democrático, a exação e a probidade administrativas ou a lisura e a normali
dade das eleições; 

l) os que tenham - VETADO - comprometido, por si ou por outrem, a lisura e a normali
dade de eleição, através de abuso do poder económico, de ato de corrupção ou de influência no 
exercício de cargo ou função pública, ou venham a comprometê-las, pela prática dos mesmos 
abusos, atos ou influência; 

m) os que tenham exercido, até 3 (três) meses antes da eleição, cargo ou função de direção 
nas empresas públicas, nas entidades autárquicas, nas empresas concessionárias de serviço pú
blico, ou em organizações da União, ou sujeitas ao seu controle; 

n) os que, dentro dos 3 (três) meses anteriores ao pleito hajam ocupado postos de direção 
nas empresas de que tratam os arts. 3^ e 5^ da Lei n- 4.137, de 10 de setembro de 1962, quando, 
pelo âmbito e natureza de suas atividades, possam tais empresas influir na economia nacional; 

o) os que detenham o controle de empresas ou grupos de empresas que opere, no país, nas 
condições monopoUsticas previstas no parágrafo único do arL 5^ da Lei citada na letra anterior, 
se, até 6 (seis) meses antes do pleito, não apresentarem à Justiça Eleitoral a prova de que fize
ram cessar o abuso do poder económico apurado, ou de que transferiram, por forma regular, o 
controle das referidas empresas ou grupo de empresas; 

p) os que tenham, dentro dos três meses anteriores ao pleito, ocupado lugares na direção 
ou na representação de sociedades ou empresas estrangeiras; 

q) até 3 (três) meses depois de afastados das funções, os presidentes, diretores, superinten
dentes das sociedades, empresas ou estabelecimentos que gozem, sob qualquer forma, de vanta
gens asseguradas pela União ou que tenham exclusivamente por objeto operações financeiras e 
façam publicamente apelo à poupança e ao crédito, inclusive através de cooperativas; 

r) os que hajam dirigido, dentro dos 3 (três) meses anteriores ao pleito, sociedades ou em
presas cuja atividade consista na execução de obras, na prestação de serviços ou no fornecimen
to de bens por conta ou sob controle da União; 

s) até 3 (três) meses depois de cessadas as funções, os magistrados federais, os membros 
do Ministério Público, os Chefes das Casas Civil e Militar da Presidência da República e os Pre
feitos; 

t) até 3 (três) meses depois de afastados do exercício das funções, os membros do Tribu
nal de Contas da União. 

II - Para Governador e Vice-Governador: 

a) os membros das Assembleias Legislativas que, nos termos das Constituições estaduais, 
tenham perdido os mandatos; 

b) até 3 (três) meses depois de afastados do exercício das funções, os membros dos Tribu
nais de Contas Estaduais e os membros do Ministério Público; 

c) até 3 (três) meses depois de cessadas definitivamente as funções, os presidentes, direto
res, superintendentes das sociedades, empresas ou estabelecimentos que gozem, sob qualquer 
forma, de vantagens asseguradas pelo Estado, ou que tenham exclusivamente por objetos opera
ções financeiras e façam publicamente apelo à poupança e ao crédito; 

d) os que tenham exercido, dentro dos 3 (três) meses anteriores ao pleito, cargo ou função 
de direção em empresas públicas, entidades autárquicas, sociedades de economia mista esta
duais, empresas concessionárias de serviço público e nas fundações sob controle do Estado; 
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e) no que lhes for aplicável, por identidade de situação, os inelegíveis a que se referem as 
alíneas a a í do n̂  I deste artigo. 

in - Para Prefeito e Vice-Prefeito: 
a) os que tenham sido, dentro dos três meses anteriores à eleição, presidente, superinten

dente ou diretor de empresas públicas, sociedades de economia mista e entidades autónomas, de 
âmbito municipal; 

b) os membros das Câmaras Municipais que, na conformidade da Constituição e das leis, 
hajam perdido os mandatos; 

c) os que não tenham tido, nos 2 (dois) últimos anos, antes da eleição, o domínio eleitoral no mu
nicípio, salvo os que exercerem mandato de deputado estadual, pelo menos, em 1 (uma) legislatura; 

d) no que lhes fôr aplicável, por identidade de situação os inelegíveis a que se refere o n̂  
n deste artigo. 

rV - Para Câmara dos Deputados e o Senado Federal, as pessoas a que se referem os ns. I 
e n, nas mesmas condições em ambos estabelecidas, fixados os prazos de desincompatibiliza-
ção, quando fôr o caso, em até 3 (três) meses depois de cessadas - VETADO - as funções. 

V - Para as Assembleias Legislativas, as pessoas a que se referem os números I e H, nas 
mesmas condições em ambos estabelecidas, fixados os prazos de desincompatibilização, quando 
fôr o caso, em até 2 (dois) meses, na forma nos mesmos prevista 

VI - Para as Câmaras Municipais: 
a) o Prefeito que houver exercido o cargo, por qualquer tempo, no penodo imediatamente 

anterior, e bem assim o que lhe tenha sucedido, ou, dentro dos 3 (três) meses anteriores ao plei
to, o haja substituído; 

b) as autoridades policiais com jurisdição no município dentro dos 2 (dois) meses anterio
res ao pleito, e as pessoas a que se refere a alínea a do n- Bd; 

c) as pessoas mencionadas na aKnea b do n- m e, no que por identidade de situação lhes 
fôr aplicável, os inelegíveis a que se refere o n- II. 

§ 1- Os preceitos deste artigo aplicam-se aos titulares, assim efetivos como interinos, dos 
cargos mencionados. 

§ 2 - 0 candidato se desincompatibilizará na data do registro se este fôr feito antes do ter
mo final do respectivo prazo, de acordo com a lei eleitoral. 

Art 2- Prevalecerão pelo prazo de 4 (quatro) anos, contados da data do ato, fato ou deci
são que as determinar, as inelegibilidades previstas nas alúieas d a l don-l, ah'nea a do n̂  n e 
alínea a do n̂  IH, salvo o caso de suspensão dos direitos políticos por prazo maior. • 

Art 32 A reincidência nos casos mencionados nesta Lei permitirá nova arguição de inele
gibilidade. 

Art 4- São inelegíveis para Governador, Vice-Govemador, Senador, Deputado Federal e 
Deputado Estadual aqueles que não tiverem domicílio eleitoral no Estado ou Território durante 
4 (quatro) anos, - VETADO. 

Art 5̂  São inelegíveis até 31 de dezembro de 1965 os Ministros de Estado que serviram 
em qualquer período compreendido entre 23 de janeiro de 1963 e 31 de março de 1964. 

Parágrafo único. Excetuam-se os que estejam desenqienhando mandato legislativo e os 
que hajam ocupado ministérios militares. 

Art. 6̂  São inelegíveis até 31 de dezembro de 1966 os que estavam ocupando cargo de Se
cretário de Estado nos últimos 12 (doze) meses do exercício de Governadores suspensos ou im
pedidos em decorrência do Ato Institucional ou por decisão da respectiva Assembleia Legislati
va 
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Art. 7- São de competência da Justiça Eleitoral o conhecimento e a decisão das arguições 
de inelegibilidade (art. 119, n- VI, da Constituição Federal). 

§ 1- Caberá aos partidos políticos ou ao Ministério Público, no prazo de 5 (cinco) dias, 
contados da publicação do requerimento de registro de candidato, a iniciativa das arguições de 
inelegibilidade. . 

§ 22 A arguição de inelegibilidade, quando de iniciativa de partido político, será imediata
mente reduzida a termo, assinado pelo arguente e por duas testemunhas e, dentro de 24 (vinte e 
quatro) horas, remetido ao Ministério Público. 

§ 3^ Verificada a procedência da arguição, à vista dos elementos de convicção oferecidos, 
o Ministério Público apresentará, no prazo de 3 (tî ês) dias, impugnação ao registro do candida
to. Se, porém, requerer o arquivamento da arguição, o juiz ou o tribunal, em caso de indeferi
mento, determinará o seguimento do processo. 

§ 4- Da decisão que deferir o pedido de arquivamento caberá, sem efeito suspensivo, re
curso que, interposto dentro de 48 (quarenta e oito) horas, deverá ser, em igual prazo, remetido à 
superior instância, que o julgará no prazo de 10 (dez) dias, contados da data de seu recebimento. 

§ 5- A argiiição de inelegibilidade, quando de iniciativa do Ministério Público, processar-
se-á desde logo como impugnação. 

§ 6^ Não poderá apresentar impugnação ao registro de candidato o membro do Ministério 
Público que, nos 4 (quatro) anos anteriores, tenha disputado cargo eletivo, integrado diretório 
político ou exercido atividade político-partidária. 

Art. 8- Feita a impugnação ao registro do candidato, terá este, com a assistência de partido 
interessado, o prazo de 3 (três) dias para contestá-la, podendo juntar documentos e requerer a 
produção de outras provas. 

Art. 92 Decorrido o prazo para a contestação, o juiz ou tribunal marcará, em seguida, pra
zo não superior a 10 (dez) dias para que sejam ouvidas as testemunhas do impugnante e do im
pugnado e realizadas as diligências que determinar ex officio ou a requerimento das partes. 

Art. 10. Dentro de 48 (quarenta e oito) horas, contadas da terminação do prazo a que se re
fere o artigo anterior, o impugnante e o impugnado poderão apresentar alegações. 

Art. 11. Conclusos os autos dentro de 24 (vinte e quatro) horas, o juiz ou tribunal terá o 
prazo de 5 (cinco) dias para proferir a decisão. 

§ 1- O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova, atendendo aos fatos e 
circunstâncias constantes do processo, ainda que não alegados pelas partes. 

§ 2- O juiz indicará na sentença ou despacho os fatos e circunstâncias que motivaram o 
seu convencimento. 

Art. 12.0 juiz poderá ouvir terceiro, a quem as partes ou testemunhas hajam feito referên
cias como conhecedor de fatos ou circunstâncias que influam na decisão da causa. 

%\° Quando documento necessário à formação da prova se achar em poder de terceiro, o 
juiz poderá, ouvido o terceiro, ordenar o respectivo depósito ou designar audiência especial, a 
fim de ouvir o requerente e o terceiro, proferindo despacho logo em seguida 

§ 2- Se o terceiro, sem justa causa, não exibir o documento ou não comparecer à audiên
cia, será contra êle instaurado processo por crime de desobediência. 

ArL 13. Da decisão que julgar o candidato elegível ou inelegível, poderá ser interposto re
curso, por petição fundamentada dentro de 5 (cinco) dias, citados da data de sua publicação, ou 
intimação. 

ArL 14. Será de 15 (quinze) dias o prazo para julgamento do recurso na instância superior. 
Art. 15. A arguição de inelegibilidade será feita: 
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I - perante o Tribunal Superior Eleitoral, se se tratar de candidatos a Presidente e Vice-
Presidente da República; 

II - perante os Tribunais Regionais Eleitorais, quanto a candidatos a Senador, Deputado 
Federal, Governadores e Vice-Govemadores e Deputado Estadual; 

m - perante os Juízes Eleitorais, relativamente a Vereador, Prefeito e Vice-Prefeito e Juiz 
de Paz. 

Art. 16. Declarada, por decisão judiciária transitada em julgado, a inelegibilidade do can
didato, ser-lhe-á negado o registro, ou cancelado, se já tiver sido feito. Será nulo o diploma, se 
já expedido. 

Art. 17. Declarada a inelegibilidade de candidato já registrado, é facultado ao Partido, ou 
aliança de partidos, que requereu o registro, dar-lhe substituto, mesmo que a decisão passada em 
julgado tenha sido proferida após o termo final do prazo de registro. 

Art. 18. A declaração de inelegibilidade de candidato a Presidente da República, Governa
dor e Prefeito não alcançará o candidato a Vice-Presidente, Vice-Govemador e Vice-Prefeito, 
salvo se fôr também declarado inelegível. 

Art. 19. Anteriormente a qualquer eleição majoritária, e no prazo de 5 (cinco) dias depois 
de transitada em julgado a decisão de inelegibilidade, poderá o Partido, ou aliança de partidos 
interessados, requerer o registro de outro candidato. 

ArL 20. Ocorrendo, após a eleição, o cancelamento do registro ou a nulidade do diploma 
do candidato eleito por maioria absoluta, realizar-se-á nova eleição 60 (sessenta) dias após a de
cisão passada em j ulgado. 

ArL 21. Constitui crime eleitoral a arguição de inelegibilidade, ou a impugnação do regis
tro de candidato, feita com motivação falsa, ou, graciosamente, por espírito de emulação, mero 
capricho ou erro grosseiro: 

Pena - detenção de 2 (dois) meses a 1 (um) ano e pagamento de multa de 10 (dez) a 20 
(vinte) vezes o maior salário mínimo mensal. 

Art. 22. O Tribunal Superior Eleitoral expedirá instruções para a fiel execução desta Lei. 
Art 23. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art 24. Revogam-se as disposições em contrário. 
Brasília, 15 de julho de 1965; 1442 da Independência e 772 da República. - H. CASTELLÓ 

BRANCO - Milton Soares Campos. 
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LEI N? 4.740, DE 15 DE JULHO DE 1965 

Lei Orgânica dos Partidos Políticos. 

O Presidente da República, 
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei: 

CAPfrULO I 
Disposições Preliminares 

Art. 1- A fundação, organização, funcionamento e extinção dos partidos políticos nacio
nais estão sujeitos às prescrições da presente lei. „ 

Art. 2- Os partidos políticos, pessoas jurídicas de direito público interno, destinam-se a as
segurar, no interesse do regime democrático, a autenticidade do sistema representativo. 

Art 3- O partido adquire personalidade jurídica com seu registro pelo Tribunal Superior 
Eleitoral. 

Art 4- A ação do partido será exercida, dentro de seu programa, em nontô dos cidadãos 
que o integram e sem vinculação com a ação de partidos ou governos estrangeiros. 

Parágrafo único. Todos os filiados a um partido têm direitos e deveres iguais. 
Art 5- É vedada a organização, o registro ou o funcioiíamento de qualquer partido cujo 

programa ou ação contrarie o regime democrático, baseado napluraUdade dos partidos e na ga
rantia dos direitos fundamentais do homem (Constituição, art. 141, § 13). 

Art (r Somente poderão integrar os quadros dos partidos poéticos ou participar de suas 
atividades os brasileiros no exercício dos direitos políticos. 

CAPÍTULO n 
Da Fundação e do Registro dos Partidos 

Art 7- O partido político constituir-se-á originariamente de, pelo menos, 3% (três por cen
to) do eleitorado que votou na última eleição geral para a Câmara dos Deputados, distribuídos 
em 11 (onze) ou mais Estados, com o mínimo de 2% (dois por cento) em cada um. 

Art 8- Os fundadores do partido em número de 101 (cento e um), pelo menos, elegerão 
uma comissão provisória, no mínimo de 7 (sete) membros, que se encarregará das providências 
necessárias à obtenção do registro, e da publicação, na imprensa oficial, e 3 (três) vezes, pelo 
menos, em jornal de grande circulação, no País e, em cada um dos Estados, do manifesto de lan
çamento, acompanhado do programa e do estatuto. 

§1 -0 manifesto indicará o nome, a naturalidade, o número do título e da zona eleitoral, a 
profissão e a residência dos fundadores e, bem assim, a constituição da comissão provisória; e 
será encimado pelo nome do partido e a respectiva sigla. 
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S 2- Não se formará o nome do partido utilizando o de pessoas ou suas derivações, nem de 
modo que possa induzir o eleitor a engano ou confusão com a denominação de outro partido. 

ArL 9- A comissão provisória de que trata o artigo anterior, designará em ata, para cada 
Estado, onde o partido em formação pretenda angariar assinaturas, comissão idêntica que, por 
sua vez designará comissões para os municípios. 

Art. 10. Nas Capitais dos Estados no Estado da Guanabara e no Distrito Federal, deverão 
ser pela mesma forma designadas comissões para os distritos ou subdistritos em que se dividir a 
respectiva área territorial. 

Art. 11. As assinaturas dos eleitores serão colhidas em duas vias de listas que, obedecendo 
a modelo aprovado pelo Tribunal Superior Eleitoral, indiquem o nome e a sigla do partido em 
formação, o fim a que se destinam os números dos títulos dos eleitores e os responsáveis pela 
angariação. 

Parágrafo único. Cada eleitor somente poderá assinar uma Usta, em duas vias. (VETADO). 
ArL 12. Entregues as listas ao cartório eleitoral, com pública-forma da ata a que se refe

rem a parte final doarLQ^eoart. 10, o escrivão tomará as seguintes providências: 
I - passará recibo na segunda via da lista e a restituirá ao representante do partido em for

mação; 
II - verificará se todas estão totalmente preenchidas e assinadas devolvendo as incomple

tas, no ato, ou por ofício, se a verificação fôr posterior; 
ni - apurará, pela segunda via do título ou pela folha individual da votação, se coincidem 

os dados de qualificação do eleitor e se a sua inscrição está em vigor; 
rV - fará o confronto das assinaturas dos eleitores constantes da lista da segunda via do tí

tulo ou da folha individual de votação; 
V - certificará que os dados de qualificação e a assinatura coincidem e que a inscrição 

está em vigor; 
VI - apresentará as listas ao juiz eleitoral, para que sejam visadas; 
Vn - anotará no livro de inscrição que o eleitor assinou lista para registro do partido, indi

cado este pela sigla; 
Vni - remeterá as listas para o Tribunal Regional, acompanhada de ofício do juiz. 
§ 1- Se do confronto das assinaturas surgir dúvida quanto à autenticidade da que tiver sido 

aposta na lista de adesão, o juiz determinará que, autuados os documentos, sejam tomadas as 
providências legais para se apurar procedência da dúvida. 

§ 2- Verificado que a assinatura constante da lista não é do eleitor, os autos serão remeti
dos ao órgão do Ministério Público, para que os implicados sejam responsabilizados criminal
mente. 

§ 3- Se, ao fazer a anotação mencionada no número VII deste artigo, o escrivão verificar 
que o eleitor já havia assinado lista para registro do mesmo ou de outro partido, comunicará o 
fato ao juiz para instauração da ação penal cabível. Idêntica comunicação, e para igual fim, será 
feita se as assinaturas do eleitor,tiverem sido colhidas pela mesma pessoa. 

§ 42 O eleitor que assinar lista para formação de novo partido, considerar-se-á desligado 
do partido a que pertencia. 

Art 13. No Tribunal Regional Eleitoral, recebidas as Ustas, a Secretaria fará as devidas 
anotações no seu fichário geral. 

§ 1- Verificado que o eleitor já havia assinado a lista de registro do mesmo ou de outro 
partido na zona de residência, ou em outra para a qual tenha obtido transferência, o fato será co
municado ao juiz eleitoral, para as providências penais cabíveis. 
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§ 2- As listas serão conservadas pelo Tribunal Regional até que seja alcançado o número 
básico referente ao Estado, quando se fará a remessa ao Tribunal Superior, observado o disposto 
no parágrafo seguinte. 

§ 32 Completado o número básico de assinaturas, o Tribunal Regional em edital publicado 
no órgão oficial e em mais um jornal de grande circulação, assinará o prazo de 15 (quinze) dias 
para ampla impugnação do pedido de registro, e conhecimento, a final, do Tribunal Superior 
Eleitoral. 

§ 4- Desde que o partido não pretenda alcançar o número básico em determinado Estado, 
deverá requerer a remessa das listas ao Tribunal Superior, na ocasião em que julgar suficientes 
as adesões já anotadas, o que deverá ser feito pelo Tribunal Regional Eleitoral no prazo máximo 
de 15 (quinze) dias. 

Art. 14. No Tribunal Superior Eleitoral, à medida em que forem recebidas, as listas de 
cada Estado serão examinadas e classificadas em cadastro único do registro de partidos, de
pois de anotado em livro próprio o número de adesões referentes a cada partido e a cada Es
tado. 

Art. 15. O requerimento de registro subscrito pelos fundadores do partido com firma reco
nhecida, será apresentado ao Tribunal Superior Eleitoral, depois que este estiver de posse das 
listas de registro com o número de eleitores exigidos no art. 1°. 

§ \- requerimento será instruído. 

I - com pública-forma das atas de que trata a primeira parte do art. 9-; 

n - com cópia datilografada ou impressa do manifesto de lançamento do programa e do es
tatuto; 

III - com exemplares das publicações feitas nos termos do art. 8 ;̂ 

IV - com certidão da Secretaria do Tribunal Superior, da qual conste o número de listas e 
de eleitores apresentados pelo partido: 

V - com a prova de constituição da comissão provisória que dirigirá o partido por prazo 
não excedente de 12 (doze) meses, até que sejam empossados os dirigentes eleitos: 

VI - com a prova de nomeação de delegados até o máximo de 5 (cinco), que representem 
o partido perante o Tribunal Superior. 

§ 2- Autuado o requerimento, o relator fará publicar edital, com o prazo de 15 (quinze) 
dias, para impugnação. 

§ 3- Esgotado o prazo das impugnações, o processo deverá ser julgado improrrogàvelmen-
te dentro de 30 (trinta) dias. 

Art. 16. Deferido o registro, o Tribunal Superior fará imediata comunicação aos Tribunais 
Regionais, e estes da mesma forma, aos juízes eleitorais. 

§ \- Com decisão que conceder o registro o Tribunal Superior publicará o programa, o es
tatuto e os nomes dos membros da comissão provisória 

§ 2- Comunicado o regisu-o aos Tribunais Regionais, estes publicarão as comissões que, 
designadas na forma do art. 9-, dirigirão o partido, no Estado e municípios, até a posse dos dire-
tórios eleitos. 

§ 3- Até o prazo improrrogável de 12 (doze) meses, contados da data da publicação do re
gistro, o partido deverá apresentar ao Tribunal Superior prova de que obteve o regisu-o de dire-
tórios regionais em 11 (onze) ou mais Estados, sob pena de ter o seu registro cancelado de ofí
cio. 

ArL 17. Não será permitido registro provisório de partido. 
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CAPITULO ffl 
Do Programa e do Estatuto dos Partidos 

Art. 18. O programa dos partidos deverá expressar o compromisso de defesa e ^erfeiçoa-
mento do regime democrático definido na Constituição. 

Art. 19. Observadas as disposições desta lei, poderão os partidos políticos estabelecer normas de 
seu peculiar interesse e fins programáticos, bem como fixar nos respectivos estatutos o número é a cate-
goia dos membros dos órgãos partidários, definir-lhes a competência e regular-lhes o funcionamento. 

Art. 20. É proibido aos partidos poUticos: 
I - usar símbolos nacionais para fins de propaganda; 
II - ministrar instrução militar e adotar uniformes para os seus membros; 
ni-autorizar a qualquer de seus órgãos a delegação de poderes. , 
Art. 21. Nenhuma alteração programática ou estatutária será feita se não fôr aprovada em 

convenção nacional, pelo voto da maioria absoluta de seus membros. 
Parágrafo único. Satisfeita a exigência do parágrafo 2̂  do art. 15, a alteração aprovada pelo Tribu

nal Superior Eleitoral somente entrará em vigor depois de publicada com a decisão que a deferir. 

CAPÍTULO rv 
Dos Órgãos dos Partidos - ' 

Art. 22. São órgãos dos partidos políticos; 
I - de deliberação - as Convenções Municipais, Regionais e Nacional. 
II - de direção - os Diretórios Municipais, Regionais e Nacional; 
III - de ação - os Diretórios Distritais; 
IV - de cooperação - os conselhos fiscais e consultivos, os departamentos trabalhista, es

tudantil, feminino, e outros com a mesma finalidade. 
§ 1- Em Estado ou Território não subdividido em municípios, no Distrito Federal e em 

municípios de mais de um milhão de habitantes, cada unidade administrativa será equiparada a 
município, para efeito de organização partidária. 

§ 2- Os Diretórios Distritais serão organizados pelos Diretórios Municipais. 
Art. 23. A Seção municipal constitui a unidade orgânica e fundamental do partido. 
Art. 24. A Convenção Nacional é o órgão supremo do partido. , , 
Art. 25. É vedado ao Presidente e Vice-Presidente da República, aos Ministros, Governa

dores e Secretários de Estado e Territórios, Prefeitos e Vice-Prefeitos, o exercício de funções 
executivas nos diretórios partidários. 

Art. 26. Os diretórios terão número ímpar de membros de 7 (sete) a 51 (cinquenta e um). 
Art. 27. O mandato dos membros dos diretórios será de 4 (quatro) anos. 
§ 1- As comissões executivas serão eleitas pelos diretórios respectivos. 
§ 2 - 0 número de membros da comissão executiva não será superior a 1/3 (um terço) da 

composição do diretório. 
§ 3- Assim no caso de dissolução como no de substituição de um ou mais de seus mem

bros, os substitutos completarão o período do mandato de seus antecessores. 
Art. 28. Os órgãos de partido não intervirão nos hierarquicamente inferiores, salvo para: . 
I - manter a integridade partidária; ; . 
II - reorganizar as finanças do diretório; 
III - promover a dissolução do diretório ou a destituição parcial ou total de sua comissão 

executiva, cujos membros forem julgados responsáveis pela violação de normas estatutárias, da 
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ética partidária ou desrespeito à linha político-partidária fixada em convenção nacional ou regio
nal, respectivamente, conforme a medida se aplique a diretórios estaduais ou municipais. 

Art. 29. Caberá ao Presidente do Diretórip. Nacional, do Regional ou do Municipal presi
dir a respectiva convenção. 

Art. 30. Somente poderão participar das convenções os eleitores inscritos no partido. 
§ 1- Os partidos enviarão aos juízes eleitorais das respectivas zonas a segunda via das fi

chas de inscrição de seus filiados. 
§ 2- Ao receber as fichas de inscrição, que obedecerão a modelo uniforme aprovado pelo 

Superior Tribunal Eleitoral, o escrivão eleitoral procederá, no que fôr aplicável, de acordo com 
0 disposto no art. 12, seus incisos e parágrafos. 

§ 3 - 0 eleitor, que se desligar de um partido, comunicará a sua decisão ao juiz eleitoral, 
para efeito de anotação na respectiva inscrição. 

Art. 31. Os estatutos partidários disporão, observados os princípios e critérios estabeleci
dos nesta lei, sobre a forma de eleição de seus órgãos. 

§ \° Para a direção partidária, somente são elegíveis os filiados ao partido pelo menos 3 
(três) meses antes da eleição. 

§ 22 A eleição dos órgãos de direção e a escolha de candidatos far-se-ão pela convenção, 
mediante votos direto e secreto. 

§ 3- E proibido o voto por procuração. 
§ Ar- As convenções e diretórios somente podem deliberar com a presença de maioria ab

soluta de seus membros. 
§ 5- o ato de convenção dos órgãos de deliberação e direção deverá obedecer aos seguin

tes requisitos, sob pena de nulidade: 
I - publicação de edital na imprensa local, onde houver, com a antecedência nunima de 8 

(oito) dias; 
II - notificação pessoal, sempre que possível, àqueles que tenham direito a voto, no mes

mo prazo; 
in - indicação do lugar, dia e hora da reunião, com a declaração da matéria incluída na 

pauta e objeto de deliberação. 
Art. 32. Poderão constituir-se diretórios somente nos municípios em que o partido conte, 

no mínimo, com o seguinte número de filiados, em condições de participar da eleição: 
I - 5% (cinco por cento) do eleitorado, nos municípios de até 1000 (mil) eleitores; 
II - os 50 (cinquenta) do inciso l e mais 10 (dez) para cada 1.000 (mil) eleitores, nos mu

nicípios até 50.000 (cinquenta mil) eleitores; 
n i - os 540 (quinhentos e quarenta) dos incisos anteriores e mais 5 (cinco) para cada 

1.000 (mil) eleitores, nos municípios de até 200.(X)0 (duzentos mil) eleitores; 
IV - os 1.290 (mil duzentos e noventa) dos incisos anteriores e mais 3 (três) para cada 

1.000 (mil) eleitores nos municípios de até 500.000 (quinhentos mil) eleitores; 
V - os 2.190 (dois mil cento e noventa) dos incisos anteriores e mais 1 (um) para cada 

1 .(XX) (mil) eleitores nos municípios de mais de 5(X).000 (quinhentos mil) eleitores. 
Art. 33. Para que possa organizar diretório regional, o partido deve possuir diretórios mu

nicipais, registrados na Justiça Eleitoral, em pelo menos 1/4 (um quarto) dos municípios do Es
tado. 

Art. 34. A constituição do diretório nacional dependerá da existência, no mínimo, de 11 
(onze) diretórios regionais registrados, na Justiça Eleitoral. 

, Art. 35. Os diretórios municipais serão eleitos em convenção partidária, que se realizará 
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em todo o País, de quatro em quatro anos, com a assistência da Justiça Eleitoral, em dia do mês 
de janeiro por ela designado. 

§ 1- Da eleição a que se refere este artigo participarão apenas os eleitores do município, 
inscritos nos partidos até 3 (três) meses antes da data do pleito. 

§ 2-As ch^as para constituição dos diretórios municipais serão registradas, no juízo elei
toral, até 30 (trinta) dias antes da convenção. 

§ 3- Os diretórios eleitos serão empossados no primeiro domingo de fevereiro. 
Art. 36. Cada grupo de pelo menos 10% (dez por cento) dos filiados poderá requerer re

gistro de uma chapa completa da qual constarão o diretório e os delegados à convenção regio
nal. 

§ 1- Poderão ser escolhidos tantos suplentes quantos forem os delegados a convenção re
gional. 

§ 2- Recebido o pedido de registro, o juiz determinará ao escrivão que informe se os re
querentes representam, pelo menos, 10% (dez por cento) dos filiados ao partido e se os candida
tos se acham inscritos sob a respectiva legenda partidária (VETADO). 

§ 3- Se essas condições não tiverem sido preenchidas, o juiz concederá o prazo de 48 
(quarenta e oito) horas para que os requerentes completem o número de assinaturas ou substi
tuam os candidatos. 

§ 4- Da decisão que conceder ou denegar o registro poderão um ou mais candidatos recor
rer, no prazo de 3 (três) dias, para Tribunal Regional Eleitoral. O recurso será remetido àquele 
Tribunal dentro de 48 (quarenta e oito) horas, e processado nos termos do Código Eleitoral. 

Art. 37. Considerar-se-á eleita a chapa que obtiver a maioria de votos, ou, no caso de em
pate, a que houver sido registrada pelo maior número filiados. 

§ 1- Registradas duas chapas, se a menos votada alcançar 1/3 (um terço) dos votos apura
dos, assegurar-se-á aos candidatos nela inscritos, na ordem do pedido de registro, o direito de 
compor a terça parte do diretório eleito. 

§ 2- Se não fôr obtida votação correspondente ao mínimo fixado para eleição do direitório 
o juiz comunicará ao Tribunal Regional Eleitoral que o partido não preencheu o requisito para 
obtenção do registro. 

§ 3- Se a soma dos votos obtidos pelas chapas registradas não alcançar 20% (vinte por 
cento) da totalidade dos filiados ao partido, não se constituirá o diretório, fazendo-se a necessá
ria comunicação ao Tribunal Regional Eleitoral. 

Art. 38. As convenções para eleição dos diretórios regionais realizar-se-ão no primeiro 
domingo de março. 

Art 39. Constituem a convenção regional: 
I - o diretório regional; 
II - os delegados municipais; 
in - os representantes do partido no Senado Federal, Câmara dos Deputados e Assem

bleia Legislativa. 
§ 1- Cada Município terá direito a um delegado para cada 1.000 (mil) votos de legenda ou 

fração superior a 500 (quinhentos), obtidos pela média dos votos na legenda partidária, na últi
ma eleição realizada pra renovação da Assembleia Legislativa e da Câmara dos Deputados, até o 
limite de 60 (sessenta). 

§ 2- É segurado aos Municípios onde o partido tiver diretório organizado, o direito, no mí
nimo a um delegado. 

§ 3 - 0 Tribunal Regional Eleitoral designará membro efetivo do Ministério Público para 
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acompanhar os trabalhos da convenção, na qualidade de observador, o qual deverá ter assento 
na mesa diretora, sem, contudo, tomar parte em discussão ou formular pronunciamento sobre 
qualquer matéria, ainda que solicitado. 

§ 4 - 0 diretório eleito será empossado no primeiro domingo de abril. 

Art 40. Realizar-se-ão no primeiro domingo de maio as convenções destinadas à eleição 
dos diretórios nacionais. 

An. 41. Constituem a convenção nacional: 

I - o diretório nacional; 

II - os delegados dos Estados, Distrito Federal e Territórios; 

III - os representantes do partido no Congresso Nacional. 
§ 1 - 0 número dos delegados a que se refere o item n, será o dobro do de deputados fede

rais do partido na representação da respectiva circunscrição, eleitos pelo diretório regional. 

§ 2- Cada seção regional será representada, ao menos por um delegado. 

§ 3 - 0 Tribunal Superior Eleitoral designará membro efetivo do Ministério Publico, para o 
fim de que trata o §32 do art. 39. 

§ 4- O diretório eleito será empossado no primeiro domingo de junho. 
Art. 42. As Comissões executivas dos diretórios municipal, regional e nacional, cabe 

convocar as convenções que, com a assistência e na conformidade das instruções da justiça 
Eleitoral, deverão escolher os candidatos a cargos eletivos, respectivamente, dos Distritos e 
Municípios, dos Estados e da União, e tomar outras deliberações previstas no estatuto do 
partido. 

Art. 43. Para o efeito do disposto no artigo anterior, constituem a convenção municipal: 

I - o diretório municipal; 
II - os vereadores, e os deputados e senadores com domicílio no município; 
m - Vetado. 

rV - 1 (um) delegado para cada grupo de 50 (cinquenta) eleitores, se o número de filiados 
ao partido não exceder 10.000 (dez mil), e de mais 1 (um) delegado para cada grupo de 200 (du
zentos) eleitores, a partir de 10.001 (dez mil e um) filiados. 

Parágrafo único. A credencial dos delegados, além das assinaturas dos eleitores e do nú
mero dos seus títulos, deverá ser conferida, à vista das fichas de inscrição partidária, pelo escri
vão eleitoral, dentro de 3 (três) dias, a contar de sua apresentação. 

CAPÍTULO V 
Da Fusão e Incorporação dos Partidos 

Art. 44. Por deliberação das convernções nacionais, dois ou mais partidos poderão fundir-
se, num só ou incorporar-se um ao outro. 

§ 1- No primeiro caso, observa-se-ão as seguintes normas: 
I - os diretórios dos partidos elaborarão projetos comuns de estatutos e programa; 

II - os partidos reunidos em uma só convenção nacional, por maioria absoluta, votação os 
projetos e elegerão o diretório nacional que promoverá o registro do novo partido.-

§ 2- No caso de incorporação, caberá ao partido que tiver a iniciativa de propô-la, delibe
rar, por maioria absoluta de votos, em convenção nacional, sobre a adoção do estatuto e do pro
grama de outra agremiação. Se esta concorra com aqueles, far-se-á, em convenção nacional con
junta, a eleição do novo diretório nacional. 
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CAPITULO VI 
Da Extinção dos Partidos 

Art. 45. Extinguir-se-á o partido político por deliberação de 2/3 (dois terços) dos membros' 
da convenção nacional, especialmente convocada, a qual requererá ao Tribunal Superior Eleito
ral o cancelamento do seu registro. 

ArL 46. Terá cancelado, por extinção, o seu registro, o partido que, por sua ação, vier a 
contrariar o regime democrático e os princípios referidos no art. 5 .̂ 

Parágrafo único. O cancelamento previsto por este artigo só se tomará efetivo em virtude 
de decisão transitada em julgado do Tribunal Superior Eleitoral, proferida em processo regular e 
no qual se assegure ao partido interessado a mais ampla defesa. 

ArL 47. Ainda se cancelará o registro do partido que não satisfizer ...VETADO... seguin
tes condições: 

I - apresentação de provas ao Tribunal Superior Eleitoral, no prazo improrrogável de 12 
(doze) meses, contados da data do seu registro, de que constituiu legalmente diretórios regionais 
em, pelo menos, 11 (onze) Estados; 

II - eleição de 12 (doze) deputados federais, distribuídos por 7 (sete) Estados, pelo menos; 
III - votação de legenda, em eleições gerais para a Câmara dos Deputados, corresponden

te, no mínimo, a 3% (três por cento) do eleitorado inscrito no País. 
§ 1 - 0 cancelamento do registro de partido que não satisfizer as condições previstas neste 

artigo, será processado de ofício, pelo Tribunal Superior Eleitoral, 30 (trinta) dias após a consu
mação do prazo de que trata o inciso I, ou da proclamação oficial do resultado do pleito, nos de
mais casos. 

§ 2 - 0 Tribunal Superior Eleitoral sobrestará o andamento do processo de cancelamento por 6 
(seis) riKses, se o partido estiver para se fundir ou incorporar a outro, desde que o requeira. 

Art. 48. Cancelado o registro, o partido perde a personalidade jurídica, dando-se a seu pa
trimónio a destinação prevista no estatuto. 

Parágrafo único. Se o cancelamento tiver como fundamento o art. 46 desta lei, o patrimó
nio será incorporado ao fundo especial de assistência financeira aos partidos políticos. 

Art. 49. O Tribunal Superior Eleitoral dará imediato conhecimento do cancelamento de re
gistro aos Tribunais Regionais Eleitorais e fará publicar a decisão, no prazo de 15 (quinze) dias, 
no Diário da Justiça. 

Art 50. Cancelado o registro de um partido, subsistem os mandatos dos cidadãos eleitos 
sob sua legenda, salvo se o cancelamento tiver sido decretado em virtude do preceito do art. 46. 

Parágrafo único. Na hipótese prevista na parte final deste artigo, não terão cassados os 
seus mandatos os representantes que houverem, comprovadamente, se insurgido contra a orien
tação partidária que motivou o processo. 

CAPÍTULO v n 
Da Violação dos Deveres Partidários 

ArL 51. Os filiados ao partido que faltarem a seus deveres de disciplina, ao respeito a 
princípios programáticos, à probidade no exercício de mandatos ou funções partidárias, ficarão 
sujeitos às seguintes medidas disciplinares: -

I - advertência; 
II - suspensão por 3 (três) a 12 (doze) meses; 
in - cassação de ... VETADO... função em órgão partidário; 
rV- expulsão. 
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§ 1- Aplicam-se a advertência e a suspensão às infrações primárias de falta ao dever de 
disciplina e de falta de respeito a princípios programáticos, cabendo no caso de reincidência, a 
expulsão. 

§ 2- Incorre na cassação do mandato ...VETADO... em órgão partidário o responsável por 
improbidade no seu exercício. 

§ 3- A expulsão poderá ser imposta, de logo, a qualquer infração primária, se reconhecida 
sua extrema gravidade. 

§ 4̂  As medidas disciplinares de suspensão de mandato ou função implicam a perda de 
qualquer delegação que o membro do partido haja recebido. 

§ 5- A expulsão só poderá ser determinada por 2/3 (dois terços) dos votos do órgão com
petente do partido, admitido recurso, com efeito suspensivo, para a Justiça Eleitoral, dentro de 
30 (trinta) dias, a contar da publicação do ato. 

§ 6̂  Da decisão que impuser pena disciplinar, ...VETADO... caberá recurso, com efeito 
suspensivo, para o órgão hierarquicamente superior. 

§ 7- Da decisão absolutória haverá recurso, de ofício, para o órgão hierarquicamente supe
rior. 

Art. 52. Poderá ocorrer a dissolução de diretório nos casos de: 
I - violação do estatuto, do programa ou da ética partidária, bem como desrespeito a qual

quer deliberação regularmente tomada pelos órgãos superiores do partido; 
II - impossibilidade de resolver-se grave divergência entre membros do diretório; 
ni - má gestão financeira. 
Art. 53. A dissolução somente se verificará mediante deliberação, por maioria absoluta, 

dos membros do diretório imediatamente superior. 
§ 1- Da decisão caberá recurso, no prazo de 5 (cinco) dias, para o diretório regional, se o 

ato fôr de diretório municipal; para o diretório nacional, se de diretório regional; e para a con
venção nacional, se de diretório nacional. 

§ 2- As decisões proferidas em grau de recurso serão inapeláveis. 

CAPÍTULO v m 
Das Finanças e Contabilidade dos Partidos 

ArL 54. Os partidos organizarão as respectivas finanças, com vista às suas finalidades, de
vendo, em consequência, incluir nos seus estatutos preceitos que: 

I - habilitem a fixar e apurar as quantias máximas que poderá despender na propaganda 
partidária e na de seus candidatos; 

II - fixem os limites das contribuições e auxílios de seus filiados. 
§ 1- Os partidos deverão manter rigorosa escrituração de suas receitas e despesas, indican-

do-lhes a origem e aplicação. 
§ 2- Os livros de contabilidade do diretório nacional serão abertos, encerrados e em todas 

as folhas rubricadas no Tribunal Superior Eleitoral. 
§ 32 o Tribunal Regional Eleitoral e o juiz eleitoral exercerão a mesma atribuição quanto 

aos livros de contabilidade dos diretórios do respectivo Estado, do Distrito Federal e Territórios, 
e dos diretórios municipais das respectivas zonas. 

Art 55. Os partidos serão obrigados a enviar à Justiça Eleitoral, anualmente, o balanço fi
nanceiro do exercício findo. 

Art. 56. É vedado aos partidos: 
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I - receber, direta ou indiretamente, contribuição ou auxílio pecuniário ou estimável em 
dinheiro, procedente de pessoa ou entidade estrangeira; 

II - receber recurso de autoridades ou órgãos ptíblicos, ressalvadas as dotações referidas 
nos incisos I e II do art 60, e no art. 61; 

ni - receber, direta ou indiretamente, qualquer espécie de auxílio ou contribuição das so
ciedades de economia mista e das empresas concessionárias de serviço público; 

rV - receber, direta ou indiretamente, sob qualquer forma ou pretexto, contribuição, auxí
lio ou recurso procedente de empresa privada, de finalidade lucrativa. 

Aít 57. São ilícitos os recursos financeiros de que trata o artigo anterior, assim como os 
auxílios e contribuições cuja origem não seja mencionada ou esclarecida. 

Art. 58. A Justiça Eleitoral fiscalizará ...VETADO... processos eleitorais, fazendo obser
var, entre outras, as seguintes normas: 

I - obrigatoriedade de só receberem ou aplicarem recursos financeiros, em campanhas po
líticas, determinados dirigentes dos partidos e comités legalmente constituídos e registrados para 
fins eleitorais; 

II - caracterização da responsabilidade dos dirigentes de partidos e comités, inclusive do 
tesoureiro, que responderá civil e criminalmente por quaisquer irregularidades; 

III - escrituração contábil', com documentação que comprove a entrada e saída de dinheiro 
ou bens, recebidos e aplicados; 

IV - obrigatoriedade de ser conservada pelos partidos e comités a documentação conçro-
batória de suas prestações de contas, por prazo não inferior a 5 (cinco) anos; 

^ V - obrigatoriedade de se depositar, no Banco do Brasil, Caixas Económicas Federais e 
Estaduais, ou sociedades bancárias de economia mista, os fundos financeiros dos partidos ou co
mités e, inexistindo esses estabelecimentos, no banco escolhido pela comissão executiva, à or
dem conjunta de um dirigente do partido e de um tesoureiro; 

VI - obrigadoriedade de prestação de contas pelos partidos políticos e comités ao encer-
rar-se cada campanha eleitoral; 

VII - organização de comités interpartidários de inspeção, bem como publicidade ampla, 
de suas conclusões e relatórios sobre as investigações a que proceda; 

Vin - obrigatoriedade de remessa das prestações de contas, de que trata o inciso VI, aos 
comités interpartidários de inspeção ou ainda às comissões parlamentares de inquérito que soli
citarem; 

IX - exigência de registro de todos os comités que pretendam atuar nas campanhas eleito
rais, bem assim dos responsáveis pelos recursos financeiros a serem recebidos ou aplicados; 

X - fixação, nos pleitos eleitorais de limites para donativos, contribuições ou despesas de 
cada comité. 

§ 1- Nenhum candidato a cargo eletivo, sob pena de cassação do respectivo registro, pode
rá efetuar, individualmente, despesas de caráter poh'tico ou eleitoral, ou com alistamento, arregi-
mentação, propaganda e demais atividades definidas pela Justiça Eleitoral, devendo processar 
todos os gastos através dos partidos ou comités. 

§ 2̂  O Tribunal Superior Eleitoral baixará instruções para o cumprimento do disposto nes
te artigo. > 

Art. 59. O Tribunal Superior Eleitoral e os Tribunais Regionais Eleitorais, à vista de de
núncia de mandatário ou delegado de partido, com firma reconhecida, ou de representação do 
Procurador-Geral ou Regional, ou de iniciativa do Corregedor, determinarão o exame da escritu-
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ração de qualquer partido e a apuração de qualquer ato que viole as prescrições legais ou estatu
tárias a que, em matéria financeira, estejam obrigados os partidos e seus filiados. 

Parágrafo único. O Tribunal Superior, sempre que julgar conveniente, mandará verificar 
se os partidos estão observando os preceitos legais e estatutários atinentes à obtenção e aplica
ção dos seus recursos. , 

CAPÍTULO IX 
Do Fundo Partidárío 

ArL 60. É criado o fimdo especial de assistência financeira aos partidos políticos, que será 
constituído: 

I - das multas e penalidades aplicadas nos termos do Código Eleitoral e leis conexas; 
II - dos recursos financeiros que lhe forem destinados por lei, em caráter permanente ou 

eventual; 
ni - de doações particulares, inclusive com a finalidade de manter o instituto a que se re

fere o art. 75, inciso V. 
Art. 61. A previsão orçamentária de recursos para o fundo partidário deverá ser consigna-

da,̂  no Anexo do Poder Judiciário, ao Tribunal Superior Eleitoral. 
§ 1- Os créditos a que se referem este artigo e o inciso II do artigo anterior, serão registra

dos no Tribunal de Contas e automaticamente distribuídos ao Tesouro Nacional. 
§ 2 - 0 Tesouro Nacional, contabilizando-os como ftindo partidário, colocará os créditos 

no Banco do Brasil S.A., trimestralmente, em conta especial, à disposição do Tribunal Superior 
Eleitoral. 

Art. 62. O Tribunal Superior Eleitoral, dentro de 30 (trinta) dias, a contar da data do depó
sito a que se refere o § 2- do artigo anterior, fará a respectiva distribuição aos diretorios nacio
nais dos partidos, obedecendo ao seguinte critério: ' " ' 

I - 20% (vinte por cento) do total do fundo partidário será destacado para entrega, em par
tes iguais, a todos os partidos; 

II - 80% (oitenta por cento) será distribuído proporcionalmente ao número de mandatários 
que tiverem na Câmara dos Deputados. VETADO. 

§ 1- Nos cálculos de proporção a que alude este artigo, tomar-se-á por base a filiação par
tidária que constar da diplomação dos candidatos eleitos. 

§ 2- Quando se tratar de aliança eleitoral anterior, a origem partidária dos representantes 
será verificada nos documentos que serviram para o registro prévio dos candidatos. 

Art. 63. Da quota recebida, os diretorios nacionais redistribuirão, dentro de 30 (trinta) 
dias, 80% (oitenta por cento), no mínimo, às suas seções regio"nais, em proporção ao número de 
representantes que estas dispuserem nas Assembleias Legislativas observado o disposto nos pa
rágrafos do artigo anterior. 

Parágrafo único. Os diretorios regionais do Distrito Federal e Territórios serão contempla
dos com a menor cota destinada à seção regional de Estado. 

Art. 64. Da quota recebida, os diretorios regionais, dentro de 3 (três) meses, redistribuirão 
60% (sessenta por cento) aos diretorios municipais, proporcionalmente ao número de legendas 
federais que o partido tenha obtido na eleição anterior em cada município ou em unidade admi
nistrativa a êle equiparada. 

Parágrafo único. VETADO. 
Art. 65. A existência de diretorios partidários será aferida pelo registro, dentro do prazo 

do mandato partidário, em órgão competente da Justiça Eleitoral. 



ArL 66. Em caso de cancelamento ou caducidade do registro do diretório nacional de par
tido, a quota que lhe caberia reverterá ao fundo partidário; se as mesmas circunstâncias ocorre
rem com o diretório regional, a reversão far-̂ Se-á em benefício do diretório nacional; e, se com o 
diretório municipal, sua quota será adjudicada ao diretório regional. 

ArL 67. Os depósitos e movimentação do fundo partidário serão feitos, obrigatoriamente, 
nos estabelecimentos de que trata o inciso V do artigo 58. 

Art. 68. Os recursos não orçamentários do fundo partidário serão recolhidos em conta 
especial no Banco do Brasil S. Á. , à disposição do Tribunal Superior Eleitoral e por este in
corporados ao produto da contribuição orçamentária, para efeito da distribuição prevista no 
art. 62. ' ' 

ArL 69. A aplicação das contribuições destinadas aos dirétórios será decidida em reunião 
plenária dos mesmos. 

ArL 70. Os recursos oriundos do fundo partidário serão aplicados: 

I - na manutenção das sedes e serviços dos partidos, vedado o pagamento de pessoal a 
qualquer título; 

II - na propaganda doutrinária e política; 

n i - no alistamento e eleição; 

IV - na fundação e manutenção do instituto a que se refere o inciso V do art. 75. 
, Art. 71. Os partidos prestarão contas, anualmente, ao Tribunal de Contas da União, da 

aplicação dos recursos recebidos no exercício anterior. 

§ 1- As prestações de contas de cada órgão (municipal, regional ou nacional) serão feitas 
em volumes distintos, remetidos ao Tribunal Superior Eleitoral. ' 

• § 22 O Tribuna] Superior verificará se a aplicação foi realizada nos termos do Código Elei
tora] e desta lei, e, com relatório que verse apenas sobre este assunto, encaminhará a prestação 
de contas para exame e julgamento do Tribunal de Contas da União. 

§ 3- Os dirétórios serão responsáveis pela aplicação dos recursos do fundo partidário. 
§ 4- A falta de prestação de contas ou a sua desaprovação, total ou parcial, implicará a 

perda do direito ao recebimento de novas quotas e, no segundo caso, sujeitará ainda à responsa
bilidade civil e criminal os membros dos dirétórios faltosos. 

§ 5 - 0 órgão tomador de contas poderá converter o julgamento em diligência, para que o 
diretório as regularize. 

§ 6̂  A Corregedoria da Justiça Eleitoral poderá, a qualquer tempo, proceder a investigação 
sobre a aplicação do fundo partidário, em qualquer esfera - nacional, regional ou municipal, 
adotando as providências recomendáveis. 

Art. 72. Contra resoluções do Tribunal Superior Eleitoral a respeito do fundo partidário, 
os dirétórios nacionais poderão opor reclamações fundamentadas, denU"o de 30 (trinta) dias, para 
a mesma instância judicial. 

ArL 73. O Tribunal Superior Eleitoral expedirá instruções para completo funcionamento e 
aplicação do fundo partidário. 

Art. 74. Os partidos políticos gozarão da isenção de imposto de qualquer natureza e de 
gratuidade na publicação de atas das reuniões convocatórias para funcionamento de órgãos, 
documentos relativos à vida jurídica e financeira, e editais, súmulas ou pequenas notas in
formativas, na imprensa oficial existente na cidade onde estiverem sediados seus órgãos de 
deliberação e direção, de acordo com instruções a serem baixadas pelo Tribunal Superior 
Eleitoral. 
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CAPITULO X 
Das Disposições Gerais 

Art. 75. Os partidos terão função permanente assegurada: 
I - pela continuidade dos seus serviços de secretaria; 
II - pela realização de conferências; 
in - pela promoção, ao menos duas vezes ao ano, no âmbito da circunscrição dos órgãos 

dirigentes, de congressos ou sessões públicas, para difusão de seu programa, assegurada a re
transmissão gratuita pelas empresas transmissoras de radiodifusão; 

rv - pela manutenção de cursos de difusão doutrinária, educação cívica e alfabetização; 
V - pela manutenção de um instituto de instmção política, para formação e renovação de 

quadros e líderes políticos; 
VI - pela manutenção de biblioteca de obras políticas, sociais e económicas; 
Vn - pela edição de boletins ou outras publicações. 
Parágrafo único. A gratuidade da transmissão e o programa dos cursos a que se referem os 

incisos m e V, serão regulados em instruções do Tribunal Superior Eleitoral. 
ArL 76. Nos registros do Senado Federal, Câmara dos Deputados,- Assembleias Legislati

vas ou das Câmaras Municipais, o representante do povo será inscrito na representação do parti
do sob cuja legenda se elegeu. VETADO. 

Art. 77. Com exceção dos casos previstos nesta lei, é proibida a existência de qualquer en
tidade com fim político ou eleitoral, sem que haja satisfeito os requesitos legais para funcionar 
como partido. 

Parágrafo único. O Tribunal Superior Eleitoral e os Tribunais Regionais Eleitorais, à vista 
de denúncia de delegado de partido, com firma reconhecida, ou de representação do Procurador-
Geral ou Regional, tomará as medidas cabíveis para fazer cessar imediatamente as ações irregu
lares de que trata este artigo. 

ArL 78. VETADO. 

CAPÍTULO XI 
Das Disposições Transitórias 

Art. 79. Os atuais partidos promoverão, VETADO a sua reorganização e reforma dos esta
tutos, nos termos desta lei, sob pena de cancelamento do registro. 

Art. 80. Enquanto não se reorganizarem os atuais partidos, na forma desta lei, a constitui
ção dos diretórios partidários processar-se-á segundo as norinas dos seus^atuais estatutos. 

Parágrafo único. VETADO. 
Art. 81. VETADO. 
Art. 82. Esta lei entrará em vigor 30 (trinta) dias após a sua publicação, revogadas as dis

posições em contrário. 
Brasília, 15 de julho de 1965; 144^ da Independência e 77^ da República. - H. CASTELW 

BRANCO - Milton Soares Campos. 

90 



ATO INSTITUCIONAL N̂  2, DE 27 DE OUTUBRO DE 1965 

ÀNAÇÃO 

A revolução é um movimento que veio da inspiração do povo brasileiro para atender às 
suas aspirações mais legitimas: erradicar uma situação e um governo que afundavam o País na 
corrupção e na subversão. 

No preâmbulo do Ato que iniciou a institucionalização do movimento de 31 de março de 
1964 foi dito que o que houve e continuará a haver, não só no espírito e no comportamento das 
classes armadas, mas também na opinião pública nacional, é uma autêntica revolução. E frisou-
se que: 

a) ela se distingue de cmtros movimentos armados pelo fato de que traduz, não o interesse 
e a vontade de um grupo, mas o interesse e a vontade da Nação; 

b) a revolução investe-se, por isso, no exercício do Poder Constituinte, legitimando-se por 
si mesma; 

c) edita normas jurídicas sem que nisto seja limitada pela normatividade anterior à sua vi
tória, pois graças à ação das Forças Armadas e ao apoio inequívoco da Nação, representa o povo 
e em seu nome exerce o Poder Constituinte de que o povo é o línico titular. 

Não se disse que a revolução foi, mas que é e continuar! Assim o seu Poder Constituinte 
não se exauriu, tanto é ele próprio do processo revolucionário, que tem de ser dinâmico para 
atingir os seus objetivos. Acentuo-se, por isso, no esquema daqueles conceitos, traduzindo uma 
realidade incontestável de Direito Público, o poder institucionalizante de que a revolução é dota
da para fazer vingar os prícípios em nome dos quais a Naçaõ se levantou contra a situação ante
rior. 

A autolimitação que a revolução se impôs no Ato Institucional de 9 de abril de 1964 não 
significa, portanto, que tendo poderes para limitar-se se tenha negado a si mesina por essa limi
tação, ou se tenha despojado da carga de poder que lhe é inerente como movimento. Por isso se 
declarou, textualmente, que "os processos constitucionais não funcionaram para destituir o Go
verno que delíberamente se dispunha a bolchevizar o País", mas se acrescentou, deste logo, que 
"destitiudo pela revolução, só a esta cabe ditar as normas e os processos de constituição do novo 
Governo e atribuir-lhe os poderes ou os instrumentos jurídicos que lhe assegurem o exercício do 
poder no exclusivo interesse do País". 

A revolução está viva e não retrocede. Tem promovido reformas e vai continuar a em
preendê-las, insistindo patrioticamente em seus propósitos de recuperação económica, financei
ra, poUtica e moral do Brasil. Para isto precida de tranquilidade. Agitadores de vários matizes e 
elementos da situação eliminada teimam, entretanto, em se valer do fato de haver ela reduzido a 
curto terrço o seu período de indispensável restrição a certas garantias constitucionais, e.já 
ameaçam e desafiam a própria ordem revolucionária, precisamente no momento em que esta, 
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atenta aos problemas adiministrativos, procura colocar o povo na prática e na disciplina do exercício 
democrático. Democracia supõe liberdade, mas não exclui responsabilidade nem importa em licença 
para contrariar a própria vocação poKtica da Nação. Não se pode desconstituir a revolução, implanta
da para estabelecer a paz, promover o bem-estar do povo e preservar a honra nacional. 

Assim, o Presidente da República, na condição de Chefe do Governo revolucionário e co
mandante supremo das Forças Armadas, coesas nas manutenção dos ideais revolucionários. 

Considerando que o País precisa de tranquilidade para o trabalhbo em prol do seu desen
volvimento económico e do bem-estar do povo, e que não pode haver paz sem autoridade, que é 
também condição essencial da ordem; 

Considerando que o Poder Constituinte da revolução lhe é intrínseco, não apenas para ins
titucionalizá-la, mas para assegurar a continuidade da obra a que se propôs. 

Resolve editar o seguinte: 

ATO INSTITUCIONAL N2 2 " 

Art. \- A Constituição de 1946 e as Constituições estaduais e respectivas emendas são 
mantidas com as modificações constantes deste Ato. 

Art; 2- A Constituição poderá ser emendada por iniciativa: 

I - dos membros da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal; 
II - do Presidente da República; 
in - das Assembleias Legislativa dos Estados. 
§ 1- Considerar-se-á proposta a emenda se for apresentada pela quarta parte, no nunimo, 

dos membros da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal, por mensagem do Presidente da 
República, ou por mais da metade das Assembleias Legislativas dos Estados, manifestando-se 
cada uma delas pela maioria dos seus membros. 

§ 22 Dar-se-á por aceita a emenda que for aprovada em dois turnos na mesma sessão Le
gislativa, por maioria absoluta da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. 

§ 3- Aprovada numa, a emenda será logo enviada à outra Câmara, para sua deliberação. 

Art. 3- Cabe à Câmara dos Deputados e ao Presidente da República a iniciativa dos proje-
tos de lei sobre matéria financeira. 

Art. 42 Ressalvada a competência da Câmara dos Deputados e do Senado e dos Tribunais 
Federais, no que concerne aos respectivos serviços administrativos, compete exclusivamente ao 
Presidente da República a iniciativa das leis que criem cargos, funções ou empregos públicos, 
aumentem vencimentos ou a despesa pública e disponham sobre a fixação das Forças Armadas. 

Parágrafo único. Aos projetos oriundos dessa competência exclusiva do Presidente da Re
pública não serão adrnitidas emendas que aumentem a despesa prevista. 

Art. 52 A discussão dos projetos de lei de iniciativa do Presidente da República começará 
na Câmara dos Deputados e sua votação deve estar concluída dentro de 45 dias, a contar do seu 
recebimento. 

§ 1- Findo esse prazo sem deliberação, o projeto passará ao Senado com a redação origi
nária e a revisão será discutida e votada num só turno, e deverá ser concluída no Senado Federal 
dentro de 45 dias. Esgotado o prazo sem deliberação, considerar-se^á aprovado o.texto como 
proveio da Câmara dos Deputados. 

§ 2- A apreciação das emendas do Senado Federal pela Câmara dos Deputados se proces
sará no prazo de dez dias, decorrido o qual serão tidas como aprovadas. ' 

§ 32 O Presidente da República, se julgar urgente a medida, poderá solicitar que a aprecia-

92 



ção do projeto se faça em 30 dias, em sessão conjunta do Congresso Nacional, na forma prevista 
neste artigo. 

§ 4- Se julgar, por outro lado, que o projeto, não sendo urgente, merece maior debate 
pela extensão do seu texto, solicitará que a sua apreciação se faça em prazo maior, para as 
duas Casas do Congresso. 

Art. 9- A eleição do Presidente e do Vice-Presidente da República será realizada pela 
maioria absoluta dos membros do Congresso Nacional, em sessão pública e votação nominal. 

§ 1- Os Partidos inscreverão os candidatos até 5 dias antes do pleito e, em caso de morte 
ou impedimento insuperável de qualquer deles, poderão substituí-los até 24 horas antes da elei
ção. 

§ 2- Se não for obtido o quorum na primeira votação, repetir-se-ão os escrutínios até que 
seja atingido, eliminando-se, sucessivamente, do rol dos candidatos, o que obtiver menor núme
ro de votos. 

§ 3- Limitados a dois os candidatos, a eleição se dará mesmo por maioria simples. 
Art 10. Os Vereadores não perceberão remuneração, seja a que título for. 
Art. 11. Os Deputados às Assembleias Legislativas não podem perceber, a qualquer título, 

remuneração superior a dois terços da que percebem os Deputados Federais. 
Art. 12. A última alínea do § 5- do arL 141 da Constituição, passa a vigorar com a seguin

te redação: 
' . . u^ 
"Não será, porém, tolerada propaganda de guerra, de subversão da ordem oú) 

de preconceitos de raça ou de classe." jjb 
Art. 13. O Presidente da República poderá decretar o estado de sítio ou prorrogá-lo pelo 

prazo máximo de cento e oitenta dias, para prevenir ou reprimir a subversão da ordem interna.'''^ 
Parágrafo único. O ato que decretar o estado de sítio estabelecerá as normas a que deverá 

obedecer a sua execução e indicará as garantias constitucionais que continuarão em vigor. ^'^^'^ 
Art. 14. Ficam suspensas as garantias constitucionais ou legais de vitaliciedade, inamovi

bilidade e estabilidade, bem como a de exercício em funções por tempo certo. 
Parágrafo único. Ouvido o Conselho de Segurança Nacional, os titulares dessas garantias 

poderão ser demitidos, removidos ou dispensados, ou, ainda, com os vencimentos e as vanta
gens proporcionais ao tempo de serviço, postos em disponibilidade, aposentados, transferidos 
para a reserva ou reformados, desde que demonstrem incompatibilidade com os objetivos da re-^ 
volução. '̂ '- ''"l> 

ArL 15. No interesse de preservar e consolidar a revolução, o Presidente da República, ou
vido o Conselho de Segurança Nacional, e sem as limitações previstas na Constituição, poderá' 
suspender os direitos políticos de quaisquer cidadãos pelo prazo de 10 (dez) anos e cassar rfiah-' 
datos legislativos federais, estaduais e municipais. 'A 

Parágrafo único. Aos membros dos Legislativos federal, estaduais e municipais, qíiè"tivè-' 
rem seus mandatos cassados não serão dados substitutos, determinando-se o quorum parlãmèh^ 
tar em função dos lugares efetivamente preenchidos. li/l 

Art. 16. A suspensão de direitos políticos, com base neste Ato e no art. 10 e seu paragrafo 
único do Ato Institucional de 9 de abril de 1964, além do disposto no art 337 do Código Eleito^? 
ral e no art. 6^ da Lei Orgânica dos Partidos PoKticos, acarreta simultaneamente: : j i / . 

I - a cessação de privilégio de foro por prerrogativa de função; vp m j .rnub 
II - a suspensão do direito de votar e de ser votado nas eleições sindicais; " 'U';aq 
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ni - a proibição de atividade ou manifestação sobre assunto de natureza política; 
IV - a aplicação, quando necessária à preservação da ordem política e social, das seguin

tes medidas de segurança: 

a) liberdade vigiada; 
b) proibição de frequentar determinados lugares; 

c) domicílio determinado. 

ArL 18. Ficam extintos os atuais Partidos Políticos e cancelados os respectivos registros. 
Parágrafo único. Para a organização dos novos Partidos são mantidas as exigências da Lei 

n2 4.740, de 15 de julho de 1965, e suas modificações. 
Art. 19. Ficam excluídos da apreciação judicial: 

I - os atos praticados pelo Comando Supremo da Revolução e pelo Governo Federal, com 
fundamento no Ato Institucional de 9 de abril de 1964, no presente Ato Institucional e nos atos 
complementares deste; 

II - as resoluções das Assembleias Legislativas e Câmara de Vereadores que hajam cassa
do mandatos eletívos ou declarado o impedimento de Governadores, Deputados, Prefeitos ou 
Vereadores, a partir de 31 de março de 1964, até a promulgação deste Ato. 

Art. 21. Os projetos de emenda constitucional, enviados pelo Presidente da República, se
rão apreciados em reunião do Congresso Nacional, dentro de 30 (trinta) dias, e serão considera
dos aprovados quando obtiverem em ambas as votações, a maioria absoluta dos membros das 
duas Casas do Congresso. 

Art. 22. Somente poderão ser ciados Municípios novos depois de feita prova cabal de sua 
viabilidade econômico-financeira, perante a Assembleia Legislativa. 

Art 23. Constitui crime de responsabilidade contra a probidade na administração, a apli
cação irregular pelos Prefeitos da cota do Imposto de Renda atribuída aos Municípios pela 
União, cabendo a iniciativa da ação penal ao Ministério Público ou a um terço dos membros da 
Câmara Municipal. 

Art. 24. O julgamento nos processos instaurados segundo a Lei n^ 2.083, de 12 de novem
bro de 1953, compete ao Juiz de Direito que houver dirigido a/instrução do processo. 

Parágrafo único. A prescrição da ação penal relativa aois delitos constantes áess& Lei ocor
rerá dois anos após a data da publicação incriminada, e a da condenação no dobro do prazo em 
que for fixada. 

Art. 25. Fica estabelecido a partir desta data, o princípio da paridade na remuneração dos 
servidores do três Poderes da República, não admitida, de forma alguma, a correção monetária 
como privilégio de qualquer grupo ou categoria. . 

Art. 26. A primeira eleição para Presidente e Vice-Presidente da República será realizada 
em data a ser fixada pelo Presidente da República e comunicada ao Congresso Nacional a qual 
não poderá ultrapassar o dia 3 de outubro de 1966. . , 

Parágrafo único. Para essa eleição o atua! Presidente da República é inelegível. 
Art. 27. Ficam sem objeto os projetos de emendas e de lei enviados ao Congresso Nacio

nal que envolvam matéria disciplinada, no todo ou em parte, pelo presente Ato. 
Art. 28. Os atuais Vereadores podem continuar a perceber remuneração áté o fim do man

dato, em quantia, porém, nunca superior à metade da que percebem os Deputados do Estado res
pectivo. 
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Art. 29. Incorpora-se definitivamente à Constituição Federal o disposto nos arts. 2- a 12 
do presente Ato. 

ArL 30. O Presidente da República poderá baixar atos complementares do presente, bem 
como decretos-leis sobre matéria de segurança nacional. 

Art. 31. A decretação do recesso do Congresso Nacional, das Assembleias Legislativas e 
das Câmaras de Vereadores pode ser objeto de ato complementar do Presidente da República, 
em estado de sítio ou fora dele. 

Parágrafo único. Decretado o recesso parlamentar, o Poder Executivo correspondente fica 
autorizado a legislar mediante decretos-leis em todas as matérias prevista na Constituição e na 
Lei Orgânica 

Art. 32. As normas dos arts. 3 ,̂ 4 ,̂ 5- e 25 deste Ato são extensivas aos Estados da Fede
ração. ' 

Parágrafo único. Para os fins deste artigo as Assembleias emendarão as respectivas Cons
tituições, no prazo de sessenta dias, findo o qual aquelas normas passarão, iio que couber, a vi
gorar automaticamente nos Estados. - • • 

Art 33. O presente Ato Institucional vigora desde a sua publicação até 15 de março de 
1967, revogadas as disposições constitucionais ou legais em contrário. ' -' 

Brasília, 27 de outubro de 1965; 1442 da Independência e 77^ da República. - H. CAS-
TELLO BRANCO - Juracy Montenegro Magalhães - Paulo Bossisio - Arthur da Costa e Silva 
- Vasco Leitão da Cunha - Eduardo Gomes. 

95 



ATO COMPLEMENTAR N̂  4, DE 20 DE NOVEMBRO DE 1965 

O Presidente da República, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 30 do 
Ato Institucional n.^l (*), resolve baixar o seguinte Ato Complementar: 

Art. 1- Aos membros efetivos do Congresso Nacional, em número não inferior a 120 de
putados e 20 senadores, caberá a iniciativa de promover a criação, dentro do prazo de 45 dias, de 
organizações que terão, nos termos do presente Ato, atribuições de partidos políticos, enquanto 
estes não se constituírem. 

ArL 1- Os promoventes fixarão em documento: 
' a) os objetivos da organização; 

b) a denominação, o modo de administração e o de representação judicial e extrajudicial; 
c) os membros, em número mínimo de 15, que integrarão a Comissão Diretora Nacional e 

a forma de constituição e funcionamento das Convenções; 
d) a indicação de comissões diretoras regionais com o número mínimo de 9 membros, 

nos Estados e Territórios, e a atribuição de poderes a elas conferidos pela Comissão Diretora 
Nacional; 

e) a indicação de líderes no Senado e na Câmara dos Deputados e o processo de substitui
ção dos mesmos. 

Art. 3- A Comissão Diretora Nacional requererá ao Tribunal Superior Eleitoral o registro 
da organização, juntando ao requerimento cópia autêntica do documento referido no artigo 2-. 

Parágrafo único. Deferido o registro, dentro no prazo de 10 dias, o Tribunal comunicará o 
deferimento aos Tribunais Regionais Eleitorais, fazendo constar da comunicação os nomes dos 
componentes da Comissão Regional constituída. 

Art. 42 Entre as atribuições da Comissão Diretora Regional se inclui, obrigatoriamente, a 
se designar Comissões Diretoras Municipais, com o número mínimo de 7 membros. 

§ 1- Nos Estados e nos Municípios, as Comissões Diretoras designarão até 3 repre
sentantes junto à Justiça Eleitoral. 

§ 2- A Comissão Diretora Regional poderá deixar de designar comissão diretora para o 
Município da Capital, caso em que exercerá as atribuições que a esta caberiam. 

Art. 5- A Comissão Diretora Nacional e cada uma das comissões diretoras regionais ele
gerão, dentre os seus membros, um presidente, 3 vice-presidentes, um secretário-geral e um te
soureiro. 

Parágrafo único. Cada comissão diretora municipal elegerá dentre seus membros, um pre
sidente, um vice-presidente e um secretário-geral. 

Art. 6^ Os candidatos à Presidência e Vice-Presidência da República, indicados em Con
venções, serão inscritos pela Comissão Diretora Nacional. 

Art. 1- Para as eleições de 1966, caberá às Comissões Diretoras estaduais e municipais, 
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nas respectivas áreas, a inscrição de candidatos a governador e vice-govemador, senador e res
pectivo suplente, deputados federais e estaduais, prefeito e vice-prefeito, juízes de paz e verea
dores. 

§ 1- Para essas eleições, a indicação de candidato a senador e respectivo suplente deverá 
ser precedida de autorização assinada por eleitores que totalizem, no mínimo, cinco por cento do 
eleitorado que, no Estado, haja comparecido ao último pleito; a de deputado federal por eleitores 
em número não inferior a dois mil; a de deputado estadual por eleitores em número mínimo de 
mil; a de prefeito e vice-prefeito pelo mmimo de trezeiítos eleitores; a de vereador pelo mínimo 
de cem eleitores. 

§ 2- À assinatura de cada eleitor deverá seguir-se a indicação do número do título e da 
zona eleitoral respectivos. 

§ 32 Se o eleitor assinar mais de uma autorização, valerá, apenas, a primeira 

§ 4- No caso de o número de candidatos autorizados ser superior ao de inscrições permiti
das, a Comissão Diretora decidirá a respeito, {wr maioria de votos. 

Alt 8- O disposto na Constituição, nas leis e nos regimentos das Casas Legislativas sobre 
a representação proporcional nas Comissões se aplica às organizações de que trata este Ato. 

Art. 9- Para as eleições diretas a serem realizadas em 1966, poderá ser admitido o registro 
de candidatos em sublegendas, na conformidade do que dispuser o documento constitutivo de 
cada organização. 

ArL 10. Os candidatos que concorreram aos pleitos realizados a 3 de outubro último pode
rão exercer, até o encerramento definiúvo do processo eleitoral, todos os atos que eram atribuí
dos aos partidos que os registraram. 

ArL 11 .0 património dos partidos extintos terá a destinação prevista nos seus Estatutos, 
cabendo ao último presidente de cada um deles, no prazo de 60 dias, promover a execução deste 
dispositivo. 

Parágrafo único. Na impossibilidade de cumprir-se o disposto neste artigo, o património 
será vendido no juízo da situação dos bens, e o produto líquido apurado, após o pagamento do 
passivo, será eqiiitativamente distribuído entre as organizações, devidamente registradas, de que 
trata este Ato. 

Art. 12. E vedada, ao Presidente e Vice-Presidente da República, Ministros, Governado
res, Vice-Govemadores e Secretários de Estado e Territórios, Prefeitos e Vice-Prefeitos, a parti
cipação em qualquer comissão diretora prevista neste Ato. 

Art. 13. Os nomes, siglas, legendas e símbolos dos partidos extintos não poderão ser usa
dos para designação das organizações de que trata este Ato, nem utilizados para fins de propa
ganda escrita ou falada. 

Parágrafo único. E vedada a designação ou denominação partidária, bem como a solicitação 
de adeptos, com base em credos religiosos ou em sentimentos regionalistas, de classe ou de raça. 

Art. 14. Salvo o disposto no parágrafo único do artigo 13 do Ato Institucional n. 2, de 27 de outu
bro de 1965, será convocado em caso de vaga nas Câmaras Legislativas federais, estaduais e minicipais, 
o suplente a quem a mesma caberia segundo o disposto na legislação anterior ao referido Ato. 

Art. 15. Ultimadas todas as eleições de 1966, promover-se-á organização dos partidos po
líticos na forma da Lei n. 4.740 (*), de 15 de julho de 1965, e suas modificações. 

Art. 16. As organizações registradas nos termos deste Ato poderão requerer a sua transfor
mação em partido político, a partir de 1967, satisfeitas, apenas, as condições previstas no artigo 
47 da Lei n. 4.740. 
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Art 17. O Ministro da Justiça poderá ordenar o fechamento de qualquer entidade de fina
lidade poKtico-eleitoral não organizada de acordo com este Ato. 

Art 18. Para as eleições de ano de 1966 ficam vedadas alianças e coligações entre as orga
nizações de trata que este Ato. 

Art. 19. Durante a vigência do Ato Institucional n. 2, a suspensão de garantia constitucio
nal assegurada aos membros do Poder Judiciário (Constituição, artigos 95 e 118) não será moti
vo de impedimento ao exercício da magistratura eleitoral, nem importará no adiamento, suspen
são ou cancelamento de eleições que devam realizar-se até 15 de março de 1967. 

Art. 20. Ao congressista que não tiver subscrito documento constitutivo de uma das orga
nizações a serem criadas com fundamento neste Ato, é facultado solicitar a sua filiação a qual
quer delas, dentro do prazo de 30 dias, a contar do registro na Justiça Eleitoral. Não o fazendo 
ficará vedada a sua participação em qualquer Comissão da Casa Legislativa a que pertencer e, 
bem assim, o exercício de qualquer missão parlamentar. 

Art. 21. Será nula, para todos os efeitos, a assinatura aposta em documento de que trata o 
artigo 2-, por parte de congressista que haja subscrito, anteriormente, documento da mesma na
tureza 

Art. 22. Este Ato entrará em vigor na data de sua publicação. 

H. CASTELLO BRANCO, Presidente da República. 
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EMENDA CONSTITUCIONAL N̂  17, DE 26 DE NOVEMBRO DE 1965 

As Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal promulgam, nos termos dos art. 
217, § 4-, da Constituição Federal, a seguinte Emenda ao texto constitucional: 

Art. 1- O art. 39 da Constituição passa a ter a seguinte redação: 

"Art 39. O Congresso Nacional reunir-se-á, anualmente, na Coitai da Repú
blica, de 1- de março a 30 de junho e de 1- de agosto ã l- de dezembro." 

ArL 2- São acrescidos ao art. 41 da Constituição os seguintes incisos: 

VI - atender à matéria relevante ou urgente, a juízo da Mesa de qualquer das 
Casas do Congresso Nacional; 

Vn - apreciar, por solicitação do Presidente da República, projetos de lei de 
sua iniciativa" 

Art 3̂  O art. 54 da Constituição, acrescido de um parágrafo, passa a ter a seguinte reda
ção: 

"ArL 54. Os ministros de Estado são obrigados a conçarecer perante a Câma
ra dos Deputados, o Senado Federal ou qualquer das suas Comissões, quando uma 
ou outra Câmara os convocar para, pessoalmente, prestar informações acerca de as
sunto previamente determinado. 

§ 1- A falta de comparecimento, sem justificação, importa crime de responsa
bilidade. 

§ 2r Os Ministros de Estado, a seu pedido, poderão comparecer perante as Co
missões ou o Plenário de qualquer das Casas do Congresso Nacional e discutir pro
jetos relacionados com o Ministério sob sua direção." 

Art.'42 O art. 58 da Constituição, mantidos os atuais parágrafos, passa a ter a seguinte re
dação: 

"Art. 58. O número de Deputados será fixado, por lei, em proporção que não 
exceda de um para cada trezentos mil habitantes, até vinte e cinco Deputados, e, 
além desse limite, um para cada quinhentos mil habitantes." 

Art. 5- É acrescido ao art. 65 da Constituição o seguinte parágrafo: 

"Parágrafo único. A lei regulará o processo de fiscalização, pela Câmara dos 
Deputados e pelo Senado Federal, dos atòs do Poder Executivo e da Administração 
descentralizada." 
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Art. 6̂  Os parágrafos do art 67 da Constituição passam a ter a seguinte redação: 

"§ 1.2 Cabe à Câmara dos Deputados e ao Presidente da República a iniciativa 
dos projetos de lei sobre matéria financeira. 

§ 2- Ressalvada a competência da Câmara dos Deputados, do Senado e dos 
Tribunais Federais, no que concerne aos respectivos serviços administrativos, com
pete exclusivamente ao Presidente da República a iniciativa das leis que criem car
gos, funções ou empregos públicos, aumentem vencimentos ou a despesa pública e 
disponham sobre a fixação das Forças Armadas. Aos projetos oriundos dessa com
petência exclusiva do Presidente da República não serão admitidas emendas que au
mentem a despesa prevista. 

§ 3.- A discussão dos projetos de lei de iniciativa do Presidente da República 
começará na Câmara dos Deputados e sua votação deverá estar concluída dentro de 
45 (quarenta e cinco) dias, a contar do seu recebimento. Findo este prazo, sem deli
beração, o projeto passará ao Seiíado Federal com a redação originária, e a revisão, 
discutida e votada num só turno, deverá ser concluída dentro de 45 (quarenta e cin
co) dias. Esgotado o prazo, sem deliberação, considerar-se-á aprovado o texto como 
proveio da Câmara dos Deputados. 

§ 42 A apreciação das emendas do Senado Federal pela Câmara dos Deputa
dos se processará no prazo de 10 (dez) dias, decorrido o qual serão tidas como apro
vadas. 

§ 5̂  A Câmara dos Deputados e o Senado Federal poderão delegar poderes a 
Comissões Especiais, organizadas com observância do disposto no parágrafo único 
do art. 40, para discussão e votação de projetos de lei. 

0 texto do projeto aprovado será publicado e considerado como adotado pela 
Câmara respectiva, salvo se, no prazo de 5 (cinco) dias, a maioria dos membros da 
Comissão ou 1/5 (um quinto) da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal re
querer a sua apreciação pelo Plenário. 

§ 6̂  Não poderão ser objeto da autorização prevista no § 5̂  os projetos sobre: 
1 - atos da competência exclusiva do Congresso Nacional, assim como os de 

competência privativa do Senado Federal e da Câmara dos Deputados; 
II - organização dos Juízos e Tribunais e garantias da magistratura; 
EQ - nacionalidade, cidadania e direito eleitoral; 
IV - matéria orçamentária; 
V - minas, riquezas do subsolo ê quedas-d'água; 
VI - estado de sítio. 
§ 1- Os projetos de lei sobre o Distrito Federal serão examinados em Comis

são Mista da Câmara dos Deputados e do Senado Federal e votados separadamente 
nas duas Casas, observados os prazos estabelecidos nos §§ 3- e 4- deste artigo. 

§ 8- Os projetos de leis complementares da Constituição e os de Código ou de 
reforma de Código receberão emendas perante as Comissões, e sua tramitação obe
decerá aos prazos que forem estabelecidos nos Regimentos Internos ou em resolu
ções especiais. ' 

§ 92 O projeto de lei que, na Câmara de origem, receber parecer contrário, 
quanto ao mérito, de todas as Comissões a que for distribuído, será tido COUKJ rejei
tado. 
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§ 10. Os prazos estabelecidos neste artigo para a elaboração legislativa não 
correm nos períodos de recesso do Congresso Nacional." 

Art. 7- O § 1- do arL 70 da Constituição passa a ter a seguinte redação: 

"§ 1- Se o Presidente da República julgar o projeto, no todo ou em parte, in
constitucional ou contrário ao interesse público, vetá-lo-á, total ou parcialmente, 
dentro de dez dias úteis, contados daquele em que o receber, e comunicará, no mes
mo prazo, ao Presidente do Senado Federal, os motivos do veto. Se a sanção for ne
gada quando estiver finda a sessão legislativa, o Presidente da República publicará o 
veto. O veto parcial deve abranger o texto de artigo, parágrafo, inciso, item, número 
ou alínea. 

Brasília, 26 de novembro de 1965. ' ' ' 
A MESA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS: BILAC PINTO. Presidente; BapHsta Ra

mos, 1- - Vice-Presidente; Mário Gomes, 2- - Vice-Presidente; Nilo Coelho, l- Secretário; Hen-
rique de La Rocque, 2- - Secretário; Emilio Gomes,'2n Secretário; Nogueira de Rezende, 4̂  Se
cretário. '- ' 

A MESA DO SENADO FEDERAL: AURO MOURA ANDRADE, Presidente; Camillo 
Nogueira da Gama, Vice-Presidente; Dinarte Mariz, 1° Secretário; Adalberto Senna, 2- Secre
tário, em exercício; Catteíe Pinheiro, 3- Secretário, em exercício; Guido Mondim, 4- Secretá
rio, em exercício. 
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ATO COMPLEMENTAR N̂  6, DE 3 DE JANEIRO DE 1966 

Art. 1- Fica prorrogado, até 15 de março de 1966, o prazo estabelecido no artigo 1- do Ato 
Complementar n. 4 (*), para a criação e o registro das organizações, que terão as atribuições de 
partidos políticos, enquanto estes não se constituírem. 

ArL 22 Este Ato entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário. 

, ' ,. W.CASreZXOB/MA^CO, Presidente da República. 
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ATO COMPLEMENTAR N̂  7, DE 31 DE JANEIRO DE 1966 

o Presidente da República, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 30 do 
Ato institucional n. 2 (*), resolve baixar o seguinte Ato Complementar: 

Art. 1- Passa a ter a seguinte redação o artigo 5- do Ato Complementar número 4 (*): 

"ArL 5- A Comissão Diretora Nacional e cada uma das Comissões Diretoras 
Regionais indicarão, dentre os seus membros, um presidente, três vice-presidentes, 
um secretário-geral e um tesoureiro, que constituirão respectivamente o Gabinete 
Executivo Nacional e os Gabinetes Executivos Regionais. 

§ 1- Cada Comissão Diretora Municipal indicará, dentre os seus membros, um 
presidente, um vice-presidente e um secretário-geral, que formarão o Gabinete Exe
cutivo Municipal. 

§ 22 A Comissão Diretora Nacional e cada uma das Comissões Diretoras Re
gionais e Municipais podendo, ainda, indicar, dentre os seus membros até mais cin
co vogais para integrarem o Gabinete Executivo Nacional e os Gabinetes Executi
vos Regionais Municipais. 

§ 32 A Comissão Diretora Nacional e as Comissões Diretoras Regionais e 
Municipais poderão delegar aos respectivos Gabinetes Executivos as atribuições 
que entenderem convenientes. 

§ 42 Os membros das Comissões Diretoras Nacional, Regionais e Municipais 
serão substituídos, em seus impedimentos, por suplentes indicados na forma estabe
lecida em disposição estatutária. 

§ 52 A composição do Gabinete Executivo Nacional e dos Gabinetes Executi
vos Regionais poderá constar do documento a que se refere o artigo 2- do Ato Com
plementar n̂  4. 

§ 6̂  Os estatutos das organizações com atribuições de partidos políticos dis
porão sobre o processo das indicações a que se refere este artigo." 

Art. 2- São revogados a letra "e" do artigo 2- e os parágrafos primeiros, segundo, terceiro 
e quarto do artigo 7- do Ato Complementar n̂  4. 

Art. 3- Para as eleições indiretas a serem realizadas no corrente ano, a escolha dos candi
datos será feita pelas convenções nacional ou regionais, conforme o caso, e, para as eleições di-
retas, pelas Comissões Diretoras Regionais, ressalvado o que for disposto nos estatutos das or
ganizações com atribuições de partidos políticos, em relação á escolha dos candidatos que inte
grem sublegendas. 

Parágrafo único. A escolha de candidatos a prefeitos, vice-prefeito, vereador e juiz de paz 
será feita pelas Comissões Diretoras Municipais, com homologação da Comissão Diretora Re-
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gional, ou não, na forma que for estabelecida nos estatutos das organizações com atribuições de 
partidos políticos. 

Art. 45 Nas eleições que obedecerem ao sistema proporcional a se realizarem no corrente 
ano, cada organização com atribuições de partido político poderá registrar tantos candidatos 
quantos forem os lugares a preencher, mais setenta e cinco por cento, desprezada a fração. 

Art. 5- Acrescente-se ao artigo 9̂  do Ato Complementar n. 4 o seguinte parágrafo: 

"Paragrafo único. Nenhuma organização poderá, no entanto, concorrer com 
mais de três listas de candidatos." 

Art. 6̂  Para efeito da obtenção do quociente eleitoral de cada organização, somam-se os 
votos dados à sublegendas ou aos candidatos nelas inscritos. 

§ 1- Os votos dados às sublegendas ou aos candidatos sob as mesmas inscritos, somam-se 
separadamente para o efeito de se apurar quantos quocientes eleitorais foram obtidos em cada 
sublegenda. 

§ 2- Considerar-se-á eleitos na ordem da votação alcançada, dentre os inscritos em suble
gendas, tantos quantos corresponderem aos quocientes eleitorais obtidos por cada uma delas. 

§ 3- Ainda que a soma dos votos dos inscritos em uma sublegenda não alcance o quocien
te eleitoral, considerar-se á eleito o inscrito que obtiver votos que o coloquem entre os mais vo
tados da Organização e dentro do quociente partidário que a esta haja cabido, depois de preen
chidos os lugares devidos as demais sublegendas. 

§ 42 A sobra que couber à Organização será preenchida com observância do disposto item 
1- do artigo 109 da Lei n̂  4.737 (*) de 15 de junho de 1965, na ordem da votação nominal das 
sublegendas. 

§ 52 Havendo candidatos inscritos em sublegendas para a eleição de senador, somar-se-ão 
os votos das diversas listas de cada Organização, a fim de se apurar qual delas obteve a maioria 
de sufrágios. 

§ 6̂  Considerar-se-á eleito o candidato da Organização que obtiver maior número de vo
tos. 

Art. 7- Somente poderá concorrer a eleições diretas cMi'didato que esteja inscrito em Orga
nização com atribuições de partidos políticos até noventa dias antes da data-limite para registro 
de candidatos. 

Parágrafo único. Para o fim previsto neste artigo, as Conússões Diretoras Nacional, Re
gionais e Municipais das Organizações com atribuições de partidos políticos manterão, nas res
pectivas sedes, livros de registros partidários abertos e rubricados pelos Tribunais Superior Elei
toral, Regionais Eleitorais ou Juízes Eleitorais. 

Art. 8- Aplica-se aos Deputados Estaduais o disposto no artigo 20 do Ato Complementar 
n2 4. 

Art. 92 Este Ato entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário. 

H. CASTELO BRANCO, Presidente da República. 
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ATO INSTITUCIONAL N̂  3, DE 5 DE FEVEREIRO DE 1966 

ÀNAÇÃO ' 

Considerando que o Poder Constituinte da Revolução lhe é intrínseco, não apenas para^ 
institucionalizá-la, mas para assegurar a continuidade da obra a que se propôs, conforme expres
so no Ato Institucional n- 2; 

Considerando ser imperiosa a adoção de medidas que não permitam se frustrem os supe
riores objetivos da Revolução; ^ . • 

Considerando a necessidade de preservar a tranquilidade e a harmonia política e social do, 
País; 

Considerando que a edição do Ato Institucional n° 3 estabeleceu eleições indiretas para 
Presidente e Vice-Presidente da República; 

Considerando que é imprescindível se estenda à eleição dos Governadores e Vice-Govemado-
res de Estado o processo instituído para a eleição do Presidente e do Vice-Presidente da República; 

Considerando que a instituição do processo de eleições indiretas recomenda a revisão dos 
prazos de inelegibilidade; 

Considerando, mais que é conveniente à segurança nacional alterar-se o processo de esco
lha dos Prefeitos dos Municípios das Capitais de Estado; 

Considerando, por fim, que cumpre fixar-se data para as eleições a se realizarem no cor
rente ano. 

O Presidente da República, na condição de Chefe do Governo da Revolução e Comandan
te Supremo das Forças Armadas, 

Resolve editar o seguinte: 

ATO INSTITUCIONAL N^ 3 

Art. 1- A eleição de Governador e Vice-Governador dos Estados far-se-á pela maioria ab
soluta dos membros da Assembleia Legislativa, em sessão pública e votação nominal. 

§ 1- Os Partidos inscreverão os candidatos até quinze dias antes do pleito perante a Mesa 
da Assembleia Legislativa, e, em caso de morte ou impedimento insuperável de qualquer deles, 
poderão substituí-los até vinte e quatro horas antes da eleição. 

§ 2- Se não for obtido o quorum na primeira votação, repetir-se-ão os escrutínios até que 
seja atingido, eliminando-se, sucessivamente, do rol dos candidatos, o que obtiver menor núme
ro de votos. 

§ 3- Limitados a dois os candidatos ou na hipótese de só haver dois candidatos inscritos, a 
eleição se dará mesmo por maioria simples. 

Art. 2- O Vice-Presidente da República e o Vice-Governador de Estado considerar-se-ão 
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eleitos em virtude da eleição do Presidente e do Governador com os quais forem inscritos como 
candidatos. 

Art. 3- Para as eleições indiretas, ficam reduzidos à metade os prazos de inelegibilidade 
estabelecidos na Emenda Constitucional n- 14, de 3 de junho de 1965 e nas letras m, s e í do in
ciso I e nas letras bcd do inciso 11 do art. l̂  da Lei n̂  4.738, de 15 de julho de 1965. 

ArL 4- Respeitados os mandatos em vigor, serão nomeados pelos Governadores de Esta
do, os Prefeitos dos Municípios das Cíçitais mediante prévio assentimento da Assembleia Le
gislativa ao nome proposto. ' 

§ l- Os Prefeitos dos demais Municípios serão eleitos por voto direto e maioria sinçles, 
admitindo-se sublegendas, nos termos estabelecidos pelos estatutos partidários. 

§ 2- É permitido ao Senador e ao Deputado federal ou estadual, com prévia licença da sua 
Câmara, exercer o cargo de Prefeito de Capital de Estado. 

Art. 5- No corrente ano, as eleições de Governadores e Vice-Govemadores de Estado rea-
lizar-se-ão em 3 de setembro; as de Presidente e Vice-Presidente da República, em 3 de outubro; 
e as de Senadores e Deputados federais e estaduais, em 15 de novembro. 

Art. 6̂  Ficam excluídos de apreciação judicial os atos praticados com fundamento no pre
sente Ato Institucional e nos atos complementares dele. 

Art. 7- Este Ato Institucional entrará em vigor na data da sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário. 

Brasília, 5 de fevereiro de 1966; 145̂  da Independência e 78- da República. - H. CAS-' 
TELLO BRANCO - Mem de Sá - Zilmar Araripe - Decio de Escobar - Juracy Magalhães -
Eduardo Gomes. 
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LEI N2 4.961, DE 4 DE MAIO DE 1966 

Altera a redação da Lei n̂  4.737, de 15 de julho de 1965 (Código Eleito
ral). 

O Presidente da República 
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei. • 
Art. l- A Lei n̂  4.737, de 15 de julho de 1965, passa a vigorar com as alterações constan

tes dos artigos seguintes. 
ArL 2- O capuí do art. 1- passa a vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 7- O eleitor que deixar de votar e não se justificar perante o juiz eleitoral 
até trinta dias após a realização da eleição incorrerá na multa de três a dez por cento 
sobre o salário-mínimo da região, imposta pelo juiz eleitoral e cobrada na forma 
prevista no art. 367." 

Art. 32 O caput do art 8- passa a vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 8- O brasileiro nato que não se alistar até os dezenove anos ou o natura
lizado que não se alistar até um ano depois de adquirida a nacionalidade brasileira 
incorrera na multa de três a dez por cento sobre o valor do salário-mínimo da região, 
imposta pelo juiz e cobrada no ato da inscrição eleitoral através de selo federal inu
tilizado no próprio requerimento." 

Art. 42 O art. 14, mantida a redação do caput, passa a vigorar com os seguintes parágrafos: 

"§ 1- Os biénios serão contados, ininterruptamente, sem o desconto de qual
quer afastamento nem mesmo o decorrente de licença, férias ou licença especial, 
salvo no caso do § 3°. 

§ 2- Os juízes afastados por motivo de licença, férias e licença especial, de 
suas funções na Justiça comum, ficarão automaticamente afastados da Justiça Elei
toral pelo tempo correspondente exceto quando com períodos de férias coletivas, 
coincidir a realização de eleição, apuração ou encerramento de alistamento. 

§ 32 Da homologação da respectiva convenção partidária até a apuração final 
da eleição, não poderão servir como juízes nos Tribunais Eleitorais, ou como juiz 
eleitoral, o cônjuge, parente consanguíneo legítimo ou ilegítimo ou afim até o se
gundo grau de candidato a cargo eletivo registrado na circunscrição. 

§ 42 No caso de recondução para o segundo biénio observar-se-ão as mesmas 
formalidades indispensáveis à primeira investidura." 

Art. 5- O § 1- do art. 16 passa a vigorar com a seguinte redação: 
"§ 1- A nomeação pelo Presidente da República, de juízes de categoria de ju-
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ristas, deverá ser feita dentro dos trinta dias do recebimento da lista tríplice enviada 
pelo Supremo Tribunal Federal, dela não podendo constar nome de magistrado apo
sentado ou de membro do Ministério Público." 

Art. 6̂  No inciso I, do art. 22, a letra H passa a vigorar com a redação a seguir indicada, 
sendo acrescentada, ainda a letra /: 

"h) os pedidos de desaforamento dos feitos não decididos nos Tribunais Re
gionais dentro de trinta dias da conclusão ao relator, formulados por partido, candi
dato. Ministério Público ou parte legitimamente interessada; 

í) as reclamações contra os seus próprios juízes que, no prazo de trinta dias a 
contar da conclusão, não houverem julgado os feitos a eles distribuídos." 

Art 7- O inciso XTV do art. 23 passa a vigorar com a seguinte redação: 

"XIV - requisitar força federal necessária ao cumprimento da lei, de suas pró
prias decisões ou das decisões dos Tribunais Regionais que o solicitarem, e para ga
rantir a votação e a apuração;" 

Art. 8- O § 22 do art. 25 passa a vigorar com a seguinte redação: ' '' 
, . . • ' • • . . < 

"§ 2- A lista não poderá conter rome de magistrado aposentado ou de membro 
do Ministério Público." ' „ > • ' , 

Art. 9- Ao art. 28 é acrescentado o seguinte parágrafo: 

"§ 3- No caso previsto no parágrafo anterior será observado o disposto no pa
rágrafo único do art. 20." . 1 , • 

Art 10. A letra g, do inicio I do art. 29, passa a vigorar com a seguinte redação: 

"g) os pedidos de desaforamento dos feitos não decididos pelos juízes eleito
rais em trinta dias da sua conclusão para julgamento, formulados por partido, candi
dato. Ministério Público ou parte legitimamente interessada, sem prejuízo das san
ções decorrentes do excesso de prazo." . " "•"• 

Art. 11. Ao art. 30 é acrescentado do seguinte inciso: ' • . . 

"XIX - suprimir os"mapas parciais de apuração, mandando utilizar apenas os 
boletins e os mapas totalizadores, desde que o menor número de candidatos às elei
ções proporcionais justifique a supressão, observadas as seguintes normas: 

a) qualquer candidato ou partido poderá requerer aò Tribunal Regional que 
suprima a exigência dos mapas parciais de apuração; 

tí) da decisão do Tribunal Regional qualquer candidato ou partido poderá, no 
prazo de três dias, recorrer para b Tribunal Superior, que decidirá em cinco dias; 

c) a supressão dos m^as parciais de furacão só será admitida até seis meses 
antes da data da eleição; 

d) os boletins e mapas de apuração serão impressos pelos Tribunais Regio
nais, depois de aprovados pelo Tribunal Superior; 

e) o Tribunal Regional ouvira os partidos na elaboração dos modelos dos bo
letins e mapas de apuração a fim de que estes atendam às peculiaridades locais, en
caminhando os modelos que aprovar, acompanhados das sugestões ou impugnações 
formuladas pelos partidos, à decisão do Tribunal Superior." 
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Art. 12. Os §§ 42 e 11 do art. 45 passam a vigorar com a seguinte redação: 

"§ 42 Deferido o pedido, no prazo de cinco dias, o título e o documento que 
instruiu o pedido serão eiitregues pelo juiz, escrivão, funcionário ou preparador. A 
entrega far-se-á ao próprio eleitor, mediante recibo, ou a quem o eleitor autorizar 
por escrito o recebimento, cancelando-se o título cuja assinatura não fôr idêntica à 
do requerimento de inscrição e à do recibo. 

O recibo será obrigatoriamente anexado ao processo eleitoral, incorrendo o 
juiz que não o fizer na multa de um a cinco salários-nunimos regionais, na qual in
correrão ainda o escrivão, funcionário ou preparador, se responsáveis, bem como 
qualquer deles, se entregarem ao eleitor o título cuja assinatura não fôr idêntica à do 
requerimento.de inscrição e do recibo ou o fizerem a pessoa não autorizada por es
crito. , ' 

§ 1 1 . 0 título eleitoral e a folha individual de votação somente serão assina
dos pelo juiz eleitoral depois de preenchidos pelo cartório e de deferido o pedido, 
sob as penas do artigo 293." 

Art. 13. É acrescentado ao art. 45 o seguinte parágrafo: 

"§ 12. É obrigatória a remessa ao Tribunal Regional da ficha do eleitor, após a 
' expedição do seu título." 

Art. 14. O atual § 4-, do art. 46, é renumerado para 5-, passando a figurar 
como §4-0 seguinte: 

"§ 42 O eleitor poderá, a qualquer tempo requerer ao juiz eleitoral a retificação 
de seu título eleitoral ou de sua folha individual de votação quando neles constar 
erro evidente, ou indicação de seção diferente daquela a que devesse corresponder a 
residência indicada no pedido de inscrição ou transferência." 

Art. 15. São acrescentados aO artigo 47 os seguintes parágrafos: 

"§ 1- Em cada Cartório de Registro Civil haverá um livro especial, aberto e 
rubricado pelo Juiz Eleitoral, onde o cidadão ou o delegado de partido deixará ex
presso o pedido de certidão para fins eleitorais, datando-o. 

§ 2- O escrivão, dentro de quinze dias da data do pedido, concederá a certidão, 
ou justificará, perante o Juiz Eleitoral por que deixa de fazê-lo.' 

§ 3- A infração ao disposto neste artigo sujeitará o escrivão às penas do art. 
293." 

Art. 16. O § 2- do art. 55 passa a vigorar com a seguinte redação: 

"§ 2- O disposto nos incisos n e III do parágrafo anterior não se aplica quando 
se tratar de transferência de título eleitoral de servidor público civil, militar, autár
quico, ou se membro de sua família, por motivo de remoção ou transferência." 

Art. 17. O caput e o § 1- do art. 57 passam a vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 57. O requerimento de transferência de domicílio eleitoral será imediata
mente publicado na imprensa oficial na Capital, e em cartório nas demais localida
des, podendo os interessados impugná-lo no prazo de dez dias. 
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§ 1° Certificado o cumprimento do disposto neste artigo o pedido deverá ser 
desde logo decidido devendo o despacho do juiz ser publicado pela mesma forma." 

Art. 18. É acrescentado um § 5- ao art 62, passando o § 4- a vigorar com a seguinte reda
ção: 

"§ 4- O nome indicado pelo juiz eleitoral para preparador deverá ser previa
mente divulgado através de edital afixado no Cartório Eleitoral podendo qualquer 
candidato ou partido, no prazo de três dias, impugnar a indicação. 

§ 5- Se o juiz mantiver o nome indicado, a impugnação deverá ser remetida ao 
Tribunal Regional que a apreciará antes de decidir sobre a nomeação." 

ArL 19. É acrescentado ao art. 71 o seguinte parágrafo: 

"§ 4- Quando houver denúncia fundamentada de fraude no alistamento de 
uma zona ou município, o Tribunal Regional poderá determinar a realização de cor
reição e, provada a fraude em proporção comprometedora, ordenará a revisão do 
eleitorado obedecidas as Instruções do Tribunal Superior e as recomendações que, 
subsidiariamente, baixar com o cancelamento de ofício das inscrições corresponden
tes aos títulos que não forem ^resentados à revisão." 

Art. 20. O inciso V, do § 1- do artigo 94 passa a vigorar com a seguinte redação: 

"V - com fôlha-corrida fornecida pelos cartórios competentes, para que se ve
rifique se o candidato está no gozo dos direitos poKticos (art. 132, IH, e 135 da 
Constituição Federal)." 

ArL 21. É acrescentado ao art. 100 o seguinte parágrafo: 

"§ 5- Após o sorteio efetuados nos termos deste artigo os partidos conservarão 
sempre que possível as mesmas séries e os candidatos à reeleição o mesmo número, 
salvo em relação a estes os que optarem por novo número." 

Art. 22. O caput do art. 120 passa a vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 120. Constituem a mesa receptora um presidente, um primeiro e um se
gundo mesários, dois secretários e úm suplente, nomeados pelo juiz eleitoral sessen
ta dias antes da eleição em audiência pública, anunciando pelo menos com cinco 
dias de antecedência." 

Art. 23. E acrescentado ao artigo 127 o seguinte inciso: 

"IX - Anotar o não comparecimento do eleitor no verso da folha individual de 
votação." 

Art. 24. É revogado o inciso VI do art. 133, ficando reriumerados de VI a XVI os atuais 
incisos Vn a XVII. 

Art. 25.0 § 52 do art. 135 passa a vigorar com a redação seguinte, acrescentados ao referi
do artigo os §§ 72 e 82: 

"§52 Não poderão ser localizadas seções eleitorais em fazenda, sítio ou qual
quer propriedade rural privada, mesmo existindo no local prédio público, incorrendo 
o juiz nas penas do art. 312, em caso de infringência. 
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§ 1- Da designação dos lugares de votação poderá qualquer partido reclamar 
ao juiz eleitoral, dentro de três dias a contar da publicação, devendo a decisão ser 
proferida dentro de quarenta e oito horas. 

§ 8- Da decisão do juiz eleitoral caberá recurso para o Tribunal Regional, in
terposto dentro de três dias, devendo no mesmo prazo, ser resolvido." 

Art. 26. O parágrafo único do artigo 143 passa a § 1-, sendo acrescentado como § 2-, o se
guinte: 

"§ 2- Observada a prioridade assegurada aos candidatos, têm preferência para 
votar o juiz eleitoral da zona, seus auxiliares de serviço, os eleitores de idade avan
çada, os enfermos e as mulheres grávidas." 

Art 27. São revogados os §§ 1- e 3^ do art. 145, renumerado para parágrafo único o atual 
§ 2-, passando o caput a vigorar com a seguinte redação: 

"ArL 145. O presidente, mesários, secretários, suplentes e os delegados e fis
cais de partido votarão perante as mesas em que servirem, sendo que os delegados e 
fiscais desde que a credencial esteja visada na forma do artigo 131, § 3-; quando 
eleitores de outras seções, seus votos serão tomados em separado." 

Art. 28. Vetado. 

Art. 29. São revogados os §§ 4^ e 5^ do art. 148. 

ArL 30. São revogados os §§ 1-e 22do art. 151. 

Art. 31. O inciso I do art. 154 passa a vigorar com a seguinte redação. 

"I - vedará a fenda de introdução da cédula na urna, de modo a cobri-la intei
ramente com tiras de papel ou pano forte, rubricadas pelo presidente e mesários e, 
facultativamente pelos fiscais presentes; separará todas as folhas de votação corres
pondentes aos eleitores faltosos e fará constar, no verso de cada uma delas na parte 
destinada à assinatura do eleitor, a falta verificada, por meio de breve registro, que 
autenticará com a sua assinatura." 

Art. 32. O § 22 do art. 159 passa a vigorar com a redação seguinte acrescentados ao referi
do artigo os §§ 3^ 4= e 52; 

"§ 2- Em caso de impossibilidade de observância do prazo previsto neste arti
go, o fato deverá ser imediatamente justificado perante o Tribunal Regional, men-
cionãndo-se as horas ou dias necessários para o adiamento que não poderá exceder a 
cinco dias. 

§ 32 Esgotado o prazo e a prorrogação estipulada neste artigo, ou não tendo 
havido em tempo hábil o pedido de prortogação, a respectiva Junta Eleitoral perde a 
competência para prosseguir na apuração devendo o seu presidente remeter, imedia
tamente ao Tribunal Regional, todo o material relativo à votação. 

§ Ar- Ocorrendo a hipótese prevista no parágrafo anterior, competirá ao Tribu
nal Regional fazer a furacão. 

§ 5° Os membros da Junta Eleitoral responsáveis pela inobservância injustifi
cada dos prazos fixados neste artigo estarão sujeitos à multa de dois a dez salários-
mínimos, aplicada pelo Tribunal Regional." 

Art. 33. E acrescentado ao art. 165, caput, o seguinte inciso: 
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"XI - se consta nas folhas individuais de votação dos eleitores faltosos o devi
do registro de sua falta." 

Art. 34. O art. 166 e o seu § 1̂  passam a vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 166. Aberta a uma, a Junta verificará se o número de cédulas oficiais 
corresponde ao de votantes. 

§ 1- A incoincidência entre o número de votantes e o de cédulas oficiais en
contradas na uma não constituirá motivo de nulidade da votação, desde que não re
sulte de fraude comprovada." 

Art. 35. São revogados os incisos m e IV do art. 167, passando os incisos I e II a vigorar 
com a seguinte redação: 

" I - examinar as sobrecartas brancas contidas na urna, anulando os votos re
ferentes aos eleitores que não podiam votar; 

II - misturar as cédulas oficiais dos que podiam votar com as demais existen
tes na urna." 

Art. 36. O § 4- do art. 169 passa a vigorar com a seguinte redação: 

"§ 42 Os recursos serão instruídos de ofício, com certidão da decisão recorri
da; se interpostos verbalmente, constará também da certidão o trecho corresponden
te do boletim." 

Art. 37. O art. 172 passa á vigorar com aseguinte redação: 

"Art 172. Sempre que houver recurso fundado em contagem errónea de vo
tos, vícios de cédulas ou de sobrecartas para votos em separado deverão as cédulas 
ser conservadas em invólucro lacrado, que acompanhará o recurso e deverá ser ru
bricado pelo juiz eleitoral, pelo recorrente e pelos delegados de partido que o dese
jarem." 

Art. 38. O atual parágrafo único do art. 174 passa a § 3-, acrescentados ao referido artigo 
os seguintes §§ 12 e 2-: " 

"§ 1- Após fazer a declaração do voto em branco e antes de ser anunciado o 
seguinte, será aposto na cédula no lugar correspondente à indicação do voto, uni 
breve sinal indelével, além da rubrica do presidente da turma. 

§ 2- Não poderá ser iniciada a apuração dos votos da urna subsequente sob as 
penas do art. 345, sem que os votos em branco da anterior estejam todos registrados 
pela forma referida no § 1-." 

Art. 39. É revogado o § 2- do artigo 175, renumerados os atuais §§ 3- e 4- para 2- e 3°. 
Art. 40. Vetado. , 
Art. 41. Vetado. 
Art. 42. O art. 184 passa a vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 184. Terminada a apuração, a Junta remeterá ao Tribunal Regional, no 
prazo de vinte e quatro horas, todos os papéis eleitorais referentes às eleições esta
duais ou federais, acompanhados dos documentos referentes à furacão, juntamente 
com a ata geral dos seus trabalhos, na qual serão consignadas as votações apuradas 
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para cada legenda e candidato e os votos não apurados, com a declaração dos moti
vos por que o não foram. 

§ l- Essa remessa será feita em invólucro fechado, lacrado e rubricado pelos 
membros da Jrmta, delegados-e fiscais de partido, por via postal ou sob protocolo, 
conforme fôr mais rápida e segura a chegada ao destino. 

§ 22 Se a remessa dos papéis eleitorais de que trata este artigo não se verificar 
no prazo nele estabelecido, os membros da Junta estarão sujeitos à multa correspon
dente à metade do salário-mínimo regional por dia de retardamento. 

§ 32 Decorridos quinze dias sem que o Tribunal Regional tenha recebido os 
p^éis referidos neste artigo ou comunicação de sua expedição, determinará ao Cor
regedor Regional ou Juiz Eleitoral mais próximo que os faça apreender e enviar 
imediatamente, transferindo-se para o Tribunal Regional a competência para decidir 
sobre os mesmos." 

Art. 43. O parágrafo único do artigo 198 é substituído pelos seguintes parágrafos: 

"§ 1- Ocorrendo motivos.relevantes, expostos com a necessária antecedência, 
o Tribuna] Superior poderá conceder prorrogação desse prazo, uma só vez e por 
quinze dias. 

§ 2- Se o Tribunal Regional não terminar a apuração no prazo legal, seus 
membros estarão sujeitos à multa correspondente à metade do salário-mínimo regio
nal por dia de retardamento." . 

Art. 44. O parágrafo único do artigo 200 é renumerado para 1-, acrescentado ao referido 
artigo o seguinte parágrafo: 

" § 2- O Tribunal Regional, antes de aprovar o relatório da Comissão Apura-
dora e, em três dias improrrogáveis, julgará as impugnações e as reclamações não 
providas pela Comissão Apuradora, e, se as deferir, voltará o relatório à Comissão 
para que sejam feitas as alterações resultantes da decisão." 

Art. 45. É acrescentado ao art. 220, caput, o seguinte inciso: 

"V - quando a seção eleitoral tiver sido localizada com infração do disposto 
nos §§4^6 52 do art. 135." 

Art. 46. Revogado o inciso I, do art. 221, os atuais incisos U, lE e IV serão renumerados 
para I, II e IH. 

Art. 47. São revogados os §§ 1̂  e 2^ do art. 222. 
Art. 48. O § 3- do art. 223 passa a vigorar com a seguinte redação: 

"§ 3- A nulidade de qualquer ato, baseada em motivo de ordem constitucional, 
não poderá ser conhecida em recurso interposto fora de prazo. Perdido o prazo 
numa fase própria, só em outra que se apresentar poderá ser arguida." 

Art. 49. São acrescentados ao artigo 243 os seguintes parágrafos: 

"§ l- O ofendido por calúnia, difamação ou injúria, sem prejuízo e inde
pendentemente da ação penal competente, poderá demandar, no juízo Cível a repa
ração do dano moral respondendo por este o ofensor e, solidariamente, o partido po
lítico deste, quando responsáveis por ação ou omissão, e quem quer que favorecido 
pelo crime, haja de qualquer modo contribuído para êle. 
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§ 2- No que couber, aplicar-se-ão na reparação do dano moral, referido no pa
rágrafo anterior, os arts 81 a 88 da Lei n^ 4.117, de 27 agosto de 1962. 

" § 3- É assegurado o direito de resposta a quem fôr injuriado, difamado ou 
caluniado através da imprensa, rádio, televisão ou alto-falante, aplicando-se, no qvie 
couber, os arts. 90 e 96 da Lei n̂  4.117, de 27 de agosto de 1962." 

Art. 50. o art 250 passa a vigorar com a seguinte redação: 

" Art. 250. Nas eleições gerais de âmbito estadual ou nacional, as estações de 
radiodifusão e televisão de qualquer potência, inclusive as de propriedade da União, 
Estados, Territórios ou Municípios, reservarão, nos sessenta dias anteriores à ante
véspera do pleito, duas diárias para a propaganda eleitoral gratuita, sendo uma delas 
à noite, entre vinte e vinte e três horas conforme instruções, providências e fiscaliza
ção da Justiça Eleitoral, para o efetivo cumprimento do preceituado neste artigo. 

§ \- Nas eleições de âmbito municipal, as emissoras reservarão, nos trinta dias 
anteriores à antevéspera do pleito, uma hora diária, sendo trinta minutos à noite, en
tre vinte e vinte e três horas, para a propaganda gratuita. 

§ 2- Desde que haja concordância de todos os partidos e emissoras de rádio e 
televisão, poderá ser adotado qualquer outro critério na distribuição dos horários 
que deverá ser previamente comunicado à Justiça Eleitoral. 

§ 3^ O horário não utilizado por qualquer partido será redistribuído aos de
mais, vedada cessão ou transferência. 

§ 42 As estações de rádio e televisão ficam obrigadas a divulgar gratuitamente 
comunicados da Justiça Eleitoral até o máximo de quinze minutos, entre as dezoito 
e as vinte e duas horas, nos trinta dias que precederem ao pleito." 

Art. 51. São acrescentados ao artigo 256 os seguintes parágrafos: 

"§ 1- No pen'odo da campanha eleitoral; independentemente do critério de 
prioridade, os serviços telefónicos, oficiais ou concedidos, farão instalar, na sede 
dos direitórios devidamente registrados, telefones necessários, mediante requeri
mento do respectivo presidente e pagamento das taxas devidas. 

" § 22 o Tribunal Superior Eleitoral baixará as instruções necessárias ao cum
primento do disposto no parágrafo anterior fixando as condições a serem observa
das." 

Art. 52. É acrescentado ao art. 266 o seguinte parágrafo: 

"Parágrafo único. Se o recorrente se reportar a coação, fraude, uso de meios 
de que trata o art. 237 ou emprego de processo de propaganda ou captação de sufrá
gios vedado por lei, dependentes de prova a ser determinada pelo Tribunal, bastar-
Ihe-á indicar os meios a elas conducentes." 

Art. 53. O § 6^ do art. 267 passa a vigorar com a seguinte redação: 

" § 62 Findos os prazos a que se referem os parágrafos anteriores, o juiz eleito
ral fará, dentro de quarenta e oito horas, subir os autos ao Tribunal Regional com a 
sua resposta e os documentos em que se fundar, sujeito à multa de dez por cento do 
salário-mínimo regional por dia de retardamento, salvo se entender de reformar a 
sua decisão." 

ArL 54. O art. 268 passa a vigorar com a seguinte redação: 
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" Art. 268. No Tribunal Regional nenhuma alegação escrita ou nenhum docu
mento poderá ser oferecido por qualquer das partes, salvo o disposto no arL 270." 

Art 55. O art. 270 passa a vigorar com a seguinte redação: 

" ArL 270. Se o recurso versar sobre coação, fraude, uso de meios de que trata 
o arL 237, ou emprego de processo de propaganda ou captação de sufrágios vedado 
por lei dependente de prova indicada pelas partes ao interpô-lo ou impugná-lo, o re
lator no Tribunal Regional deferi-la-á em vinte e quatro horas da conclusão, reali-
zando-se no prazo improrrogável de cinco dias. ' 

§ 1- Admitir-se-ão como meios de prova para apreciação pelo Tribunal as jus
tificações e as perícias processadas perante o juiz eleitoral da zona, com citação dos 
partidos que concorreram ao pleito e do representante do Ministério Público. < 

§ 2- Indeferindo o relator a prova serão os autos a requerimento do interessa
do nas vinte e quatro horas seguintes presentes à primeira sessão do Tribunal, que 
deliberará a respeito. 

§ 3̂  Protocoladas as diligências probatórias, ou com ajuntada das justificaçõ
es ou diligências, a Secretaria do Tribunal abrirá, sem demora, vista dos autos, por 
vinte e quatro horas, seguidamente, ao recorrente e ao recorrido para dizerem a res
peito. 

§ 4- Findo o prazo acima, serão os autos conclusos ao relator." 

ArL 56. o arL 345 passa a vigorar com a seguinte redação: 

"ArL 345. Não cumprir a autoridade judiciária, ou qualquer funcionário dos 
órgãos da Justiça Eleitoral, nos prazos legais, os deveres impostos por este Código, 
se a infração não estiver sujeita a outra penalidade: 

Pena - pagamento de trinta a noventa dias-multa." 

ArL 57. O art. 367 passa a vigorar com os seguintes parágrafos: 

" § 1- As multas aplicadas pelos Tribunais Eleitorais serão consideradas líqui
das e certas, para efeito de cobrança mediante execufivo fiscal desde que inscritas 
em livro próprio na Secretaria do Tribunal competente. 

§ 2- A multa pode ser aumentada até dez vezes, se o juiz, ou Tribunal conside
rar que, em virtude da situação económica do infrator, é ineficaz, embora aplicada 
no máximo. 

§ 3- O alistando, ou o eleitor, que conçrovar devidamente o seu estado de po
breza, ficará isento do pagamento de multa. 

§ 42 Fica autorizado o Tesouro Nacional a emitir selos, sob a designação "Selo 
Eleitoral" destinados ao pagamento de emolumentos, custas, despesas e multas, tan
to as administrativas como as penais, devida à Justiça Eleitoral. 

§ 52 Os pagamentos de multas poderão ser feitos através de guias de recolhi
mento, se a Justiça Eleitoral não dispuser de selo eleitoral em quantidade suficiente 
para atender aos interessados." 

ArL 58. É revogado o parágrafo único do arL 374, e o caput do mencionado artigo passa a 
vigorar com a seguinte redação: 

"ArL 374. Os membros dos tribunais eleitorais, os juízes eleitorais e os servi
dores públicos requisitados para os órgãos da Justiça Eleitoral que, em virtude de 
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suas funções nos mencionados órgãos, não tiverem as férias que lhes couberem, po
derão gozá-las no ano seguinte, acumuladas ou não." 

DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS 

ArL 59. Não se aplicará a multa a que se refere o art. 8- do Código Eleitoral (Lei n- 4.737, 
de 15 de julho de 1965) a quem se alistar até o dia 31 de março de 1967. 

Art. 60. O prazo para a entrada em Cartório do requerimento de registro de candidato a 
cargo eletivo, nas eleições que se realizarem em 1966, terminará, improrrogávelmente, às dezoi
to (18) horas do 30̂  (trigésimo) dia anterior à data marcada para a realização das mesmas. 

Art. 61. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário.' 

Brasília, 4 de maio de 1966; 145̂  da Independência e 78^ da República. - H. CASTELLO 
BRANCO - Mem de Sá 
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ATO COMPLEMENTAR N^ 9, DE 11 DE MAIO DE 1966 

O Presidente da República, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 30 do 
Ato Institucional n. 2 (*), de 27 de outubro de 1965, resolve baixar o seguinte Ato Complemen
tar: 

Art. 1- A inscrição de candidatos a Presidente e Vice-Presidente da República e a de can
didatos a Governador e Vice-Gorvenador de Estado, a que se referem respectivamente, o artigo 
9 ,̂ § l-, do Ato Institucional n. 2 e o artigo 1-, § 1-, do Ato Institucional n. 3 (*), de 1966, serão 
feitas perante as Mesas do Congresso Nacional ou das Assembleias Legislativas, conforme o 
caso, mediante requerimento de organização partidária, instruído com: 

a) os documentos previstos no artigo 94, § 1̂ , itens I, II, III e VI, da Lei n. 4.737 (*), de 
15 de julho de 1965 (Código Eleitoral); 

b) prova de filiação partidária, resultante de inscrição, nos termos do artigo 7-, parágrafo 
único, do Ato Complementar n. 7 (*), de 1966, efetuada, até 1̂  de julho, para candidatos a Go-" 
vernador e Vice-Govemádor, e, até 1- de agosto, para candidatos a Presidente e Vice-Presidente 
da República, se exigido este requisito até cinco dias após a fixação da data da respectiva con
venção, por dois terços dos membros do Gabinete Executivo Nacional ou de Gabinete Executi
vo Regional, conforme o caso; 

c) folha corrida na confomiidade do artigo 20 da Lei n. 4.961, de 6 de maio de 1966; 
' d) certidão fornecida, conforme o caso, pelo Superior Tribunal Eleitoral ou pelo Tribunal 

Regional Eleitoral, onde conste que a escolha do candidato, pela convenção partidária, não foi 
impugnada ou que foi julgada improcendente a impugnação. 

Art. 2- Em caso de morte ou impedimento insuperável (artigo 9-, § l ,̂ do Ato Institucio
nal n^ 2 e artigo l-, § 1-, do Ato Institucional n- 3) , as exigências constantes das alíneas a a c do 
artigo anterior, serão satisfeitas nos dez dias seguintes à data da eleição, dispensada a da alínea 
d. 

Parágrafo único. Nos casos referidos neste artigo, processar-se-á, até vinte dias após a 
eleição, na forma da legislação em vigor, qualquer arguição de nulidade. ' 

Art. 3- As convenções nacional ou regionais (artigo 3- do Ato Complementar n^ 7) serão 
realizadas, respectivamente, até os dias 15 de agosto de 15 de julho de 1966. 

Art. 42 Realizada a convenção e escolhido candidato ou candidatos, uma cópia da ata, de
vidamente autenticada pelo Presidente e Secretário, será apresentada, dentro de quarenta e oito 
horas, ao Tribunal Superior ou ao Tribunal Regional Eleitoral, conforme o caso. 

§ 1- Protocolado o recebimento da ata; o Presidente do Tribunal fará publicá-la em edital, 
dentro de vinte e quatro horas, no Diário Oficial da União ou do Estado, para conhecimento dos 
interessados. 

§ 2- Caberá às organizações com atribuições de partido poh'tico ou Ministério Público, nas 
quarenta e oito horas seguintes, observada, no que fôr aplicável, a Lei n. 4.738 (*), de 15 de ju-
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lho de 1965, impugnar, perante o Tribunal competente, a escolha do candidato, mediante argui
ção de inelegibilidade ou incompatilibidade. 

§ 3- Feita a impugnação, terá a organização partidária, que escolheu o candidato, o prazo 
de dois dias para contestá-la podendo juntar documentos e requerer a produção de outras provas 
(Lei n. 4.738, de 15 julho de 1965, artigo Ŝ ). 

§ 42 Prosseguir-se-á, até o final, nos termos, qjlicáveis à espécie, dos artigos 9- a 14 da 
Lei n. 4.738, de 15 de julho de 1965. 

§ 5- São reduzidos, para os casos de que trata este Ato, a quatro dias, vinte e quatro horas, 
dois dias, três dias, e sete dias, respectivamente, os prazos previstos nos artigos 9-, 10, 11, 13 e 
14 da Lei n. 4.738, de 15 de julho de 1965. 

§ 6̂  As decisões do Tribunal Superior Eleitoral, proferidas em grau de recursos, nos ter
mos deste artigo, serão imediatamente comunicadas à instância inferior, em telegrama urgente, 
para todos os efeitos legais. 

§ 7- A decisão do Tribunal Superior Eleitoral, como instância única, será publicada dentro 
de quarenta e oito horas, e o telegrama, a que se refere o parágrafo anterior, vinte e quatro horas 
após o seu recebimento. ' 

Art. 5- As convenções, de que trata o artigo 3-, delegarão poderes às Comissões Diretoras 
Nacional ou Regionais, conforme o caso, para escolherem novos candidatos, na hipótese de que, 
por decisão judiciária irrecom'vel, sejam declarados inelegíveis o candidato ou candidatos esco
lhidos, e, bem assim, aos Gabinetes Executivos nos casos do artigo 2- deste Ato. 

Parágrafo único. Escolhido novo candidato, proceder-se-á, em seguida, ressalvado o dis
posto no artigo 2- deste Ato, na conformidade do que prescreve o artigo 4- e seus parágrafos. 

Art 6̂  A Justiça Eleitoral poderá reduzir os prazos estabelecidos no artigo 4̂  deste Ato, 
para que não sejam prejudicadas, em nenhuma hipótese, as inscrições previstas no artigo 1-. 

Art. 72 As Comissões Diretoras Municipais, de que tratam os Atos Complementares n ŝ. 4 
(*) e 7, de 1965, deverão estar organizadas até o dia 25 de junho de 1966, nos Estados em que, 
no corrente ano, haja eleições indiretas e até 1̂  de agosto, nos demais Estados. 

Parágrafo único. Nos Municípios onde não haja Comissões Diretoras organizadas até es
sas datas, serão as mesmas substituídas, para todos os efeitos, por Comissões Interventoras Mu
nicipais, de três a sete membros, constituídas pelo voto de dois terços dos membros dos Gabine
tes Executivos Regionais das respectivas organizações partidárias. 

Art. 8- As inscrições, de que trata o artigo 7̂  do Ato Complementar n. 7, serão feitas, pe
los interessados, perante as Comissões Diretoras Municipais, as Comissões Diretoras Estaduais, 
ou a Comissão Diretora Nacional, bem como, nos Municípios onde não haja Comissões organi
zadas, perante delegados ou representantes eleitorais, devidamente credenciados para tal fim. 

§ 1- A inscrição poderá ser feita por procurador com poderes especiais, ficando o respecti
vo instrumento arquivado na Comissão Diretora perante a qual tenha sido realizada. 

§ 2- Quando se tiver inscrito perante Comissão Diretora hierarquicamente superior à com
petente para registrá-lo na Justiça Eleitoral, o candidato a eleições diretas deverá apresentar cer
tidão de sua inscrição, fornecida pelo Secretário do Gabinete Executivo respectivo, com a decla
ração de autenticidade e veracidade feita pelo Secretário, conforme o caso, do Tribunal Superior 
ou dos Tribunais Regionais Eleitorais, com firmas reconhecidas. 

§ 3- Não terá validade, para os efeitos do artigo 7̂  do Ato Conçlementar n. 7, a inscrição 
feita perante Comissão Diretora hierarquicamente inferior à competente para o registro, na Justi
ça Eleitoral, do candidato à eleição direta que pretenda disputar. 

§ 42 Os representantes de que trata o artigo 4 ,̂ § 1-, do Ato Complementar n. 4, nos Muni-
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cípios onde não houver Comissão Diretora ou Interventora organizada, serão designados pela 
Comissão Diretora Regional. 

ArL 92 Os livros a que se refere o artigo 1-, parágrafo único, do Ato Complementar n. 7, 
não estão sujeitos a padronização ou modelo especial, bastando que sejam abetos e rubricados 
pelos Tribunais ou Juízes Eleitorais. Os Tribunais Regionais e os Juízes Eleitorais, para cumpri
mento dessa norma legal, não dependem de instruções ou autorização especial dos órgãos que 
lhe são hierarquicamente superiores na Justiça Eleitoral. 

Parágrafo único. Nos Municípios onde não haja Comissão Diretora ou Interventora, devi
damente constituída, os livros mencionados no parágrafo anterior ficarão em poder dos delega
dos ou representantes eleitorais a que se refere o artigo 8̂ . 

ArL 10. O Tribunal Superior Eleitoral expedirá instruções para fiel execução dos artigos 
12 a 62 deste Ato. . > 

Art. 11. Este Ato entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário. 

H. CASTELLO BRANCO, Presidente da República. 
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ATO COMPLEMENTAR N̂  13, DE 28 DE JUNHO DE 1966 

O Presidente da República, no uso das atribuições que lhe confere o art. 30 do Ato Institu
cional n- 2, de 27 de outubro de 1965, resolve baixar o seguinte Ato Complementar: 

Art. 1- O parágrafo único do art 7- do Ato Complementar n̂  9, de 11 de maio de 1966, 
passa a constituir o § 1- desse artigo. 

Art 22 Ao art 72 do Ato Complementar n- 9, de J 1 de maio de 1966, é acrescentado o se
guinte § 22: 

"§ Ir- Nos Municípios de mais de trinta mil habitantes e nas capitais dos Esta
dos, as Comissões Interventoras Murúcipais poderão ser integradas por até vinte e 
um membros, desde que, por unanimidade, assim o decida o Gabinete Executivo 
Regional." 

Art 32 Este Ato entrará em vigor na data de sua publicação. 

Brasília, 28 de junho de 1966; 145̂  da Independência e 78^ da República. - H. CASTEL-
LO BRANCO - Mem de Sá. 
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ATO COMPLEMENTAR N̂  16, DE 18 DE JULHO DE 1966 

O Presidente da Reptíblica, no uso da atribuição que lhe confere o art. 30 do Ato Institu
cional n-2, • -

i Considerando que a legislação tem buscado fortalecer as agremiações partidárias e parti
dos políticos; 1 1 , 

Considerando que o fortalecimento dessas agremiações e partidos pob'ticos é inseparável 
da boa prática da democracia;. • . 

Considerando a conveniência da legislação não permitir que os filiados a unna organização 
partidária desatendam ao resolvido em Convenção; 

Considerando que o voto, como expressão fundamental da legitimidade democrática deve 
revelar colaboração partidária; ' 

Considerando que os partidos como forças organizadas de democracia necessitam vincu
lar seus membros a deveres de disciplina e de respeito a princípios programáticos, resolve bai
xar o seguinte Ato Complementar: 

. ArL 1- Nas eleições indiretas a realizar-se nos termos dos Atos Institucionais n- 2 e 3 ob-
servar-se-ão as seguintes normas: 

a) será nulo o voto do senador ou deputado federal que, inscrito numa organização parti
dária por ocasião da respectiva Convenção para escolha de candidato a Presidente e Vice-Presi-
dente da República sufrague candidato registrado por outra organização partidária; 

b) também será nulo nas eleições para Governador e Vice-Govemador de Estado, o voto 
de deputado estadual dado em condições idênticas às do item anterior; 

c) ao senador, deputado federal ou deputado estadual cuja organização partidária não hou
ver registrado candidato à eleição de que deva participar, será permitido votar em qualquer can
didato registrado. 

Art. 2- Este Ato entrará em vigor na data de sua publicação e aplica-se a todas convenções 
efetuadas nos termos do art. 3^ do Ato Complementar n- 7, de 31 de janeiro de 1966. 

Brasília, 18 de julho de 1966, 145^ da Independência e 78^ da República. - H. CASTELLO 
BRANCO - Luiz Viana Filho. 
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ATO COMPLEMENTAR N̂^ 17, DE 29 DE JULHO DE 1966 

O Presidente da República, no uso das atribuições que lhe confere ò artigo 30 do Ato Ins
titucional n. 2 (*), de 27 de outubro de 1965, resolve baixar o seiguinte Ato Complementar: 

Art. 1- É reduzido de noventa para sessenta dias o prazo a que se refere o artigo 7- do Ato 
Complementar n. 7, de 31 de janeiro de 1966. 

Parágrafo único. Não poderá valer-se do novo prazo, ora estabelecido, para inscrever-se 
na outra, quem já estiver inscrito numa das organizações partidárias existentes. 

ArL 2- Para os efeitos do artigo 7- do Ato Complementar n. 7, de 31 de janeiro de 1966, a 
inscrição perante a Comissão Diretora Municipal será válida também, para registro na Justiça 
Eleitoral, de candidato à eleição direta, no âmbito estadual e federal, quando ratificada ex offi-
cio, pela Comissão Diretora Regional, até trinta e cinco dias antes do pleito. 

Art 32 Este Ato entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário. 

H. CASTELLO BRANCO, Presidente da República 
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ATO COMPLEMENTAR N̂  20, DE 9 DE AGOSTO DE 1966 

O í^sidente da República, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 6̂  do Ato Insti
tucional n. 3 (*), de 1966, resolve baixar o seguinte Ato Complementar: 

Art 1- Nas eleições diretas pelo sistema proporcional que se realizarem em 1966, serão 
ultUizadas as cédulas individuais usadas anteriormente à instituição da cédula oficial de votação, 
salvo nas capitais dos Estados e nas cidades de população igual ou superior a cem mil habitan
tes, onde se aplicará o disposto nos §§ 5- e 6̂  do artigo 104 do Código Eleitoral (Lei n. 4.737, de 
15dejulhodel965). 

Parágrafo único. O Tribunal Superior Eleitoral baixará instruções para fiel execução deste 
Ato. 

Art. 2- Este Ato Complementar entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário. 

H. CASTELLO BRANCO, Presidente da República 
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ATO COMPLEMENTAR N^ 26, DE 29 DE NOVEMBRO DE 1966 

O Presidente da República, no,uso das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 30, 
do Ato Institucional n. 2 (*), resolve baixar o seguinte Ato Complentar: ' 

ArL l- O artigo 9?, do Ato Complementar n. 4 (*), passa a ter seguinte redação: 

"Para as eleições diretas a serem realizadas até 15 dé março de 1967, poderá 
ser admitido o registro de candidatos em sublegèndas, feita à escolha na conformi
dade dó que dispuser o documento constitutivo de cada organização." 

Art. 2- Este Ato entra em vigor na data de'sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário. 

H. CASTELLO BRANCO, Presidente da República-
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CONVOCAÇÃO DO CONGRESSO NACIONAL PARA DISCUSSÃO, 
VOTAÇÃO E PROMULGAÇÃO DO PROJETO DE CONSTITUIÇÃO 

APRESENTADO PELO PRESIDENTE DA REPÚBLICA 

ATO INSTITUCIONAL N^ 4, DE 7 DE DEZEMBRO DE 1966 ,, 

Considerando que a Constituição Federal de 1946, além de haver recebido numerosas 
emendas, já não atende às exigências nacionais; 

Considerando que se tomou imperioso dar ao País uma Constituição que, além de unifor
me e harmónica, represente a institucionalização dos ideais e princípios da Revolução; 

Considerando que somente uma nova Constituição poderá assegurar a continuidade da 
obra revolucionária; 

Considerando que ao atual Congresso Nacional, que fez a legislação ordinária da Revolução, 
deve cabCT também a elaboração da lei constitucional do movimento de 31 de março de 1964; , 

Considerando que o Governo continua a deter os poderes que lhe foram conferidos pela 
Revolução; 

O Presidente da República resolve editar o seguinte Ato Institucional n- 4: 
Art. 1- É convocado o Congresso Nacional para se reunir extraordinariamente, de 12 de 

dezembro de 1966 a 24 de janeiro de 1967. ' 
§ 1- O objeto da convocação extraordinária é a discussão, votação e promulgação do pro-

jeto de Constituição apresentado pelo Presidente da República. 
§ 2 - 0 Congresso Nacional também deliberará sobre qualquer matéria que lhe for subme

tida pelo Presidente da República e sobre os projetos encaminhados pelo Poder Executivo na úl
tima sessão legislativa ordinária, obedecendo estes à tramitação solicitada nas respectivas men
sagens. 

§ 32 O Senado Federal, no penodo da convocação extraordinária, praticará os atos de sua 
competência privativa na forma da Constituição e das Leis. 

ArL 2- Logo que o projeto de Constituição for recebido pelo Presidente do Senado, serão 
convocadas, para a sessão conjunta, as duas Casas do Congresso, e o Presidente deste designará 
Comissão Mista, composta de onze Senadores e onze Deputados, indicados pelas respectivas li
deranças e observando o critério da proporcionalidade. 

ArL 3- A Comissão Mista reunir-se-á nas 24 horas subsequentes à sua designação, para 
eleição de seu Presidente e Vice-Presidente, cabendo àquele a escolha do relator, o qual dentro 
de 72 horas dará seu parecer, que concluirá pela aprovação ou rejeição do projeto. 

ArL 4- Proferido e votado o parecer, será o projeto submetido à discussão em sessão con
junta das duas Casas do Congresso, procedendo-se à respectiva votação no prazo de quatro dias. 

ArL 5- Aprovado o projeto pela maioria absoluta será o mesmo devolvido à Comissão, pe-
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rante a qual poderão ser apresentadas emendas; se o projeto for rejeitado, encerrar-se-á a sessão 
extraordinária. 

Art. 62 As emendas a que se refere o artigo anterior deverão ser apoiadas por um quarto de 
qualquer das Casas do Congresso Nacional e serão apresentadas dentro de cinco dias seguintes 
ao da aprovação do projeto, tendo a Comissão o prazo de doze dias para sobre elas emitir pare
cer. 

Art. T- As emendas serão submetidas à discussão do Plenário do Congresso, durante o 
prazo máximo de doze dias, findo o qual passarão a ser votadas em um único turno. 

Parágrafo único. Aprovada na Câmara dos Deputados pela maioria absoluta será, em se
guida, submetida à aprovação do Senado e, se aprovada por igual maioria, dar-se-á por aceita a 
emenda. 

Art. 8- No dia 24 de janeiro de 1967 as Mesas da Câmara dos Dqjutados e do Senado Federal 
promulgarão a Constituição, segundo a redação final da Comissão, seja a do projeto com as emendas 
aprovadas, ou seja o que tenha sido aprovado de acordo com o art 4-, se nenhuma emenda tiver me
recido aprovação, ou se a votação não tiver sido encerrada até o dia 21 de janeiro. 

Art. 9- O Presidente da República, na forma do art. 30 do Ato Institucional n- 2, de 27 de 
outubro de 1965, poderá baixar Atos Complementares, bem como decretos-lei sobre matéria de 
segurança nacional até 15 de março de 1967. 

§ 1- Durante o período de convocação extraordinária, o Presidente dá República também 
poderá baixar decretos-leis sobre matéria financeira. 

§ 2- Finda a convocação extraordinária e até a reunião ordinária do Congresso Nacional, o 
Presidente da República poderá expedir decreto com força de lei sobre matéria administrativa e 
financeira. 

Art. 10.0 pagamento de ajuda de custo a Deputados e Senadores será feito com observân
cia do disposto nos §§ 1̂  e 2- do art. 3- do Decreto Legislativo n- 19, de 1962." 

Brasília, 7 de dezembro de 1966; 145^ da Independência e 78- da República. - H. CAS-
TELLO BRANCO - Carlos Medeiros Silva - Zilmar Araripe - Ademar de Queroiz - Manuel 
Pio Corrêa - Eduardo Gomes. 
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ATO COMPLEMENTAR N^ 29, DE 26 DE DEZEMBRO DE 1966 

O Presidente da República, no uso da atribuição que lhe confere o artigo 30 do Ato Insti
tucional n̂  2, de 1965, resolve baixar o seguinte Ato Complementar: 

Art. 1- As Organizações que se transformaram em partidos poUticos nos termos do artigo 
16 do Ato Complementar n. 4, de 20 de novembro de 1965, terão as suas Comissões Diretoras e 
respectivos Gabinetes Executivos, Nacionais, Regionais e Municipais, mantidos até a realiza
ção, em 1968, das convenções municipais, regionais e nacionais. 

Parágrafo único. As vagas que ocorrerem nas Comissões Diretoras, ou nos Gabine
tes Executivos, serão preenchidas por indicação dos membros da respectiva Comissão 
Diretora. 

Art. 2- Os Gabinetes Executivos Regionais poderão designar Comissões Diretoras Muni
cipais para os municípios em que as mesmas não hajam sido constituídas, ou que hajam sido 
destituídas. 

§ 1- As Comissões Diretoras Municipais serão constituídas de onze a trinta e três mem
bros e os respectivos Gabinetes Executivos, eleitos pela maioria absoluta da comissão Diretora 
de um presidente, até três Vice-Presidentes, um Secretário, um Tesoureiro e até cinco vo
gais. 

§ 2- Os Partidos só poderão designar Comissões para os municípios em que preenche
rem as condições estabelecidas' no artigo 32 da Lei n. 4.740 (*), de 15 de julho de 1965. Nos 
municípios em que já existam Comissões Diretoras registradas, os partidos deverão possuir 
o número mínimo de filiados até 30 de junho de 1967, sob pena de cancelamento do re
gistro. 

§ 3^ O mandato das Comissões Diretoras Municipais designadas na forma prevista no pre
sente artigo terá inicio na data do registro efetuado pelo Tribunal Regional Eleitoral do respecti
vo Estado, se tratar de novo registro e se extinguirá na data da posse dos Diretórios eleitos nos 
termos da Lei n. 4.740, de 15 de julho de 1965. 

Art. 3^ As Comissões Diretoras Municipais escolherão, por maioria de votos, os candida
tos a Prefeito, Vice-Prefeito, Vereador e Juiz de Paz, nos municípios em que forem realizadas 
eleições para esses cargos, submetida a escolha à aprovação da respectiva Comissão Diretora 
Regional. 

Parágrafo único. Nas eleições municipais poderá ser admitido o registro de candidatos em 
sublegendas, na conformidade do que dispõe o artigo 4^ e o parágrafo único do artigo 5- do Ato 
Complementar n̂  7, de 31 de janeiro de 1966. 

ArL 4- O caput do artigo 27 da Lei n̂  4.740, de 15 de julho de 1965, passa a vigorar com 
a seguinte redação; 

"Art. 27. O mandato dos membros dos diretórios será de dois anos." 
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Art. 5- O artigo 34 da Lei n̂  4.740, de 15 de julho de 1965, passa a vigorar com a seguinte 
redação: 

"Art. 34. A constituição do diretório dependerá da existência, no mínimo, de 
doze diretórios regionais registrados na Justiça Eleitoral." 

Art. 62 O artigo 35 da Lei n. 4.740, de 15 de julho de 1965, passa a vigorar com a seguinte 
redação: 

"Art. 35. Os diretórios municipais serão eleitos em convenção partidária, 
que se realizará em todo o País, de dois em dois anos, no primeiro domingo de 
abril." 

§ 1 - 0 Juiz Eleitoral nomeará fiscais de sua confiança para acompanhar os tra
balhos das convenções partidárias. 

§ 2- Não poderão ser nomeados para as funções referidas no parágrafo ante
rior: 

I - os candidatos e seus parentes, ajnda qiie [wr afinidade, até o segundo grau, 
inclusive; 

II - os membros do diretório de Partido; 
n i - as autoridades e agentes policiais, bem como os funcionários no desem

penho de cargos de confiança do Poder Executivo. 
§ 3- Observar-se-á o disposto no § 3- do artigo 39 relativamente aos fiscais a 

que se refere o parágrafo anterior. 
§ 4- Da eleição a que se refere este artigo participarão apenas os eleitores do 

município, inscritos nos partidos até dois meses antes da data do pleito. 
§ 5- As chapas para constituição dos diretórios municipais serão registradas 

no juízo eleitoral até trinta dias antes da convenção. 
§ 62 Os diretórios escolhidos na convenção partidária serão empossados até 

quinze dias depois de proclamado o resultado das eleições." 

Art. 1- O artigo 38 da Lei n̂  4.740, de 15 de julho de 1965, passa a vigorar com a seguinte 
redação: 

"Art. 38. As convenções para a eleição dos diretórios regionais realizar-se-ão 
no primeiro domingo de maio. Os membro dos diretórios serão empossados imedia
tamente." 

Art. 82 Passa a vigorar com a seguinte redação o artigo 40 da Lei n2 4.740, de 15 de julho 
de 1965. , 

"Art. 40. As convenções destinadas à eleição dos diretórios nacionais serão 
realizadas no primeiro domingo de junho, empossando-se imediatamente os elei
tos." 

Art 92 O documento constitutivo de cada Organização Partidária passará a constituir o Es
tatuto do partido em que elas se transformarem. 

Art. 10. O mandato dos membros dos diretórios eleitos em 1968 será de três anos. 
Art. 11. Para as eleições diretas de que trata o Ato Complementar n. 26, de 29 de novem

bro deste ano, o prazo para a entrada em Cartório do requerimento de registro do candidato a 
cargo eletivo terminará, improrrogávelmente, às 18 (dezoito) horas do 302 (trigésimo) dia ante
rior à data marcada para a realização das mesmas. 
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Parágrafo único. Nas eleições de que trata este artigo, a escolha de candidatos processar-
se-á como o estabelecido para as eleições de 1966. 

Art. 12. Este Ater Complementar entrará-em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário. 

H. CASTELLO BRANCO - Presidente da República. 
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ATO COMPLEMENTAR N̂  32, DE 5 DE JANEIRO DE 1967 

O Presidente da República, no uso da atribuição que lhe confere o artigo 30 do Ato Insti
tucional n. 2, de 1965, resolve babcar o seguinte Ato Complementar: 

Art. \- O parágrafo único do artigo 1̂  do Ato Complementar n̂  29, de 26 de dezembro de 
1966, passa a constituir o parágrafo 1̂  desse artigo, que fica acrescentado do seguinte parágrafo 
22: 

"Nos Estados que tenham mais de dois milhões de eleitores, poderão os Gabi
netes Executivos Regionais contar com mais dois vogais cujo primeiro provimento 
será feito por indicação do Gabinete Executivo Nacional." 

Art. 2- O artigo 2- do Ato Cónplementar n. 29, de 26 de dezembro de Í966, fica assim re
digido: 

"Os Gabinetes Executivos Regionais poderão designar comissões diretoras 
municipais para os municípios em que as mesmas não hajam sido constituídas, ou 
em que hajam sido destituídas, observado nas deliberações o quorum previsto no § 
12 do artigo 72 do Ato Complementar n. 9, de 11 de maio de 1966." 

Art. 32 Este Ato entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário. 

H. CASTELLO BRANCO, Presidente da República. 
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CONSTITUIÇÃO DO BRASIL 
(De 24 de janeiro de 1967) 

TITULO I 
Da Organização Nacional 

CAPÍTULO I 
Disposições Preliminares 

Art 1- O Brasil é uma República Federativa, constituída sob o regime representativo, pela 
união indissolúvel dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios. 

§ 1- Todo poder emana do povo e em seu nome é exercido. 

CAPÍTULO n 
Da Competência dá União 

Art. S- Compete à União: 

XVn - legislar sobre: 

b) direito civil, comercial, penal, processual, eleitoral, agrário, aéreo, marítimo e do traba
lho; . ' 

CAPÍTULO m 
Da Competência dos Estados e Municípios 

ArL 13. Os Estados se organizam e se regem pelas Constituições e pelas leis que adota-
rem, respeitados, dentre outros princípios estabelecidos nesta Constituição, os seguintes: • 

i ' ' • * * * " • * - • • • j 

II - a forma de investidura nos cargos eletivos; 
ni - o processo legislativo; 

VI - proibição de pagar a Deputados estaduais mais de dois,terços dos subsídios atribuí
dos aos Deputados federais; 

§ 2- A eleição do Governador e do Vice-Govemador de Estado far-se-á por sufrágio uni
versal e voto direto e secreto. , , • 

131 



Art. 16. A autonomia municipal será assegurada: 
I - pela eleição direta de Prefeito, Vice-Prefeito e Vereadores realizada simultaneamente 

em todo o País, dois anos antes das eleições gerais para Governador, Câmara dos Deputados e 
Assembleia Legislativa; 

§ 2- Somente terão remuneração os Vereadores das Capitais e dos Municípios de popula
ção superior a cem mil habitantes, dentro dos limites e critérios fixados em lei complementar. 

§ 5 - 0 número de Vereadores será, no máximo, de vinte e um, guardando-se proporciona
lidade com o eleitorado do Município. 

CAPÍTULO VI 
Do Poder Legislativo 

SEÇÃOI 
Disposições Gerais 

Art 29. O Poder Legislativo é exercido pelo Congresso Nacional, que se compõe da Câ
mara dos Deputados e do Senado Federal." 

Art. 30. A eleição para Deputados e Senadores far-se-á simultaneamente em todo o País. 
Parágrafo único. São condições de elegibilidade para o Congresso Nacional: 
I - ser brasileiro nato; 
II - estar no exercício dos direitos políticos; 
n i - ser maior de vinte e um anos para a Câmara dos Deputados e de trinta e cinco para o 

Senado. 
Art. 31. O Congresso Nacional reunir-se-á, anualmente, na Capital da União, de 1- de 

março a 30 de junho e de 1- de agosto a 30 de novembro. 
§, 1- A convocação extraordinária do Congresso Nacional cabe a um terço dos membros 

de qualquer de suas Câmara ou ao Presidente da República. 
§ 2- A Câmara dos Deputados e o Senado, sob a direção da Mesa deste, reunir-se-ão em 

sessão conjunta para: 
I - inaugurar a sessão legislativa; 
II - elaborar o Regimento Comum; . •, -
ni - receber o compromisso do Presidente e do Vice-Presidente da República; 
IV - deliberar sobre veto; ' 
V - atender aos demais casos previstos nesta Constituição. 
§ 3^ Cada uma das Câmara reunir-se-á em sessões preparatórias, a partir de 1- de fevereiro, no 

primeiro ano da legislatura, para a posse de seus membros e eleição das respectivas Mesas. 
Art. 32. A cada uma das Câmara compete dispor, em Regimento Interno, sobre sua orga

nização, polícia, criação e provimento de cargos. 
Parágrafo único. Na constituição das Comissões, assegurar-se-á, tanto quanto possível, a 

representação proporcional dos Partidos nacionais que participem da respectiva Câmara. 
Art. 33. Salvo disposição constitucional em contrário, as deliberações de cada Câmara se

rão tomadas por maioria de votos, presente a maioria de seus membros. 
ArL 34. Os Deputados e Senadores são invioláveis no exercícios do mandato, por suas 

opiniões, palavras e votos. , 
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§ 1- Desde a expedição do diploma até a inauguração da Legislatura seguinte, os membros 
do Congresso Nacional não poderão ser presos, salvo flagrante de crime inafiançável, nem pro
cessados criminalmente, sem prévia licença de sua Câmara. 

§ 2- Se no prazo de noventa dias, a contar do recebimento, a respectiva Câmara não deli
berar sobre o pedido de licença, será este incluído automaticamente em Ordem do Dia e nesta 
permanecerá durante quinze sessões ordinárias consecutivas, tendo-se como concedida a licença 
se, nesse prazo, não ocorrer deliberação. 

- § 3- No caso de flagrante de crime inafiançável os autos serão remetidos, dentro de qua
renta e oito horas, à Câmara respectiva, para que por voto secreto, resolva sobre a prisão e auto
rize, ou não, a formação da culpa. 

§ 4- A incorporação, às forças armadas, de Deputados e Senadores, ainda que militares, 
mesmo em tempo de guerra, depende de licença da sua Câmara, concedida por voto secreto. 

§ 5- As prerrogativas processuais dos Senadores e Deputados, arrolados como testemu
nhas, não subsistirão se deixarem eles de atender, sem justa causa, no prazo de trinta dias, ao 
convite judicial. 

Art. 35. O subsídio, dividido em partes fixa e variável, e a ajuda de custo dos Deputados e 
Senadores serão iguais e estabelecidos no fim de cada Legislatura para a subsequente. 

ArL 36. Os Deputados e Senadores não poderão: 
I - desde a expedição do diploma: • 
a) firmar ou manter contrato com pessoa de direito público, autarquia, empresa pública, 

sociedade de economia mista ou empresa concessionária de serviço público, salvo quando o 
contrato obedecer a cláusulas uniformes; 

b) aceitar ou exercer cargo, função ou emprego remunerado nas entidades referidas na le
tra anterior; 

II - desde a posse: 
a) ser proprietários ou diretores de empresa que goze de favor decorrente de contrato com 

pessoa jurídica de direito público ou nela exercer função remunerada; 
b) ocupar cargo, função ou emprego, de que seja demissível ad nutum, nas entidades refe

ridas ha alínea a do n̂  I; 
c) exercer outro cargo eletivo, seja federal, estadual ou municipal; 
d) patrocinar causa em que seja interessada qualquer das entidades a que se refere a alínea 

a do n21. 
Art. 37. Perde o mandato o Deputadoou Senador: 
I - que infringir qualquer das proibições estabelecidas no artigo anterior; 
II - cujo procedimento for declarado incompatível com o decoro parlamentar; 
n i - que deixar de comparecer a mais de metade das sessões ordinárias da Câmara a que 

pertencer em cada período de sessão legislativa, salvo doença comprovada, licença ou missão 
autorizada pela respectiva Casa ou outro motivo relevante previsto no Regimento Interno; 

IV - que perder os direitos políticos. 
§ 1- Nos casos dos itens I e II, a perda do mandato será declarada, em votação secreta, por 

dois terços da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal, mediante provocação de qualquer 
de seus membros, da respectiva Mesa, ou de Partido Poh'tico. 

§ 2° No caso do item Hl, a perda do mandato poderá verificar-se por provocação de qual
quer dos membros da Câmara, de Partido PoKtico ou do primeiro suplente do Partido e será de
clarada pela Mesa da Câmara a que pertencer o representante, assegurada a este plena defesa 
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§ 3^ Se ocorrer o caso do item FV, a perda será automática e declarada pela respectiva 
Mesa. 

Art. 38. Não perde o mandato o Deputado ou Senador investido na função de Ministro de 
Estado, Interventor Federal, Secretário de Estado ou Prefeito de Capital. 

§ 1- No caso previsto neste artigo, no de licença por mais de quatro meses ou de vaga, 
será convocado o respectivo suplente; se não houver suplente, o fato será comunicado ao Tribu
nal Superior Eleitoral, se faltarem mais de nove meses para o término do mandato. O congres
sista licenciado nos termos deste parágrafo não poderá reassumir o exercício do mandato antes 
de terminado o prazo da licença. 

§ 2- Com licença de sua Câmara, poderá o Deputado ou Senador desempenhar missões 
temporárias de caráter diplomático ou cultural. 

Art. 39. A Câmara dos Deputados e o Senado Federal, em conjunto ou separadamente,-
criarão Comissões de Inquérito sobre fato determinado e por prazo certo, mediante requerimento 
de um terço de seus membros. 

Art. 40. Os Ministros de Estados são obrigados a comparecer perante a Câmara dos Depu
tados e o Senado Federal ou qualquer de suas Comissões, quando uma ou outra Câmara os con
vocar para, pessoalmente, prestar informações acerca de assunto previamente determinado. 

§ 1- A falta de comparecimento, sem justificação, importa crime de responsabilidade. 
§ 2- Os Ministros de Estado, a seu pedido poderão comparecer perante as Comissões ou o 

Plenário de qualquer das Casas do Congresso Nacional e discutir projetos relacionados com o 
Ministério sob sua direção. 

sEÇÃon 
Da Câmara dos Deputados 

Art. 41. A Câmara dos Deputados compõe-se de representantes do povo, eleitos por voto 
direto e secreto, em cada Estado e Território. 

§ 1- Cada Legislatura durará quatro anos. 
§ 22 O número de Deputados será fixado em lei, em proporção que não exceda de um para 

cada trezentos mil habitantes, até vinte e cinco Deputados, e, além desse limite, um para cada 
milhão de habitantes. 

§ 32 A fixação do número de Deputados a que se refere o parágrafo anterior não poderá vi
gorar na mesma Legislatura ou na seguinte. 

§ Ar- Será de sete o número mínimo de Deputados por.Estado. 
§ 5- Cada Território terá um Deputado. 
§ 6^ A representação de Deputados por Estado não poderá ter o seu número reduzido. 
Art. 42. Compete privativamente à Câmara dos Deputados: 
I - declarar, por dois terços dos seus membros, a procedência de acusação contra o Presi

dente da República e os Ministro de Estado; r , . 
II - proceder à tomada de contas do Presidente da República, quando não apresentada ao 

Congresso Nacional dentro de sessenta dias após a abertura da sessão legislativa. 

SEÇÃOm 
Do Senado Federal 

Art. 43. O Senado Federal compõe-se de representantes dos Estados, eleitos pelo voto di
reto e secreto, segundo o princípio majoritário. 
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§ 1- Cada Estado elegerá três Senadores, com mandato de oito anos, renovando-se a repre
sentação, de quatro em quatro anos, alternadamente, por um e por dois terços. 

§ 2- Cada Senador será eleito com seu suplente. 
Art 44. Compete privativamente ao Senado Federal: 
I -julgar o Presidente da República rios crimes de responsabilidade e os Ministros de Es

tado, havendo conexão; 
n - processar e julgar os Ministros do Supremo Tribunal Federal e o Procurador-Geral da 

República, nos crimes de responsabilidade. 
Parágrafo único. Nos casos previstos neste artigo, funcionará como Presidente do Senado 

o do Supremo Tribunal Federal; somente por dois terços de votos poderá ser proferida a senten
ça condenatória, e a pena limitar-se-á a perda do cargo com inabilitação, por cinco anos, para o 
exercício de função pública, sem prejuízo de ação da Justiça ordinária 

ArL 45. Compete ainda privativamente, ao Senado: 
I - aprovar, previamente, por voto secreto, a escolha de magistrados, quando exigido pela 

Constituição; do Procurador-Geral da República, dos Ministros do Tribunal de Contas, do Pre
feito do Distrito Federal, dos Governadores dos Territórios, dos Chefes de Missão Diplomática 
de caráter permanente quando determinado em lei, e de outros servidores; 

n - autorizar empréstimos, operações ou acordos externos, de qualquer natureza, aos Es
tados, Distrito Federal e Municípios: 

n i - legislar sobre o Distrito Federal, na forma do art. 17, § 1̂ , e com o auxílio do respec
tivo Tribunal de Contas, nele exercer as atribuições mencionadas no art. 71; 

IV - suspender a execução, no todo ou em parte, de lei ou decreto, declarados inconstitu
cionais por decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal; 

V - expedir resoluções. 

CAPÍTULO v n 
Do Poder Executivo 

SEÇÃOI 
Do Presidente e do Vice-Presidente da República 

Art. 74. O Poder Executivo é exercido pelo Presidente da República, auxiliado pelos Mi
nistros de Estados. 

Art. 75. São condições de elegibilidade pára Presidente e Vice-Presidente: 
I - ser brasileiro nato; 
II - estar no exercício dos direitos políticos; 
III - ser maior de trinta e cinco anos. 
Art. 76. O Presidente será eleito pelo sufrágio de um Colégio Eleitoral, em sessão pública 

e mediante votação nominal. 
§ 1 - 0 Colégio Eleitoral será composto dos membros do Congresso Nacional e de Delega

dos indicados pelas Assembleias Legislativas dos Estados. 
§ 2- Cada Assembleia indicará três Delegados e mais um por quinhentos mil eleitores ins

critos no Estados, não podendo nenhuma representação ter menos de quatro Delegados. 
§ 32 A composição e o funcionamento do Colégio Eleitoral serão regulados em lei com

plementar. 
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Art. 77 .0 Colégio Eleitoral reunir-se-á na sede do Congresso Nacional, a 15 de janeiro do 
ano em que se findar o mandato presidencial. 

§ l- Será considerado eleito Presidente o candidato que, registrado por Partido PoL'tico, 
obtiver maioria absoluta de votos do Colégio Eleitoral. 

§ 2- Se não for obtida maioria absoluta na primeira votação, repetir-se-ão os escrutínios, e 
a eleição dar-se-á, no terceiro, por maioria simples. 

§ 3 - 0 mandato do Presidente da República é de quatro mios. 
Art. 78. O Presidente tomará posse em sessão do Congresso Nacional ê  se este não esti

ver reunido, perante o Supremo Tribunal Federal. 
§ 1- O Presidente prestará o seguinte compromisso: 

"Prometo manter, defender e cumprir a Constituição, observar as leis, promo
ver o bem geral e sustentar a união, a integridade e a independência do Brasil." 

§ 2- Se, decorridos dez dias da data fixada para a posse, o Presidente ou Vice-Presidente, 
salvo por motivo de força maior, não tiver assumido o cargo, este será declarado vago pelo Con
gresso Nacional. ' ' 

Art 79. Substitui o Presidente, em caso de impedimento, e sucede-lhe, no de vaga, o 
Vice-Presidente. - ! • . , . • 

§ 12 O Vice-Presidente considerar-se-á eleito com o Presidente registrado conjuntamente e 
para igual mandato, observadas as mesmas normas para a eleição e á posse, no que couber. 

§ 22 O Vice-Presidente exercerá as funções de Presidente do Confesso Nacional, tendo 
voto de qualidade, além de outras atribuições que lhe forem conferidas em lei complementar. 

Art. 80. Em caso de impedimento do Presidente e do Vice-Presidente, ou vacância dos 
respectivos cargos, serão sucessivamente chamados ao exercícios da Presidência o Presidente da 
Câmara dos Deputados, o Presidente do Senado Federal e o Presidente do Supremo Tribunal Fe
deral. 

Art 81. Vagando os cargos de Presidente e Vice-Presidente, far-se-á eleição trinta dias de
pois de aberta a última vaga, e os eleitos completarão os penodos de seus antecessores. 

Art 82. O Presidente e o Vice-Presidente não poderão ausentar-se do País sem licença do 
Congresso Nacional, sob pena de perda do cargo. 

CAPÍTULO vni 
Do Poder Judiciário 

SEÇÃOI -• 
Disposições Preliminares 

Art. 107. O Poder Judiciário da União é exercido pelos seguintes órgãos: 

rV - Tribunais e Juízes Eleitorais; 

SEÇÃO VI 
Dos Tribunais e Juízes Eleitorais 

Art. 123. Os órgãos da Justiça Eleitoral são os seguintes: 
I-Tribunal Superior Eleitoral; , 
n - Tribunais Regionais Eleitorais; 
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EU - Juízes Eleitorais; 
rV-Juntas Eleitorais. ' ' • 
Parágrafo único. Os Juízes dos Tribunais'Eleitorais', salvo motivo justificado, SCTvirão obriga

toriamente, no mínimo, por dois anos, e nunca por mais de dois biénios consecutivos; os substi
tutos serão escolhidos, na mesma ocasião e pelo mesmo processo, em número igual para cada 
categoria. . . • • 

Art. 124. O Tribunal Superior Eleitoral, com sede na Capital da União, compor-se-á; 
I - mediante eleição, pelo voto secreto: " ' 
a) de dois Juízes, entre os Ministros do Supremo Tribunal Federal; 
b) de dois Juízes, entre os mernbros do Tribunal Federal de Recursos da Capital da União; 
c) de um Juiz, entre os Desembargadores do Tribunal de Justiça do Distrito Federal. 
II - por nomeação do Presidente da República, de dois entre seis advogados de notável sa

ber jurídico e idoneidade moral, indicados pelo Supremo Tribunal Federal. 
Parágrafo único. O Tribunal Superior Eleitoral elegerá Presidente um dos dois Ministros' 

do Supremo Tribunal Federal, cabendo ao outro a Vice-Présidência. 
Art. 125. Haverá um Tribunal Regional Eleitoral na Capital de cada Estado e no Distrito 

Federal. ^ , 
Art. 126. Os Tribunais Regionais Eleitorais compor-se-ão: 
I - mediante eleição, pelo voto secreto: 
a) de dois Juízes, dentre os Desembargadores do Tribunal de Justiça; 
b) de dois Juízes, dentre Juízes de Direito, escolhidos pelo Tribunal de Justiça; 
II - de Juiz Federal e, havendo mais de um, do que for escolhido pelo Tribunal Federal de 

Recursos; 
n i - por nomeação do Presidente da República, de dois dentre seis cidadãos de notável sa

ber jurídico e idoneidade moral, indicados pelo Tribunal de Justiça. . • • 
§ 1- O Tribunal Regional Eleitoral elegerá Presidente um dos dois Desembargadores do 

Tribuna] de Justiça, cabendo ao outro a Vice-Presidência. 
§ 2 - 0 número dos Juízes dos Tribunais Regionais Eleitorais é irredutível, mas poderá ser 

elevado, por lei, mediante proposta do Tribunal Superior Eleitoral. 
Art. 127. A lei disporá sobre a organização das Juntas Eleitorais que serão presididas por • 

Juiz de Direito e nomeados seus membros pelo Presidente do Tribunal Regional Eleitoral, de- ' 
pois de aprovação deste. 

Art. 128. Compete aos Juízes de Direito exercer as funções plenas de Juízes Eleitorais, po
dendo eles outorgar a outros Juízes funções não decisórias. 

Art 129. Os Juízes e membros dos Tribunais e Juntas Eleitorais, no exercício de suas fun
ções, e no que lhes for aplicável, gozarão de plenas garantias,e serão inamovíveis. 

Art. 130. A lei estabelecerá a competência dos Juízes e Tribunais Eleitorais, incluindo-se 
enU"e as suas au-ibuições: . . , , , • ' 

I - o registro e a cassação de registro dos Partidos Políticos, assim como a fiscalização das 
suas finanças; , ' ' - i , 

' II - a divisão eleitoral do País; • > • • ' • 
I I I - o alistamento eleitoral; • 
IV - a fixação das datas das eleições, quando não determinada por disposição constitucio

nal ou legal; . • • . • ' 

V - o processamento e apuração das'eleições, e a expedição dos diplomas; 
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VI - a decisão das arguições de inelegibilidade; 
VII - o processo e julgamento dos crimes eleitorais e os conexos, e bem assim o de ha-

beas corpus e mandado de segurança em matéria eleitoral; 
Vin - o julgamento.de reclamações relativas a obrigações impostas por lei aos Partidos 

PoUticos. 
Art. 131. Das decisões dos Tribunais Regionais Eleitorais somente caberá recurso para o 

Tribunal Superior Eleitoral, quando: 
I - proferidas contra expressa disposição de lei; 
II - ocorrer divergência na interpretação de lei entre dois ou mais Tribunais Eleitorais; 
n i - versarem a inelegibilidade, ou expedição de diploma nas eleições federais e esta

duais; 
rV - denegarem habeas corpus ou mandado de segurança 
Art. 132. São irrecorríveis as decisões do Tribunal Superior Eleitoral, salvo as que contra

riem esta Constituição, as denegatórias de habeas corpus e mandado de segurança, das quais ca
berá recurso para o Supremo Tribunal Federal. 

TÍTULO n 
Da Declaração de Direitos 

CAPÍTULO I 
Da Nacionalidade 

Art. 140. São brasileiros: 
I - natos: 
a) os nascidos em território brasileiro, ainda que de pais estrangeiros, não estando estes a 

serviço de seu país; 
b) os nascidos fora do território nacional, de pai ou de mãe brasileiros, estando ambos ou 

qualquer deles a serviço do Brasil; 
c) os nascidos no estrangeiro, de pai ou mãe brasileiros, não estando estes a serviço do 

Brasil, desde que, registrados em repartição brasileira competente no exterior, ou não registra
dos, venham a residir no Brasil antes de atingir a maioridade. Neste caso, alcançada esta, deve
rão, dentro de quatro anos, optar pela nacionalidade brasileira; 

II - naturalizados: 
a) os que adquiriram a nacionalidade brasileira, nos termos do art. 69, n% IV e V, da 

Constituição de 24 de fevereiro de 1891; 
b) pela forma que a lei estabelecer: 
1 - os nascidos no estrangeiro, que hajam sido admitidos no Brasil durante os primeiros 

cinco anos de vida, radicados definitivamente no território nacional. Para preservar a nacionali
dade brasileira, deverão manifestar-se por ela, inequivocamente, até dois anos após atingir a 
maioridade; 

2 - os nascidos no estrangeiro que, vindo residir no País antes de atingida a maioridade, 
façam curso superior em estabelecimento nacional e requeiram a nacionalidade até um ano de
pois da formatura; 

3 - os que, por outro modo, adquirirem a nacionalidade brasileira; exigida aos portugueses 
apenas residência por um ano inintemipto, idoneidade moral e sanidade física. 

§ 1- São privativos de brasileiro nato os cargos de Presidente e Vice-Presidente da Repú-
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blica. Ministro de Estado, Ministro do Supremo Tribunal Federal e do Tribunal Federal de Re
cursos, Senador, Deputado Federal, Governador e Vice-Govemador de Estado e de Território e 
seus Substitutos. 

§ 22 Além das previstas nesta Constituição, nenhuma outra restrição se fará a brasileiro 
em virtude da condição de nascimento. , , 

CAPÍTULO n 
Dos Direitos Polítícos 

ArL 142. São eleitores os brasileiros maiores de dezoito anos, alistados na forma da lei. 
§ 1 - 0 alistamento e o voto são obrigatórios para os brasileiros de ambos os sexos, salvo 

as exceções previstas em lei. 
§ 22 Os militares são alistáveis desde que oficiais, aspirantes-a-oficiais, guardas-marinha, 

subtenentes ou suboficiais, sargentos ou alunos das escolas militares de ensino superior para 
formação de oficiais. 

§ 3- Não podem alistar-se eleitores: 
a) os analfabetos; 
b) os que não saibam exprimir-se na língua nacional; 
c) os que estejam privados, temporária ou definitivamente, dos direitos políticos. 
ArL 143. O sufrágio é universal e o voto é direto e secreto, salvo nos casos previstos nesta 

Constituição; fica assegurada a representação proporcional dos Partidos Políticos, na forma que 
a lei estabelecer. 

Art. 144. Além dos casos previstos nesta Constituição, os direitos políticos: 
I - suspendem-se: , 
a) por incapacidade civil absoluta; 
b) por motivo de condenação criminal, enquanto durarem seus efeitos; 
II - perdem-se: 
a j nos casos do arL 141; 
b) pela recusa, baseada em convicção religiosa, filosófica ou política, à prestação de en

cargo ou serviço impostos aos brasileiros em geral; 
c) pela aceitação de título nobiliário ou condecoração estrangeira que importe restrição de 

direito de cidadania ou dever para com o Estado brasileiro. 
§ 1- No caso do n-11 deste artigo, a perda de direitos políticos determina a perda de man

dato eletivo, cargo ou função pública; e a suspensão dos mesmos direitos, nos casos previstos 
neste artigo, acarreta a suspensão de mandato eletivo, cargo ou função pública, enquanto perdu
rarem as causas que a determinaram. 

§ 22 A suspensão ou perda dos direitos políticos será decretada pelo Presidente da Repú
blica, nos casos do arL 141,1 e H, e do n̂  H, fe e c, deste artigo e, nos demais, por decisão judi
cial, assegurando-se sempre ao paciente ampla defesa. 

ArL 145. São inelegíveis os inalistáveis. 
Parágrafo único. Os militares alistáveis são elegíveis, atendidas as seguintes condições: " 
a) o militar que tiver menos de cinco anos de serviço será, ao se candidatar a cargo eleti

vo, excluído do serviço ativo; 
b) o militar em atividade, com cinco ou mais anos de serviço, ao se candidatar a cargo ele

tivo será afastado, temporariamente, do serviço ativo, e agregado para tratar de interesse 
particular; ' • 
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c) o militar não excluído, se eleito, será, no ato da diplomação, transferido para a reserva 
ou reformado, nos termos da lei.; < 

Art. 146. São também inelegívies: 
I - para Presidente e Vice-Presidente da República: 
a) o Presidente que tenha exercido o cargo, por qualquer tempo, no período imediatamen

te anterior, ou quem, dentro dos seis meses anteriores ao pleito, lhe haja sucedido ou o tenha 
substituído; 

b) até seis meses depois de afastados definitivamente de suas funções, os Ministros de Es
tados, Governadores, Interventores Federais, Ministros do Supremo Tribunal Federal, o Pròcu-
rador-Geral da República, Comandante de Exército, Chefe de Estado-Maior da Armada, do 
Exército e da Aeronáutica, Prefeitos, Juízes, membros do Ministério Público Eleitoral, Chefe da 
Casa Militar da Presidência da República, os Secretários de Estado, o responsável pela direção -
geral da Pob'cia Federal e os Chefes de Polícia, os Presidentes Diretores e Superintendentes de 
sociedade de economia mista, autarquias e empresas públicas federais; 

II - para Governador e Vice-Governador: n 
a) em cada Estado, o Governador que haja exercido o cargo por qualquer tempo, no perío

do imediatamente anterior, quem lhe haja sucedido ou, dentro dos seis meses anteriores ao plei
to o tenha substituído; o Interventor Federal que tenha exercido as funções por qualquer tempo, 
no período imediatamente anterior; 

b) até um ano depois de afastados definitivamente das funções, o Presidente da República 
e os que hajam assumido a Presidência; 

c) até seis meses depois de cessadas definitivamente as suas funções, os que forem inele
gíveis para Presidente da República, salvo os mencionados nas alíneas a e b deste número; e 
ainda os Chefes dos Gabinetes Civil e Militar da Presidência da República e os Governadores de 
outros Estados; 

d) em cada Estado, até seis meses depois de cessadas definitivamente as suas funções, os 
Comandantes de Região, Zona Aérea, Distrito Naval, Guarnição Militar e Polícia Militar, Secre
tários de Estado, Chefes dos Gabinetes Civil e Militar de Governador, Chefes de Polícia, Prefei
tos Municipais, magistrados federais e estaduais. Chefes do Ministério Público, Presidentes, Su
perintendentes e Diretores de bancos da União, dos Estados ou dos Municípios, sociedades de 
economia mista, autarquias e empresas públicas estaduais, assim como dirigentes de órgãos e de 
serviços da União ou de Estado, qualquer que seja a natureza jurídica de sua organização, que 
executem obras ou apliquem recursos públicos; 

e) quem, à data da eleição, não contar, nos quatro anos anteriores, pelo menos dois anos 
de domicílio eleitoral no Estado; 

III - para Prefeito e Vice-Prefeito: 
a) quem houver exercido o cargo de Prefeito, por qualquer tempo, no período imediata

mente anterior, e quem lhe tenha sucedido ou, dentro dos seis meses anteriores ao pleito, o haja 
substituído; 

b) até seis meses depois de cessadas definitivamente suas fijnções, as pessoas mencionadas no 
item n e as autoridades policiais e militares com jurisdição no Município ou no Território; 

c) quem, à data da eleição, não contar pelo menos dois anos de domicílio eleitoral no Esta
do durante os últimos quatro anos, ou, no Município, pelo menos um ano, nos últimos dois 
anos. 

IV - para a Câmara dos Deputados e o Senado Federal: 
a) as autoridades mencionadas nos itens I, II e in, nas mesmas condições neles estabeleci-
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das, e os Governadores dos Territórios, salvo se deixarem definitivamente as funções até seis 
meses antes do pleito; 

b) quem, durante os últimos quatro anos anteriores à data da eleição, não contar, pelo me
nos, dois anos de domicílio eleitoral no Estado ou Território; 

V - para as Assembleias Legislativas: 
a) as autoridades referidas nos itens I, H e ni, até quatro meses depois de cessadas defini

tivamente as suas funções; 
b) quem não contar, pelo menos, dois anos de domicílio eleitoral no Estado. 
Parágrafo único. Os preceitos deste artigo aplicam-se aos titulares, efetivos ou interinos, 

dos cargos mencionados. 
Art. 147. São ainda inelegíveis, nas mesmas condições do artigo anterior, o cônjuge e os 

parentes, consangiiineos ou afins, até o terceiro grau, ou por adoção: 
I - do Presidente e do Vice-Presidente da República, ou do substituto que tenha assumido 

a Presidência, para: 
a) Presidente e Vice-Presidente; 
b) Governador; 
c) Deputado ou Senador, salvo seja tiverem exercido o mandato eletivo pelo mesmo Estado; 
II - do Governador ou Interventor Federal em cada Estado, para: 
â  Governador; 
b) Deputado ou Senador; 
III - de Prefeito, para: 
a) Governador; 
b) Prefeito. 
Art. 148. A lei complementar poderá estabelecer outros casos de inelegibilidade visando à 

preservação: 
I - do regime democrático; 
II - da probidade administrativa; 
n i - da normalidade e legitimidade das eleições, contra o abuso do poder económico e do 

exercício dos cargos ou funções públicas. 

CAPÍTULO m 
Dos Partidos Políticos 

Art 149. A organização, o funcionamento e a extinção dos Partidos Políticos serão regu
lados em lei federal, observados os seguintes princípios: 

I - regime representativo e democrático, baseado na pluralidade de Partidos e na garantia 
dos direitos fundamentais do homem; 

II - personalidade jurídica, mediante registro dos estatutos; , 
III - atuação permanente, dentro de programa provado pelo Tribunal Superior Eleitoral, e 

sem vinculação, de qualquer natureza, com a ação de Governos, entidades ou Partidos estrangeiros; 
rv - fiscalização financeira; 
V - disciplina partidária; 
VI - âmbito nacional, sem prejuízo das funções deliberativas dos Diretórios locais; 
Vn - exigência de dez por cento do eleitorado que haja votado na última eleição geral 

para a Câmara dos Deputados, distribuídos em dois terços dos Estados, com o mínimo de sete 
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por cento em cada um deles, bem assim dez por cento de Deputados, em, pelo menos, um terço 
dos Estados, e dez por cento de Senadores; 

Vni - proibição de coligações partidárias. 

CAPÍTULO IV 
Dos Direitos e Garantias Individuais 

Art 150. A Constituição assegura aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a 
inviolabilidade dos direitos concernentes à vida, à liberdade, à segurança e à propriedade, nos 
termos seguintes: 

§ 6^ Por motivo de crença religiosa, ou de convicção filosófica ou política, ninguém será 
privado de qualquer dos seus direitos, salvo se a invocar para eximir-se de obrigação legal im
posta a todos, caso em que a lei poderá determinar a perda dos direitos incompatíveis com a es
cusa de consciência. 

§ 82 É livre a manifestação de pensamento, de convicção pob'tica ou filosófica e a presta
ção de informação sem sujeição à censura, salvo quanto a espetáculos de diversões públicas, 
respondendo cada um, nos termos da lei, pelos abusos que cometer. E assegurado o direito de 
resposta. A publicação de livros, jornais e periódicos independe de licença da autoridade. Não 
será, porém, tolerada a propaganda de guerra, de subversão da ordem ou de preconceitos de raça 
ou de classe. * 

§ 27. Todos podem reunir-se sem armas, não intervindo a autoridade senão para manter a 
ordem. A lei poderá determinar os casos em que será necessária a comunicação prévia à autori
dade, bem como a designação, por esta, do local da reunião.' 

CAPITULO V 
Do Estado de Sítio 

Art. 152. O Presidente da República poderá decretar o estado de sítio nos casos de: 
I - grave perturbação da ordem ou ameaça de sua irrupção; 
II - guerra 
§ 1- O decreto de estado de sítio especificará as regiões que deva abranger, nomeará as 

pessoas incumbidas de sua execução e as normas a serem observadas. 

Art. 153. A duração do estado de sítio, salvo em caso de guerra, não será superior a ses
senta dias, podendo ser prorrogada por igual prazo. 

§ 1- Em qualquer caso o Presidente da República submeterá o seu ato ao Congresso Na
cional, aconpanhado de justificação, dentro de cinco dias. 

§ 2- Se o Congresso Nacional não estiver reunido, será convocado imediatamente pelo 
Presidente do Senado Federal. 

ArL 154. Durante a vigência do estado de sítio e sem prejuízo das medidas previstas no 
art. 151, também o Congresso Nacional, mediante lei, poderá determinar a suspensão de garan
tias constitucionais.. • , • 

Parágrafo único. As imunidades dos Deputados Federais è Senadores poderão ser suspen-
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sas durante o estado de sítio, pelo voto secreto de dois terços dos membros da Casa a que per
tencer o congressista. 

TÍTULO V 
Das Disposições Gerais e Transitórias 

ArL 173. Ficam aprovados e excluídos de apreciação judicial os atos praticados pelo Co
mando Supremo da Revolução de 31 de março de 1964, assim como: 

I - pelo Governo Federal, com base nos Atos Institucionais n^ 1, de 9 de abril de 1964; n^ 
2, de 27 de outubro de 1965; n̂  3, de 5 de fevereiro de 1966; e n^ 4, de 6 de dezembro de 1966, 
e nos Atos Complementares dos mesmo Atos Institucionais; 

n - as resoluções das Assembleias Legislativas e Câmara de Vereadores que hajam cassa
do mandatos eletivos ou declarado o impedimento de Governadores, Deputados, Prefeitos e Ve
readores, fundados nos referidos Atos Institucionais; 

in - os atos de natureza legislativa expedidos com base nos Atos Institucionais e Comple
mentares referidos no item I; 

Art 174. A posse do Presidente e do Vice-Presidente da República, eleitos em 3 de outu
bro de 1966, realizar-se-á a 15 de março de 1967. 

ArL 175. A primeira eleição geral de Deputados e a parcial de Senadores, assim como a 
dos Governadores e Vice-Govemadores, realizar-se-ão a 15 de novembro de 1970. 

ArL 176. É respeitado o mandato em curso dos Prefeitos cuja investidura deixará de ser 
eletiva por força desta Constituição e, nas mesma condições, o dos eleitos a 15 de novembro de 
1966. 

ArL 184. O património dos Partidos Políticos extintos por força do Ato Institucional n- 2, 
de 27 de outubro de 1965, será transferido a qualquer das organizações pob'ticas devidamente 
registradas. A transferência incluirá ativo e passivo das entidades, cabendo ao último presidente' 
de cada organização extinta promover a execução da medida determinada neste dispositivo. 

ArL 189. Esta Constituição será promulgada, simultaneamente, pelas Mesas das Casas do 
Congresso Nacional e entrará em vigor no dia 15 de março de 1967. 

' Brasília, 24 de janeiro de 1967; 146^ da Independência e 79- da República. ' 
A MESA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS: JOÃO BAPTISTA RAMOS. Presidente -

José Bonifácio Lafayette de Andrada, Vice-Presidente - Nilo de Souza Coelho, 1- Secretário -
Henrique de La Rocque, 2r Secretário - Aniz Badra, 3^ Secretário -Ary Alcântara, A- Secretá
rio. 

A MESA DO SENADO FEDERAL: AU RO MOURA ANDRADE, Presidente - Camillo 
Nogueira da Gama, l- Vice-Presidente - Vivaldo Palma Lima Filho, 2r Vice-Presidente - Di-
narte de Medeiros Mariz, 1- Secretário - Gilberto Marinho, 2- Secretário - Edward Cattete Pi
nheiro, 3- Secretário, em exercício - Joaquim Santos Parente, 4- Secretário, em exercício; 
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LEI N2 5.250, DE 9 DE FEVEREIRO DE 1967 
f 

Regula a liberdade de manifestação do pensamento e de informação. 

O Presidente da República: 
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei: 

CAPÍTULO I 
Da Liberdade de Manifestação do Pensamento e da Informação 

Art. 1- É livre a manifestação do pensamento e a procura, o recebimento e a difusão de in
formações ou ideias, por qualquer meio, e sem dependência de censura, respondendo cada um, 
nos termos da lei, pelos abusos que cometer. 

§ 1- Não será tolerada a propaganda de guerra, de processos de subversão da ordem políti
ca e social ou de preconceitos de raça ou classe. 

§ 2 - 0 disposto neste artigo não se aplica a espetáculos e diversões públicas, que ficarão 
sujeitos à censura, na forma da lei, nem na vigência do estado de sítio, quando o Governo pode
rá exercer a censura sobre os jornais ou periódicos e empresas de radiodifusão e agências noti
ciosas nás matérias atinentes aos motivos que o determinaram, como também em relação aos 
executores daquela medida. 

ArL 2- E livre a publicação e circulação, no território nacional, de livros e de jornais e ou
tros periódicos, salvo se clandestinos (art 11) ou quando atentem contra a moral e os bons cons-
tumes. 

§ 1- A exploração dos serviços de radiodifusão depende de permissão ou concessão fede
ral, na forma da lei. 

§ 2- É livre a exploração de empresas que tenham por objeto o agenciamento de notícias, 
desde que registradas nos termos do art 8-. 

Art 3- E vedada a propriedade de empresas jornalísticas, sejam políticas ou simplesmente 
noticiosas, a estrangeiros e a sociedade por ações ao portador. 

§ 12 Nem estrangeiros nem pessoas jurídicas, excetuados os partidos polítícos nacionais, 
poderão ser sócios ou participar de sociedades proprietárias de empresas jornalísticas, nem exer
cer sobre elas qualquer tipo de controle direto ou indireto. 

§ 2- A responsabilidade e a orientação intelectual e administrativa das empresas jornalísti
cas caberão, exclusivamente, a brasileiros natos, sendo rigorosamente vedada qualquer modali
dade de contrato de assistência técnica com empresas ou organizações estrangeiras, que lhes fa
culte, sob qualquer pretexto ou maneira, ter participação direta, indireta ou sub-reptícia, por in
termédio de prepostos ou empregados, na administração e na orientação da empresa jornalística. 

§ 3- A sociedade que explorar empresas jornalísticas poderá ter forma civil ou comercial, 
respeitadas as restrições constitucionais e legais relativas à sua propriedade e direção. 
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§ 42 São empresas jornalísticas, para os fins da presente Lei, aquelas que editarem jornais, 
revistas ou outros periódicos. Equiparam-se às empresas jomaKsticas, para fins de responsabili
dade civil e penal, as que explorarem serviços de radiodifusão e televisão e o agenciamento de 
notícias. 

§ 5- Qualquer pessoa que emprestar seu nome ou servir de instrumento para violação do 
disposto nos parágrafos anteriores ou que emprestar seu nome para se ocultar o verdadeiro pro
prietário, sócio, responsável ou orientador intelectual ou administrativo das empresas jornalísti
cas, será punida com a pena de 1 a três anos de detenção e multa de 10 a 100 salários-mínimos 
vigorantes na Coitai do País. 

§ 62 As mesmas penas serão aplicadas àquele em proveito de quem reverter a simulação 
ou que a houver determinado ou promovido. 

§ 1- Estão excluídas do disposto nos §§ 1̂  e 2- deste artigo as publicações científicas, t ó 
nicas, culturais e artísticas. 

Art. 4- Caberá exclusivamente a brasileiros natos a responsabilidade e a orientação inte
lectual e administrativa dos serviços de notícias, reportagens, comentários, debates e entrevistas, 
transmitidos pelas empresas de radiodifusão. 

§ 12 É vedado às empresas de radiodifusão manter contratos de assistência técnica com 
empresas ou organizações estrangeiras, quer a respeito de administração, quer de orientação, 
sendo rigorosamente proibido que estas, por qualquer forma ou modalidade, pretexto ou expe
diente, mantenham ou nomeiem servidores ou técnicos que, de forma direta ou indireta, tenham 
intervenção ou conhecimento da vida administrativa ou da orientação da empresa de radiodifu
são. 

§ 2- A vedação do parágrafo anterior não alcança a parte estritamente técnica ou artística 
da programação e do aparelhamento da empresa. 

Art. 5- As proibições a que se referem o § 2^ do art. 3^ e o § 1̂  do artigo 42 não se aplicam 
aos casos de contrato de assistência técnica, com empresa ou organização estrangeira, não supe
rior a seis meses e exclusivamente referente à fase de instalação e início de funcionamento de 
equipamento, máquinas e aparelhamento técnicos. 

Art. 62 Depende de prévia aprovação do CONTEL qualquer contrato que uma empresa de 
radiodifusão pretenda fazer com empresa ou organização estrangeira, que possa, de qualquer 
forma, ferir o espírito das disposições dos artigos 32 e 42, sendo também proibidas quaisquer 
modalidades contratuais que de maneira direta ou indireta assegurem a empresas ou organizaçõ
es estrangeiras participação nos lucros brutos ou líquidos das empresas jornalísticas ou de radio
difusão. 

Art. 72 No exercício da liberdade de manifestação do pensamento e de informação não é per
mitido o anonimato. Será, no entanto, assegurado e respeitado o sigilo quanto às fontes ou origem de 
informações recebidas ou recolhidas por jornalistas, radiorrepórteres ou comentaristas. 

§ 12 Todo jornal ou periódico é obrigado a estampar, no seu cabeçalho, o nome do diretor 
ou redator-chefe, que deve estar no gozo dos seus direitos civis e políticos, bem como indicar a 
sede da administração e do estabelecimento gráfico onde impresso sob pena de multa diária de, 
no máximo, um salário-mínimo da região, nos termos do art. 10. 

§ 22 Ficará sujeito à apreensão pela autoridade policial todo impresso que, por qualquer 
meio, circular ou fôr exibido em público sem estampar o nome do autor e editor, bem como a 
indicação da oficina onde foi impresso, sede da mesma e data da impressão. 

§ 32 Os programas de noticiário, reportagens, comentários, debates e entrevistas, nas emis
soras de radiodifusão, aeverão enunciar, no princípio e ao final de cada um,-o nome do respecti
vo diretor ou produtor. \ 
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§ 4- o diretor ou principal responsável do jornal, revista, rádio e televisão manterá em li
vro próprio, que abrirá e rubricará em todas as folhas, para exibir em juízo, quando para isso fôr 
intimado, o registro dos pseudónimos, seguidos da assinatura dos seus utilizantes, cujos traba
lhos sejam ali divulgados, 

CAPÍTULO n 
Do Registro 

ArL 8^ Estão sujeitos a registro no cartório competente do Registro Civil das Pessoas Jurí
dicas: 

I - os jornais e demais publicações periódicas; 
II - as oficinas impressoras de quaisquer naturezas, pertencentes a pessoas naturais ou ju

rídicas; 
m - as empresas de radiodifusão que mantenham serviços de notícias, reportagens, co

mentários, debates e entrevistas; 
rv - as empresas que tenham por objeto o agenciamento de notícias. 
ArL 9- O pedido de registro conterá as informações e será instruído com os documentos 

seguintes: 
I - no caso de jornais ou outras publicações periódicas: 
a) título do jornal ou periódico, sede da redação, administração e oficinas impressoras, es

clarecendo, quanto a estas, se são próprias ou de terceiros e indicando, neste caso os respectivos 
proprietários; 

b) nome, idade, residência e prova de nacionalidade do diretor ou redator-chefe; 
c) nome, idade, residência e prova de nacionalidade do proprietário; 
d) se propriedade de pessoa jurídica, exemplar do respectivo estatuto ou contrato social e 

nome, idade, residência e prova da nacionalidade dos diretores, gerentes e sócios da pessoa jurí
dica proprietária; 

II - no caso de oficinas impressoras: 
a) nome, nacionalidade, idade e residência do gerente e do proprietário, se pessoa natural; 
b) sede da administração, lugar, rua e número onde funcionam as oficinas e denominações 

destas; 
c) exemplar do contrato ou estatuto social, se pertencentes a pessoa jurídica; 
III - no caso de empresas de radiodifusão: 
a) designação da emissora, sede da sua administração e local das instalações do estúdio; 
b) nome, idade, residência e prova de nacionalidade do diretor ou redator-chefe responsá

vel pelos serviços de notícias, reportagens, comentários, debates e entrevistas. 
IV - no caso de empresas noticiosas: 
a) nome, nacionalidade, idade e residência do gerente e do proprietário, se pessoa natural; 
b) sede da administração; 
c) exemplar do contrato ou estatuto social, se pessoa jurídica. 
Parágrafo único. As alterações em qualquer dessas declarações ou documentos deverão 

ser averbadas no registro no prazo de 8 (oito) dias. 
Art 10. A falta de registro das declarações exigidas no artigo anterior ou de averbação da 

alteração, será punida com multa que terá o valor de meio a dois salários-mínimos da região. 
§ 1- A sentença que impuser a multa fixará prazo, não inferior a 20 dias, para registro ou 

alteração das declarações. 
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§ 2- A multa será liminarmente aplicada pela autoridade judiciária cobrada por processo 
executivo, mediante ação do Ministério Público, depois que, marcado pelo juiz, não fôr cumpri
do o despacho. 

§ 3- Se o registro ou alteração não fôr efetivado no prazo referido no § 1- deste artigo, o 
juiz poderá impor nova multa, agravando-a de 50% (cinquenta por cento) toda vez que seja ul
trapassada de dez dias o prazo assinalado na sentença. 

ArL 11. Considera-se clandestino o jornal Ou outra publicação periódica não registrado 
nos termos do art. 9 ,̂ ou de cujo registro não constem o nome e qualificação do diretor ou reda-
tor e do proprietário. 

CAPÍTULO m 
Dos abusos no exercido da liberdade de manifestação 

do pensamento e informação 

ArL 12. Aqueles que, através dos meios de informação e divulgação, praticarem abusos no 
exercício da liberdade de manifestação do pensamento e informação ficarão sujeitos às penas 
desta Lei e responderão pelos prejuízos que causarem. 

Parágrafo único. São meios de informação e divulgação, para os efeitos deste artigo, os 
jornais e outras publicações periódicas, os serviços de radiodifusão e os serviços noticiosos. 

ArL 13. Constituem crimes na exploração ou utilização dos meios de informação e divul
gação os previstos nos artigos seguintes. 

ArL 14. Fazer propaganda de guerra, de processos para subversão da ordem política e so
cial ou de preconceitos de raça ou classe: 

Pena: de 1 (um) a 4 (quatro) - anos de detenção. 
ArL 15. Publicar ou divulgar: 
a) segredo de Estado, notícia ou informação relativa à preparação da defesa interna ou ex

terna do País, desde que o sigilo seja justificado como necessário, mediante norma ou recomen
dação prévia determinando segredo, confidência ou reserva; 

b) notícia ou informação sigilosa, de interesse da segurança nacional, desde que exista, 
igualmente, norma ou recomendação prévia determinando segredo, confidência ou reserva. 

Pena: de 1 (um) a 4 (quatro) anos de detenção. 
ArL 16. Publicar ou divulgar notícias falsas ou fatos verdadeiros truncados ou deturpados, 

que provoquem: 
I - perturbação da ordem pública ou alarme social; 
II - desconfiança no sistema bancário ou abalo de crédito de instituição financeira ou de 

qualquer empresa, pessoa física ou jurídica; 
in - prejuízo ao crédito da União, do Estado, do Distrito Federal ou do Município; 
rv - sensível perturbação na cotação das mercadorias e dos títulos imobiliários no merca

do financeiro. 
Pena: de 1 (um) a 6 (seis) meses de detenção, quando se tratar do autor do escrito ou 

transmissão incriminada, e multa de 5 (cinco) a IO (dez) salários-mínimos da região. 
Parágrafo único. Nos casos dos incisos I e n, se o crime é culposo: 
Pena: detenção, de 1 (um) a 3 (três) meses, ou multa de 1 (um) a 10 (dez) salários-míni

mos da região. 
ArL 17. Ofender a moral pública e os bons costumes: 
Pena: detenção de 3 (três) meses a 1 (um) ano, e multa de 1 (um) a 20 (vinte) salários-mí

nimos da região. 
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Parágrafo único. Divulgar, por qualquer meio e de forma a atingir seus objetivos, anúncio, 
aviso ou resultado de loteria não autorizada, bem como de jogo proibido, salvo quando a divul
gação tiver por objetivo inequívoco comprovar ou criticar a falta de repressão por parte dás au--
toridades responsáveis: . • 

Pena: detenção de l(um) a 3 (três) meses, ou multa de l(um) a 5 (cinco) salários-mínimos 
da região. 

Art 18. Obter ou procurar obter, para si ou para outrem, favor, dinheiro ou outra vanta
gem para não fazer ou impedir que se faça publicação, transmissão ou distribuição de notícias:.' 

Pena: reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos, e multa de 2 (dois) a 30 (trinta) salários-míni
mos da região. 

§ 1- Se a notícia cuja publicação, transmissão ou distribuição se prometeu não fazer ou 
impedir que se faça, mesmo que expressada por desenho, figura, programa ou outras formas ca
pazes de produzir resultados, fôr desabonadora da honra e da conduta de alguém: 

Pena: reclusão, de 4 (quatro) a 10 (dèz) arios, ou multa de 5 (cinco) a 50 (cinquenta) salá
rios-mínimos da região. ' ' ' • * 

§ 2- Fazer ou obter que se faça, mediante vaga ou recompensa, publicação ou transmissão 
que importe em crime previsto na lei: - : . • 

Pena: reclusão de 1 (um) a 4 (quatro) anos, e multa de 2 (dois) a 30 (trinta) salários-míni
mos da região. .» . 

ArL 19. Incitar à prática de qualquer infração à leis penais: 
Pena: um terço da prevista na lei para a infração provocada, até o máximo de 1 (um) ano 

de detenção, ou multa de 1 (um) a 20 (vinte) salários-mínimos da região. 
§ 1- Se a incitação fôr seguida da prática do crime, as penas serão as mesmas cominadas a este. 
§ 2- Fazer apologia de fato criminoso ou de autor de crime: 
Pena: detenção, de 3 (três) meses a 1 (um) ano, oú multa de 1 (um) a 20 (vinte) salários-

mínimos da região. 
ArL 20. Caluniar alguém, imputando-lhe falsamente fato definido como crime: 
Pena: detenção, de 6 (seis) meses a 3(três) anos, e multa de 1 (um) a 20 (vinte) salários-

mínimos da região. 
§ 12 Na mesma pena incorre quem, sabendo falsa a imputação, reproduz a publicação ou 

transmissão caluniosa. 
§ 2- Admite-se a prova da verdade, salvo se o crime imputado, embora de ação pública, o 

ofendido foi absolvido por sentença irrecorrível. ' ' ' 
§ 3- Não se admite a prova da verdade contra ò Presidente da República, o Presidente do 

Senado Federal, o Presidente da Câmara dos Deputados, os Ministros do Supremo Tribunal Fe
deral, Chefes de Estado ou de Governo estrangeiro, ou seus representantes diplomáticos. 

ArL 21. Difamar alguém, imputando-lhe fato ofensivo à sua reputação: 
Pena: detenção de 3 (três) a 18 (dezoito) meses, e multa de 2 (dois) a 10 (dez) salários-mí

nimos da região. 
§ 1- A exceção da verdade somente se admite: * ' 
a) se o crime é cometido contra funcionário público, em razão das funções, ou contra ór

gão ou entidade que exerça funções de autoridade pública: 
b) se o ofendido permite a prova. 
§ 2- Constitui crime de difamação a publicação ou transmissão, salvo se motivada por in

teresse público, de fato delituoso, se ofendido já tiver cumprido pena a que tenha sido condena
do em virtude dele. 
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Art. 22. Injuriar alguém, ofendendo-lhe a dignidade ou decoro: . • 
Pena: detenção, de 1 (um) mês a 1 (um) ano, ou multa de 1 (um) a 10 (dez) salários-míni-

mos da região. 
Parágrafo único. O juiz pode deixar de aplicar a pena: - • 
a) quando o ofendido, de forma reprovável, provocou diretamente a injúria; 
b) no caso de retorsão imediata, que consista em outra injúria. 

Art. 23. As penas cominadas dos arts. 20 a 22 aumentam-se de um terço, se qualquer dos 
crimes é cometido: • i. , i 

I - contra o Presidente da República, Presidente do Senado, Presidente da Câmara dos. 
Deputados, Ministro do Supremo Tribunal Federal, Chefe de Estado ou Governo estrangeiro, ou 
seus representantes diplomáticos; ^ • 

II - contra funcionário público, em razão de suas funções: 
n i - contra órgão ou autoridade que exerça função de autoridade pública. 
Art. 24. São puníveis, nos termos dos arts. 20 a 22, a calúnia, difamação e injúria contra a 

memória dos mortos. Í , 
Art. 25. Se de referências, alusões ou frases se infere calúnia, difamação ou injúria, quem 

se julgar ofendido poderá notificar judicialmente o responsável, para que, no prazo de 48 horas, 
as explique. 

§ 1- Se neste prazo o notificado não dá explicação, ou, a critério juiz, essas não são satis
fatórias, responde pela ofensa. . . 

§ 2- A pedido do notificante, o juiz pode determinar que as explicações dadas sejam publi
cadas ou transmitidas, nos termos dos arts. 29 e seguintes. . 

ArL 26. A retratação ou retificação espontânea, expressa e cabal, feita antes de iniciado o 
procedimento judicial, excluirá a ação penal contra o responsável pelos crimes previstos nos 
arts. 20 e 22. 

§ 1- A retratação do ofensor, em juízo, reconhecendo, por termo lavrado nos autos, a falsi
dade da imputação, o eximirá da pena, desde que pague as custas do processo e promova, se as
sim o desejar o ofendido, dentro de 5 (cinco) dias e por sua conta, a divulgação da notícia da re
tratação. 

§ 2- Nos casos deste artigo e do § 1-, a retratação deve ser feita ou divulgada: 
a) no mesmo jornal ou periódico, no mesmo local, com os mesmos caracteres e sob à 

mesma epígrafe; ou 
b) na mesma estação emissora e no mesmo programa ou horário. 
Art 27. Não constituem abusos no exercício da liberdade de manifestação do pensamento 

e de informação: . 
I - a opinião desfavorável da crítica literária, artística, científica óu desportiva, salvo 

quando inequívoca a intenção de injuriar ou difamar; 
II - a reprodução, integral ou resumida, desde que não constitua matéria reservada ou sigi

losa, de relatórios, pareceres, decisões ou atos proferidos pelos órgãos competentes'das Casas 
legislativas; ' " • >. , i 

III - noticiar ou comentar, resumida ou amplamente, projetos e atos do Poder Legislativo, 
bem como debates e críticas a seu respeito; ' . i ' • .'. 

rV - a reprodução integral, parcial ou abreviada a notícia, crónica ou resenha dos debates ' 
escritos ou orais, perante juízes e tribunais, bem como a divulgação de despachos e sentenças e 
de tudo quanto fôr ordenado ou comunicado por autoridades judiciais; 
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V - a divulgação de articulados, quotas ou alegações produzidas em juízo pela partes ou 
seus procuradores; 

VI - a divulgação, a discussão e a crítica de atos e decisões do Poder Executivo e seus 
agentes, desde que não se trate de matéria de natureza reservada ou sigilosa; 

VII - a crítica às leis e a demonstração de sua inconveniência ou inoportunidade; 
Vni - a crítica inspirada pelo interesse público; 
IX - a exposição de doutrina ou ideia. 
Parágrafo único. Nos casos dos incisos II a VI desde artigo, a reprodução ou noticiário 

que contenha injúria, calúnia ou difamação deixará de constituir abuso no exercício da liberdade 
de informação, se forem fiéis e feitas de modo que não demonstrem má-fé. 

Art. 28. O escrito publicado em jornais ou periódicos sem indicação de seu autor conside-
ra-se redigido: 

I - pelo redator da seção em que é publicado, se o jornal ou periódico mantém seções dis
tintas sob a responsabilidade de certos e determinados redatores, cujos nomes nelas figuram per
manentemente; 

II - pelo diretor ou redator-chefe, se publicado na parte editorial; 
ni - pelo gerente ou pelo proprietário das oficinas impressoras, se publicado na parte ine-

ditorial. 
§ 1- Nas emissões de radiodifusão ao, se não há indicação do autor das expressões faladas 

ou das imagens transmitidas, é tido como seu autor: 
a) o editor ou produtor do programa, se declarado na transmissão; 
b) o diretor ou redator registrado de acordo com a art. 9 ,̂ inciso Dl, letra b, no caso de 

programas de notícias, reportagens, comentários, debates ou entrevistas; 
c) o diretor ou proprietário da estação emissora, em relação aos demais programas. 
§ 2- A notícia transmitida por agência noticiosa presume-se enviada pelo gerente da agên

cia de onde se origine, ou pelo diretor da empresa. 

CAPÍTULOIV 
Do Direito de Resposta 

Art 29. Toda pessoa natural ou jurídica, órgão ou entidade pública, que fôr acusado ou 
ofendido em publicação feita em jornal ou periódico ou em transmissão de radiodifusão, ou a 
cujo respeito os meios de informação e divulgação veicularem fato inverídico ou erróneo, tem 
direito a resposta ou retificação. 

§ 1- A resposta ou retificação pode ser formulada: 
a) pela própria pessoa ou seu representante legal; 
b) pelo cônjuge, ascendente, descendente e irmão, se o atingido está ausente do País, se a 

divulgação é contra pessoa morta, ou se a pessoa visada faleceu depois da ofensa recebida, mas 
antes de decorrido o prazo de decadência do direito de resposta. 

§ 2- A resposta, ou retificação, deve ser formulada por escrito, dentro do prazo de 60 (ses
senta) dias da data da publicação ou transmissão, sob pena de decadência do direito. 

§ 3- Extingue-se ainda o direito de resposta com o exercício de ação penal ou civil contra 
o jornal, periódico, emissora ou agência de notícias, com fundamento na publicação ou trans
missão incriminada. 

ArL 30. O direito de resposta consiste: 
I - na publicação da resposta ou retificação do ofendidos, no mesmo jornal ou periódico, 
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no mesmo lugar, em caracteres tipográfícos idênticos ao escrito que lhe deu causa, e em edição e 
dia normais; 

II - na transmissão da resposta ou retificação escrita do ofendido, na mesma emis
sora e no mesmo programa e horário em que foi divulgada a transmissão que lhe deu 
causa; ou 

in - a transmissão da resposta ou da retificação do ofendido, pela agência de noticias, 
a todos os meios de informação e divulgação a que foi transmitida a notícia que lhe deu cau
sa. 

§ 12 A resposta ou pedido de retificação deve: 
a) no caso de jornal ou periódico, ter dimensão igual à do escrito acriminado, garantido o 

mínimo de 100 (cem) linhas; 
b) no caso de transmissão por radiodifusão, ocupar tenqjo igual ao da transmissão incrimi

nada, podendo durar no mínimo um minuto, ainda que aquela tenha sido menor; 
c) no caso de agência de notícias, ter dimensão igual à da notícia incriminada. 
§ 2- - Os Umites referidos no parágrafo anteriorprevalecerão para cada resposta ou retifi

cação em separado, não podendo ser acumulados. 
§ 3- No caso de jornal, periódico ou agência de notícias, a resposta ou retificação será pu

blicada ou transmitida gratuitamente, cabendo o custo da resposta ao ofensor ou ao ofendido, 
conforme decisão do Poder Judiciário, se o responsável não é o diretor ou redator-chefe do jor
nal, nem com êle tenha contrato de trabalho ou se não é gerente ou proprietário da agência de 
notícias nem com ela, igualmente, mantenha relação de emprego. 

§ 42 Nas transmissões por radiodifusão se o responsável pela transmissão incriminada não 
é o diretor ou proprietário da empresa permissionária, nem com esta tem contrato de trabalho, de 
publicidade ou de produção de programa, o custo da resposta cabe ao ofensor ou ao ofendido, 
conforme decisão do Poder Judiciário. 

§ 52 Nos casos previsto nos §§ 3- e 4-, as empresas têm ação executiva para haver o custo 
de publicação ou transmissão da resposta daquele que é julgado responsável. 

§ 6r Ainda que a responsabilidade de ofensa seja de terceiros, a empresa perde o direito de 
reembolso, referido no § 5-, se não transmite a resposta nos prazos fixados no art. 31. 

§ 72 Os limites máximos da resposta ou retificação, referidos no § 1-, podem ser ultrapas
sados, até o dobro, desde que o ofendido pague o preço da parte excedente às tarifas normais co
bradas pela empresa que explora o meio de informação ou divulgação. 

§ 82 A publicação ou transmissão da resposta ou retificação, juntamente com comentários 
em caráter de réplica, assegura ao ofendido direto a nova resposta. 

Art. 31.0 pedido de resposta ou retificação deve ser atendido: 
I - dentro de 24 horas, pelo jornal, emissora de radiodifusão ou agência de notícias; 
II - no primeiro número impresso, no caso de periódico que não seja diário. 
§ l- No caso de emissora de radiodifusão, se o programa em que foi feita a transmissão in

criminada não é diário, a emissora respeitará a exigência de publicação no mesmo programa, se 
constar do pedido resposta de retificação, e fará a transmissão no primeiro programa após o re
cebimento do pedido. 

§ 2- Se, de acordo com o art 30, §§ 3^ e 4-, a empresa é a responsável pelo custo da res
posta, pode condicionar a publicação ou transmissão à prova de que o ofendido a requereu em 
juízo, contando-se desta prova os prazos referidos no inciso I e no § 1-. 

Art. 32. Se o pedido de resposta ou retificação não fôr atendido nos prazos referidos no 
art. 31, o ofendido poderá reclamar judicialmente a sua publicação ou transmissão. 
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§ l- Para esse fim, íçresentará um exemplar do escrito incriminado, se fôr o caso, ou des
creverá a transmissão incriminada, bem como o texto da resposta ou retificação, em duas vias 
dactilografadas, requerendo ao Juiz criminal que ordene ao responsável pelo meio de informa
ção e divulgação a publicação ou transmissão, nos prazos de art. 31. • 

§ 2- Tratando-se de emissora de radiodifusão, o ofendido poderá, outrossim, reclamar ju
dicialmente o direito de fazer a retificação ou dar a resposta pessoalmente, dentro de 24 horas, 
contadas da intimação judicial. 

§ 3- Recebido o pedido de resposta ou retificação, o juiz, dentro de 24 horas, mandará ci
tar o responsável pela empresa que explora meio de informação e divulgação para que, em igual 
prazo, diga das razões por que não o publicou ou transmitiu. 

§ 42 Nas 24 horas seguintes, o juiz proferirá a sua decisão, tenha responsável atendido ou 
não à intimação. 

§ 5- A ordem judicial de publicação ou transmissão será feita sob pena de multa, que po
derá ser aumentada pelo juiz até o dobro: 

a) de Cr$ 10.000 (dez mil cruzeiros) por dia de atraso na publicação, nos casos de jornal e 
agências de notícias, e no de emissora de radiodifusão, se o programa fôr diário; " 

b) equivalente a Cr$ 10.000(dez mil cruzeiros) por dia de intervalo entre as edições ou 
programas, no caso de impresso ou programa não diário. 

§ 6r Tratando-se de emissora de radiodifusão, a sentença do juiz decidirá do responsável 
pelo custo da transmissão e fixará o preço desta. 

§ 7- Da decisão proferida pelo juiz caberá apelação sem efeito suspensivo. 
§ 8- A recusa ou demora de publicação ou divulgação de resposta, quando couber, consti

tui crime autónomo e sujeito o reponsável ao dobro da pena cominada à infração. 
§ 9- A resposta cuja divulgação não houver obedecido ao disposto nesta Lei é considerada 

inexistente. 
Art 33. Reformada a decisão do juiz em instância superior, a empresa que tiver cumprido 

a ordem judicial de publicação ou transmissão da resposta ou retificação terá ação executiva 
para haver do autor da resposta o custo de sua publicação, de acordo, com a tabela de preços para 
os seus serviços de divulgação. 

Art 34. Será negada a publicaçãoou transmissão da resposta ou retificação: 
I - quando não tiver relação com os fatos referidos na publicação ou transmissão a que 

pretende responder; 
II - quando contiver expressões caluniosas, difamatórias ou injuriosas sobre o jornal, pe

riódico, emissora ou agência de notícias em que houve a publicação ou transmissão que lhe deu 
motivos, assim como sobre os seus responsáveis, ou terceiros; 

III - quando versar sobre atos ou publicações oficiais, exceto se a retificação partir de au
toridade pública; 

rv - quando se referir a terceiros, em condições que criem para estes igual direito de res-, 
posta; 

V - quando tiver por objeto crítica literária, teatral, artística, científica ou desportiva, sal
vo se esta contiver calúnia, difamação ou injúria. 

Art 35. A publicação ou transmissão da resposta ou pedido de retificação não prejudicará 
as ações do ofensivo para promover a responsabilidade penal e civil. 

Art 36. A resposta do acusado ou ofendido será também transcrita ou divulgada em pelo 
menos um dos jornais, periódicos ou veículos de radiodifusão que houverem divulgado a publi; 
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cação motivadora, preferentemente o de maior circulação ou expressão. Nesta hipótese, a despe
sa correrá por conta do órgão responsável pela publicação original, cobrável por via executiva. 

CAPITULO V 
Da Responsabilidade Penal 

SEÇÃOI 
Dos Responsáveis 

ArL 37 São responsáveis pelos crimes cometidos através da imprensa e das emissoras de 
radiodifusão, sucessivamente: 

I - o autor do escrito ou transmissão incriminada (art. 28 e § 1-), sendo pessoa idónea e re
sidente no País, salvo tratando-se de reprodução feita sem o seu consentimento, caso em que 
responderá como seu autor quem a tiver reproduzido: 

n - quando o autor estiver ausente do País, ou não tiver idoneidade para responder pelo 
crime: 

a) o diretòr ou redator-chefe do jornal ou periódico; ou 
b) o diretor ou redator registrado de acordo com o art. 9-, inciso IH, letra b, no caso de 

programa de notícias, reportagens, comentários, debates ou entrevistas, transmitidos por emisso
ra de radiodifusão; 

in - se o responsável, nos termos do inciso anterior, estiver ausente do País ou não tiver 
idoneidade para responder pelo crime: 

a) o gerente ou proprietário das oficinas impressoras no caso de jornais ou periódicos; ou 
b) o diretor ou o proprietário da estação emissora de serviços de radiodifusão. 
rV - os distribuidores ou vendedores da publicação ilícita ou clandestina, ou da qual não 

constar a indicação do autor, editor, ou oficina onde tiver sido feita a impressão. 
§ 1- Se o escrito, a transmissão ou a notícia forem divulgados sem a indicação do seu au

tor, aquele que, nos termos do art. 28, §§ 1- e 2-, fôr considerado como tal, poderá nomeá-lo, 
juntando o respectivo original e a declaração do autor assumindo a responsabilidade. 

§ 2- O disposto neste artigo se aplica: 
a) nas empresas de radiodifusão; 
b) nas agências noticiosas. 
§ 3- A indicação do autor, nos termos do § I-, não prejudica a responsabilidade do redator 

de seção, diretor ou redator-chefe, ou do editor, produtor ou diretor. 
§ 4^ Sempre que o responsável gozar de imunidade, a parte ofendida poderá promover a 

ação contra o responsável sucessivo, na ordem dos incisos deste artigo. 
§ 5- Nos casos de responsabilidade por culpa previstos no art. 37, se a pena máxima priva

tiva da liberdade fôr de 1 (um) ano, o juiz poderá aplicar somente a pena pecuniária.' 
Art. 38. São responsáveis pelos crimes cometidos no exercício da liberdade de manifesta

ção de pensamento e de informação através da agência noticiosa, sucessivamente: 
I - o autor da notícia transmitida (art. 28, § 2-), sendo pessoa idónea e residente no País; ' 
II - o gerente ou proprietário de agência noticiosa, quando o autor estiver ausente do País 

ou não tiver idoneidade para responder pelo crime. ' 
§ 1 - 0 gerente ou proprietário da agência noticiosa, quando nomear o autor da transmissão 

incriminada, juntando a declaração deste assumindo a responsabilidade pela mesma. Neste caso, 
a ação prosseguirá contra o autor nomeado, salvo se estiver ausente do País ou fôr declarado ini-
dôneo para responder pelo crime. • 
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§ 22 Aplica-se a este artigo o disposto no § 4^ do art. 37. . 
Art 39. Caberá ao ofendido, caso o deseje, mediante ^presentação de documentos ou tes

temunhas merecedoras de fé, fazer prova da falta de idoneidade, quer moral, quer fínanceira, dos 
responsáveis pelos crimes previstos nesta lei, na ordem e nos casos a que se referem os incisos e 
parágrafos dos artigos anteriores. 

§ 1- Esta prova, que pode ser conduzida perante qualquer juiz criminal, será feita em pro
cesso sumariíssimo, com a intimação dos responsáveis, cuja idoneidade se pretender negar, para 
em uma audiência, ou, no máximo, em três, serem os fatos arguidos, aprovados e contestados. 

§ 22 O juiz decidirá na audiência em que a prova houver sido concluída e de sua decisão 
cabe somente recurso sem efeito suspensivo. 

§ 3- Declarado inidôneo o primeiro responsável, pode o ofendido exercer a ação penal 
contra o que lhe suceder nessa responsabilidade, na ordem dos incisos dos artigos anteriores, 
caso a respeito deste novo responsável não se haja alegado ou provido falta de idoneidade. 

§ 42 Àquele que, nos termos do parágrafo anterior, suceder ao responsável, ficará sujeito a 
um terço das penas cominadas para o crime. Ficará, entretanto, isento de pena se provar que não 
concorreu para o crime com negligência, mperíâa. ou imprudência. 

SEÇÃOn 
Da Ação Penal 

Art. 40. Ação penal será promovida: 
I - nos crimes de que tratam os arts. 20 a 22: . 
a) pelo Ministério Público, mediante requisição do Ministro da Justiça, no caso do n-1, do 

art. 20, bem como nos casos em que o ofendido fôr Ministro de Estado; 
b) pelo Ministério Público, mediante represeq,tação do ofendido, nos casos dos ns. II e 

in, do art. 23; 
c) por queixa do ofendido, ou de quem tenha qualidade para representá-lo; 
d) pelo cônjuge, ascendente ou irmão, indistintamente, quando se tratar de crime contra a 

memória de alguém ou contra pessoa que tenha falecido antes da queixa 
II - nos demais crimes por denúncia do Ministério Público. . 
§ l- Nos casos do inciso I, aUnea c, se o Ministério Público não ̂ resentar denúncia den

tro de 10 dias, o ofendido poderá apresentar queixas. 
§ 2- Sob pena de nulidade, é obrigatória a intervenção do Ministério Público, em todos os 

processos por abuso de liberdade de imprensa, ainda que privados. 
§ 32 A queixa pode ser aditada pelo Ministério Público, no prazo de 10 dias. 
ArL 41. A prescrição da ação penal, nos crimes definidos nesta Lei, ocorrerá 2 anos após a 

data da publicação ou transmissão incriminada, e a condenação, no dobro do prazo em que fôr 
fixada. 

§ 12 O direito de queixa ou de representação prescreverá, se não f& exercido dentro de 3 
meses da data da publicação ou transmissão. 

§ 22 O prazo referido no parágrafo anteiior será intaTonq)ido: 
a) pelo requerimento judicial de publicação de resposta ou pedido de retiíicação, e até que 

este seja indeferido ou efetivamente atendido; 
b) pelo pedido judicial de declaração de inidoneidade do responsável, até o seu julgamento. 
§ 32 No caso de periódicos que não indiquem data, o prazo referido neste artigo começará 

a correr do último dia do mês ou outro penodo a que corresponder a publicação. 
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SEÇÃora. 
Do Processo Penal 

Art. 42. Lugar do delito, para a determinação da competência territorial, será aquele 
em que fôr impresso o jornal ou periódico, e o do local do estúdio do permissionário ou 
concessionário do serviço de radiodifusão, bem como o da administração principal da agên
cia noticiosa. 

Parágrafo único. Aplica-se aos crimes de imprensa o disposto no art 85, do Código de 
Processo Penal. 

ArL 43. A denúcia ou queixas será instruída com exemplar do jornal ou periódico e obe
decerá ao disposto no art 41 do Códico de Processo Penal, contendo a indicação das provas que 
o autor pretendia produzir. Se a infração penal tiver sido praticada através de radiodifusão a de
núncia ou queixa será instruída com a notificação de que trata o art. 57. 

§ 1- Ao despachar a denúncia ou queixa, o juiz determinará a citação do réu para que 
apresente defesa prévia no prazo de cinco dias. 

§ 2- Não sendo o réu encontrado será citado por edital com o prazo de quinze dias. Deorri-
do esse prazo e o qiiinquídio para a defesa previ4 sem que o réu haja contestado a denúncia ou 
queixa, ou juiz o declarará revel e lhe nomeará def:nsor dativo, a quem se dará vista dos autos 
para oferecer defesa prévia. 

§ 3- Na defesa prévia, devem ser arguidas as preliminares cabíves, bem como a exceção 
da verdade, apresentando-se, igualmente, a indicação das provas a serem produzidas. 

§ Ar. Nos processos por ação penal privada será ouvido a seguir o Ministério Público. 
ArL 44. O juiz pode receber ou rejeitar a denúncia ou queixa, após a defesa prévia, e, nos 

crimes de ação penal privada, em seguida à promoção do Ministério Público. 
§ 1- A denúncia ou queixa será rejeitada quando não houver justa causa para a ação penal, 

bem como nos casos previstos no arL 43 do Código de Processo Penal. 
§ 2̂  Contra a decisão que rejeita a denúncia ou queixa cabe recurso de apelação e, contra a 

que recebê-la, recurso em sentido estrito sem suspenção do curso do processo. 
Art 45. Recebida a denúncia, o juiz designará data para a apresentação do réu em juízo e 

marcará, desde logo, dia e hora para a audiência de instrução e julgamento, observados os se
guintes preceitos: 

I - se o réu não comparecer para a qualificação, o juiz considerá-lo-á revel e lhe nomeará 
defensor dativo. Se o réu comparecer e não tiver advogado constituído nos autos, o juiz poderá 
nonnear-lhe defensor. Em um e outro caso, bastará a presença do advogado ou defensor do réu, 
nos autos da instrução; 

II - na audiência, serão ouvidas as testemunhas de acusação e, em seguida, as de defesa, 
marcando-se novas audiências, se necessário, em prazo nunca inferior a oito dias; 

in - poderá o réu requerer ao juiz que seja interrogado, devendo, nesse caso, ser êle ouvi
do antes de inquiridas as testemunhas; 

rv - encerrada a instrução, autor e réu terão, sucessivamente, o prazo de três dias para 
oferecerem alegações escritas. ' 

Parágrafo único. Se o réu não úwet apresentado defesa prévia, apesar de-citado, o juiz, 
considerará revel e lhe dará defensor dativo, a quem se abrirá os cinco dias para contestar a de
núncia ou queixa. 

Art 46. Demonstrada a necessidade de certidões de repartições públicas ou autárquicas, e 
a de quaisquer exames, o juiz requisitará aquelas e determinará, estes, mediante fixação de pra
zos para o cumprimento das respectivas diligências. 
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§ 1- Se dentro do prazo não fór atendida, sem motivo justo, a requisição do juiz, imporá 
este a multa de Cr$ 10,000 (dez mil cruzeiros) a Cr$ 100.000 (cem mil cruzeiros ) ao funcioná
rio responsável e suspenderá a marcha do processo até que em novo prazo seja fornecida a certi
dão ou se efetue a diligência. Aos responsáveis pela não-realização desta última, será aplicada a 
multa de Cr$ 10.0(X) (dez mil cruzeiros ) a Cr$ lOO.OÍX) (cem mil cruzeiros ). A aplicação das 
multas acima referidas não exclui a responsabilidade por crime funcional. 

§22 Vetado. 
§ 32 A requisição de certidões e determinação de exames ou diligências serão feitas no 

despacho de recebimento da denúncia ou queixa. 
Art. 47. Caberá apelação, com afeito suspensivo contra a sentença que condenar ou absol

ver o réu. 
Art. 48. Em tudo o que não é regulado por norma especial desta Lei, o Código Penal e o 

Código de Processo Penal se aplicam à responsabilidade penal à ação penal e ao processo e jul
gamento dos crimes de que trata esta Lei. 

CAPÍTULO VI 
Da Responsabilidade Civil 

Art. 49. Aquele que no exercício da liberdade de manifestação de pensamento e de infor
mação, com dolo ou culpa, viola direito, ou causa prejuízo a outrem, fica obrigado a reparar: 

I - os danos morais e materiais, nos casos previstos.no art. 16, números n e IV, no art 18 
de calúnia, difamação ou injúrias; 

II - os danos materiais, nos demais casos. 
§ 1- Nos casos de calúnia e difamação, a prova da verdade, desde que admissível na forma 

dos arts. 20 e 21, excepcionada no prazo da contestação, excluirá a responsabilidade civil, salvo 
se o fato imputado, embora verdadeiro, diz respeito à vida privada do ofendido e a divulgação 
não foi motivada em razão de interesse público. 

§ 22 Se a violação de direito ou o prejuízo ocorre mediante publicação ou transmissão em 
jomal, periódico, ou serviço de radiodifusão, ou de agência noticiosa, responde pela reparação 
do dano a pessoa natural ou jun'dica que explora o meio de informação ou divulgação (art. 50). 

§ 32 Se a violação ocorre mediante publicação de impresso não periódico, responde pela 
reparação do dano: 

a) o autor do escrito, se nele indicado; ou 
b) a pessoa natural ou jundica que explora a oficina impressora, se impresso não consta o 

nome do autor. 
Art 50. A empresa que explora o meio de informação ou divulgação terá ação regressiva 

para haver do autor do escrito, transmissão ou notícia,ou do responsável por sua divulgação, a 
indenização que pagar em virtude da responsabilidade prevista nesta Lei. 

Art 51. A responsabilidade civil do jornalista profissional que concorre para o dano por 
negligência, imperícia ou imprudência, é limitada, em cada escrito, transmissão ou notícia: 

I - a dois salários-mínimos da região, no caso de publicação ou transmissão de notícia fal
sa, ou divulgação de fato verdadeiro truncado ou deturpado (Art. 16, ns. n e FV); 

II - a cinco salários-mínimos da região, nos casos de publicação ou transmissão que ofen
da a dignidade ou decoro de alguém; 

n i - a dez salários-mínimos da região, nos casos de imputação de fato ofensivo à reputa
ção de alguém; 

rv - a vinte salários-mínimos da região, nos casos de falsa imputação de crime a alguém, 
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ou de imputação de crime verdadeiro nos casos em que a lei não admite a exceção da verdade 
(art. 49, § 12). 

Parágrafo único. Consideram-se jornalistas profissionais, para os efeitos deste artigo: 
a) os jornalistas que mantêm relações de emprego com a empresa que explora o meio de 

informação ou divulgação ou que produz programas de radiodifiisão; 
b) os que, embora em relação de emprego, produzem regularmente artigos ou programas 

publicados ou transmitidos; 
c) o redator, o diretor ou redator-chefe do jornal ou periódico; o editor ou produtor de pro

grama e o diretor referido na letra b, n- Hl, do artigo 9̂ , do permissionário ou concessionário de 
serviço de radiodifusão; e o gerente e o diretor da agência noticiosa. 

Art. 52. A responsabilidade civil da empresa que explora o meio de informação ou divul
gação é limitada a dez vezes as importâncias referidas no artigo anterior, se resulta de ato culpo
so de algumas das pessoas referidas no art. 50. 

ArL 53. No arbitramento da indenização em reparação do dano moral, o juiz terá em con
ta, notadamente: 

I - a intensidade do sofrimento do ofendido, a gravidade, a natureza e repercussão da 
ofensa e a posição social e poh'tica do ofendido; 

II - a intensidade do dolo ou o grau da culpa do responsável, sua situação económica e 
sua condenação anterior em ação criminal ou cível fundada em abuso no exercício da liberdade 
de manifestação do pensamento e informação; 

in - a retratação espontânea e cabal, antes da propositura da ação penal ou cível, a publi
cação ou transmissão da resposta ou pedido de retificação, nos prazos previstos na lei e inde
pendentemente de intervenção judicial, e a extensão da reparação por esse meio obtida pelo 
ofendido. 

Art. 54. A indenização do dano material tem por finalidade restituir o prejudicado ao esta
do anterior. 

Art. 55. A parte vencida responde pelos honorários do advogado da parte vencedora, des
de logo fixados na própria sentença, bem como pelas custas judiciais. 

Art 56. A ação para haver indenização por dano moral poderá ser exercida separadamente 
da ação para haver reparação do dano material, e sob pena de decadência deverá ser proposta 
dentro de três meses da data da publicação ou transmissão que lhe der causa. 

Parágrafo único. O exercício da ação cível independe da ação penal. Intentada esta, se a 
defesa se baseia na exceção da verdade e se trata de hipótese em que ela é admitida como exclu
dente da responsabilidade civil ou em outro fundamento cuja decisão no juízo criminal faz causa 
julgada no cível, o juiz determinará a instrução do processo civil até onde possa prosseguir, in
dependentemente da decisão na ação penal. 

Art. 57. A petição inicial da ação para haver reparação de dano moral deverá ser instruída 
com exemplar do jornal ou periódico que tiver pubUcado o escrito ou notícia, ou com a notifica
ção feita, nos termos do arL 53, § 3- à empresa de radiodifusão, e deverá desde logo indicar as 
provas e as diligências que o autor julgar necessárias, arrolar testemunhas e ser acompanhada da 
prova documenta] em que se fundar o pedido. ' * 

§ 12 A petição inicial será apresentada em duas vias. Com a primeira e os documentos que 
acompanharem será formado processo, e a citação inicial será feita mediante a entrega da segun
da via 

§ 22 O juiz despachará a petição inicial no prazo de 24 horas, e o oficial terá igual prazo 
para certificar o cumprimento do mandato de citação. 
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§ 3- Na contestação, apresentada no prazo de 5 (cinco) dias, o réu exercerá a exceção da 
verdade, se fôr o caso, indicará as provas e diligências que julgar necessárias e arrolará as teste
munhas. A contestação será acompanhada da prova documental que pretende produzir. 

§ 4- Contestada a ação, o processo terá o rito previsto no art. 685 do Código de Processo 
Civil. 

§ Ŝ  Na açao para haver reparação de dano moral somente será admitada reconvenção de 
igual ação. 

§ 6̂  Da sentença do juiz caberá agravo de petição, que somente será admitido mediante 
comprovação do depósito, pelo agravante, de quantia igual à importância total da condenação. 
Com a petição de agravo, o agravante pedirá a expedição da guia para o depósito, sendo o recur
so julgado deserto se no prazo do agravo não fôr comprovado o depósito. 

CAPÍTULO vn 
Disposições Gerais 

Art. 58. As empresas permissionárias ou concessionárias de seviços de radiodifusão deve
rão conservar em seus arquivos, pelo prazo de 60 dias, e devidamente autenticados, os textos 
dos seus programas, inclusive noticiosos. 

§ l- Os programas de debates, entrevistas ou outros que não correspondam a textos pre
viamente escritos, deverão ser gravados e conservados pelo prazo, a contar da data da transmis
são, de 20 dias, no caso de permissionária ou concessionária de emissora de até 1 kw, e de 30 
dias, nos demais casos. 

§ 22 O disposto no parágrafo anterior aplica-se às transmissões compulsoriamente estatuí
das em lei. 

§ 3- Dentro do prazos referidos neste artigo, o Ministério Público ou qualquer interessado 
poderá notificar a permissionária ou concessionária, judicial ou extrajudicialmente, para não 
destruir os textos ou gravações do programa que especificar. Neste caso, sua destruição depen
derá de prévia autorização do juiz da ação que vier a ser propostâ  ou, caso esta não seja propos
ta nos prazos de decadência estabelecidos na lei, pelo juiz criminal a que a pomissionária ou 
concessionária pedir autorização. ' 

Art. 59. As permissionárias e concessionárias de serviço de radiodifusão continuam sujei
tas às penalidades previstas na legislação especial sobre a matéria. 

Art 60. Têm livre entrada no Brasil os jornais, periódicos, livros e outros quaisquer im
pressos que se publicarem no estrangeiro. 

§ 1- O disposto neste artigo não se aplica aos impressos que contiverem algumas das in-
frações previstas nos arts. 15 e 16, os quais poderão ter a sua entrada proibida no País, por pe
ríodo de até dois anos, mediante portaria do Juiz de Direito ou do Ministro da Justiça e Negó
cios Interiores, aplicando-se neste caso os parágrafos do art. 63. 

§ 2- Aquele que vender, expuser à venda ou distribuir jornais periódicos, livros ou ingres
sos cuja entrada no País tenha sido proibida na forma do parágrafo anterior, além da p«°da dos 
mesmos, incorrerá em multa de até Cr$ 10.000 por exeiiq)lar apreendido, a qual SCTá imposta 
pelo juiz competente, à vista do auto de apreensão. Antes da decisão, ouvirá o juiz o acusado, no 
prazo de 48 horas. 

§ 3- Estão excluídas do disposto nos §§ 1- e 2- deste artigo as publicações científicas, téc
nicas, culturais e artísticas. 

Art. 61. Estão sujeitos à ^reensão os impressos que: 
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I - contiverem propaganda de guerra ou de preconceitos de raça ou de classe, bem como 
os que promoverem incitamento à subversão da ordem política e social. 

II - ofenderem a moral pública e os bons costumes. 
§ 12 A apreensão prevista neste artigo será feita por ordem judicial, a pedido do Ministério 

Público, que o fundamentará e o instruirá com a representação da autoridade, se houver, e o 
exemplar do impresso incriminado. 

§ 22 O juiz ouvirá, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, o responsável pela pu
blicação ou distribuição do impresso, remetendo-lhe cópia do pedido ou representação. 

§ 3- Findo esse prazo, cotn a resposta ou sem ela, serão os autos conclusos e, dentro de 24 
(vinte e quatro) horas, o juiz dará a sua decisão. 

§ 4- No caso de deferimento de pedido, será expedido um mandado e remetido à autorida
de policial competente para sua execução. 

§ 5- Da decisão cab^á recurso, sem efeito suspensivo, para o tribunal competente. 
§ 6r Nos casos de impressos que ofendam a moral e os bons costumes, poderão os Juízes 

de Menores, de ofício ou mediante provocação do Ministério Público, determinar a sua apreen
são imediata para impedir sua circulação. 

ArL 62. No caso de reincidência da infração prevista no,art. 61, inciso H, praticada pelo 
mesmo jornal ou periódico, pela mesma empresa, ou por periódicos ou empresas diferentes, mas 
que tenham o mesmo diretor responsável, o juiz, além da ^reensão regulada no art. 61, poderá 
determinar a suspensão da impressão, circulação ou distribuição do jornal ou periódico. 

§ 12 A ordem de suspensão será submetida ao juiz competente, dentro de 48 (quarenta e 
oito) horas, com a justificação da medida. . 

§ 2r Não sendo cumprida pelo responsável a suspensão determinada pelo juiz, este adotará 
as medidas necessárias à observância da ordem, inclusive mediante a apreensão sucessiva das 
suas edições posteriores, consideradas, para efeitos legais, como clandestinas. i. • 

§ 32 Se houver recurso e este fôr provido, será levantada a ordem de suspensão e sustada a> 
aplicação das medidas adotadas para assegurá-la. . ,, 

§ 42 Transitada em julgado a sentença, serão observadas as seguintes normas: 
a) reconhecendo a sentença fínal a ocorrência dos fatos que justificam a suspensão, serão 

extintos os registros da marca comercial e de denominação da empresa editora e do jornal ou pe
riódico em questão, bem como os registros a que se refere o art. 92 desta Lei, mediante mandado < 
de cancelamento expedido pelo juiz da execução; , 

b) não reconhecendo a sentença final os fatos que justificam a suspensão, a medida soá levanta
da, ficando a União ou o Estado obrigado à reparação das podas e danos, apurados em ação própria •> ' 

ArL 63. Nos casos dos incisos I e II do art. 61, quando a situação reclamar urgência, a 
apreensão poderá ser determinada, independentemente de mandado judicial, pelo Ministro da 
Justiça e Negócios Interiores. ,• 

§ 12 No caso deste artigo, dentro do prazo de cinco dias, contados da apreensão, o Minis
tro da Justiça submeterá o seu ato à aprovação do Tribunal Federal de Recursos, justificando a 
necessidade da medida e a urgência em ser tomada, e instruindo a sua representação com um 
exemplar do impresso que lhe deu causa. 

§ 22 O Ministro relator ouvirá o responsável pelo impresso no prazo de cinco dias, e a se
guir submeterá o processo a julgamento na primeira sessão do Tribunal Federal de Recursos. , 

§ 32 Se o Tribunal Federal de Recursos julgar que a apreensão foi legal, ou que não fica
ram aprovadas a sua necessidade e urgência, ordenará a devolução dos impressos e, sendo possí
vel, fixará as perdas e danos que a União deverá pagar em consequência. • 
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§ 42 Se no priazo previsto no § 1̂  o Ministro da Justiça não submeter o seu ato ao Tribunal 
Federal de Recursos, o interessado poderá pedir ao Tribunal Federal de Recursos a liberação do 
impresso e a indenização por perdas e danos. Ouvido o Ministro da Justiça em cinco dias, o pro
cesso será julgado na primeira sessão do Tribunal Federal de Recursos. 

Art. 64. Poderá a autoridade judicial competente, dependendo da natureza do exençlar 
apreendido, determinar a sua destruição. 

ArL 65. As empresas estrangeiras autorizadas a funcionar no País não poderão distribuir 
notícias nacionais em qualquer parte do território brasileiro, sob pena de cancelamento da auto
rização por ato do Ministro da Justiça e Negócios Interiores.' 

Art. 66. O jornalista profissional não poderá ser detido nem recolhido preso antes de sen
tença transitada em julgado; em qualquer caso, somente em sala decente, arejada e onde encon
tre todas as comodidades. 

Parágrafo único. A pena de prisão de jornalistas será cumprida em estabelecimento distin
to dos quais são destinadas a réus de crime comum e sem sujeição a qualquer regime penitenciá
rio ou carcerário. 

Art. 67. A responsabilidade penal e civil não exclui a estabelecida em outras leis, assim 
como a de natureza administrativa, a que estão sujeitas as empresas de radiodifusão, segundo a 
legislação própria. 

' Art. 68. A sentença condenatória nos processos de injúria, calúnia ou difamação será gra
tuitamente publicada, se a parte o requerer, na mesma seção do jornal ou periódico em que apa
receu o escrito de que se originou a ação penal, ou, em se tratando de crime praticado por meio 
do rádio ou televisão, transmitida, também gratuitamente, no mesmo programa e horário em que 
se deu a transmissão impugnada. 

§ 1- Se o jornal ou periódico ou a estação transmissora não cumprir a determinação judi
cial, incorrerá na pena de multa de um a dois salários mínimos da região, por edição ou progra
ma em que se verificar a omissão. 

§ 22 No caso de absolvição, o querelado terá o direito de fazer, a custa do querelante a di
vulgação da sentença, em jornal ou estação difusora que escolher. 

Art. 69. Na interpretação e aplicação desta Lei, o juiz, na fixação do dolo e da culpa, leva
rá em conta as circunstâncias especiais em que foram obtidas as informações dadas como infrin-
gentes da norma penal. 

Art. 70. Os jornais e outros periódicos são obrigados a enviar, no prazo de cinco dias, 
exemplares de suas edições à Biblioteca Nacional e à oficial dos Estados, Territórios e Distrito 
Federal. As bibliotecas ficam obrigadas a conservar os exemplares que receberem. 

! Art. 71. Nenhum jornalista ou radialista ou, em geral as pessoas referidas no art. 25, pode
rão ser compelidos ou coagidos a indicar o nome de seu informante ou a fonte de suas informa
ções, não podendo seu silêncio, a respeito, sofrer qualquer sanção, direta ou indireta, nem qual
quer espécie de penalidade. 

• Art. 72. A execução de pena não superior a três anos de detenção pode ser suspensa por 
dois a quatro anos, desde que: < 

I - o sentenciado não haja sofrido, no Brasil, condenação por outro crime de imprensa; 
II - os antecedentes e a personalidade do sentenciado, os motivos e circunstâncias do cri

me autorizem a presunção de que não tornará a delinqiiir,. 
Art. 73. Verifica-se a reincidência quando o agente comete novo crime de abuso no exer

cício da liberdade de manifestação do pensamento e informação, depois de transitar em julgado 
a sentença que, no País, o tenha condenado por crime da mesma natureza. 
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Art 74. Vetado. 
Art. 75. A publicação da sentença cível ou criminal, transitada em julgado, na íntegra, será 

decretada pela autoridade competente a pedido da parte prejudicada, em jornal, periódico ou 
através de órgãos de radiodifusão de real circulação, expressão às expensas da parte vencida ou 
condenada. 

Parágrafo único. Aplica-se a disposição contida neste artigo em relação aos termos do ato 
judicial que tenha homologado a retratação do ofensor, sem prejuízo do disposto no § 2 .̂ letras 
a e è, do art. 26. 

Art. 76. Em qualquer hipótese de procedimento judicial instaurado por violação dos pre
ceitos desta Lei, a responsabilidade do pagamento das custas processuais e honorários de advo
gado será da empresa. 

Art. 77. Está Lei entrará em vigor'a 14 de março de 1967, revogada as disposições em 
contrário. ' ' 

Brasília, 9 de fevereiro de 1967. - 146? da Independência e 79- da República. - H. CAS-
TELLO BRANCO - Carlos Medeiros Silva. 
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ATO COMPLEMENTAR N« 37, DE 14 DE MARÇO DE 1967 

O Presidente da Rq)ública, no uso da atribuição que lhe confere o artigo 30 do Ato insti
tucional n. 2 (*), de 1%5, resolve baixar o seguinte Ato Complementar: 

ArL 1- Os mandatos eletívos municipais, em fase de conclusão, ficam prorrogados até 31 
de janeiro de 1969, devendo as respectivas eleições realizarem-se a 15 de novembro de 1968. 

Art. 2- A coincidência geral das eleições municipais, na forma prevista na Constituição a 
enti-ar em vigor, operar-se-á a 15 de novembro de 1972. 

Art. 32 As constituições estaduais deverão observar o calendário fixado neste ato. 
ArL 4- Nas eleições diretas poderá ser admitido o registro de candidatos em sublegendas, 

desde que requerida por um terço dos membros da respectiva Comissão Diretora competente 
para fazê-lo. 

ArL 5- Os Senadores e Deputados federais e estaduais são considerados membros natos 
das respectivas Comissões Diretoras regionais. 

ArL 6̂  As eleições nos municípios criados ou que venham a ser criados serão realizadas 
juntamente com as eleições gerais a 15 de novembro de 1968. 

ArL 72 Este Ato entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário. 

H. CASTELLO BRANCO, Presidente da República 
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LEI N. 5306, DE 5 DE JULHO DE 1967 

Fixa datas para a realização das convenções para a eleição do Diretórío 
Nacional e dos Diretóríos Regionais e Municipais dos Partidos Políticos e dá 
outras providêndas. 

ArL 1- As Convenções Municipais para eleição dos diretórios Municipais dos Partidos, 
organizados nos termos da Lei n. 4.740 (*), de 15 de julho de 1965 (Lei Orgânica dos Partidos 
Políticos), serão realizadas no primeiro domingo do ano. 

ArL ^ As Convenções Regionais e Nacional para eleição dos Diretórios Regionais e do 
Diretórío Nacional dos Partidos sa'ão realizados, respectivamente, no segundo domingo de ju
nho e no primeiro domingo de agosto. 

Art 3- Até a data em que se realizarem as Convenções Municipais referidas no arL 1̂  des-, 
ta lei, os Diretórios Municipais serão designados pelas atuais Comissões Diretoras Regionais. 

Parágrafo único. A Comissão Diretora Regional podo-á delegar ao Gabinete Executivo a 
atribuição referida neste artigo. 

Art 42 Vetado. 
ArL 5- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 6̂  Revogam-se as disposições em contrário. 

A. COSTA E SILVA, Presidente da RepúbUca 
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LEI COMPLEMENTAR N̂  2, DE 29 DE NOVEMBRO DE 1967 

Dispõe sobre a execução do disposto no artigo 15, § 2̂  da Constituição Fe
deral, relativamente à remuneração dos Vereadores. 

O Presidente da República, 

Faço saber que o Congresso Nacional decreta e èu sanciono a seguinte Lei Complemen
tar: 

Art. 1- As Câmaras Municipais das Capitais e as <Íos Municípios de população superior a 
200.000 (duzentos mil) habitantes poderão, mediante resolução, atribuir remuneração aos seus 
Vereadores, nos limites e critérios fixados nesta Lei! (1).' 

ArL 2- É vedado o pagamento de qualquer outra vantagem pecuniária em razão do manda
to de Vereador, inclusive ajuda de custo, representação ou gratificação. (1) 

Art. 3- A remuneração de Vereador, dividida em partes fixa e variável, não ultrapassará, 
no seu total, às seguintes proporções em relação aos subsídios dos Deputados à Assembleia Le
gislativa do respectivo Estado, excluída a retribuição relativa às sessões extraordinárias: 

I - nos Municípios com população de mais de 200.(X)0 (duzentos mil) até 300.(X)0 (trezen
tos mil) habitantes - 1/4 (um quarto); 

n - nos Municípios com a população de mais de 300.000 (trezentos mil) até 500.000 (qui
nhentos mil) habitantes - 1/3 (um terço); 

Dl - nos Municípios com a população de mais de 5(X).000 (quinhentos mil) até 1.000.000 
(um milhão) de habitantes - metade; 

IV - nos Municípios com população superior a 1 .(WO.OCX) (um milhão) de habitantes - 2/3 
(dois terços); e 

V - nas Capitais com população superior a 1.000.000 (um milhão) de habitantes - 2/3 
(dois terços), e nas Capitais - metade. (1) 

§ 1- A parte variável da remuneração não será inferior à fixa e corresponderá às sessões a 
que comparecer o Vereador, não podendo ser paga mais de uma ordinária por dia e até a 4 (qua
tro) extraordinárias por mês. (1) 

§ 2- Durante a legislatura, a remuneração poderá ser atuaUzada quando forem alterados os 
subsídios dos Deputados, obedecidos os limites fixados neste artigo (1) 

Art. Ar Para efeito do disposto no artigo anterior, os subsídios dos Deputados às Assem
bleias Legislativas dos Estados serão os fixados em resolução que respeite a proibição expressa 
no artigo 13, VI, da Constituição Federal. 

§ 1- As Câmaras Municipais, que se instalarem pela primeira vez, as que ainda não tive
rem fixado a remuneração de seus Vereadores, poderão determiná-la para a legislatura em curso, 
dentro dos limites e critérios fixados nesta Lei. 
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§ 2- Ficará prorrogada para a legislatura seguinte a vigência da remuneração que não foi 
alterada antes do término da anterior. 

Art. 5- A população do Município será aquela estimada pela Fundação Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística (IBGE), que fornecerá, por certidão, os dados às Câmaras interessa
das. 

Art. 62 A despesa com a remuneração dos Vereadores não poderá ultrapassar, anualmente, 
de 3% (três por cento) da arrecadação orçamentária do respectivo município, realizada no exer
cício imediatamente anterior. 

Parágrafo único. Se a fixação da remuneração nos limites previstos nesta Lei importar 
despesa superior à estabelecida, será ela reduzida quanto baste para não exceder a percentagem 
de que trata este artigo. 

ArL 7- Será considerado serviço público relevante o exercício gratuito do mandato de Ve
reador. 

Art 8- A presente Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação. . • 
Art. 9- Revogam-se as disposições em contrário. • , 
Brasília, 29 de novembro de 1967; 1462 da Independência e 79= da República. - A. COS

TA E SILVA - Luiz António da Gama e Silva . '. .. 

(1) Redação dada pela L.C. n= 23, de 19.12.1974 (D.O. de 19-12-1974) 
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LEI N2 5 J70, DE 5 DE DEZEMBRO DE 1967 

Fixa data para a realização das Convenções para deíção do Diretório Na
cional e dos Diretórios Regionais e Municipais, e dá outras providências. 

O Presidente da República, 
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei: 
Art. \- As Convenções Municipais para eleição dos Diretórios Municipais dos Partidos, 

que serão organizados nos termos da Lei n̂  4.740, de 15 de julho de 1965 (Lei Orgânica dos 
Partidos PoMcos), serão realizadas no primeiro domingo de julho de 1969, realizando-se no 
quarto domingo de julho e no quarto domingo de setembro de 1969, respectivamente as Con
venções Regionais e Nacional para eleição dos Diretórios Regionais e do Diretório Nacional dos 
Partidos. 

ArL "ir Até a eleição dos Diretórios Municipais, nos termos e prazos estabelecidos nesta 
Lei, os Diretórios Municipais serão organizados, independentemente de filiação partidária, pelos 
Diretórios Regionais dos Partidos, nos municípios em que os mesmos não hajam sido constituí
dos ou tenham sido destituídos ou dissolvidos, e exercerão competência plena para a escolha e 
registro de candidatos a funções eletivas municipais. 

Parágrafo único. A competência dos Diretórios Regionais para organizar Diretórios Muni
cipais poderá ser delegada às respectivas Comissões Executivas. 

Art 32 Os membros dos Diretórios Nacional e Regionais e das Respectivas Comissões 
Executivas poderão em suas faltas e impedimentos, indicar os respectivos substitutos que exer
cerão a função na sua plenitude. 

Art 42 As atuais Comissões Diretoras Regionais, Comissão Diretora Nacional, Gabinetes 
Executivos Regionais e Gabinete Executivo Nacional passam a denominar-se respectivamente, 
Diretórios Regionais, Diretório Nacional, Comissões Executivas Regionais e Comissão Executi
va Nacional. 

Art. 5- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art 6̂  Revogam-se as disposições em contrário. 
Brasília, 5 de dezembro de 1967; 146̂  da Independência e 79^ da República. - A. COSTA 

E SILVA - Luiz António da Gama e Silva 
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LEI N2 5.453, DE 14 DE JUNHO DE 1968 

Institui o sistema de sublegendas e dá outras providêndas. 

O Presidente da República, 
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono á seguinte lei: 
ArL l- Os Partidos Políticos poderão instituir, iia forma prevista nesta lei, até três suble

gendas nas eleições para Governador e Prefeito. 
Parágrafo único. Consideram-se sublegendas listas autónomas de candidatos concorrendo 

à mesma eleição dentro da organização partidária registrada na forma da lei. 
Art 2- A instituição de sublegendas será concedida pela respectiva convenção partidária 

estadual ou municipal, dentro de 180 (cento e oitenta) dias anteriores à data fixada para as elei
ções. 

Parágrafo único. Cada sublegenda será qualificada pela denominação de Partido, seguida 
dos números 1 a 3, na ordem decrescente dos votos com que foram instituídas na convenção, ha
vendo sorteio em caso de empate. 

Art. 3- As convenções a que se refere o artigo anterior serão realizadas sob a presidência 
respectivamente de juiz do Tribunal Regional Eleitoral, do Juiz Eleitoral da Zona ou de repre
sentante indicado pela Justiça Eleitoral. 

Parágrafo único. Nessa reunião serão indicados candidatos a Governador e Prefeito, obe
decidas as seguintes normas: 

a) presença de mais da metade dos convencionais; 
b) número mínimo de 10% dos convencionais para aquelas indicações; 

. c) votação secreta e uninominal. 
Art 4° Submetidos os nomes indicados ao escrutínio secreto, serão considerados candida

tos do Partido em sublegendas os 3 (três) mais votados, desde que haja obtido, cada qu"' deles, 
o mínimo de 20% (vinte por cento) dos votos dos convencionais. 

§ 1- Escolhidos os 3 (três) candidatos mais votados, os subscritores da indicação de cada 
qual deles (art. 3^ § l̂ , item b) serão considerados instituidores da sublegenda para todos os 
efeitos da lei. 

§ 2- Para efeito da escolha dos candidatos, à eleição proporcional serão atribuídos, a cada 
sublegenda que se organizar, o número de lugares que guarda a mesma proporção verificada na 
votação obtida por cada uma delas (art. 7-). 

§ 3- Todas as deliberações das convenções partidárias, para escolha de candidatos e insti
tuição de sublegendas, deverão constar de ata circunstanciada para os fins de direito. 

Art 5- A convenção para a escolha dos candidatos será realizada no máximo, até 60 (ses
senta) dias antes do término do prazo para o seu registro perante a Justiça Eleitoral. 

167 



§ 1- As convenções serão constituídas na forma prevista na Lei Orgânica dos Partidos Po
líticos (Lei rê 4.740, de 15 de julho de 1965). 

§ 2- No caso dos artigos 18 e 19, o prazo será o de até 30 dias antes do pleito. 
Art. 6̂  Quando da eleição dos delegados à Convenção Nacional ou Regional verificar-se 

existência de 20% (vinte por cento) no mínimo, de opiniões divergentes no órgão incumbido da 
escolha, distribuir-se-á o número de delegados por critério proporcional, sempre que numerica
mente possível, entre as diversas correntes. 

Parágrafo único. O princípio da proporcionalidade estabelecido neste artigo será observa
do na eleição para a composição dos Diretórios Municipais, Regionais e Nacional e das chapas 
às eleições proporcionais. 

Art. 72 Nas eleições para a Câmara dos Deputados, Assembleias Legislativas e Câmaras 
Municipais, cada Partido poderá registrar tantos candidatos quantos os lugares a preencher, mais 
100%. 

§ 1- Havendo sublegendas nos termos do art. 1-, cada uma concorrerá pela legenda do 
Partido, nas eleições para Câmara Federal, Assembleia Legislativa e Câmara de Vereadores, 
com um número de candidatos proporcional aos votos recebidos na Convenção e o acréscimo 
previsto neste artigo será distribuído entre elas, ainda proporcionalmente, cabendo a sobra, se 
houver à sublegenda n- 1. 

§ 2̂  É Ucito a qualquer das sublegendas não concorrer com o total dos candidatos a que 
têm direito, nos termos do parágrafo anterior, podendo reduzir o número de seus candidatos, 
conforme fôr de sua conveniência. 

Art. 8- O registro de candidatos do Partido incluindo as sublegendas se houver, será re
querido pelo Presidente do Diretório Estadual ou Municipal, na forma da lei e das Listruções da 
Justiça Eleitoral. 

§ 1- Sob pena de perda do cargo, o Presidente do Diretório é obrigado a fornecer aos insti
tuidores de sublegendas ou a seu representante cópia autêntica da ata a que se refere o parágrafo 
terceiro do art. 4 .̂ Em caso de recusa do Presidente, apresentado o requerimento do registro, 
com essa alegação, a autoridade eleitoral competente requisitará cópia da ata da convenção para 
instruir o processo. 

§ 2- Na hipótese do parágrafo anterior, o prazo para registro de candidatos ficará dilatado 
de dez (10) dias. 

Art. 92 No pedido de registro de candidatos serão indicados até seis (6) Delegados Espe
ciais em número igual para cada sublegenda. 

§ 1- As sublegendas serão representadas perante a Justiça Eleitoral, até o trânsito em jul
gamento da decisão que diplomou os eleitos, por delegados especiais escolhidos em reunião dos 
respectivos instituidores. 

§ 2- Os instituidores das sublegendas, em reunião convocada pelo primeiro signatário, po
derão a qualquer tempo, pela maioria dos seus membros, substituir os representantes de que tra
ta este artigo. 

Art. 10. As sublegendas serão assegurados os mesmos direitos que a lei concede aos Par
tidos Políticos no que se refere ao processo eleitoral, especialmente quanto a propaganda políti
ca através do rádio e da televisão, fiscalização das mesas receptoras, juntas furadoras e demais 
atos da Justiça Eleitoral. 

§ l- Os horários de propaganda política serão distribuídos, igualmente entre as sublegen
das, cabendo aos Delegados Especiais de cada uma organizar a participação idêntica de todos os 
candidatos. 
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§ 22 o Fundo Partidário será distribuído dentre as sublegendas que concorrerem a eleição. 
§ 3- Além dos Delegados-Especiais referidos no § 1̂  do artigo anterior, cada sublegenda, 

por indicação dos seus instituidores ou de candidatos poderá credenciar para todos os atos do 
processo eleitoral. 

Art. 11. Os convencionais instituidores de cada sublegenda escolherão, dentre eles, três 
representantes que se substituirão em ordem numérica, nos seus impedimentos ou em caso de 
ausência. 

Art 12. Nas eleições em que houver sublegendas, somar-se-ão os votos dos candidatos do 
mesmo Partido. 

§ 1- Se o partido vencedor tiver adotado sublegenda, considerar-se-á eleito o mais votado 
dentre os seus candidatos. 

§ 2- Havendo empate na votação entre candidatos do mesmo Partido, será considerado 
eleito o mais idoso. 

§ 3- Se o empate ocoiter entre a soma dos votos das sublegendas de Partidos diferentes 
será considerado eleito o do Partido que elegeu maior número de representantes para o órgão le
gislativo correspondente e, persistindo, o candidato mais idoso. 

Art. 13. Quando na eleição para o Senado existirem, na circunscrição, duas ou três vagas a 
preencher, as convenções partidárias decidirão pelo voto secreto uninominal, eni um único es
crutínio. 

§ 1- Os candidatos'escolhidos serão os dois ou três mais votados, desde que obtenham, 
cada qual deles mais de vinte por cento (20%) dos votos. 

§ 2- Na hipótese de não ser atendido o mínimo previsto no parágrafo anterior, haverá um 
segundo escrutínio para preenchimento da vaga ou vagas existentes. 

Art. 14, A filiação partidária reguia-se no que fôr aplicável, pelo parágrafo único do art. 
88 do Código Eleitoral (Lei n̂  4.737, de 15-7-65), observando o seguinte: 

I - nas eleições federais e estaduais, o candidato deverá ser filiado ao partido na circuns
crição em que concorrer, pelo prazo de 18 (dezoito) meses antes da data das eleições; 

II - nas eleições municipais, pelo prazo de 1 (um) ano anterior à data do pleito. 
§ \° Nas eleições a serem realizadas em novembro de 1968 o prazo estabelecido no inciso 

II será de 60 (sessenta) dias e de 120 (cento e vinte) para a de 15 de novembro de 1969. 
§ 2- Para os candidatos com a idade de 21 anos os prazos dos itens I e II serão reduzidos 

pela metade. 
§ 3- Na hipótese de formação de outras agremiações partidárias, os prazos a que se refere 

este artigo serão contados da data de 30 (trinta) dias após o seu registro pela Justiça Eleitoral. 
Art 15. Os livros de filiação partidária, abertos e rubricados pelos Tribunais Superior 

Eleitoral, Regionais Eleitorais ou Juízes Eleitorais, não estão sujeitos a padronização e serão en
cerrados, em cartório, até a véspera da convenção para escolha do candidato. 

§ 1- A modificação do processo de registro de filiação partidária prevista neste artigo será 
regulada mediante instruções do Superior Tribunal Eleitoral, respeitadas as filiações já registra
das. 

§ 22 O eleitor, ao manifestar a sua filiação, lançará no livro o número do seu título eleito
ral, a seção respectiva e a data em que está se inscrevendo. 

Art. 16. Não será permitida a celebração de acordo entre candidatos de Partidos diferentes 
ou candidato de Partido e outro Partido para fins eleitorais. 

§ \- Comprovada devidamente a existência de acordo a que se refere este artigo, o Diretó-
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rio Nacional mediante representação do Diretório Estadual ou Municipal, promoverá, ouvidas as 
partes, o cancelamento do registro do candidato faltoso. 

§ 22 O candidato que simular a existência de acordo com o propósito de prejudicar candi
dato de outro partido, ficará sujeito as penas de cancelamento do registro de sua candidatura, 
imposto pela Justiça Eleitoral. 

§ 3- A denúncia de celebração de acordo, motivada por emulação, erro grosseiro ou com 
objetivos de tumultuar o processo eleitoral, sujeitará o denunciante a pena de 2 a 6 anos de de
tenção e multa de NCr$ 10.000,00 (dez mil cruzeiros novos). 

ArL 17.0 Tribunal Superior Eleitoral, dentro de quinze (15) dias £çós a promulgação des
ta lei, fixará o calendário para as eleições municipais a serem realizadas em 1968 e 1969. 

§ 1- Para os efeitos de execução do disposto neste artigo, o prazo para registro dos candi
datos a que se refere o art 93 do Código Eleitoral, terminará, improrrogàvelmente, às 18 horas 
de 15 de outubro do corrente ano. 

§ 22 As eleições para o preenchimento de vagas, acaso verificadas no Executivo Munici
pal, em virtude de morte, renúncia ou em consequecia de sentença judicial, serão realizadas em 
data fixada no calendário previsto neste artigo. 

§32 Vetado. 
Art. 18. Para as eleições municipais a se realizarem em novembro de 1968 os Diretórios 

Municipais substituirão as convenções nas atribuições a estas conferidas na presente lei. 
Art. 19. Nos Municípios em que não tenham sido constituído Diretório Municipal, a atri

buição da criação de sublegendas e indicação de candidatos será deferida à Comissão Executiva 
Regional. 

Art 20. Passa a vigorar com a seguinte redação o § 1- do art. 41 da Lei n̂  4.740, de 15 de 
julho de 1965 (Lei Orgânica dos Partidos PoUticos) 

"Art 41 
§ l- O número dos delegados a que se refere o item n, será de três e mais um 

por cada quinhentos mil eleitores inscritos na circunscrição, não podendo nenhuma 
Seção Regional ter menos de quatro delegados, respeitada a proporcionalidade das 
correntes neles representadas." 

Art. 21. O Tribunal Superior Eleitoral expedirá as necessárias instruções para fiel execu
ção desta lei. 

Art. 22. A presente lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposiçõ
es em contrário. 

Brasília, 14 de junho de 1968; 147̂  da Independência e 80̂  da República. - A. COSTA E 
SILVA - Luiz António da Gama e Silva 
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ATO INSTITUCIONAL N̂  5, DE 13 DE DEZEMBRO DE 1968 

O Presidente da República Federativa do Brasil, ouvido o Conselho de Segurança Nacio
nal, e 

Considerando que a Revolução brasileira de 31 de março de 1964 teve, conforme de
corre dos Atos com os quais se institucionalizou, fundamentos e propósitos que visavam a 
dar ao país um regime que, atendendo às exigências de um sistema jurídico político, assegu
rasse autêntica ordem democrática, baseada na liberdade, no respeito à dignidade da pessoa 
humana, no combate à subversão e às ideologias contrárias às tradições de nosso povo, na 
luta contra à corrupção buscando, deste modo, "os meios indispensáveis à obra de rescontru-
ção económica, financeira, política e moral do Brasil, de maneira a poder enfretar, de modo 
direito e imediato, os graves e urgentes problemas de que depende a restauração da ordem 
interna e do prestígio internacional da nossa pátria" (Preâmbulo do Ato Institucional n̂  1, de 
9 de abril de 1964); 

Considerando que o Governo da República, responsável pela execução daqueles obje-
tivos e pela ordem e segurança internas, não só não pode permitir que pessoas ou grupos 
anti-revolucionários contra ela trabalhem, tramem ou ajam, sob pena de estar faltando a 
compromissos que assumiu com o povo brasileiro bem como porque o poder Revolucioná
rio, ao editar o Ato Institucional n- 2, afirmou categoricamente, que "não se disse que a Reso
lução foi, mas que é e continuará" e, portanto, o processo revolucionário em desenvolvimento 
não pode ser detido; 

Considerando que esse mesmo Poder Revolucionário, exercido pelo Presidente da Repú
blica, ao convocar o Congresso Nacional para discutir, votar e promulgar a nova Constituição, 
estabeleceu que esta, além de representar "a institucionalização dos ideais e princípios da Revo
lução", deveria "assegurar a contabilidade da obra revolucionária" (Ato Institucional n̂  4, de 7 
de dezembro de 1966); 

Considerando, no entanto, que atos nitidamente subversivos, oriundos dos mais distintos 
setores políticos e culturais, comprovam que os instrumentos jurídicos, que a Revolução vitorio
sa outorgou à Nação para sua defesa, desenvolvimento e bem-estar de seu povo, estão servindo 
de meios para combatê-la e destruí-la; 

Considerando que, assim, se toma imperiosa a adoção de medidas que impeçam sejam 
frustrados os ideais superiores da Revolução, preservando a ordem, a segurança, a tranquilidade, 
o desenvolvimento económico e cultural e a harmonia poh'tica e social do País comprometidos 
por processos subversivos e de guerra revolucionária; 

Considerando que todos esses fatos pertubadores da ordem são contrários aos ideais e à 
consolidação do Movimento de março de 1964, obrigando os que por ele se responsabilizaram e 
juraram defendê-lo, a adotarem as providências necessárias, que evitem sua destruição, 

Resolve editar o seguinte 
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ATO INSTITUCIONAL 

ArL 1- São mantidas a Constituição de 24 de janeiro de 1967 e as Constituições estaduais, 
com as modificações constante deste Ato Institucional. 

ArL 2- O Presidente da República poderá decretar o recesso do Congresso Nacional das 
Assembleias Legislativas e das Câmaras de Vereadores, por Ato Complementar, em estado de 
sítio ou fora dele, só voltando os mesmos a funcionar quando convocados pelo Presidente da 
República. 

§ 1- Decretado o recesso parlamentar, o Poder Executivo correspondente fica autorizado a 
legislar em todas as matérias e exercer as atribuições previstas nas Constituições ou na Lei Or
gânica dos Municípios. 

§ 2- Durante o penodo de recesso, os Senadores, os Deputados federais, estaduais e os 
Vereadores só perceberão a parte fixa de seus subsídios. 

§ 3- Em caso de recesso da Câmara Municipal, a fiscalização finaceira e orçamentária dos 
Municípios que não possuam Tribunal de Contas, será exercida pelo do respectivo Estado, es
tendendo sua ação às funções de auditoria, julgamento das contas dos administradores e demais 
responsáveis por bens e valores públicos. 

Art. 3- O Presidente da República, no interesse nacional, poderá decretar a intervenção 
nos Estados e Municípios, sem limitações previstas na Constituição. 

Parágrafo único. Os Interventores nos Estados e Municípios serão nomeados pelo Presi
dente da República e exercerão todas as funçõs e atribuições que caibam, respectivamente, aos 
Governadores ou Prefeitos, e gozarão das prerrogativas, vencimento e vantagens fixados em lei. 

ArL 4- No interesse de preservar a Revolução, o Presidente da República, ouvido o Con
selho de Segurança Nacional, e sem as limitações previstas na Constituição, poderá suspender 
os direitos políticos de quaisquer cidadãos pelo prazo de 10 anos e cassar mandatos eletivos fe
derais, estaduais e municipais. 

Parágrafo único. Aos membros dos Legislativos federal, estaduais e municipais, que tive
rem seus mandatos cassados, não serão dados substitutos, determinando-se quorum parlamentar 
em função dos lugares efetivamente preenchidos. 

ArL 5- A suspensão dos direitos políticos, com base neste Ato, importa, simultaneamente, 
em: 

I - cessação de privelégio do foro por prerrogativa de função; 
II - suspensão do direito de votar e de ser votado nas eleições sindicais; 
III - proibição de atividades ou manifestação sobre assunto de natureza política; 
IV - aplicação, quando necessárias, das seguintes medidas de segurança: 
a) liberdade vigiada; 
b) proibição de fi^equentar determinados lugares; 
c) domicílio determinado. 
§1-0 ato que decretar a suspensão dos direitos políticos poderá fixar restrições ou proibi

ções relativamente ao exercício de quaisquer outros direitos públicos ou privados. 
§ 2- As medidas de segurança de que tratar o item IV deste artigo serãp,apl içadas pelo Mi

nistro de Estado e da Justiça, defesa a apreciação de seu ato pelo poder Judiciário. 
ArL 62 Ficam suspensas as garantias constitucionais ou legais de: vitaliciedade, inamovi

bilidade e estabilidade, bem como a de exercício em funções por prazo certo. 
§ 12 O Presidente da Repúbhca poderá, mediante decreto, demitir, remover, £çosentar ou 

pôr em disponibilidade quaisquer titulares das garantias referidas neste artigo, assim como em-
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pregado de autarquias, empresas públicas ou sociedades de economia mista, e demitir, transferir 
para a reserva ou reformar militares ou membros das polícias militares, assegurados, quando for 
o caso, os vencimentos e vantagens proporcionais ao tempo de serviço. 

§ 22 O disposto neste artigo e seu § 1- aplica-se, também, nos Estados, Municípios, Distri
to Federal e Territórios. 

Art. 72 01'residente da Rq)ública, em qualquer dos casos previstos na Constituição, poderá 
decretar o estado de sítio e prorrogá-lo fixando o respectivo prazo. 

Art. 8̂  O Presidente da República poderá, após investigação, decretar o confisco de bens 
de todos quantos tenham enriquecidos, ilicitamente, no exercício de cargo ou função pública, in
clusive de autarquias, empresas públicas c sociedades de economia mista, sem prejuízo das san
ções penais cabíveis. 

Parágrafo único. Provada a legitimidade da aquisição dos bens, far-se-á sua restituição. 
Art. 9- O Presidente da República poderá baixar Atos Complementares para a execução 

deste Ato Institucional, bem como adotar, se necessário à defesa da Revolução, as medidas pre
vistas nas alíneas d e e do § 2^ do art. 152 da Constituição. 

ArL 10. Fica suspensa a garantia de habeas corpus, nos casos de crimes poU t̂icos, contra a 
segurança nacional, a ordem económica e social e a economia popular. 

Art. 11. Excluem-se de qualquer apreciação judicial todos os atos praticados de acordo 
com este Ato Institucional Complementares, bem como os respectivos efeitos. 

Art. 12 0 presente Ato Institucional entra em vigor nesta data, revogadas as disposições 
em contrário. 

Brasília, 13 de dezembro de 1968; 147^ da Independência e SÔ  da República. - A COSTA 
E SILVA - Luís António da Gama e Silva - Augusto Hamann Rademaker Grunewald - Aurélio 
de Lyra Tavares - José de Magalhães Pinto - António Delfim Netto - Mário David Andreazza -
Ivo Arzua Pereira - Tarso Dutra - Jarbas G. Passarinho- Márcio de SOUZA e Mello - Leonel 
Miranda - José Costa Calvacanti - Edmundo de Macedo Soares - Hélio Beltrão - Afonso A. 
Lima - Carlos F. Simas. 
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DECRETO-LEIN2 441, DE 29 DE JANEIRO DE 1969 

Altera e revoga dispositívos da Lei número 4.737, de 15 de julho de 1%5, 
modificada pela Lei n- 4.961, de 4 de maio de 1966. 

O Presidente da República no uso da atribuição que lhe confere o § 1- do artigo '2r do Ato 
Institucional número 5, de 13 de dezembro de 1968, decreta: • ' 

Art. l- O item n do artigo 16 da Lei n̂  4.737, de 15 dé julho de 1965 passa a vigorar com 
a seguinte redação: • • 

"n - Por nomeação do Presidente da República, de dois dentre seis cidadãos 
de notável saber jurídico e reputação ilibada, indicados pelo Supremo Tribunal 
Federal em listas tríplices, destas não podendo constar nome de magistrado apo
sentado ou de membro do Ministério Público." 

ArL 2- Ficam revogados o § 1̂  do artigo 16 da Lei n̂  4.737, de 15 de julho de 1965, com 
a redação dada pelo art 5- da Lei n- 4.961, de 4 de maio de 1966, assim como o § 2̂  do artigo 
16,eos §§ 62 e 72 do artigo 25 todos da Lei n2 4.737, de 15 de julho de 1965. 

Art. 32 Os §§ 32 e 4? do art 16 e os §§ 8= e 9̂  do artigo 25, da Lei número 4.737, de 15 de 
julho de 1965, passam a constituir respectivamente, os §§ 1- e 2- do artigo 16, e 6̂  e 7̂  do artigo 
25, da mesma Lei. 

Art. 4- Este Decreto-lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposi
ções em contrário. 

Brasília, 29 de janeiro de 1969; 148^ da Independência e 8I2 da República. - A. COSTA E 
SILVA - Luís António da Gama e Silva. 
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ATO INSTITUCIONAL N̂  7, DE 26 DE FEVEREIRO DE 1969 

O Presidente da República, 
Considerando que se impõe, no interesse dos Estados e Municípios e em defesa dos prin

cípios da Revoliição de 31 de março de 1964, a edição de normas que disciplinem o funciona
mento das Assembleias Legislativas e Câmaras Municipais e a remuneração dos respectivos 
membros; 

Considerando que constitui privilégio inaceitável contar-se para fins de aposentadoria, o 
período de exercício do mandato legislativo por tempo superior ao do próprio mandato; 

Considerando que, no interesse de preservar e consolidar a Revolução, é desaconselhável 
a realização de eleições parciais, para cargos executivos ou legislativos da União, dos Estados, 
dos Territórios e dos Municípios. 

Resolve editar o seguinte Ato Institucional: 
Art. l- Os Deputados estaduais não poderão perceber subsídios superiores a dois terços, 

quer em relação ao valor da parte fixa, como ao da parte variável, dos que são atribuídos aos De
putados federais, nem ajuda de custo excedente a esse limite. 

Parágrafo único. Não será devida ajuda de custo quando houver convocação extraordiná
ria de Assembleia, no intervalo das sessões legislativas, ou prorrogação destas. 

Art 2- Durante o mês, não poderá exceder de 8(oito) o número de sessões extraordinárias 
remuneradas das Assembleias Legislativas. 

Art. 3- Além dos subsídios e da ajuda de custo a que se referem os artigos anteriores, ne
nhum outro pagamento poderá ser feito, a qualquer título ou sob qualquer pretexto, a Deputado 
estadual, pelo exercício do mandato ou em razão dele. 

Art. 4- O § 22 do art. 16 da Constituição de 24 de janeiro de 1967 passa a vigorar com a 
seguinte redação: 

"Art. 16. 

§ 2- Somente serão remuneradas os Vereadores das Capitais e dos Municípios 
de população superior a 300.000 (trezentos mil) habitantes, dentro dos limites e cri
térios fixados em lei complementar." 

Art. 52 É vedado às Câmaras Municipais realizar durante o mês mais de 3 (três) sessões 
extraordinárias remuneradas. 

Art. 6̂  Nenhum funcionário público da União, Estados, Distrito Federal, Territórios e Mu
nicípios, assim como das respectivas autarquias, poderá contar, para qualquer efeito, o penodo 
correspondente ao exercício de mandato eletivo por tempo excedente à efetiva duração deste. 

Art. 7- Ficam suspensas quaisquer eleições parciais para cargos executivos ou legislativos 
da União, dos Estados, dos Territórios e dos Municípios. 
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% l- Nos Municípios em que se vagarem os cargos de Prefeito e Vice-Prefeito, em virtude 
de renúncia, morte, perda ou extinção do mandato dos respectivos titulares, será decretada, pelo 
Presidente da República, a intervenção federal. 

Art. 2- Se a vacância do cargo de Prefeito municipal coincidir com o término do mandato 
dos membros da Câmara Municipal, o Interventor exercerá, também, as atribuições que a este 
confere a Lei Orgânica dos Municípios. 

Art 8- Caberá ao Presidente da República, quando julgar oportuno, suspender a vigência 
do disposto no artigo anterior, providenciando a Justiça Eleitoral a fixação das datas para as no
vas eleições. 

Art. 9- Excluem-se de qualquer apreciação judicial todos os atos praticados de acordo com 
este Ato Institucional e seus Atos Complementares, bem como os respectivos efeitos. 

Art. 10. O Presidente da República poderá baixar Atos Complementares para a execução 
deste Ato Institucional. 

Art. 11.0 presente Ato Institucional entrará em vigor nesta data, revogadas as disposições 
em contrário. 

Brasília, 26 de fevereiro de 1969; 148^ da Independência e 81^ da República. - A COSTA 
E SILVA - Luís António da Gama e Silva - Augusto Hamarm Redemaker Griinewald - Aurélio de 
Lyra Tavares - José de Magalhães Pinto - António Delfim Netto - Mário David Andreazia - Ivo 
Arzua Pereira - Tarso Dutra - Jarbas G. Passarinho - Márcio de Souza e Mello - Leonel Miranda 
- António Dias Leite Júnior - José Fernandes de Uma - Hélio Beltrão - José Costa Cavalcanti -
Carlos F. de Simas. 
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ATO COMPLEMENTAR N̂  54, DE 20 DE MAIO DE 1969 

O Presidente da República, no uso da atribuição que lhe confere o artigo 9̂  do Ato Institu
cional n^ 5 (*), de 13 de dezembro de 1968, resolve baixar o seguinte. Ato Corrçlementar 

ArL 1- As Convenções Municipais, Regionais e Nacional para a eleição, respectivamente, 
dos Diretórios Municipais, Regionais e Nacional dos partidos políticos, a se realizarem no cor
rente ano, obedecerão ao disposto neste Ato e, no em que não o contrariarem, às normas da Lei 
n- 4.740 (*), de 15 de julho de 1965, e respectivas alterações. 

Art. 22 Os Diretórios Municipais serão eleitos em Convenção partidária pública, que se 
realizará, em todo o território nacional, no dia 10 de agosto de 1969. ' "' 

§ 1- Nas eleições a que se refere este artigo, só poderão votar e ser votados, em cada mu
nicípio, os eleitores neste inscritos e filiados ao respectivo partido poh'tico. 

§ 2- Cada grupo de, pelo menos, 10 (dez) eleitores filiados poderá requerer, por escrito, ao 
Diretório Municipal em exercício, até 21 de julho de 1969, o registro de chapa completa de can
didatos ao Diretório Municipal. 

§ 32 O Juiz Eleitoral designará um representante para acompanhar, como observador, os 
trabalhos da Convenção, obedecendo-se, no mais, ao disposto no § 2- do artigo 35, com a reda-
ção que lhe foi dada pelo artigo 6^ do ato complementar n^ 29 (*), de 26 de dezembro de 1966, e 
no § 32 do artigo 39, ambos da Lei n^ 4.740, de 15 de julho de 1965. 

§ 42 O Diretório Municipal eleito considerar-se-á empossado, automaticamente, após a 
proclamação dos resultados da Convenção. 

Art. 3- Na mesma data a que se refere o artigo anterior, os convencionais escolherão os 
Delegados e respectivos suplentes, em igual número, à Convenção Regional, os quais deverãoi 
satisfazer os requisitos do § 1̂  do artigo 2- e ser registrados, em cada chapa, na forma e no prazo 
previstos para o registro de candidatos ao Diretório Municipal. 

§ \- Cada município terá direito a 1 (um) Delegado para cada 2.500 (dois mil e quinhen
tos) votos de legenda partidária obtidos na última eleição à Assembléa Legislativa do respectivo 
Estado, até o limite de 30 (trinta) Delegados. 

§ 22 É assegurados aos municípios onde o partido tiver Diretório organizado o direito a, 
no mínimo, 1 (um) Delegado. 

§ 3- Se na eleição a que se refere este artigo, não se completar o número de Delegados 
previsto nos parágrafos anteriores, caberá ao Diretório Municipal eleito indicar os demais, com 
os respectivos suplentes, satisfeitas as exigências legais. 

Art. 4- Os Diretórios Regionais serão eleitos em Convenção partidária pública, que se rea
lizará nas Capitais dos Estados e Territórios, e no Distrito Federal, no dia 14 de setembro de 
1969. 

Art. 5- Constituem a Convenção Regional: , 
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I - Os membros do Diretório Regional; 
II - Os Delegados eleitos pela Convenção Municipal ou designados nos termos do § 3- do 

artigo anterior. 
Art. 6̂  O registro de candidatos ao Diretório Regional será requerido, por escrito, à Co

missão Executiva do Diretório Regional, por um gmpo mínimo de 20 (vinte) convencionais, 
para cada chapa, até o dia 25 de agosto de 1969. 

Parágrafo único. O Diretório Regional eleito considCTar-se-á empossado, automaticamen
te, após a proclamação dos resultados da Convenção. 

Art. 7- Na mesma data a que se refere o artigo 4 ,̂ os convencionais escolherão os Delega
dos e respectivos Suplentes, em igual número, à Convenção Nacional, observado, quanto ao re
gistro dos candidatos, o prescrito no artigo 6̂  deste Ato. 

§ 12 O número de Delegados de cada Estado será o correspondente ao dobro da repre
sentação em exercício no Congresso Nacional. 

§ 22 É assegurado aos Estados, Territórios e Distrito Federal, onde o partido tiver Diretó
rio organizado, o direito a, no mínimo, 2 (dois) Delegados, 

§ 3- Se, na eleição de que se trata este artigo, não se completar o número de Delegados 
previsto, caberá ao Diretório Regional eleito indicar os demais, com os respectivos suplentes, 
atendidos os requisitos da lei. 

Art. 8- O Diretório Nacional será eleito em Convenção partidária pública, na Capital da 
União, no dia 12 de outubro de 1969. 

Art 9- Constituem a Convenção Nacional: 
I - os membros do Diretório Nacional; 
II - os Delegados dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios; 
in - os representantes do partido no Congresso Nacional. 
Art. 10. O registro de candidatos ao Diretório Nacional será requerido, por escrito, à Co

missão Executiva dò Diretório Nacional, por um grupo mínimo de trinta convencionais, para 
cada chapa, até o dia 22 de setembro de 1969. 

Art. 11.0 Diretório Nacional eleito considerar-se-á empossado, automaticamente, após a 
proclamação dos resultados da Convenção. 

Art. 12. Só poderão votar e ser votados nas Convenções partidárias de que trata este Ato 
os eleitores inscritos nos partidos poUticos até o dia 10 de julho de 1969. 

§ 1- A inscrição de novos membros dos partidos, para os efeitos deste Ato, será feita em 
livro próprio, com as folhas numeradas e rubricadas pelo Juiz Eleitoral, devendo conter a assina
tura do interessado, sua residência número do título eleitoral, zona de inscrição e município. 

§ 2- No dia imediato ao previsto neste artigo, o Presidente da Comissão Executiva do Di
retório Municipal respectivo apresentará, ao Juiz Eleitoral, o livro de inscrição, para lavratura do 
termo de encerramento. 

§ 3- Os livros de inscrição partidária não estão sujeitos a padronização e poderão ser ru
bricados pelos Juízes Eleitorais a partir da vigência do presente Ato. 

ArL 13. Nas eleições previstas neste Ato, o Ministério Público ou qualquer eleitor, no par
tido a que fôr filiado, poderá impugnar, perante o Diretório competente, o registro de candida
tos. 

§ 12 O prazo para a impugnação será de 48 (quarenta e oito) horas, após a data de encerra
mento do registro de candidatos, tendo estes igual prazo para contestar a impugnação, imediata
mente após o decurso daquele. 
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§ 2- Recebida a contestação, se houver, a Comissão Executiva do respectivo Diretório de
cidirá, nos 3 (três) dias subsequentes. . ^ -

Art. 14. Caberá recurso: 
I-para o Juiz Eleitoral: * ' ' 
a) do indeferimento do registro de candidato ao Diretório Municipal ou a delegado à Con

venção Regional; 
b) da decisão sobre impugnação de candidato às funções indicadas na letra anterior; 
II - para o tribunal Regional Eleitoral: 
a) do ato denegatório de registro de candidato ao Diretório Regional ou a delegado à Con

venção Nacional; 
b) da decisão sobre impugnação de candidato às funções apontadas na letra "a" deste item; 
in - para o Tribunal Superior Eleitoral: 
a) do ato que negar registro a candidato ao Diretório Nacional; . • . ^ 
b) da decisão sobre impugnação de candidato ao Diretório Nacional. - ^ 
§ 1 - 0 recurso será apresentado diretamente ao órgão competente da Justiça Eleitoral, de

vidamente instruído e fundamentado, no prazo de 3 (três) dias, contados da decisão ou ato. 
§ 2 - 0 Juiz Eleitoral, os Tribunais Regionais e o Tribunal Superior Eleitoral; conforme o 

caso terão, para o julgamento dos recursos de que trata este artigo, o prazo de 5 (cinco) dias. 
§ 3- As decisões da Justiça Eleitoral nos recursos previstos neste artigo são irrecorríveis. • 
Art. 15. Os candidatos aos Diretórios Municipais, Regionais e Nacional, cujo registro seja 

denegado, poderão ser substituídos no prazo de: ' ' 
I - cinco dias, contados do ato do Diretório que o indeferiu, se não houver recurso para a 

Justiça Eleitoral; 
II - três dias, contados da decisão do Juiz ou Tribunal Eleitoral, conforme o caso, no re

curso contra o ato denegatório do registro. 
Art. 16. Os Diretórios a serem eleitos pelas Convenções Municipais, Regionais e Nacional 

de acordo com este Ato se constituirão: 
I - O Diretório Municipal de 6 (seis) a 20 (vinte) membros; 
n - Os Diretórios Regionais de 20 (vinte) a 30 (trinta) membros; e 
III - O Diretório Nacional de 31 (trinta e um) a 49 (quarenta e nove) membros. 
§ 12 Os líderes dos partidos políticos nas Câmaras Municipais, nas Assembleias Legislati

vas, na Câmara dos Deputados e no Senado Federal, integrarão, como membros natos, com voz 
e voto nas suas deliberações, respectivamente, os Diretórios Municipais, os Diretórios Regio
nais e o Diretório Nacional. 

§ 2- No Diretório Nacional haverá, pelo menos, um membro eleito de cada seção partidá
ria regional. 

§ 3- Na constituição dos seus Diretórios, os partidos políticos deverão procurar, quanto 
possível, a participação das categorias profissionais. 

§ 4^ Os atuais Diretórios Municipais, Regionais e Nacional fixarão, dentro do prazo de 30 
(trinta) dias da vigência deste Ato, o número de seus futuros membros, de acordo com o dispos
to neste artigo. 

Art. 17. Os Diretórios eleitos na conformidade deste Ato escolherão, no prazo de cinco dias, 
contados de sua posse, as respectivas Comissões Executivas, que taão a seguinte composição: 

I - Comissão Executiva Municipal: um presidente; um vice-presidente, um secretário; um 
tesoureiro e um procurador; 
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II - Comissão Executiva Regional: um presidente; um primeiro e um segundo vice-presi-
dentes; um primeiro e um segundo secretários; um tesoureiro e um procurador; 

in - Comissão Executiva Nacional: um presidente; um primeiro, um segundo e um tercei
ro vice-presidentes; um secretário geral e um primeiro e segundo secretários; um primeiro e um 
segundo tesoureiros e dois procuradores. 

ArL 18. Os Diretórios eleitos de acordo com este Ato terão mandato de 2 (dois) anos, a 
contar da data da respectiva posse. 

ArL 19. Para os Estados, onde não houver Diretório Regional organizado, a Comissão 
Executiva do Diretório Nacional designará uma Comissão provisória, constituida de 5 (cinco) 
membros, presidida por um deles, indicado no ato de designação, e que se incumbirá de organi
zar e dirigir a Convenção Regional, com a competência do Diretório e da Comissão Executiva 
Regional e com os poderes referidos no parágrafo único deste artigo. 

Parágrafo único. Onde não houver Diretório Municipal organizado, a Comissão Executiva 
do Diretório Regional designará uma Comissão provisória de 3 (três) membros, sendo um deles 
o presidente, a qual exercerá as atribuições do Diretrio e da Comissão Executiva Municipal, 
para os efeitos deste Ato. 

Art. 20. Nas Convenções de que trata esta Ato, observar-se-ão, no que couber, os Estatu
tos dos partidos políticos, salvo onde o contrariarem ou à legislação em vigor. 

ArL 21. Não podem ser candidatos nas Convenções reguladas por este Ato, além dos já 
inpedidos por lei, os cidadãos que foram atingidos pelas medidas previstas nos artigos 7- e 10 
do Ato Institucional n. 1 (*), de 9 de abril de 1964; 14 e 15 do Ato Institucional n. 2 (*), de 27 
de outubro de 1965; e 4̂  e 6̂  do Ato Institucional n. 5, de 13 de dezembro de 1968. 

ArL 22. O Tribunal Superior Eleitoral baixará, dentro do prazo de quinze dias, contatos do 
início da vigência deste Ato, as instruções necessáias à sua perfeita execução. 

ArL 23. Este Ato Complementar entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário 

A. COSTA E SILVA, Presidente da República. 

180 



ATO COMPLEMENTAR N^ 56, DE 18 DE JUNHO DE 1969 

O Presidente da República, no uso da atribuição que lhe confere o artigo 9-, do Ato Insti
tucional n. 5(*), de 13 de dezembro de 1968, resolve baixar o seguinte Ato Complementar: 

Art. l- Os Diretórios Municipais dos partidos políticos, que deixarem de cumprir, no pra
zo legal, o disposto no § 4̂  do artigo 16, do Ato Complementar n. 54(*), de 20 de maio de 1969, 
terão o número de seus membros fixado pela Comissão Executiva do respectivo Diretóno Re
gional, até o dia 10 de julho de 1969. 

Art. 22 Os §§ 2-, do artigo 3=, e 1̂  do artigo 72, do Ato Complementar n. 54, de 20 de maio 
de 1969, passam a vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 32 

§ 22 É assegurado aos municípios onde o partido tiver Dirctório organizado, o 
direito a, no mínimo, l(um) Delegado, além da representação referida no parágrafo 
anterior."' 

"Art. 72 • 

§ 12 O número de Delegados de cada Estado será correspondente ao dobro da 
efetiva representação a que tem direito, no Congresso Nacional." 

Art. 32 Este Ato Complementar entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições e contrário. 

A C057VÍ £• 5/L VA - Presidente da República 
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ATO INSTITUCIONAL N̂  11, DE 14 DE AGOSTO DE 1969 

Considerando que, em virtude da aplicação de medidas previstas no Ato Institucional n- 5, 
de 13 de dezembro de 1968, ou por outras causas, se vagaram cargos de Prefeitos e Vice-Prefei-
tos, tendo sido decretada a intervenção federal em vários Municípios; 

Considerando que as eleições municipais suspensas pelo art 7̂  do Ato Institucional n- 7, 
de 26 de fevereiro de 1969, devem realizar-se, para facilidade de execução do calendário eleito
ral, na mesma data; ' 

Considerando que, visando à uniformidade dos mandatos de Prefeitos, Vice-Prefeitos e 
Vereadores, de modo a fixar-lhes a coincidência, em todo território nacional, na forma prevista 
na Constituição federal (item I do art. 16),e no Ato Complementar n.̂  37, de 14 de março de 
1967, se deve, desde logo, determinar a data das respectivas eleições, uniformizado-se o início e 
término dos mandatos e reduzindo-se ou ampliando-se os-mesmos, para perfeita execução da
quela medida, resolve editar o seguinte Ato Institucional: 

Art. 1- As eleições para Prefeitos, Vice-Prefeitos e Vereadores, suspensas em virtude do 
disposto no art. 7.- do Ato Institucional n.- 7, de 26 de fevereiro de 1969, bem como as eleições 
gerais visando à mesma finalidade, e para os Municípios em que tenha sido decretada a inter
venção federal, com fundamento no art. 3.̂  do Ato Institucional n.- 5, de 13 de dezembro de 
1968, ou cujos cargos de Prefeito e Vice-Prefeito estejam vagos por outro motivo, e as estabele
cidas pelo art. 80 do Decreto-Lei n.̂  411, de 8 de janeiro de 1969, serão realizadas no dia 30 de 
novembro de 1969. 

§ 1- Os Prefeitos, Vice-Prefeitos e Vereadores eleitos nessa data serão empossados no dia 
31 de janeiro de 1970. 

§ 2- Os Prefeitos, Vice-Prefeitos e Vereadores, cujos mandatos se extinguirem antes da 
data prevista no parágrafo anterior, continuarão a exercê-los até a posse dos eleitos a 30 de no
vembro de 1969. 

Art. 22 Os Prefeitos, Vice-Prefeitos e Vereadores, que vierem a ser eleitos a 30 de novem
bro de 1969 ou a 15 de novembro de 1970, exercerão os seus respectivos mandatos até 31 de ja
neiro de 1973. 

Parágrafo único. Nos Municípios em que haja eleições previstas para 1971 ou 1972, os 
respectivos Prefeitos, Vice-Prefeitos e Vereadores ficam com os seus mandatos dilatados até 31 
de janeiro de 1973. 

Art. 3- No dia 15 de novembro de 1972 se realização eleições para Prefeitos, Vice-Prefei
tos e Vereadores em todos os Municípios do território nacional, sendo os eleitos empossados a 
31 de janeiro de 1973. 

Art. 42 Fica extinta a Justiça de Paz eletiva, respeitados os mandatos dos atuais Juízes de 
Paz, até o seu término. 

Parágrafo único. Os Juízes de Paz temporários serão nomeados, nos Estados e Territórios, 
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pelos respectivos Governadores, e, no Distrito Federal, pelo seu Prefeito, pelo prazo de três 
anos, podendo ser reconduzidos, aplicando-se este limite aos atuais ocupantes dessas funções, 
salvo aos que as exercem em virtude de eleição anterior. 

Alt 52 As decisões proferidas pelos Tribunais Regionais Eleitorais sobre as eleições de 
que trata o art. l.- deste Ato são irrecorríveis, salvo se proferidas contra expressa disposição de 
lei ou de instruções do Tribunal Superior Eleitoral. 

Art. 6^ O Presidente da Republica poderá baixar Atos Complementares para a execução 
deste Ato Institucional. 

Art. 7- Excluem-se de qualquer apreciação judicial todos os atos praticados de acordo com 
este Ato Institucional e seus Atos Complementares, bem como os respectivos efeitos. 

Art. 8- O presente Ato Institucional entra em vigor nesta data, revogados as disposições 
em contrário. 

Brasília, 14 de agosto de 1969; 1482 da Independência e 81^ da Republica. - A. COSTA E 
SILVA - Luís António da Gama e Silva - Augusto Hamann Rademaker Griinewald - Aurélio de 
Lyra Tavares - José de Magalhães Pinto - António Delfim Netto - Mário David Andreazza -
Ivo Arzua Pereira - Tarso Dutra - Jarbas G. Passarinho - Márcio de Souza Mello - Leonel 
Miranda - Edmundo de Macedo Soares - António Dias Leite Júnior - Hélio Beltrão - José 
Costa Cavalcante — Carlos F. de Simas. 
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ATO COMPLEMENTAR N̂  62, DE 22 DE AGOSTO DE 1969 

O Presidente da República, no uso da atribuição que lhe confere o artigo 9̂  do Ato Institu
cional n- 5 (*), de 13 de dezembro de 1968, resolve baixar o seguinte Ato Complementar: 

Art. 1- O prazo para o registro de candidatos ao Diretório Regional, a que se refere o arti
go 6̂  do Ato Complementar n̂  54, de 20 de maio de 1969, fica prorrogado para o dia 28 de 
agosto de 1969. 

Art. 2- Esse Ato Complementar entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário. 

A. COSTA E SILVA, Presidente da República. 

184 



ATO COMPLEMENTAR N̂  65, DE 9 DE SETEMBRO DE 1969 

Os Ministros de Estado da Marinha de Guerra, do Exército e da Aeronáutica Militar, 
usando das atribuições que lhes conferem os artigos 1- e 5^ do Ato Institucional n. 12, de 31 de 
agosto de 1969, combinados com o artigo 9% do Ato Institucional n.5, de 13 de dezembro de 
1968, e 

Considerando que no dia 14 de setembro de 1969 se realizarão as Convenções Regionais 
para a eleição dos Diretórios Regionais do partidos poh'ticos e, dentro de 5 (cinco) dias a esco
lha dos membros de suas respectivas Comissões Executivas, nos termos dos artigos 4^ e 17 do 
Ato Complementar n. 54 (*), de 20 de maio de 1969; 

Considerando que é do interesse geral e dos próprios partidos que este último prazo seja 
dilatado e fixado data certa para a eleição dos membros de toda a Comissão Executiva Regional, 
sem que isto importe em qualquer prejuízo do calendário prestabelecido, 

Resolvem baixar o seguinte Ato Complementar: 
Art. 1- As Comissões Executivas dos Diretórios Regionais a serem eleitos nas Convençõ

es Regionais dos partidos políticos, de acordo com o disposto no Ato Complementar n̂  54, de 
20 de maio de 1969, serão escolhidas em reunião plenária de cada Diretório, a ser realizar no dia 
1- de outubro de 1969, às vinte horas, na sede do respectivo Diretório, obedecido o disposto no 
item n, do artigo 17, do mesmo Ato Complementar, e se considerarão empossadas na data da 
escolha. 

Art. 2- Este Ato Complementar entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário. 

AUGUSTO HAMANN RADEMAKER GRUNEWALD 
AURÉLIO DE LYRÁ TAVARES 

MÁRCIO DE SOUZA E MELLO 
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ATO INSTITUCIONAL N̂  15, DE 9 DE SETEMBRO DE 1969 

Os Ministro da Marinha de Guerra, do Exército e da Aeronáutica Militar, no uso das atri
buições que lhes confere o art. 1̂  do Ato Institucional n̂  12, de 31 de agosto de 1969, 

Considerando que o Ato Institucional n̂  11, de 14 de agosto de 1969, mandou realizar 
eleições municipais, no dia 30 de novembro de 1969, nos termos previstos no art. 1- do mesmo 
Ato; 

Considerando que, apesar de terem sido feitas recentes eleições municipais, houve neces
sidade de, em defesa dos princípios e da continuidade da obra revolucionária, ser decretada, por 
diferentes motivos, a intervenção federal em vários Municípios; 

Considerando que, pelas mesmas razões, é conveniente que a intervenção federal assim 
decretada permaneça por mais tempo para consolidação dos próprios objetivos da Revolução, 
resolvem editar o seguinte Ato Institucional: 

Art. 1- O art 12 do Ato Institucional n̂  11, de 14 de agosto de 1969, passa a vigorar com a 
seguinte redação: 

"Art. 1- No dia 30 de novembro de 1969, realizar-se-ão eleições para Prefeito, 
Vice-Prefeito e Vereadores nos Municípios que, durante o ano de 1969, devessem 
realizar eleições gerais ou parciais, ainda que alguns desses Municípios se encon
trem sob o regime de intervenção federal, nos termos do art. 3- do Ato Institucional 
n- 5, de 13 de dezembro de 1968, ou § 1̂  do art. 7- do Ato Institucional n^, de 26 
de fevereiro de 1969. 

§ \- Também, na mesma data, realizar-se-ão as eleições para Vereadores, pre
vistas no art 80 do Decreto-Lei n- 411, de 8 de janeiro de 1969. 

§ 2- Os Prefeitos, Vice-Prefeitos e Vereadores eleitos nessa data serão empos
sados no dia 31 de janeiro de 1970. 

§ 3- Os Prefeitos, Vice-Prefeitos e Vereadores, cujos mandatos se extinguirem 
antes da data prevista no parágrafo anterior, continuarão a exercê-los até a posse dos 
eleitos a 30 de novembro de 1969." 

Art. 2° Nos demais Municípios, cujos cargos de Prefeito, ou também de Vice-Prefeito, se 
vagarem, por qualquer motivo, após a edição dos Atos Institucionais n̂  5, de 13 de dezembro de 
1968, e n- 7, de 26 de fevereiro de 1969, e tenha sido decretada, ou ainda não, a intervenção fe
deral, as eleições para aqueles se realizarão no dia 15 de novembro de 1970, aplicando-se, no 
mais, o que dispõe o Ato Institucional n- 11, de 14 de agosto de 1969. 

Art. 3- O Superior Tribunal Eleitoral baixará as necessárias instruções para a perfeita exe
cução deste Ato Institucional. 

Art. 4- Excluem-se de qualquer apreciação judicial todos os atos praticados de acordo com 
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este Ato Institucional e Atos Complementares dele decorrentes, bem como os respectivos efei
tos. 

Art. 5- O presente Ato Institucional entra em vigor nesta data, revogadas as disposições 
em contrário. 

Brasília, 9 de setembro de 1969; 148̂  da Independência e 81^ da República - AUGUSTO 
HAMANN RADEMAKER GRUNEWALD - AURÉLIO DE LYRA TAVARES - MÁRCIO DE 
SOUZA E MELLO - Luis António da Gama e Silva - José de Magalhães Pinto - António Del
fim Netto - Mário David Andreajza - Ivo Anua Pereira — Tarso Dutra - Jarbas G. Passarinho 
- Leonel Miranda - Edmundo de Macedo Soares — António Dias Leite Júnior - Hélio Beltrão — 
José Costa Cavalcanti — Carlos F. de Simas. 
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DECRETO-LEIN^ 851, DE 10 DE SETEMBRO DE 1969 

Dispõe Sobre Propaganda Eleitoral 

Os Ministros da Marinha de Guerra, do Exército e da Aeronáutica Militar, usando das 
atribuições que lhes confere o artigo 1- do Ato Institucional n- 12, de 31 de agosto de 1969, 
combinado com o paragrafo 1- do artigo 2- do Ato Institucional n̂  5 de 13 de dezembro de 
1968, decretam: 

Art. 1- A propaganda eleitoral para as eleições municipais previstas no artigo 1-, do Ato 
Institucional n- 11, de 14 de agosto de 1969, com a redação dada pelo artigo 1̂  do Ato Institu
cional n̂  15, de 9 de setembro de 1969, e regulada nos artigos 240 e seguintes da Lei n- 4.737, 
de 15 de julho de 1965, só poderá iniciar-se no dia 3 de novembro de 1969. 

Parágrafo único. A utilização das estações de rádio e televisão, de qualquer potência, para 
propaganda eleitoral, nos termos do que permitem o artigo 250, e seus parágrafos da Lei n̂  
4.737, de 15 de julho de 1965, tendo em vista as eleições de que trata este artigo, só poderá ser 
exercida no período compreendido entre 10 a 20 de novembro de 1969. 

Art. 2- Este decreto-lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposi
ções em contrário. 

Brasília, 10 de setembro de 1969; 148̂  da Independência e 81^ da República. -AUGUS
TO HAMANN RADEMAKER GRUNEWALD - AURÉLIO DE LYRA TAVARES - MÁRCIO DE 
SOUZA E MELLO - Luis António da Gama e Silva. 
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ATO COMPLEMENTAR N̂  66, DE 19 DE SETEMBRO DE 1969 

Os Ministros de Guerra, do Exército e da Aeronáutica Militar, de acordo com as atri
buições que lhe confere o artigo 1- do Ato Institucional n. 12, de 31 de agosto de 1969, combi
nado com o artigo 9- do Ato Institucional n. 5, de 13 de dezembro de 1968, e 

Considerando que o Ato Complementar n. 65, de 9 de setembro de 1969, adiou para 1̂  de 
outubro de 1969 a eleição das Comissões Executivas dos Diretórios Regionais; 

Considerando que, no interesse geral e dos próprios partidos políticos, há toda conveniên
cia em se transferir a data já designada para ralização da Convenção Nacional destinada a eleger 
os respectivos Diretórios Nacionais, 

Resolvem baixar o seguinte Ato Complementar: 
Art. 1- Fica transferida para o dia 5 de março de 1970 a Convenção Nacional, que deverá 

preceder à eleição dos membros do Diretório Nacional dos Partidos Políticos, de acordo com o 
que prescreve o Ato Complementar n. 54, de 20 de maio de 1969 alterado pelo Ato Comple
mentar n. 56, de 18 de junho de 1969. 

Art. 1- Os atuais Diretórios Nacionais e suas respectivas Comissões Executivas continua
rão a exercer seus mandatos até que se cumpra o disposto no artigo anterior. 

Art. 7)- Fica prortogado para o dia 10 de fevereiro de 1970, o término do prazo a que se re
fere o artigo 10 do Ato Conçlementar n. 54, de 20 de maio de 1969. 

ArL 4- Este Ato Complementar entra em vigor na data de sua publicação, revogados os 
dispositivos em contrário. 

AUGUSTO HAMANN RADEMAKER GRUNEWALD 
AURÉLIO DE LYRA TAVARES 

MÁRCIO DE SOUZA E MELLO 
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ATO INSTITUCIONAL N̂  16, DE 14 DE OUTUBRO DE 1969 

Os Ministros da Marinha de Guerra, do Exército e da Aeronáutica Militar, no exercício da 
Presidência da Republica, ouvido o Alto Comando das forças armadas, e 

Considerando ter sido o Presidente da República, Marechal Arthur da Costa e Silva, ataca
do de lamentável e grave enfermidade; 

Considerando estar Sua Exelência totalmente impedido, no momento, para o pleno exercí
cio de suas funções não obstante achar-se em estado de lucidez; 

Considerando a conclusão exarada em laudo médico proferido aos vinte e cinco de setem
bro próximo passado e confirmada em novo laudo, com data de quatro do corrente, pelos reno-
mados especialistas que o assistem, de que "se eventualmente o Presidente da República lúcido 
como está, vier a atingir a recuperação completa desejada por todos, poderá reassumir suas fun
ções, ficando,.porém, novamente exposto a situações de stress que contribuíram para sua enfer
midade atual"; 

Considerando que, diante disso, a reassunção de seu cargo, se para tanto viesse a readqui
rir condições, não se poderia dar sem grave e irreparável risco para sua saúde; 

Considerando que a conjuntura nacional impõe encargos cada vez mais pesados ao Chefe 
do Poder Executivo; 

Considerando que Marechal Arthur da Costa e Silva, com o conhecimento da sua família, 
manifestou desejo de que se promovesse a sua substituição no cargo; 

Considerando que os superiores interesses do País exigem o preenchimento imediato, em 
caráter permanente, do cargo de Presidente da República, e 

Considerando, por fim, que o Ato Institucional n- 12, de 31 de agosto do corrente ano, no 
seu arL 1-, atribuiu aos Ministros militares a substituição do Presidente da República no seu im
pedimento temporário, resolvem editar o seguinte Ato Institucional: 

ArL 1- É declarada a vacância do cargo de Presidente da República, visto que o seu titular. 
Marechal Arthur da Costa e Silva, está inabilitado para exercê-lo, em razão da enfermidade que 
o acometeu. 

Art 2- É declarado vago, também, o cargo de Vice-Presidente da República, ficando sus
pensa, até a eleição e posse do novo Presidente e Vice-Presidente, a vigência do art. 80 da Cons
tituição federal de 24 de janeiro de 1967. 

Art. 3̂  Enquanto não se realizarem a eleição e posse do Presidente da República, a chefia 
do poder Executivo continuará a ser exercida pelos Miiústros militares. 

Art. 42 A eleição do Presidente e do Vice-Presidente da República, de que trata este Ato, 
será realizada no dia 25 do corrente mês de outubro, pelos membros do Congresso Nacional, em 
sessão pública e votação nominal. 
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§ 1- A sessão conjunta do Senado Federal e da Câmara dos Deputados para os fins deste 
artigo, será dirigida pela Mesa da primeira dessas Casas do Congresso. 

§ 22 Os Partidos Políticos, por seus Diretórios Nacionais, inscreverão, perante a Mesa do 
Senado Federal, os candidatos a Presidência e Vice-Presidência da República até vinte e quatro 
horas antes do dia marcado para o pleito. 

§ 3 - 0 Diretório Nacional de cada Partido fimcionará, para escolha dos candidatos a que 
se refere o parágrafo anterior, com poderes de Convenção Nacional, dispensados os prazos e as 
demais formalidades estabelecidas pela Lei Eleitoral. 

§ 42 Será considerado eleito Presidente o candidato que obtiver maioria absoluta de votos. 
§ 5- Se nenhum candidato obtiver maioria absoluta na primeira votação, os escrutínios se

rão repetidos, e a eleição dar-se-á no terceiro, por maioria simples; no caso de empate.prosse-
guir-se-á na votação até que um dos candidatos obtenha essa maioria 

§ 6^ O candidato a Vice-Presidente considerar-se-á eleito em virtude da eleição do candi
dato a Presidente com ele registrado. 

§ 7- Para a eleição regulada neste artigo, não haverá inlegibilidades, nem a exigência, para 
o candidato militar, de filiação poWtico-partidária. 

§ 82 A posse do Presidente e do Vice-Presidente da República dar-se-á no dia 30 de outu
bro do corrente ano, em sessão solene do Congresso Nacional, presidida pelo Presidente do Se
nado Federal. 

Art. 5- O mandato do Presidente e do Vice-Presidente da República, eleitos na forma do 
artigo anterior, terminará a 15 de março de 1974. 

Art. 62 Embora convocado o Congresso Nacional, os Ministros militares, no exercício da 
Presidência da República, poderão, até 30 do corrente mês de outubro, em caso de urgência ou 
de interesse público relevante, legislar, mediante decreto-lei, sobre todas as matérias de compe
tência da União. 

Art. 7- As atuais Mesas do Senado e da Câmara dos Deputados, irreelegíveis para o perío
do imediato, têm seus mandatos prorrogados até 31 de março de 1970, elegendo-se, todavia, no
vos membros para as vagas existentes ou que vierem a ocorrer. 

Art. 82 Ficam excluídos de apreciação judicial os atos praticados com fundamento no pre
sente Ato Institucionais e Atos Complementares dele decorrentes, bem como os respectivos 
efeitos. 

Art. 92 Este Ato Institucional entra em vigor nesta data revogadas as disposições em con
trário. 

Brasília, 14 de outubro de 1969; 1482 da Independência e 81= da República. - AUGUSTO 
HAMANN RADEMAKER GRUNEWALD - AURÉLIO DE LYRA TAVARES - MÁRCIO DE 
SOUZA E MELLO - Luis António da Gama e Silva - José de Magalhães Pinto - António Del
fim Netto — Mário David Andreazm - Ivo Anua Pereira - Tarso Dutra - Newton Burlamaqui 
Barreira - Leonel Miranda - Edmundo de Macedo Soares — António Dias Leite Júnior - Hélio 
Beltrão - José Costa Cavalcanti - Carlos F. de Simas. 
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ATO COMPLEMENTAR N« 73, DE 15 DE OUTUBRO DE 1969 

Os Ministros da Marinha de Guerra, do Exército e da Aeronáutica Militar, usando das 
atribuições que lhes confere o artigo 3^ do Ato Institucional n. 16(*), de 14 de outubro de 1969, 
combinado com o artigo 9^ do Ato Institucional n. 5(*), de 13 de dezembro de 1968, resolvem 
baixar o seguinte Ato Complementar: 

Art. 1- É convocado o Congresso Nacional para, nos termos do artigo 4^ e seus parágrafos 
do Ato Institucional n̂  16, de 14 de outubro de 1969, proceder no dia 25 do corrente mês, às 
15,00 horas, à eleição do Presidente e Vice-Presidente da República. 

Art. 2- A diplomação do Presidente e do Vice-Presidente da República a serem eleitos na 
data a que se refere o artigo anterior caberá à Mesa do Senado Federal. 

Art. 32 Este Ato Complementar entra em vigor nesta data, revogadas as disposições em 
contrário. 

AUGUSTO HAMANN RADEMAKER GRUNEWALD 
AURÉLIO DE LYRA TAVARES 

MÁRCIO DE SOUZA E MELLO 
Luís António da Gama e Silva 

José de Magalhães Pinto 
António Delfim Netto 

Mário David Andreazza 
Ivo Arzua Pereira 

Tarso Dutra 
Newton Burlamaqui Barreira 

Leonal Miranda 
Edmundo de Macedo Soares 

António Dias Leite Júnior 
Hélio Beltrão 

José Costa Cavalcanti 
Carlos F. de Simas 
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EMENDA CONSTITUCIONAL N̂  1, DE 17 DE OUTUBRO DE 1969 

Os Ministros da Marinha de Guerra, do Exército e da Aeronáutica Militar, usando das 
atribuições que lhes confere o artigo 3- do Ato Institucional n^ 16, de 14 de outubro de 
1969, combinado com o § 1- do artigo 1- do Ato Institucional n- 5, de 13 de dezembro de 
1968, e. 

Considerando que, nos termos do Ato Complementar n̂  38, de 13 de dezembro de 1968, 
foi decretado, a partir dessa data, o recesso do Congresso Nacional; 

Considerando que, decretado o recesso parlamentar, o Poder Executivo Federal fica auto
rizado a legislar sobre todas as matérias, conforme o disposto no § 1̂  do artigo 2- do Ato Institu
cional n- 5, de 13 de dezembro de 1968; 

Considerando que a elaboração de emendas à Constituição, compreendida no processo le
gislativo (artigo 49,1), está na atribuição do Poder Executivo Federal; 

Considerando que a Constituição de 24 de janeiro de 1967, na sua maior parte, deve ser 
mantida, pelo que, salvo emendas de redação, continuam inalterados os seguintes dispositivos: 
artigo 12 e seus §§ 1-, 1- e 3^; artigo 1-; artigo 3-; artigo 4^ e itens 11, IV e V; artigo 5-; artigo 6^ e 
seu parágrafo único; artigo 7- e seu parágrafo único; artigo 8-, seus itens I, n. Hl, V, VI, VII e 
suas alíneas a, et d, VDI, IX, X, XI, Xn, XV e suas alíneas a,b,ce d, XVI, XVn e suas ab'neas 
a, d, e.f.g.h, j , l, m, n, o, p,q,r,t,uev% 2°; artigo9-e seus itens IeIH; artigo 10eseus itens 
I, II, IV, V e alíneas a, b, e c, VI, VII e suas alíneas a, b, d, / e g; artigo 11, seu § 1- e suas alí
neas a,bcc,c seu § 2-; artigo 12 e seus itens I e II, e seus §§ 1-, 2- e 3^; artigo 13 e seus itens I, 
II, n i e IV, e seus §§ 2-, 3- e 5-; artigo 14; artigo 15; artigo 16, seus item n e suas aUneas a e fc, 
e seus §§ 1- e suas alíneas a e ft, 3- e suas alíneas aeb.ç. 5^\ artigo 17 e seus §§ 1- e 3^; artigo 
19 e seus itens I e H, e seus §§ 1-, 2-, 42,5^6 62, artigo 20 e seus itens I e Hl e suas aUneas a, b, c 
e d; artigo 21 e seus itens I, n e III; artigo 22 e seus itens IH, VI e Vn, e seus §§ 1- e 4-; artigo 
23; artigo 24 e seu § 7-; artigo 25 e seus itens I e II, e seus §§ 1-, alínea a, e 2°; § 3- do artigo 26; 
artigo 28 e seus itens I, II e IH, e seu parágrafo único e alíneas aeb; artigo 29; artigo 30; § 3^ do 
artigo 31; artigo 33; § 5- do artigo 34; artigo 36 e seus itens I, alíneas a e è e II, alíneas a,b,ce 
d; artigo 37 e seu item I; § 2r do artigo 38; artigo 39; §§ 1̂  e 2- do artigo 40; § 1̂  do artigo 41; 
artigo 42 e seus itens I e II; §§ 1̂  e 2r do artigo 43; artigo 44, seus itens I e II, e seu parágrafo 
único; itens III, IV e V do artigo 45; artigo 46 e seus itens 1,11, V, Vn e Vni; artigo 47 e seus 
itens I, II, III, IV, V, VI e VIII; artigo 48; artigo 49 e seus itens I a VII; artigo 50 e seus itens I e 
II, e seus §§ 1- e 2°; artigo 52; artigo 53; artigo 54 e seus §§ 2-, 3- e 5-, artigo 55 e seu parágrafo 
único e item I; artigo 56; artigo 57 e seu parágrafo único; artigo 58 e seu item I, e seu parágrafo 
único; artigo 59 e seu parágrafo único; artigo 60 e seus itens I, II e Hl, e seu parágrafo único e 
alíneas aeb; artigo 61 e seus §§ 1̂  e 2°; §§ 4^ e 5^ do artigo 62; artigo 63 e seu item I e seu pa
rágrafo único; artigo 64 e aL'neas Z> e c de seu § 1-, e seu § 2°; §§ 1- e 5̂  do artigo 65; artigo 67 e 
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seu § 1-, § 4í do artigo 68; artigo 69 e seu § 2̂  e alíneas a,bec; artigo 71 fe seus parágrafos; ar
tigo 72 e seus itens I, U e Hl; artigo 73 e seus §§ P, 2= 3^e42, alíneas a.becdo§ 5^, e §§ 6=, 
72 e 82; artigo 74; § 3̂  do artigo 76; artigo 77 e seus §§ 1̂  e 2= artigo 78 e seus §§ 1= e 2=; artigo 
79 caput; artigo 80; artigo 81; artigo 82; artigo 83 e seus itens I, H, ffl, IV, V, VH, Vffl, EX, X, XI, 
Xn, Xm, XTV, XV, XVI, XVn, XVm e XIX; artigo 84 e seus itens I a VH, e sai parágrafo único; 
artigo 85 e seus parágrafos; artigo 87 e seus itens I, n e IH; artigo 89; artigo 90 e seu § 2°; artigo 91 
e ab̂ neas a, fe e c do item n e item Hl, e parágrafo único; artigo 92 e seus §§ 1̂  e 2̂ ; artigo 93 e seu 
parágrafo único; artigo 94 e seus §§ 1̂  e 3 ;̂ artigo 95 e seu § 2°; artigo 96; artigo 97 e seus itens 
I a IV, e seus §§ 1̂  a 3 ;̂ artigo 99 caput, artigo 100 e seus itens I, n e IH e seu § 1̂ ; artigo 101 e 
seus itens I, alíneas a e è, II, e seus §§ 1̂ , 2- e 3 ;̂ § 2- do artigo 102; artigo 103 e seus itens I e II, 
e seu parágrafo único; artigo 105 e seu parágrafo único; artigo 107 e seus itens I a V; artigo 
108 e seus itens I e II e seus §§ 1- e 2-, artigo 109 e seus itens I, II e III; artigo 110 e seus 
itens I, II e Hl; artigo 111; artigo 112 e seus §§ 1̂  e 2°; artigo 114 e seu item I, alíneas/, g, l, 
men, item II, alínea c, alíneas a, bec do item III; artigo 115 e seu parágrafo único e alíneas a, 
b, ce d; artigo 116 e seu § 2-; artigo 117 e seu item I, alíneas a e c, item II e parágrafo único; 
artigo 119 e seus itens IH, IV, V, VI, VII, IX, e X e seus §§ 1̂  e 2 ;̂ artigo 120; artigo 121, alí
neas a e fe de seu § 1̂ , e seu § 2°; artigo 122 e seus §§ 1̂ , 2- e 3^; artigo 123 e seus itens I a 
IV, e seu parágrafo único; item II do artigo 124 e alíneas fe do seu item I; artigo 125; artigo 
126 e seus itens I, alíneas a e fe, II, Hl, e seus §§ 1̂  e 2°; artigo 127; artigo 129; artigo 130 e 
seus itens I a Vni; artigo 131 e seus itens I a FV; artigo 133 e seus itens, seu § 1̂ , alíneas a e 
fe, e seus §§ 2- a 5 ;̂ artigo 134 e seu § 1̂ ; artigo 135; artigo 136 e seus itens I, H, alínea fe, II, 
IV, seu § l^e alíneas a, fe e c, e seus §§ 2° e 6̂ ; artigo 137; § 1̂  do artigo 138; artigo 139; 
artigo 140 e seus itens I, alíneas a, b e c, e II, alíneas ae b e números 1, 2 e 3; artigo 141 e 
seus itens I, II e III; artigo 142 e seus §§ 1̂ , 2̂  e 3°. alíneas a, fe e c do item II do artigo 144; 
artigo 145 e seu parágrafo único e alíneas a, be c; .artigo 149 e seus itens 1,11, Hl, IV, V, VI e 
Vm; artigo 150 e seus §§ 1̂  a 7 ,̂ 9̂  e 10, 12 a 17*, 19 e 20, 23 a 27, 30 a 32, 34 e 35; artigo 
152 e seus itens I e n, e seus §§ 1̂ , 2-, alíneas a / e 3^; artigo 153 e seus § 1̂ ; artigo 154; ar
tigo 155; artigo 156; itens I, II, ffl, IV e VI do artigo 157 e seus §§ 2^ 3= 4 ,̂ 5^ 7 ,̂ 82 9=6 
102; artigo 158 e seus itens I a XV e XVffl a XXI, e seu § P; artigo 159 e seus §§ F e 2=; 
artigo 160 e seus itens I, II e III; artigo 161 e seus §§ I a IV; artigo 162; artigo 163 e 
seus §§ 12 e 32; artigo 164 e seu parágrafo único; artigo 165 e seu parágrafo único; 
artigo 166 e seus itens I, II e III, e seus §§ 1^ e 2-; artigo 167 e seus §§ 1=, 2- e 
32; §§ 12, 22 e 32 e seus itens I a V, do artigo 168; artigo 169 e seus §§ 1= e 22; pa
rágrafo único do artigo 170; artigo 171 e seu parágrafo único; e artigo 172 e seu pa
rágrafo único; 

Considerando as emendas modificativas e supressivas que, por esta forma, são ora adota-
das quanto aos demais dispositivos da Constituição, bem como as emendas aditivas que nela são 
introduzidas; 

Considerando que, feitas as modificações mencionadas, todas em caráter de Emen
da, a Constituição poderá ser editada de acordo com o texto que adiante se publica. 

Promulgam a seguinte Emenda à Constituição de 24 de janeiro de 1967: 

Art. 12 A Constituição de 24 de janeiro de 1967 passa a vigorar com a seguinte reda-

çao: 

194 

O Congresso Nacional, invocando a proteção de Deus, decreta e promulga 
a seguinte 



CONSTITUIÇÃO DA REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

TÍTULO I 
Da Organização Nacional 

CAPÍTULO I 
Disposições Preliminares 

Art. 1- O Brasil é uma República Federativa, constituída, sob o regime representativo, 
pela união indissolúvel dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios. 

§ 1- Todo o poder emana do povo e em seu nome é exercido. 

CAPÍTULO n 
Da União 

Art 8̂  Compete à União: 

XVn - legislar sobre: 

b) direito civil, comercial, penal, processual, eleitoral, agrário, marítimo, aeronáutico, es
pacial e do trabalho; 

Art. 10. A União não intervirá nos Estados, salvo para: 

Vn - exigir a observância dos seguintes princípios: 
a) forma republicana representativa; 
b) temporariedade dos mandatos eletivos cuja duração não excederá a dos mandatos fede

rais correspondente; 
c) independência e harmonia dos Poderes; 

g) proibição ao deputado estadual da prática de ato ou do exercício de cargo, função ou 
emprego mencionados nos itens I e U do artigo 34, salvo a função de secretário de Estado. 

CAPÍTULO ffl 
Dos Estados e Municípios 

Art 13. Os Estados organizar-se-ão e reger-se-ão pelas Constituições e leis que adotarem, 
respeitados, dentre outros princípios estabelecidos nesta Constituição, os seguintes: 

I - os mencionados no item Vn do artigo 10; 
n - a forma de investidura nos cargos eletivos; 
in - o processo legislativo; 

Vni - a aplicação aos deputados estaduais do disposto no artigo 35 e seus parágrafos, no 
que couber; e 

§ 2- A eleição do Governador e do Vice-Govemador de Estado far-se-á por sufrágio uni
versal e voto direto e secreto. 

§ 62 O número de deputados à Assembleia Legislativa corresponderá ao triplo da repre-
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sentação do Estado na Câmara Federal e, atingido o número de trinta e seis, será acrescido de 
tantos quantos forem os deputados federais acima de doze. 

ArL 15. A autonomia municipal será assegurada: 
I - pela eleição direta de Prefeito, Vice-Prefeito e vereadores realizada simultaneamente 

em todo o País, em data diferente das eleições gerais para senadores, deputados federais e depu
tados estaduais; 

§ 1- Serão nomeados pelo Governador, com prévia aprovação: 

a) da Assembleia Legislativa, os Prefeitos das Capitais dos Estados e dos Municípios con
siderados estâncias hidrominerais em lei estadual; e 

b) do Presidente da República, os Prefeitos dos Municípios declarados de interesse da se
gurança nacional por lei de iniciativa do Poder Executivo. 

§ 2- Somente farão jus a remuneração os vereadores das capitais e dos municípios de po
pulação superior a duzentos mil habitantes, dentro dos limites e critérios fixado em lei comple
mentar. 

§ 4^ O número de vereadores será, no máximo, de vinte e um, guardando-se proporciona
lidade com o eleitorado do município. 

CAPITULO IV 
Do Distrito Federal e dos Territórios 

Art. 17. A lei disporá sobre a organização administrativa e judiciária do Distrito Federal e 
dos Territórios. 

§ 22 O Governador do Distrito Federal e os Governadores dos Territórios serão nomeados 
pelo Presidente da República. 

§ 3- Caberá ao Governador do Território a nomeação dos Prefeitos Municipais. 

CAPITULO V 
Do Sistema Tributário 

Art. 19. É vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios: 

n i - instituir imposto sobre: 

c) o património, a renda ou os serviços dos partidos políticos e de instituições de educação 
ou de assistência social, observados os requisitos da lei; e 
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CAPITULO VI 
Do Poder Legislativo 

SEÇÃOI 
Disposições Gerais 

Art. 27. O Poder Legislativo é exercido pelo Congresso Nacional, que se compõe da Câ
mara dos Deputados e do Senado Federal. 

Art. 28. A eleição para deputados e senadores far-se-á simultaneamente em todo o País. 
Art 29. O Congresso Nacional reunir-se-á, anualmente, na Capital da União, de 31 de 

março a 30 de novembro. 
§ 12 A convocação extraordinária do Congresso Nacional far-se-á: 
a) pelo Presidente do Senado, em caso de decretação de estado de sítio ou de intervenção 

federal; ou 
b) pelo Presidente da República, quando este a entender necessária. 
§ Tr Na sessão legislativa extraordinária, o Congresso Nacional somente deliberará sobre 

a matéria para a qual fôr convocado. 
§ 32 Além de reuniões para outros fins previstos nesta Constituição, reunir-se-ão, em ses

são conjunta, fiincionando como Mesa a do Senado Federal, este e a Câmara dos Deputados, 
para: 

I - inaugurar sessão legislativa; 
n - elaborar regimento comum; e 
ni - discutir e votar o orçamento. 
§ 42 Cada uma das Câmaras reunir-se-á em sessões preparatórias, a partir de 1- de feverei

ro, no primeiro ano da legislatura, para a posse de seus membros e eleição das respectivas Me
sas. 

Art 30. A cada uma das Câmaras compete elaborar seu regimento interno, dispor sobre 
sua organização, polícia e provimento de cargos de seus serviços. 

Parágrafo único. Observar-se-ão as seguintes normas regimentais: 
a) na constituição das comissões, assegurar-se-á, tanto quanto possível, a representação 

proporcional dos partidos nacionais que participem da respectiva Câmara; 
b) não poderá ser realizada mais de uma sessão ordinária por dia; 
c) não será autorizada a publicação de pronunciamentos que envolverem ofensas às Insti

tuições Nacionais, propaganda de guerra, de subversão da ordem política ou social, de precon
ceito de raça, de religião ou de classe, configurarem crimes contra a honra ou contiverem incita
mento à prática de crimes de qualquer natureza; 

d) a Mesa da Câmara dos Deputados ou a do Senado Federal encaminhará, por intermédio 
da Presidência da República, somente pedidos de informação sobre fato relacionado com maté
ria legislativa em trâmite ou sobre fato sujeito à fiscalização do Congresso Nacional ou de suas 
Casas; 

e) não será criada comissão parlamentar de inquérito enquanto estiverem funcionando 
concomitantemente pelo menos cinco, salvo deliberação por parte da maioria da Câmara dos 
Deputados ou do Senado Federal; 

f) a comissão parlamentar de inquérito funcionará na sede do Congresso Nacional, não 
sendo permitidas despesas com viagens para seus membros; 

g) não será de qualquer modo subvencionada viagem de congressista ao exterior, salvo no 
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desempenho de missão temporária, de caráter diplomático ou cultural, mediante prévia designa
ção do Poder Executivo e concessão de licença da Câmara a que pertencer o deputado ou sena
dor; e 

h) será de dois anos o mandato para membro da Mesa de qualquer das Câmaras, proibida 
a reeleição. 

ArL 31. Salvo disposição constitucional em contrário as deliberações de cada Câmara se
rão tomadas por maioria de votos, presentes a maioria de seus membros. 

Art 32. Os deputados e senadores são invioláveis, no exercício do mandato, por suas opi
niões, palavras e votos, salvo nos casos de injúria, difamação ou calúnia, ou nos previstos da Lei 
de Segurança Nacional. 

§ 1- Durante as sessões, e quando para elas se dirigirem ou delas regressarem, os deputa
dos e senadores não poderão ser presos, salvo em flagrante de crime comum ou perturbação da 
ordem pública. 

§ 2- Nos crimes comuns, os deputados e senadores serão submetidos a julgamento perante 
o Supremo Tribunal Federal. 

§ 3- A incorporação, às forças armadas, de deputados e senadores, embora militares e ain
da que em tempo de guerra, dependerá de licença da Câmara respectiva. 

§ 4- Às prerrogativas processuais dos senadores e deputados, arrolados como testemu
nhas, não subsistirão, se deixarem eles de atender, sem justa causa no prazo de trinta dias, o con
vite judicial. 

Art. 33. O subsídio, dividido em parte fixa e parte variável, e a ajuda de custo de deputa
dos e senadores serão iguais e estabelecidos no fim de cada legislatura para a subsequente. 

§ l- Por ajuda de custo entender-se-á a compensação de despesas com transporte e outras 
imprecindíveis para o comparecimento à sessão legislativa ordinária ou à sessão legislativa ex
traordinária convocada na forma do § 1- do artigo 29. 

§ 22 O pagamento da ajuda de custo será feito em duas parcelas, somente podendo o con
gressista receber a segunda se houver comparecido a dois terços da sessão legislativa ordinária 
ou de sessão legislativa extraordinária. 

§ 3- O pagamento da parte variável do subsídio corresponderá ao conparecimento efetivo 
do congressista e á participação nas votações. 

§ 4̂  Serão remuneradas, até o máximo de oito por mês, as sessões extraordinárias da Câ
mara dos Deputados e do Senado Federal; pelo comparecimento a essas sessões e às do Con
gresso Nacional será paga remuneração não excedente por sessão, a um trinta avos da parte va
riável do subsídio mensal. 

Art. 34. Os deputados e senadores não poderão: 
I - desde a expedição do diploma: 
a) firmar ou manter contrato com pessoa de direito público, autarquia, empresa pública, 

sociedade de economia mista ou empresa concessionária de serviço público, salvo quando o 
contrato obedecer a cláusula uniformes: 

b) aceitar ou exercer cargo, função ou emprego remunerado nas entidades constantes da 
alínea anterior; 

n - desde a posse: 
a) ser proprietários ou diretores de empresa que goze de favor decorrente de contrato com 

pessoa jurídica de direito público, ou nela exercer função remunerada; 
b) ocupar cargo, função ou emprego de que sejam demissíveis ad nutum, nas entidades re

feridas na alínea a do item I; 
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c) exercer outro cargo eletívo federal, estadual ou municipal; e 
d) patrocinar causa em que seja interessada qualquer das entidades a que se refere a alínea 

a do item I. 
Art. 35. Perderá o mandato o deputado ou senador: 
I - que infringir qualquer das proibições estabelecidas no artigo anterior: 
n - cujo o procedimento fôr declarado inconçatível com o decoro parlamentar ou atenta

tório das instituições vigentes; 
in - que deixar de comparecer, em cada sessão legislativa anual, à terça parte das sessões 

ordinárias da Câmara a que pertencer salvo doença comprovada, licença ou missão autorizada 
pela respectiva Casa; 

rv - que perder ou tiver suspensos os direitos políticos, ou; 
V - que praticar atos de infidelidade partidária, segundo o previsto no parágrafo único do 

artigo 152. 
§ l- Além de outros casos definidos no regimento interno, considerar-se-á incompatível 

com o decoro parlamentar o abuso das prerrogativas assegurados ao congressista ou a percep
ção, no exercício do mandato, de vantagens ilícitas ou imorais. 

§ 7r Nos casos dos itens I e n, a perda do mandato será declarada pela Câmara dos Depu
tados ou pelo Senado Federal, mediante provocação de qualquer de seus membros, da respectiva 
Mesa ou de partido político. 

§ 3- No caso do item III, a perda do mandato poderá ocorrer por provocação de qualquer 
dos membros da Câmara, de partido político ou do primeiro suplente do partido, e será declara
da pela Mesa da Câmara a que pertencer o representante, assegurada plena defesa e podendo a 
decisão ser objeto de apreciação judicial. 

§ 42 Se ocorrerem os casos dos itens IV e V, a perda será automática e declarada pela res
pectiva Mesa. 

Art. 36. Não poderão o mandato o deputado ou senador investido na função de Ministro de 
Estado. 

§ 1- Dar-se-á a convocação de suplente q)enas no caso de vaga em virtude de morte, renúncia 
ou investidura na função de Ministro de Estado. Não havendo suplente, só será feita a eleição do 
substituto em caso de vaga, se faltarem mais de quinze meses para o término do mandato. 

§ 2- Com licença de sua Câmara, poderá o deputado ou senador desempenhar missões 
temporárias de caráter diplomático ou cultural. 

Art 37. A Câmara dos Deputados e o Senado Federal, em conjunto ou separadamente, 
criarão comissões de inquérito sobre fato determinado e por prazo certo, mediante requerimento 
de um terço de seus membros. 

Art 38. Os Ministros de Estados serão obrigados a comparecer perante a Câmara dos De
putados, o Senado Federal ou qualquer de suas comissões, quando uma ou outra Câmara, por 
deliberação da maioria, os convocar para prestarem pessoalmente, informações acerca de assun
to previamente determinado. 

§ 12 À falta de comparecimento, sem justificação, importa crime de responsabilidade. 
§ 2- Os Ministros de Estados, a seu pedido, poderão comparecer perante as comissões ou 

o plenário de qualquer das casas do Congresso Nacional e discutir projetos relacionados com o 
Ministério sob sua direção. 

SEÇÃOn 
Da Câmara dos Deputados 

Alt 39. A Câmara dos Dq)utados compõe-se de rqmesentantes do povo, eleitos, oitre cidadãos 
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maiores de vinte e um anos e no exercício dos direitos políticos, por voto direto e secreto, em 
cada Estado e Território. 

§ 1- Cada legislatura durará quatro anos. 
§2-0 número de deputados por Estados será estabelecida em lei, na proporção dos eleito

res nele inscritos, conforme os seguintes critérios: 
a) até cem mil eleitores, três deputados; 
b) de cem mil e um a três milhões de eleitores, mais um deputados para cada grupo de 

cem mil ou fração superior a cinquenta mil; 
c) de três milhões e um a seis milhões de eleitores, mais um deputados para cada grupo de 

trezentos mil ou fração superior a cento e cinquenta mil; e 
d) além de seis milhões de eleitores, mais um deputado para cada grupo de quinhentos mil 

ou fração superior a duzentos e cinquenta mil. 
§ 3- Exetuado o de Fernando de Noronha, cada Território será representado na Câmara 

por um deputado. 
§ 42 O número de deputados não vigorará na legislatura em que fôr fixado. 
ArL 40. Compete privativamente à Câmara dos Deputados; 
I - declarar, por dois terços dos seus membros, a procedência de acusação contra o Presi

dente da República e os Ministros de Estados; 
n - proceder à tomada de contas do Presidente da República, quando não apresentadas ao 

Congresso Nacional dentro de sessenta dias após a abertura das sessões legislativa; 
in - propor projetos de lei que criem ou extingam cargos de seus serviços e fixem os res

pectivos vencimentos. 

SEÇÃoni 
Do Senado Federal 

Art. 41.0 Senado Federal compõe-se de representantes dos Estados, eleitos pelo voto se
creto e direto, dentre os cidadãos maiores de trinta e cinco anos, no exercício de seus direitos 
poUticos, segundo o princípio majoritário. 

§ 1- Cada Estado elegerá três senadores, com mandato de oito anos, renovando-se a repre
sentação, de quatro em quatro, alternadamente por um e por dois terços. 

§ 2- Cada senador será eleito com seu suplente. 

CAPÍTULO vn 
Do Poder Executivo 

SEÇÃOI 
Do Presidente e do Vice-Presidente 

ArL 73. O Poder Executivo é exercido pelo Presidente da República, auxiliado pelos Mi
nistros de Estado. 

Art. 74. O Presidente será eleito, entre os brasileiros maiores de trinta e cinco anos e no 
exercício dos direitos políticos, pelo sufrágio de um colégio eleitoral, em sessão pública e me
diante votação nominal. 

§ 12 O colégio eleitoral será composto dos membros do Congresso Nacional e de delega
dos das Assembleias Legislativas dos Estados. 

§ 2- Cada Assembleia indicará três delegados, dentre seus membros, e mais um por qui-
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nhentos mil eleitores inscritos no Estado, não podendo nenhuma representação ter menos de 
quatro delegados. 

§ 3- A composição e o funcionamento So colégio eleitoral serão regulados em lei comple
mentar. 

Art. 75. O colégio eleitoral reunir-se-á na sede do Congresso Nacional, a 15 de janeiro do 
ano em que findar o mandato presidencial. 

§ 1- Será considerado eleito Presidente o candidato que, registrado por partido poh'tico, 
obtiver maioria absoluta de votos. 

§ 2- Se nenhum candidato obtiver maioria absoluta na primeira votação, os escrutínios se
rão repetidos, e a eleição dar-se-á no terceiro, por maioria simples. 

§ 3 - 0 mandato do Presidente da República é de cinco anos. 
Art. 76. O Presidente tomará posse em sessão do Congresso Nacional e, se este não esti

ver reunido, perante o Supremo Tribunal Federal, prestando compromisso de manter, defender e 
cumprir a Constituição, observar as leis, promover o bem geral e sustentar a união, a integridade 
e a independência do Brasil. 

Parágrafo único. Se, decorridos dez dias da data fixada para a posse, o Presidente ou Vice-
Presidente, salvo motivo de força maior, não tiver assumido o cargo, este será declarado vago 
pelo Congresso Nacional. 

Art 77. Substituirá o Presidente, no caso de impedimento, e suceder-lhe-á, no de vaga, o 
Vice-Presidente. 

§ 12 O candidato a Vice-Presidente, que deverá satisfazer os requisitos do artigo 74, consi-
derar-se-á eleito em virtude da eleição do candidato a Presidente com êle registrado; o seu man
dato é de cinco anos e na sua posse observar-se-á o disposto no artigo 76 e seu parágrafo único. 

§ 2 - 0 Vice-P^sidente, além de outras atribuições que lhe forem conferidas em lei com
plementar, auxiliará o Presidente, sempre que por êle convocado para missões especiais. 

Art. 78. Em caso de impedimento do Presidente e do Vice-Presidente ou vacância dos res
pectivos cargos, serão sucessivamente chamados ao exercício da Presidência da Câmara dos De
putados, o do Senado Federal e o do Supremo Tribunal Federal. 

Art. 79. Vagando os cargos de Presidente e Vice-Presidente, far-se-á eleição trinta dias de
pois de aberta a última vaga, e os eleitos completarão os penodos de seus antecessores. 

CAPÍTULO v m 
Do Poder Judiciário 

SEÇÃOI 
Disposições Preliminares 

Art. 112.0 Poder Judiciário é exercido pelos seguintes órgãos: 

rV - Tribunais e juízes eleitorais; 

SEÇÃOVI 
Dos Tribunais e Juizes Eleitorais 

Art. 130. Os órgãos da Justiça Eleitoral são os seguintes: 
I - Tribunal Superior Eleitoral; 
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n - Tribunais Regionais Eleitorais; 
in - Juízes Eleitorais; 
IV - Juntas Eleitorais. 
Parágrafo único. Os juízes dos Tribunais Eleitorais, salvo motivo justificado, servirão 

obrigatoriamente por dois anos, no minúno, e nunca por mais de dois biénios consecutivos; os 
substitutos serão escolhidos na mesma ocasião e pelo mesmo processo, em número igual para 
cada categoria. 

Art 131.0 Tribunal Supoior Eleitoral, com sede na Coitai da União, compor-se-á: 
I - mediante eleição, pelo voto secreto: 
a) de três juízes, entre os Ministros do Supremo Tribunal Federal; e 
b) de dois juízes, entre os membros do Tribunal Federal de Recursos da Capital da 

União; 
n - por nomeação do Presidente da República, de dois entre seis advogados de notável sa

ber jurídico e idoneidade moral, indicados pelo Supremo Tribunal Federal. 
Parágrafo único. O Tribunal Superior Eleitoral elegerá seu Presidente e seu Vice-Presi-

dente entre os Três Ministros do Supremo Tribunal Federal. 
ArL 132. Haverá um Tribunal Regional Eleitoral na Cíçital de cada Estado e no Distrito 

Federal. 
Art. 133. Os Tribunais Regionais Eleitorais compor-se-ão: 
I - mediante eleição, pelo voto secreto: 
a) de dois juízes dentre os desembargadores do Tribunal de Justiça; e 
b) de dois juízes, dentre juízes de direito, escolhidos pelo Tribunal de Justiça; 
n - de juiz federal e, havendo mais de um, do que fôr escolhido pelo Tribunal Federal de 

Recursos; e 
m - por nomeação do Presidente da República, de dois dentre seis cidadões de notável sa

ber jundico e idoneidade moral, indicados pelo Tribunal de Justiça. 
§ 1- O Tribunal Regional Eleitoral elegerá Presidente um dos dois desembargadores do 

Tribunal de Justiça, cabendo ao outro a Vice-Presidência. 
§ 2̂  O número dos juízes dos Tribunais Regionais Eleitorais é irredutível, mas poderá ser 

elevado, por lei, mediante prcposta do Tribunal Superior Eleitoral. 
Art 134. A lei disporá sobre a organização das juntas eleitorais, que serão presididas por 

juiz de direito e cujos membros serão aprovados pelo Tribunal Regional Eleitoral e nomeados 
pelo seu Presidente. 

Art 135. Os juízes de direito exercerão as funções de juízes eleitorais, com jurisdição ple
na e na forma da lei. 

Parágrafo único. A lei poderá outorgar a outros juízes competência para funções não deci
sórias. 

Art 136. Os juízes e membros dos tribunais e juntas eleitorais, no exercício de suas fun
ções, e no que lhes fôr aplicável, gozarão de plenas garantias e serão inamovíveis. 

Art 137. A lei estabelecerá a competência dos juízes e Tribunais Eleitorais, incluindo en
tre as suas atribuições: 

I - o registro e a cassação de registro dos partidos políticos, assim como a fiscalização das 
suas fmanças; 

n - a divisão eleitoral do País; 
m - o alistamento eleitoral; 

202 



rv - a fixação das datas das eleições, quando não determinadas por disposição constitu
cional ou legal; 

V - o processamento e apuração das eleições e a expedição dos diplomas; 
VI - a decisão das arguições de inelegibilidade; 
Vn - o processo e julgamento dos crimes eleitorais e os lhes são conexos, bem como os 

de habeas corpus e mandado de segurança em matéria eleitoral; 
Vm - o julgamento de reclamações relativas a obrigações impostas por lei aos partidos 

poéticos; e 
IX - a decretação da perda de mandato de senadores, deputados e vereadores nos casos do 

parágrafo único do artigo 1S2. 
Art 138. Das decisões dos Tribunais Regionais Eleitorais somente caberá recurso para o 

Tribunal Superior Eleitoral, quando: 
I - forem proferidas contra expressa disposição da lei; 
II - ocorrer divergência na interpretação da lei entre dois ou mais tribunais eleito

rais; 
m - versarem sobre inelegibilidade ou expedição de diplomas nas eleições federais e esta

duais; ou 
rv - denegarem habeas corpus ou mandado de segurança. 
ArL 139. São irreconíveis as decisões do Tribunal Superior Eleitoral, salvo as que contra

riarem esta Constituição e as denegatórias de habeas corpus, das quais caberá recurso para o Su
premo Tribuanal Federal. 

ArL 140. Os Territórios Federais do Amapá, Roraima, Rondônia e Femando de Noronha 
ficam sob a jurisdição, respectivamente, dos Tribunais Regionais Eleitorais do Pará, Amazonas, 
Acre e Pernambuco. 

TÍTULO n 
Da Declaração de Direitos 

CAPÍTULO I 
Da Nacionalidade 

Art 145. São brasileiros: 
I - natos: 
a) os nascidos em território brasileiro, embora de pais estrangeiros, desde que estes não 

estejam a serviço de seu país; 
b) os nascidos fora do território nacional, de pai brasileiro ou mãe brasileira, desde que 

qualquer deles esteja a serviço do Brasil; e 
c) os nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro ou mãe brasileira, embora não estejam es

tes a serviço do Brasil, desde que registrados em repartição brasileira competente no exterior ou, 
não registrados, venham a residir no território nacional antes de atingir a maioridade; neste caso, 
alcançada esta, deverão, dentro de quatro anos, optar pela nacionalidade brasileira. 

n - naturalizados: 
a) os que adquiriram a nacionalidade brasileira, nos termos do artigo 69, itens IV e V, da 

Constituição de 24 de fevereiro de 1891 
b) pela forma que a lei estabelecer: 
I - os nascidos no estrangeiro, que hajam sido admitidos no Brasil durante os primeiros 
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cinco anos de vida, estabelecidos definitivamente no território nacional. Para preservar a nacio
nalidade brasileira, deverão manifestar-se por ela, inequivocamente, até dois anos após atingir a 
maioridade; 

2 - os nascidos no estrangeiro que, vindo residir no País antes de atingida a maioridade, 
façam curso superior em estabelecimeto nacional e requeiram a nacionalidade até um ano depois 
da formatura; 

3 - os que, por outro modo, adquirirem a nacionalidade brasileira, exigidas aos portugue
ses apenas residência por um ano ininterrupto, idoneidade moral e sanidade física. 

Parágrafo único. São privativos de brasileiro nato os cargos de Presidente e Vice-Presi-
dente da República, Ministro de Estado, Ministro do Supremo Tribunal Federal, do Superior 
Tribunal MiUtar, do Tribunal Superior Eleitoral, do Tribunal Superior do Trabalho, do Tribunal 
Federal de Recursos, do Tribunal de Contas da União, Procurador-Geral da República, Senador, 
Deputados Federal, Governador do Distrito Federal, Governador e Vice-Govemador de Estado 
e de Território e seus substitutos, os de Embaixador e os das carreiras de Diplomata, de Oficial 
da Marinha, do Exército e da Aeronáutica. 

CAPnuLon 
Dos Direitos Políticos 

Art. 147. São eleitores os brasileiros maiores de dezoito anos, alistados na forma da lei. 
§ 1 - 0 alistamento e o voto são obrigatórios para os brasileiros de ambos os sexos, salvo 

as exceções previstas em lei. 
§ 2- Os militares serão alistáveis, desde que oficiais, aspirantes a oficiais, guardas-mari-

nha, subtenentes ou suboficiais, sargentos ou alunos das escolas militares de ensino superior 
para formação de oficiais. 

§ 3- Não poderão alistar-se eleitores: 
a) os analfabetos; 
b) os que não saibam exprimir-se na língua nacional; e 
c) os que estiverem privados, temporária ou definitamente, dos direitos políticos. 
Art. 148. O sufrágio é universal e o voto é direto e secreto, salvo nos casos previstos nesta 

Constituição; os partidos poUticos terão representação proporcional, total ou parcial na forma 
que a lei estabelecer. 

Art. 149. Assegurada ao paciente ampla defesa, poderá ser declarada a perda ou a suspen
são dos seus direitos políticos. 

§ 1- O Presidente da República decretará a perda dos direitos políticos: 
a) nos casos dos itens 1,11 e parágrafo único do artigo 146; 
b) pela recusa, baseada em convicção religiosa, filosófica ou política, à prestação de en

cargo ou serviço impostos aos brasileiros em geral; ou 
c) pela aceitação de condecoração ou título nobiliário estrangeiros que importem restrição 

de direito de cidadania ou dever para com o Estado brasileiro. 
§ 22 A perda ou a suspensão dos direitos pob'ticos dar-se-á por decisão judicial: 
a) no caso do item Hl do artigo 146; 
b) por incapacidade civil absoluta, ou 
c) por motivo de condenação criminal, enquanto durarem seus efeitos. 
§ 3- Lei complementar disporá sobre a especificação dos direitos poéticos, o gozo, o exer-
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cicio, a perda ou suspensão de todos ou de qualquer deles e os casos e as condições de sua rea
quisição. 

Art. 150. São inelegíveis os inalistáveis. 
§ 1- Os militares alistáveis são elegíveis, atendidas as seguintes condições: 
a) o militar que tiver menos de cinco anos de serviço será, ao candidatar-se a cargo eleti-

vo, excluído do serviço ativo; 
b) o militar em atividade, com cinco ou mais anos de serviço, ao candidatar-se a cargo ele-

tivo será afastado, temporariamente, do serviço ativo e agregado para tratar de interesse particu
lar; e 

c) o militar não excluído, se eleito, será, no ato da diplomação, transferido para a inativi-
dade, nos termos da lei. 

§ 22 A elegibilidade, a que se referem as alíneas aeb do parágrafo anterior, não depende, 
para o militar da ativa, de filiação poUtico-partidária que seja ou venha a ser exigida por lei. 

Art. 151. Lei complementar estabelecerá os casos de inelegibilidade e os prazos dentro 
dos quais cessará esta, visando a preservar: 

I — o regime democrático; 
n - a probidade administrativa; 
IH - a normalidade e legitimidade das eleições contra a influência ou o abuso do exercício 

de função, cargo ou emprego públicos da administração direta ou indireta, ou do poder econó
mico; e 

rV - a moralidade para o exercício do mandato, levada em consideração a vida pregressa 
do candidato. 

Parágrafo único. Observar-se-ão as seguintes normas, desde já em vigor, na elaboração da 
lei complementar: 

a) a irreelegibilidade de quem haja exercido cargo de Presidente e de Vice-Presidente da 
República, de Governador e de Vice-Govemador, de Prefeito e de Vice-Prefeito, por qualquer 
tempo, no período imediatamente anterior; 

b) a inelegibilidade de quem, dentro dos seis meses anteriores do pleito, haja sucedido ao 
titular ou o tenha substituído em qualquer dos cargos indicados na alínea a; 

c) a inelegibilidade do titular efetivo ou interino de cargo ou função cujo exercício possa 
influir para pertubar a normalidade ou tomar duvidosa a legitimidade das eleições, salvo se se 
afastar definitivamente de um ou de outra no prazo marcado pela lei, o qual não será maior de 
seis nem menor de dois meses anteriores ao pleito; 

d) a inelegibilidade, no território de jurisdição do titular, do cônjuge e dos parentes con
sanguíneos ou afins, até o terceiro grau ou por adoção, do Presidente da República, de Governa
dor de Estado ou de Território, de Prefeito ou de quem os haja substituído dentro dos seis meses 
anteriores ao pleito; e 

e) a obrigatoriedade de domicílio eleitoral no Estado ou no município por prazo entre um 
e dois anos, fixado conforme a natureza do mandato ou função. 

CAPÍTULO m 
Dos Partidos Políticos 

Art 152. A organização, o funcionamento e a extinção dos partidos políticos serão regula
dos em lei federal, observados os seguintes princípios: 

I - regime representativo e democrático, baseado na pluralidade de partidos e na garantia 
dos direitos iiindamentais do homem; 
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II - personalidade jurídica, mediante registro dos estatutos; 
ni - atuação permanente, dentro de programa aprovado pelo Tribunal Superior Eleito

ral, e sem vinculação, de qualquer natureza, com ação de governos, entidades ou partidos 
estrangeiros; 

rV - fiscalização financeira; 
V - disciplina partidária; 
VI - âmbito nacional, sem prejuízo das funções deliberativas dos diretórios locais; 
Vn - exigência de cinco por cento do eleitorado que haja votado na última eleição geral 

para a Câmara dos Deputados, distribuídos, pelo menos, em sete Estados, com o mínimo de sete 
por cento em cada um deles; e 

Vin - proibição de coligações partidárias. 
Parágrafo único. Perderá o mandato no Senado Federal, na Câmara dos Deputados, nas 

Assembleias Legislativas e nas Câmaras Municipais quem, por atitudes ou pelo voto, se opuser 
às diretrizes legitimamente estabelecidas pelos órgãos de direção partidária ou deixar o partido 
sob cuja legenda foi eleito. A perda do mandato seráiiecretada pela Justiça Eleitoral, mediante 
representação do partido, assegurado o direito de ampla defesa. 

CAPÍTULO rv 
Dos Direitos e Garantias Individuais 

ArL 153. A Constituição assegura aos brasileiros e aos enstrangeiros residentes no País a 
inviolabilidade dos direitos concernentes à vida, à liberdade, à segurança e à propriedade, nos 
termos seguintes: 

§ 6̂  Por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, ninguém será 
privado de qualquer dos seus direitos, salvo se o invocar para eximir-se de obrigação legal a to
dos in^rosta, caso em que a lei poderá determinar a perda dos direitos incoitçatíveis com a escu
sa de consciência. 

Art. 154. O abuso de direito individual ou político, com o propósito de subversão do regi
me democrático ou de corrupção, importará a suspensão daqueles direitos de dois a dez anos, a qual 
SCTá declarada pelo Supremo Tribunal Federal, mediante representação do Procurador-Geral da Re
pública, sem prejuízo da ação cível ou penal que caahet, assegurada ao paciente ampla defesa. 

Parágrafo único. Quando se tratar de titular de mandato eletivo, o processo não dependerá 
de licença da Câmara a que pertencer. 

CAPÍTULO V 
Do Estado de Sítio 

Art. 155.0 Presidente da República poderá decretar o estado de sítio nos casos de: 
I - grave pertubação da ordem ou ameaça de sua irrupção; 
n - guerra. 
§ 12 O decreto de estado de sítio especificará as regiões que essa providência abrangerá, 

bem como as normas que serão observadas, e nomeará as pessoas incumbidas de sua execução. 
§2-0 estado de sítio autoriza as seguintes medidas coercitivas: 

d) suspensão da liberdade de reunião e de associação; 
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§ 3- A fím de preservar a integridade e a independência do País, o livre funcionamento 
dos Poderes e a prática das instituições, quando gravemente ameaçados por fatôres de subversão 
ou corrupção, o Presidente da República, ouvido o Conselho de Segurança Nacional, poderá to
mar outras medidas estabelecidas em lei. 

Art. 157. Durante a vigência do estado de sítio e sem prejuízo das medidas.previstas no 
artigo 154 , também o Congresso Nacional, mediante lei, poderá determinar a suspensão de ga
rantias constitucionais. 

Parágrafo único. As imunidades dos deputados federais e senadores poderão ser suspensas 
durante o estado de sítio por deliberação da Casa a que eles pertencerem. 

TÍTULO V 
Disposições Gerais e Transitórias 

Art. 183. O mandato do Presidente e o do Vice-Presidente da República, eleitos na forma 
do Ato Institucional n̂  16, de 14 de outubro de 1969, terminarão em 15 de março de 1974. 

Art. 185. São inelegíveis para os cargos de Presidente e Vice-Presidente da República, de 
Governador e Vice-Govemador, de Prefeito e Vice-Prefeito, e demais cargos eletivos, os cida
dãos que, mediante decreto do Presidente da República, com fundamento em Ato Institucional, 
hajam sofrido a suspensão dos seus direitos poUticos. 

Art. 186. O mandato das Mesas do Senado Federal e da Câmara dos Deputados, no perío
do que se iniciará em 31 de março de 1970, será de um ano, não podendo ser reeleito qualquo* 
de seus membros para a Mesa do período seguinte. 

Art. 187. Durante a legislatura que findará em 31 de janeiro de 1971, não perderá o man
dato o deputado ou seiiador investido na função de Interventor Federal, Secretário de Estado ou 
Prefeito de Cs^ital. 

Art. 188. Somente a partir da próxima legislatura prevalecerá a redução do número de de
putados federais e deputados estaduais. 

Art. 189. A eleição para Governadores e Vice-Govemadores dos Estados, em 1970, será 
realizada, em sessão pública e mediante votação nominal, pelo sufrágio de um colégio eleitoral 
constituído pelas respectivas Assembleias Legislativas. 

Parágrafo único. O colégio eleitoral reunir-se-á na sede da Assembleia Legislativa do Es
tado, no dia 3 de outubro de 1970, e a eleição deverá processar-se nos termos dos §§ 1- e 2- arti
go 75. 

Art. 190. Somente para o exercício de mandato na atual legislatura não se aplica a proibi
ção de atividade político-partidáría aos ministros ou juízes dos Tribunais de Contas da União, 
dos Estados e dos Municípios. 

Art. 2̂  A presente &nenda entrará em vigor no dia 30 de outubro de 1969. 
Brasília, 17 de outubro de 1969; 148^ da Independência e 81= da República. - AUGUSTO 

HAMANN RADEMAKER GRUNEWALD - AURÉUO DE LYRA TAVARES - MÁRCIO DE 
SOUZA E MELLO. 
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DECRETO-LEIN^ 1.063, DE 21 DE OUTUBRO DE 1969 

Estabelece, de acordo com a Emenda Constitucional n̂  1, de 17 de outu
bro de 1969, casos de inelegibilidades e dá outras providências. 

Os Ministros da Marinha de Guerra, do Exército e da Aeronáutica Militar, no uso das atri
buições que lhes confere o artigo 3- do Ato Institucional n- 16, de 14 de outubro de 1969 combi
nado com o § 12 do artigo 2̂  do Ato Institucional n- 5, de 13 de dezembro de 1968, decretam: 

Art. 1- São inelegíveis: 
I - Para qualquer cargo eletivo: 
a) os inalistáveis; 
b) os que hajam sido atingidos por qualquer das sanções previstas no § 1- do artigo 7- e no 

artigo 10 do Ato Institucional n- 1, de 9 de abril de 1964, no parágrafo único do artigo 14 e no 
artigo 15 do Ato Institucional n- 2, de 27 de outubro de 1965; no artigo 4- e nos parágrafos 1- e 
2- do artigo 6̂  do Ato Institucional n- 5, de 18 de dezembro de 1968; dos artigos 1-, e seus pará
grafos, e 3- do Ato Institucional n- 10, de 16 de maio de 1969; no art. 1- do Ato Institucional n̂  
13, de 5 de setembro de 1969, assim como no Decreto-lei número 477, de 26 de fevereiro de 
1969, estendendo-se estas inelegibilidades, quando casado o punido, ao respectivo cônjuge; 

c) os que participem da organização ou do funcionamento de qualquer agrupamento, asso
ciação ou Partido Político, cujo programa ou ação contrarie o regime democrático, baseado na 
pluralidade de Partidos e na garantia dos direitos fundamentais do homem; 

d) os que, ostensiva ou veladamente, façam parte ou sejam adeptos de Partidos PoUticos 
cujo registro tenha sido cassado por decisão judicial, transitada em julgado; 

é) os que, de qualquer forma, tenham contribuído para tentar reorganizar ou fazer funcio
nar associação de direito ou de fato, cujas atividades tenham sido suspensas ou hajam sido dis
solvidas, por decisão judicial, nos termos do Decreto-lei n̂  9.085, de 25 de março de 1946, mo
dificado pelo Decreto-lei n- 8, de 16 de junho de 1966; 

/) os que hajam atentado, em detrimento do regime democrático, contra os direitos indivi
duais concernentes à vida, à Liberdade, à segurança e à propriedade; 

g) os membros do Poder Legislativo que hajam perdido os mandatos nos termos do art. 35 
da Constituição; 

h) os que, por ato de subversão de improbidade na administração pública, direta ou indi-
reta, ou na particular, tenham sido condenados à destruição de cargo, função ou emprego, em 
virtude de sentença judicial transitada em julgado ou mediante processo administrativo, em que 
se lhes haja assegurado ampla defesa; 

O os que forem declarados indignos do oficialato, ou com êle incompatíveis; 
j) os que estejam privados, por sentença judicial, transitada em julgado em processo elei-
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toral, do direito à elegibilidade, por haver atentado contra o regime democrático, a exação e a 
probidade administrativa e a lisura ou a norm^idade de eleição; 

/) os que tenham comprometido por si ou por outrem, mediante abuso do poder económi
co, de ato de corrupção ou de influência no exercício de cargo ou função da administração pú
blica, direta ou indireta, ou de entidade sindical, a lisura ou a normalidade de eleição, ou ve
nham a comprometê-la, pela prática dos mesmos abusos, atos ou influências; 

m) os que estejam respondendo a processo ou tenham tido confiscados os seus bens, com 
fundamento no artigo 8̂  do Ato Institucional n̂  5, de 13 de dezembro de 1968, e sua legislação 
complementar; 

«) os que respondam a processo ou hajam sido condenados, por crime contra a Segurança 
Nacional e a Ordem PoUtica e Social, a Economia Popular, a Administração Pública a Fé Públi
ca, o Património ou pelo delito previsto no art. 16 deste Decreto-lei, enquanto não absolvidos ou 
penalmente reabilitados; 

o) os que hajam exercido cargo ou função de direção, administração ou representação em 
estabelecimento de crédito, financiamento ou seguro, que tenham sido ou estejam sendo objeto 
de liquidação judicial ou extrajudicial; 

p) os que tiverem sido afastados ou destituídos de cargos ou fiinções de direção, adminis
tração ou representação de entidade sindical. 

n - Para Presidente ou Vice-Presidente da República: 
a) o cônjuge e os parentes consanguíneos ou afins até o terceiro grau, ou por adoção, do 

Presidente da República ou de quem o haja substituído nos 6 (seis) meses anteriores ao pleito; 
b) até 6 (seis) meses depois de afastados definitivamente de suas funções: 
1. os Ministros de Estado; 
2. os Chefes de Gabinetes Civil e MiUtar da Presidência da República; 
3. o Chefe do Serviço Nacional de Informações; 
4. o Governador do Distrito Federal; 
5. o Chefe do Estado-Maior das Forças Armadas; 
6. os Chefes do Estado-Maior da Marinha, do Exército e da Aeronáutica; 
7. os Comandantes do Exército; 
8. os Magistrados; 
9. o Procurador-Geral da República; 
10. os Interventores Federais; 
11. os Secretários de Estado; 
12. os membros do Tribunal de Contas da União, dos Estados e do Distrito Federal; 
13. os membros do Ministério PúbUco da União, dos Estados e do Distrito Federal; 
14. o Diretor-Geral do Departamento de Polícia Federal; 
15. os presidentes-diretores ou superintendentes de autarquias, empresas públicas ou so

ciedades de economia mista; 
c) os que, até 6 (seis) meses antes da eleição, tiverem competência ou interesse, direta ou 

indireta, eventual, no lançamento, arrecadação ou fiscalização de impostos, taxas e contribui
ções de caráter obrigatório, inclusive parafiscais, ou para aplicar multas relacionadas com essas 
atividades; 

d) os que tenham exercido, nos 6 (seis) meses anteriores ao pleito, cargo ou função de di
reção, administração ou representação, em empresas concessionárias ou permissionárias de ser
viço público, ou em organização do Poder Público, ou sujeitas a seu controle, assim como em 
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fundações instituídas ou subvencionadas pela União, Estado, Distrito Federal, Território ou Mu
nicípio; 

e) os que, dentro dos 6 (seis) meses anteriores à eleição, hajam ocupado cargo ou função 
de direção nas empresas de que tratam os arts. 3^ e 5̂  da Lei n̂  4.137, de 10 de setembro de 
1962, quando, pelo âmbito e natureza de suas atividades, possam tais empresas influir na econo
mia nacional; 

f) os que, detendo o controle de empresa ou grupo de empresas que opere, no Brasil, nas 
condições monopolísticas previstas no parágrafo único do art 5̂  da Lei citada na aUnea ant^or, 
não ^resentarem à Justiça Eleitoral, até 6 (seis) meses antes do pleito, a prova de que fizeram 
cessar o abuso apurado do poder económico ou de que transferiram, por forma regular, o contro
le das referidas empresas ou grupo de empresas; 

g) os que tenham, dentro de 6 (seis) meses anteriores ao pleito, ocupado cargo ou função 
de direção, administração ou representação em pessoa jurídica ou empresa estrangeira ou em en
tidade mantida por contribuições impostas pelo Poder Público; 

h) até 6 (seis) meses depois de afastados das funções, os presidentes, diretores, ou superin
tendentes das sociedades, empresas ou estabelecimentos que gozam, sob qualquer forma, de 
vantagens asseguradas pelo Poder Público, ou que tenham exclusivamente por objeto operações 
fínanceiras e façam publicamente apelo à poupança e o crédito, inclusive através de cooperati
vas; 

i) os que hajam exercido cargo ou função de direção, administração ou representação, den
tro de 6 (seis), meses anteriores ao pleito, em pessoa jurídica ou empresa cuja atividade consista 
na execução de obras, na prestação de serviços ou no fornecimento de bens por conta ou sob 
controle do Poder Público. 

in - Para Governador e Vice-Govemador: 
a) os inelegíveis para os cargos de Presidente e Vice-Presidente da República especifica

dos nas ab'neas aeb,do item n, e, no tocante às demais alúieas, se se tratar de repartição públi
ca, associação ou empresa que opere no território do Estado; 

b) em cada Estado: 
1. o cônjuge e os parentes consanguíneos ou afins, até o terceiro grau, ou por adoção, do 

Governo ou do Interventor Federal ou de quem, nos 6 (seis) meses anteriores ao pleito os haja 
substituídos; 

2. quem não possuir domicílio eleitoral no Estado, pelo menos nos 2 (dois) anos imediata
mente anteriores à eleição; 

c) até 6 (seis) meses depois de cessado definitivamente o exercício das respectivas funçõ
es: 

1. os Comandantes de Distrito Naval, Região Militar e Zona Aérea. 
2. o Chefe do Ministério Público Estadual; 
3. os Chefes dos Gabinetes Civil e Militar do Governador; 
4. os Secretários de Administração Municipal ou dirigente de órgão congénere. 
rV - Para Prefeito e Vice-Prefeito: 
a) no que lhes fõr aplicável, por identidade de situações, os inelegíveis para os cargos de 

Presidente e Vice-Presidente da República, Governador e Vice-Govemador; 
b) o cônjuge e os parentes consanguíneos ou afins, até o terceiro grau, ou por adoção, do 

Prefeito ou de Interventor, ou de quem, nos 6 (seis) meses anteriores ao pleito os haja substituí
do; 

210 



c) quem não possuir domicílio eleitoral, no Município, 1 (um) ano, imediatamente anterior 
à eleição; 

d) os membros das Câmaras Municipais que na confomnidade da Constituição e das Leis, 
hajam perdido os respectivos mandatos. 

V - Para o Senado Federal e a Câmara dos Deputados: 
a) no que lhes fôr aplicável, por identidade de situações, os inelegíveis para os cargos de 

Presidente e Vice-Presidente da República, Governador e Vice-Govanador de Estado, Prefeito 
ou Vice-Prefeito Municipal; 

b) o cônjuge e os parentes consanguíneos ou afms até o terceiro grau, ou por adoção, do 
Presidente, Governador, Interventor e do Prefeito ou de quem, nos 6 (seis) meses anteriores ao 
pleito, os haja substituído: 

c) quem não possuir domicílio eleitoral, no Estado ou Território, pelo menos 2 (dois) anos 
imediatamente anteriores a eleição. 

VI - Para as Assembleias Legislativas: 
a) no que lhes fôr aplicável, por identidade de situações, os inelegíveis para o Senado Fe

deral e a Câmara dos Deputados, reduzidos os prazos de desincompatibilização de 1 (um) terço, 
quando a repartição, associação ou empresa não opere no território do Estado; 

b) quem não possuir domicílio eleitoral, no Estado, pelo menos 2 (dois) anos imediata
mente anteriores à eleição. 

Vn - Para as Câmaras Municipais: 
a) no que lhes fôr aplicável, por identidade de situações, os inelegíveis para o Senado Fe

deral e a Câmara dos Deputados, nas mesmas condições para eles estabelecidas, reduzidos de 
dois terços, quando fôr o caso, os prazos de desligamento definitivo do exercício das funções, 
quando as repartições, associações ou empresas não operarem no Município; 

b) as autoridades policiais, civis ou militares, com exercício no Município, nos 3 (três) 
meses anteriores do pleito; 

c) quem não possuir domicílio eleitoral, no Município, pelo menos 1 (um) ano imediata
mente anterior à eleição. 

§ 1- Os preceitos deste artigo se aplicam aos titulares, efetivos ou interinos, dos cargos 
mencionados. 

§ 2- O candidato se desincompatibilizará na data do registro, se este fôr feito antes do ter
mo inicial do prazo de inelegibilidade. 

ArL 22 Não podem ser reeleitos os que, no período imediatamente anterior à eleição, ha
jam exercido os cargos de Presidente e Vice-Presidente da República, Governador e Vice-Go-
vemador, de Prefeito e Vice-Prefeito, inclusive os nomeados pelos Governadores de Estado ou 
Território. 

§ í- Também não podem ser eleitos os que, nos 6 (seis) meses anteriores ao pleito, hajam 
sucedido ao titular ou o tenham substituído em qualquer dos cargos mencionados neste artigo; 

§ 2- Para os demais cargos eletivos, as pessoas referidas neste artigo deverão afastar-se 
definitivamente de seus cargos, até 6 (seis) meses anteriores à eleição. 

ArL 3^ Compete à Justiça Eleitoral conhecer e decidir as argiiições de inelegibilidade. 
Parágrafo único. A arguição de inelegibilidade será feita perante: 
I - O Tribunal Superior Eleitoral, se se tratar de candidatos à Presidência ou Vice-Presi-

dência da República; 
n - Os Tribunais Regionais Eleitorais, quando se tratar de candidatos a Senador, Deputa

do Federal, Governador e Vice-Govemador de Estado e Deputado Estadual; 
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ni - Os Juizes Eleitorais, relativamente aos candidatos a Prefeito, Vice-Prefeito e Verea
dor. 

Art. 42 Caberá a qualquer candidato, a Partido Político ou ao Ministério Público, no prazo 
de 10 (dez) dias, contados da publicação do requerimento de registro de candidato, a iniciativa 
da arguição de inelegibilidade. 

Art. 5^ Quando de iniciativa de candidato ou de Partido PoUtico, a arguição de inelegibili
dade será imediatamente reduzida a termo, assinada pelo arguente e por duas testemunhas, e, 
dentro de 24 (vinte e quatro) horas, encaminhada ao Ministério Público. 

§ 1- Verificada, ou não a procedência da argiiição, à vista dos elementos de convicção 
apresentados, o Ministério Público, no prazo de 3 (três) dias, impugnará o registro do candidato, 
ou requererá o arquivamento da arguição. 

§ 2- Indeferido, pelo Juiz ou Tribunal, o pedido de arquivamento, prosseguirá o processo. 

§ 32 Deferido o pedido de arquivamento, recorrerá o Juiz ou Tribunal, de ofício, cabendo, 
ainda, recurso voluntário, no prazo de 3(três) dias, devendo os autos, em igual prazo ser remeti
dos à instância superior, que decidirá, dentro de 10 (dez) dias, contados da data de seu recebi
mento. 

Art. 6^ Quando de iniciativa do Ministério Público, a arguição de inelegibilidade se pro
cessará, desde logo como impugnação. 

Parágrafo único. Não poderá apresentar impugnação ao registro de candidato o membro 
do Ministério Público que, por 4 (quatro) anos anteriores, tenha disputado cargo eletivo, inte
grando diretório de Partido Político ou exercido atividades poUtico-partidárias. 

Art 7- Feita a impugnação ao registro de candidato, terá este, com a assistência do Partido 
PoUtico interessado o prazo de 3 (três) dias para contestá-la, podendo, dentro dele, juntar docu
mentos e requerer a produção de outras provas. 

§ 1- O Juiz ou tribunal poderá ouvir terceiros a quem as partes ou testemunhas hajam feito re
ferência como conhecedores de fatos ou circunstâncias que possam influir na decisão da causa. 

§ 2- Quando o documento indispensável à formação da prova se achar em poder de tercei
ro, será determinado o respectivo depósito e, se necessário, ouvirá o requerente e o terceiro, em 
audiência especial. 

§ 32 Se o terceiro sem justa causa, não exibir o documento, ou não comparecer à audiên
cia, será contra êle expedido mandado de prisão e instaurado processo por crime de desobediência. 

Art. 8- Decorrido o prazo de contestação, o Juiz ou Tribunal marcará, em seguida, outro 
não superior a 10 (dez) dias, para que sejam ouvidas as testemunhas do impugnante e do impug
nado e realizadas as diligências que determinar de oficio, ou requerimento das partes. 

Art. 92 Dentro de 3 (três) dias contados do término do prazo a que se refere o artigo ante
rior, o impugnante e o impugnado poderão apresentar alegações. 

Art. 10. Conclusos os autos, dentro de 24 (vinte e quatro) horas, contadas do término do 
prazo para alegações, o Juiz ou Tribunal decidirá no prazo de 5 (cinco) dias. 

§ 1- O Juiz ou tribunal formará sua convicção pela livre apreciação da prova, atendendo 
aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes, mencionan
do, na decisão, os que motivarem o seu convencimento. 

§ 2^ Da decisão, caberá recurso, em petição fundamentada, no prazo de 3 (três) dias, con
tados da data de sua publicação ou intimação. 

Art. 11.0 recurso, na instância superior, será julgado no prazo de 10 (dez) dias. 
Art. 12. Transitada em julgado a decisão que declarar a inelegibilidade do candidato, ser-
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lhe-á negado registro ou cancelado, se já tiver sido feito, ou declarado nulo o diploma, se já ex
pedido. 

Art. 13. É facultado ao Partido Poh'tico, que requereu o registro do candidato considerado 
inelegível, dar-lhe substituto, mesmo que a decisão passada em julgado terá sido proferida, para 
após o termo final do prazo do registro. 

Art. 14. A declaração do inelegibilidade de candidato a Presidente da República, Governa
dor de Estado ou Prefeito Municipal não atingirá o candidato a Vice-Presidente, Vice-Govema
dor ou Vice-Prefeito. 

Art. 15. Ocorrendo, após a eleição para cargo de Presidente e Vice-Presidente da Repúbli
ca, Governador e Vice-Govemador, Prefeito e Vice-Prefeito, o cancelamento do diploma de 
candidato eleito, realizar-se-á nova eleição, dentro de 60 (sessenta) dias, após a publicação ou 
intimação da decisão transitada em julgado. 

Art. 16. Constitui crime eleitoral a arguição de inelegibilidade, ou a impugnação de regis
tro de candidato, feita com motivação falsa, ou graciosamente, por espirito, de emulação, mero 
capricho ou erro grosseiro: 

Pena: - detenção, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos e multa, de 20 (vinte) a 50 (cinquenta) 
vezes o maior salário-mínimo vigente no País. 

Art. 17. O Tribunal Superior Eleitoral expedirá instruções para execução deste decreto-lei. 
Art 18. O disposto no presente decreto-lei se aplica às eleições de Prefeitos, Vice-Prefei-

tos e Vereadores designados para o dia 30 de novembro de 1969, nos termos do Ato Institucio
nal n- 11, de 14 de agosto de 1969, alterado pelo Ato Institucional n̂  15, de 9 de setembro de 
1969, podendo a arguição de inelegibilidade ser apresentada até 7 de novembro de 1969, reduzi
dos pela metade os prazos processuais de que trata este decreto-lei. 

Parágrafo único. Se o candidato já estiver registrado, a arguição de inelegibilidade deverá 
ser ^resentada dentro de 5 (cinco) dias, a contar da vigência deste decreto-lei. 

Art 19. Este decreto-lei entrará em vigor no dia 30 de outubro de 1969, revogadas as dis
posições em contrário. 

Brasaia, 21 de outubro de 1969: 148̂  da Independência e 81^ da República. -AUGUSTO 
HAMANN - RADEMAKER GRUNEWALD - AURÉLIO DE LYRA TAVARES - MÁRCIO DE 
SOUZA E MELLO - LUÍS ANTÓNIO DA GAMA E SILVA. 
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DECRETO-LEIN^ 1.064, DE 24 DE OUTUBRO DE 1969 

Altera a redação do art 302 do Código Eleitoral e dá outras providências. 

Os Ministros da Marinha de Guerra, do Exército e da Aeronáutica Militar, no uso das atri
buições que lhes conferem os artigos 3- e 6̂  do Ato Institucional n̂  16, de 14 de outubro de 
1969, decretam: 

Art. 12 O artigo 302 do Código Eleitoral (Lei n̂  4.737, de 15 de julho de 1965) passa a vi
gorar com a seguinte redação: 

"Art. 302. Promover, no dia da eleição, com o fim de impedir, embaraçar ou 
fraudar exercício do voto a concentração de eleitores, sob qualquer forma, inclusive 
o fornecimento gratuito de alimento e transporte coletivo: 

Pena - reclusão de quatro (4) a seis (6) anos e pagamento de 200 a 300 dias-
multa.". 

Art. 1- O Departamento de Polícia Federal ficará à disposição da Justiça Eleitoral, sençre 
que houver de se realizar eleições, gerais ou parciais, em qualquer parte do Território Nacional. 

Art. 3- Este Decreto-lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposi
ções em contrário. 

Brasília, 24 de outubro de 1969; 1482 da Independência e 81= da Rq)ública. - AUGUSTO 
HAMANN RADEMAKER GRONEWALD - AURÉUO DE LYRA TAVARES - MÁRCIO DE 
SOUZA E MELLX) - LUÍS ANTÓNIO DA GAMA E SILVA. 
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ATO COMPLEMENTAR N̂  77, DE 27 DE OUTUBRO DE 1969 

Os Ministros da Marinha de Guerra, do Exército e da Aeronáutica Militar, usando das 
atribuições que lhes confere o artigo 3- do Ato Institucional n-. 16, de 14 de outubro de 1969, 
combinado com o artigo 9̂  do Ato Institucional n. 5, de 13 de dezembro de 1968, e 

Considerando que, pelos motivos constantes do Ato Complementar n. 66(*), de 19 de se
tembro de 1969, as convenções Nacionais dos partidos políticos foram transferidas para o dia 5 
de março de 1970, e 

Considerando que as razões determinantes para aquele adiamento não mais subsistem, 
sendo aconselhável a antecipação das referidas Convenções, resolvem baixar o seguinte Ato 
Complementar: 

Art. í- As Convenções Nacionais, que deverão proceder à eleição dos Diretórios Nacio
nais dos partidos poh'ticos, de acordo com o que prescreve o Ato Complementar n. 54(*), de 20 
de maio de 1969, alterado pelo Ato Complementar n. 56, de 18 de junho de 1969, serão realiza
das no dia 20 de novembro de 1969. 

Art 2° Terminará no dia 5 de novembro de 1969 o prazo para o registro de candidatos ao 
Diretório Nacional dos partidos poh'ticos, nos termos do artigo 10 do Ato Complementar n. 54, 
de 20 de maio de 1969, ficando reduzidos pela metade os prazos de que tratam os §§ 1- e 2- do 
artigo 13, §§ 1- e 2- do artigo 14 e artigo 15 do mesmo Ato Complementar e tão-sòmente para 
as Convenções referidas no presente Ato Complementar. 

Art 3- Este Ato Complementar entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário. 

AUGUSTO HAMANN RADEMAKER GRUNEWALD 
AURÉLIO DELYRA TAVARES 

MÁRCIO DE SOUZA E MELLO 
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DECRETO-LEIN^ 1.069, DE 4 DE NOVEMBRO DE 1969 

Revoga o artigo 18 do Decreto-lei número 1.063, de 21 de outubro de 
1969 e dá outras providências. 

O Presidente da República, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 55, item I, da 
Constituição, e 

Considerando que, para as eleições de 30 de novembro de 1969, o registro de candidatos 
se encerrou às 18 horas do dia 15 de outubro de 1969; 

Considerando que, na conformidade do Ato Conçlementar n- 61, de 14 de agosto de 
1969, os pedidos de registro deveriam estar julgados até o dia 31 de outubro, inclusive os que ti
vessem sido impugnados, e publicadas em Cartório as respectivas sentenças (art 8-, § 3°); 

Considerando que, com o advento do Decreto-lei n- 1.063, publicado a 24 de outubro de 
1969, foi reaberto, por força do artigo 18, o processo de arguição de inelegibilidades, assinando-
se prazos que dificultam a realização normal das eleições; 

Considerando que é desaconselhável o adiamento de eleições que não se realizaram na 
data previamente marcada; 

Considerando que, para - efetiva realização da poUtica nacional, fundada no princípio da 
segurança, as eleições devem reahzar-se obedecendo a orientação já preconizada decreta: 

Art 1- Fica revogado o artigo 18 do Decreto-lei n̂  1.063, de 21 de outubro de 1969. 
Art. 22 As eleições de 30 de novembro de 1969 realizar-se-ão nos termos do Ato Comple

mentar n̂  61, de 14 de agosto de 1969, ficando sem efeito quaisquer impugnações oferecidas 
posteriormente aos prazos nele fixados. 

Art. 3- Este Decreto-lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposi
ções em contrário. 

Brasília, 4 de novembro de 1969; 148- da Independência e 81- da República. - EMÍLIO 
G. MÉDICI-ALFREDO BUZAID. 

216 



LEI COMPLEMENTAR N̂  5, DE 29 DE ABRIL DE 1970 

Estabdece, de acordo com a Emenda Constitucional n- 1, de 17 de outu
bro de 1969, art 151 e seu parágrafo único, casos de inelegibilidades, e dá ou
tras providências . 

0 Presidente da República: 
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei Complementar: 
ArL 1- São inelegíveis: 
1 - para qualquer cargo eletivo: 
a) os inalistáveis; 
b) os que hajam sido atingidos por qualquer das sanções previstas no § 1- do art. 7- e no 

art. 10 do Ato Institucional n̂  1, de 9 de abril de 1964; no parágrafo único do art. 14 e no art. 15 
do Ato Institucional n̂  2, de 27 de outubro de 1965; no art. 4= e nos §§ 1̂  e 2̂  do art. 6̂  do Ato 
Institucional n̂  5, de 13 de dezembro de 1968; nos arts. 1- e seus parágrafos, e 3̂  do Ato Institu
cional n̂  10, de 16 de maio de 1969; no art. 1- do Ato Institucional n̂  13, de 5 de setembro de 
1969; assim como no Decreto-Lei n̂  477, de 26 de fevereiro de 1969; ou destituídos dos manda
tos que exerciam, por decisão das Assembleias Legislativas; estendendo-se estas inelegibilida
des, quando casado o punido, ao respectivo cônjuge; 

c) os que participem da organização ou do funcionamento de qualquer agrupamento, asso
ciação ou Partido Político, cujo programa ou ação contrarie o regime democrático, baseado na 
pluralidade de Partidos e na garantia dos direitos fundamentais do homem; 

d) os que, ostensiva ou veladamente, façam parte, ou sejam adeptos de Partido Político 
cujo registro tenha sido cassado por decisão judicial, transitada em julgado; 

e) os que, de qualquer forma, tenham contribuído para tentar reorganizar ou fazer funcio
nar associação, de direito ou de fato, cujas atividades tenham sido suspensas ou hajam sido dis
solvidas, por decisão judicial, nos termos do Decreto-Lei n- 9.085, de 25 de março de 1946, mo
dificado pelo Decreto-Lei n- 8, de 16 de junho de 1966 '; 

f) os que hajam atentado, em detrimento do regime democrático, contra os direitos indivi
duais concernentes à vida, à liberdade, à segurança e à propriedade; 

g) os membros do Poder Legislativo que hajam perdido os mandatos pelos motivos referi
dos no art. 35 da Constituição^ , 

h) os que, por ato de subversão ou de improbidade na Administração Pública, Direta e In-
direta, ou na particular, tenham sido condenados à destituição de cargo, função ou emprego, em 
virtude de sentença judicial transitada em julgado ou mediante processo administrativo em que 
se lhes haja assegurado ampla defesa; 

i) os que forem declarados indignos do oficialato, ou com ele incompatíveis; 
j) os que estejam privados, por sentença judicial, transitada em julgado, em processo elei-
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toral, do direito à elegibilidade, por haver atentado contra o regime democrático,' a fixação e a 
probidade administrativa e a lisura ou a normalidade de eleição; 

l) os que tenham comprometido, por si ou por outrem, mediante abuso do poder económi
co, de ato de corrupção ou de influência no exercício de cargo ou função da Administração, Di-
reta ou Indireta, ou de entidade sindical, a lisura ou a normalidade de eleição, ou venham a com
prometê-la, pela prática dos mesmos abusos, atos ou influência; 

m) os que tenham seus bens confiscados por enriquecimento ilícito, ou que tenham seus 
nomes propostos para o confisco pela Comissão Geral de Investigações, enquanto o Presidente 
da República não indeferir o pedido ou não revogar o decreto de confisco; 

n) os que tenham sido condenados ou respondam a processo judicial, instaurado por de
núncia do Ministério Público recebida pela autoridade judiciária competente, por crime contra a 
segurança nacional e a ordem política e social, a economia popular, a fé pública e a administra
ção pública, o património ou pelo direito previsto no art 22 desta Lei Complementar, enquanto 
não absolvidos ou penalmente reabilitados; 

o) os que, em estabelecimentos de crédito, financiamento ou seguro, que tenham sido ou 
estejam sendo objeto de liquidação judicial ou extrajudicial, hajam exercido, nos doze meses an
teriores à respectiva decretação, cargo ou função de direção, administração ou representação, 
enquanto não forem exonerados de qualquer responsabilidade; 

p) os que tiverem sido afastados ou destituídos de cargos ou funções de direção, adminis
tração ou representação de entidade sindical; 

n - para Presidente ou Vice-Presidente da República: 
a) o cônjuge e os parentes consanguíneos ou afins, até o terceiro grau, ou por adoção, do 

Presidente da República ou de quem o haja substituído nos 6 (seis) meses anteriores ao pleito; 
b) até 6 (seis) meses depois de afastados definitivamente de sus funções: 
1 - os Ministros de Estado; 
2 - os chefes dos Gabinetes Civil e Militar da Presidência da República; 
3 - 0 Chefe do Serviço Nacional de Informações; 
4 - 0 Governador do Distrito Federal; 
5 - 0 Chefe do Estado-Maior das Forças Armadas; 
6 - os Chefes do Estado-Maior da Marinha, do Exército e da Aeronáutica; 
7 - os Comandantes do Exécito; 
8 - os Magistrados; 
9 - o Procurador-Geral e os Subprocuradores-Gerais da República; 
10 - os Interventores federais; 
11 - os Secretários de Estado; 
12 - os membros do Tribunal de Contas da União, dos Estados e do Distrito Federal; 
13 - o Diretor-Geral do Departamento de Polícia Federal; 
14 - os presidentes, diretores ou superintendentes de autarquias, empresas públicas ou so

ciedades de economia mista; 
c) os que, até 6 (seis) meses antes da eleição, tiverem competência ou interesse, direta ou 

indireta, eventual, no lançamento, arrecadação ou fiscalização de impostos, taxas e contribuiçõ
es de caráter obrigatório, inclusive para fiscais, ou para aplicar multas relacionadas com essas 
atividades; 

d) os que tenham exercido, nos 6 (seis) meses anteriores ao pleito, cargo ou função de di
reção, administração ou representação, em empresas concessionárias ou permissionários de ser-
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viço público ou sujeitas a seu controle, assim como em fundações instituídas ou subvencionadas 
pela União, Estado, Distrito Federal, Território ou Município; 

e) os que, dentro de 6 (seis) meses anteriores à eleição, hajam ocupado cargo ou função de 
direito nas empresas de que tratam os arts. 3^ e 5̂  da Lei n̂  4.137, de 10 de setembro de 1962, 
quando, pelo âmbito e natureza de suas atividades, possam tais empresas influir na economia 
nacionar ; 

f) os que, detendo o controle de empresa ou grupo de empresas que opere no Brasil, nas 
condições monopolísticas previstas no parágrafo único do art. 5- da lei citada na alínea anterior, 
não apresentarem à Justiça Eleitoral, até 6 (seis) meses antes do pleito, a prova de que fizeram 
cessar o abuso apurado do poder económico, ou de que transferiam, por forma regular, o contro
le das referidas empresa ou grupo de empresas; 

g) os que tenham, dentro de 6 (seis) meses aneriores ao pleito, ocupado cargo ou função 
de direção, administração ou representação em pessoa jurídica ou empresa estrangeira ou em en
tidade mantida por contribuições impostas pelo Poder Público; 

h) até 6 (seis) meses depois de afastados das funções, oS presidentes, diretores ou superin
tendentes das sociedades, empresas ou estabelicimentos que gozem, sob qualquer forma, de 
vantagens asseguradas pelo Poder Público, ou que tenham exclusivamente por objeto operações 
financeiras e façam publicamente apelo à poupança e ao crédito, inclusive através de cooperati
vas; 

i) os que hajam exercido cargo ou função de direção, administração ou representação, den
tro de 6 (seis) meses anteriores ao pleito, em pessoa jurídica ou empresa cuja atividade consiste 
na execução de obras, na prestação de serviços ou no fornecimento de bens por conta ou sob 
controle do Poder Público; 

in — para Governar e Vice-Govemador: 
a) até 4 (quatro) meses depois de afastados definitivamente de suas funções; 
1 - os inelegíveis para os cargos de Presidente e Vice-Presidente da República especifica

dos nas alíneas aeb do item n e, no tocante às demais alíneas, se se tratar de repartição pública, 
associações ou empresa que opere no território do Estado; 

2 - os Comandantes de Distrito Naval, Região Militar e Zona Aérea; 
3 - o Procurador-Geral do Estado ou Chefe do Ministério Público estadual, os Subprocu-

radores-Gerais do Estado, bem como os membros do Ministério Público que desempenhem fun
ções junto a Tribunais; 

4 - os chefes dos Gabinetes Civil e Militar do Governo; 
5 - os diretores de órgãos estaduais ou sociedades de asssistência aos Municípios; 
6 - os Secretários da administração municipal ou membros de órgõs congéneres; 
b) em cada Estado: 
1-0 cônjuge e os parentes consangiimeos ou afins, até o terceiro grau, ou por adoção do 

Governador ou do Interventor federal ou de quem, nos 6 (seis) meses anteriores ao pleito, os 
haja substituído; 

2 - os que não possuam domicílio eleitoral no Estado, pelo menos 2(dois) anos imediata
mente anteriores à eleição; 

3 - os membros do Ministério Público com exercício na Comarca da Capital, nos 4 (qua
tro) meses anteriores ao pleito; 

rV - Para Prefeito e Vice-Prefeito: 
a) no que lhes for aplicável, por identidade de situações, os inelegíveis para os cargos de 
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Presidente e Vice-Presidente da República, Governador e Vice-Govemador, observado o prazo 
de 3 (três) meses para a desincompatibilização; 

b) o cônjuge e os parentes consanguíneos ou afins, até o terceiro grau, ou por adoção, do 
Prefeito ou do Interventor, ou de quem, nos 6 (seis) meses anteriores ao pleito, os haja substituí
do; 

c) os membros do Ministério Público em exercício na Comarca, nos 3 (três) meses ante
riores ao pleito; 

d) as autoridades policiais, civis ou militares, com exercício no Município, nos 3 (três) 
meses anteriores ao pleito; 

e) os que não possuam domicílio eleitoral, no Município, 1 (um) ano, pelo menos, imedia
tamente anterior à eleição; 

f) os membros das Câmaras Municipais que, na conformidade da Constituição e das leis, 
hajam perdido os respectivos mandatos; 

V - para o Senado Federal e a Câmara dos Deputados: 
a) os inelegíveis para os cargos de Presidente e Vice-Presidente da República, especifica

dos nas alíneas aebáo item 11, e, no tocante às demais alíneas se se tratar de repartição pública 
associação ou empresa que opere no território do Estado, observado o prazo de 4 (quatro) meses 
para a desincompatilização; 

b) em cada Estado, os inelegíveis para os cargos de Governador e Vice Governador, nas 
mesmas condições estabelecidas; 

c) o cônjuge e os parentes consanguíneos ou afins, até o terceiro grau, ou por adoção do 
Presidente, Governador do Interventor, no próprio Estado Governador do Território, ou de ou de 
quem, nos 6 (seis) meses anteriores ao pleito, os haja substituído; 

d) os que não possuam domicílio eleitoral, no Estado ou Território, pelo menos 2 (dois) 
anos imediatamente anteriores à eleição; 

VI - para as Assembleias Legislativas: 
a) no que lhes for aplicável, por identidade de situações, os inelegíveis para o Senado Fe

deral e a Câmara dos Deputados, nas mesmas condições estabelecidas; 
b) os que não possuam domicílio eleitoral, no Estado, pelo menos 2 (dois) anos imediata

mente anteriores à eleição; 
Vn - para as Câmaras Municipais: 
a) no que lhes for aplicável por identidade de situações, os inelegíveis para o Senado Fe

deral e a Câmara dos Deputados, observado o prazo de 2 (dois) meses para a desincompatiliza
ção; 

b) em cada Município, os inelegíveis para os cargos de Prefeito e Vice-Prefeito; 
c) o cônjuge e os parentes consanguíneos ou afins, até o terceiro grau, ou por adoção, do 

Prefeito Interventor no Município, ou de quem, nos 6 (seis) meses anteriores ao pleito, os haja 
substituído; 

d) os que não possuam domicílio eleitoral no Município, pelo menos 1 (um) ano imediata
mente anterior à eleição. 

ArL 2- não podem ser reeleitos os que, no penodo imediatamente anterior à eleição, hajam 
exercido os cargos de Presidente e Vice-Presidente da República, Governador e Vice-Govema
dor, de Prefeito e Vice-Prefeito, inclusive os nomeados pelos Governadores de Estado ou Terri
tório. 

§ l- Não podem ser eleitos os que, nos 6 (seis) meses anteriores ao pleito, hajam sucedido 
ao titular ou o tenham substituído em qualquer dos cargos mencionados neste artigo. 
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§ 2- São inelegíveis para os demais cargos o Presidente, o Governador e o Prefeito que 
não se afastarem definitivamente de seus cargos até 6 (seis) meses anteriores à eleição. 

§ 32 O Vice-Presidente, o Vice-Governador e o Vice-Prefeito poderão candidatar-se a ou
tros cargos, desde que nos 6 (seis) meses anteriores ao pleito, não tenham sucedido ou substiuí-
do o titular. 

Art. 32 Compete à Justiça Eleitoral conhecer e decidir as arguições de inelegibilidade. 
Parágrafo único. A arguição de inelegibilidade será feita perante: 
I - o Tribunal Superior Eleitoral, se se tratar de candidato à Presidência ou Vice-Presidên-

cia da República; 
n - os Tribunais Regionais Eleitorais, se se tratar de candidato a Senador, Deputado fede

ral. Governador e Vice-Governador de Estado e Deputado estadual; 
in - os Juízes Eleitorais, relativamente aos candidatos a Prefeito, Vice-Prefeito e Verea

dor. 
Art. 4- Nos pleitos indiretos, a que se refere o arL 189 da Constituição, o prazo de desin-

compatibilização é de 3 (três) meses (6). 
Art. 5̂  Caberá a qualquer candidato, a Partidos Políticos, ou ao Ministério Público, no 

prazo de 5 (cinco) dias, contados da publicação do pedido de registro do candidato, impugná-lo 
em petição fundamentada. 

§ 1- A impugnação, por parte do candidato ou Partido, não impede a ação do Ministério 
Público no mesmo sentido. 

§ 2- Não poderá impugnar o registro de candidato o representante do Ministério Público 
que, nos 4 (quatro) anos anteriores, tenha disputado cargo eletivo, integrado Diretório de Partido 
ou exercido atividades político-partidárias. 

§ 3 - 0 impugnante especificará desde logo os meios de prova com que pretende demons
trar a veracidade do alegado, arrolando testemunhas, se for o caso, no máximo de 6 (seis) meses. 

Art. 62 A partir da data em que terminar o prazo para impugnação, passará a correr, inde
pendentemente de qualquer notificação, prazo idêntico para que o Partido, ou candidato, possa 
contestá-la, juntar documentos e requerer a produção de outras provas, indicando rol de testemu
nhas, se for o caso, no máximo de 6 (seis) meses. 

Art. 7- Decorrido o prazo para a contestação, se não se tratar ^enas de matéria de direito 
e a prova protestada for relevante, a critério do Juiz, ou do Relator, serão designados os 2 (dois) 
dias seguintes para inquirição das testemunhas do impugnante e do impugnado, as quais compa
recerão por iniciativa das partes que as tiverem arrolado, independentemente de notificação. 

§ 1- As testemunhas do impugnante serão ouvidas em uma só assentada, no primeiro dia 
do prazo, e as do impugnado, também em uma só assentada, no segundo. 

§ 2- Nos 3 (três) dias subsequentes, o Juiz, ou o Relator, procederá a todas as diligências 
que determinar, ex ojficio ou a requerinrjento das partes. 

§ 3- No prazo do parágrafo anterior, o Juiz, ou o Relator, poderá ouvir terceiros, referidos 
pelas partes ou testemunhas como conhecedores dos fatos e circunstâncias que possam influir na 
decisão da causa. 

§ Ar Quando qualquer documento necessário á formação da prova se achar em poder de 
terceiro, o Juiz, ou Relator, poderá, ainda, no mesmo prazo, ordenar o respectivo depósito. 

§ 5- Se o terceiro, sem justa causa, não exibir o documento, ou não comparecer a Jiuzo, 
será contra ele expedido mandado de prisão e instaurado processo por crime de desobediência 

Art. 8- Encerrado o prazo da dilação probatória, nos termos do artigo anterior, as partes, 
inclusive o Ministério Público, poderão apresentar alegações no prazo comum de 2 (dois) dias. 
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Art 92 Terminado o prazo para alegações, os autos serão conclusos ao Juiz, ou ao Relator, 
no dia imediato, para sentença ou julgamento do Tribunal. 

Parágrafo único. O Juiz, ou Tribunal, formará sua convicção pela livre apreciação da pro
va, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas par
tes, mencionando, na decisão, os que motivaram o seu convencimento. 

Art 10. Nos pedidos de registro de candidatos a eleições municipais, o Juiz Eleitoral apre
sentará a sentença em Cartório 3 (três) dias após a conclusão dos autos, passando a correr desse 
momento o prazo de 3 (três) dias para a interposição do recurso para o Tribunal Regional Eleito
ral. 

§ 12 A partir da data em que for protocolada a petição de recurso, passará a correr, inde
pendentemente de qualquer notificação ao recorrido, o prazo de 3 (três) dias para apresentação 
de contra-razões. 

§ 2- Apresentadas as contra-razões, ou decorrido o prazo sem elas, serão os autos remeti
dos ao Tribunal Regional Eleitoral imediatamente, inclusive por portador, se houver necessida
de, decorrente da exiguidade de prazo, correndo as despesas do transporte por conta do recor
rente. 

Art 11. Se o Juiz Eleitoral não apresentar a sentença no prazo previsto no artigo anterior, 
o prazo para recurso só começará a correr após a publicação da mesma por edital, em Cartório. 

Parágrafo único. Ocorrendo a hipótese prevista neste artigo, o Corregedor Regional, de 
ofício, apurará o motivo do retardamento e proporá ao Tribunal Regional, se for o caso, a e l̂ica-
ção da penalidade cabível. 

Art. 12. Recebidos os autos na Secretaria do Tribunal Regional, serão autuados e apresen
tados no mesmo dia ao Presidente, que, também na mesma data, distribuirá a um Relator e man
dará abrir vista ao Procurador Regional pelo prazo de 2 (dois) dias. 

Parágrafo úiúco. Findo o prazo, com ou sem parecer, os autos serão enviados ao Relator, 
que os apresentará em mesa para julgamento em 3 (três) dias, independentemente de publicação 
em pauta. 

ArL 13. Na sessão do julgamento, que se realizará de uma só assentada, feito o relatório 
facultada a palavra às partes e ouvido o Procurador Regional, proferirá o Relator o seu voto e 
serão tomados os demais juízes. 

§ 1- Proclamado o resultado, o Tribunal se reunirá em conselho para lavratura do acórdão, 
no qual serão indicados o direito, os fatos e as circunstâncias que motivaram o seu convenci
mento. 

§ 22 Reaberta a sessão, far-se-ão a leitura e publicação do acórdão, passando a correr dessa 
data o prazo de 3 (três) dias para a interposição de recurso para o Tribunal Superior Eleitoral em 
petição fundamentada. 

ArL 14. Havendo recurso para o Tribunal Superior Eleitoral, a partir da data em que for 
protocolada a petição passará a correr, independentemente de qualquer notificação ao recorrido, 
o prazo de 3 (três) dias para apresentação de contra-razões. 

Parágrafo único. Apresentadas as contra-razões, ou decorrido o prazo sem elas, serão os 
autos remetidos, no dia seguinte, ao Tribunal Superior Eleitoral. 

ArL 15. Tratando-se de registro a ser julgado originariamente por Tribunal Regional Elei
toral, observado o disposto no art. 8-, o pedido de registro com ou sem impugnação, será julga
do, independentemente de publicação de pauta, no prazo de 3 (três) dias. 

Parágrafo único. O julgamento será procedido na forma estabelecida no art 13, e, haven
do recurso para o Tribunal Superior Eleitoral, observar-se-á o disposto no art 14. 
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Art. 16. No Tribunal Superior Eleitoral, os recursos sobre registro de candidatos serão 
processados e julgados na forma prevista nos arts. 12 e 13. 

Art. 17. Transitada em julgado a decisão que declara a inelegibilidade do candidato, ser-
Ihe-á negado registro ou cancelado, seja tiver sido feito, ou declarado nulo o diploma, seja ex
pedido. 

Art. 18. Os prazos a que se referem os arts. 5^. seguintes são peremptórios e contínuos e 
correm em Secretaria ou Cartório, e, a partir da data do encerramento "do prazo para registro de 
candidatos, não se suspendem aos sábados, domingos e feriados. 

Art 19. É facultado ao Partido que requereu o registro do candidato considerado inelegí
vel dar-lhe substituto, mesmo que a decisão passada em julgado tenha sido proferida após o ter
mo final do prazo de registro. Neste caso, a respectiva Comissão Executiva do Partido fará a es
colha do candidato. 

Art. 20. A declaração de inelegibilidade de candidato a Presidente da República, Governa
dor de Estado ou Prefeito Municipal não atingirá o candidato a Vice-Presidente, Vice-Govema
dor ou Vice-Prefeito, assim como a destes não atingini aqueles. 

Art. 21. Ocorrendo, após a eleição para cargo de Presidente e Vice-Presidente da Repúbli
ca, Governador e Vice-Govemador, Prefeito e Vice-Prefeito, o cancelamento do diploma de 
candidato eleito, realizar-se-á nova eleição dentro de 60 (sessenta)dias após a publicação ou inti
mação da decisão transitada em julgado. 

Art. 22. Constitui crime eleitoral a arguição de inelegibilidade, ou a impugnação de regis
tro de candidato feita com motivação falsa, ou graciosamente, por espú-ito de emulação, mero 
capricho ou erro grosseiro: 

Pena - detenção de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos e multa de 20 (vinte) a 50 (cinqiienta) 
vezes o maior salário mínimo vigente no País. 

Art. 23. O Tribunal Superior Eleitoral expedirá instruções para o processamento do regis
tro de candidatos. 

Art. 24. Esta Lei Complementar entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário. 

Brasflia, 29 de abril de 1970; 149̂  da Independência e 82̂  da República - EMÍLIO G. 
MÉDICI -Alfredo Buzaid. 
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LEI N2 5.581, DE 26 DE MAIO DE 1970 

Estabelece normas sobre a realização de eleições em 1970, dá outras pro
vidências. 

0 Presidente da República 
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sansiono a seguinte Lei: 
Art. l- As eleições para a Câmara dos Deputados, Senado Federal e Assembleias Legisla

tivas dos Estados, referentes às legislaturas que se iniciarão em 1̂  de fevereiro de 1971, realizar-
se-ão, simultaneamente, em todo o País no dia 15 de novembro de 1970. 

Art. 2- O Tribunal Superior Eleitoral, com base no número de eleitores alistados até o dia 
30 de junho de 1970 declarará no prazo de trinta dias contados nessa data o número de Deputa
dos à Câmara Federal, às Assembleias Legislativas, observados os artigos 39, § 2- ...§ 6̂  da 
Constituição. 

Parágrafo único. Para o cômputo do número de eleitores só serão considerados os alista
mentos e transferências de títulos já deferidos pelos Juízes Eleitorais ou os grau de recursos pê
los Tribunais Eleitorais até 30 de junho de 1970. 

Art. 3- Os Diretórios Regionais dos Partidos Políticos reunir-se-ão, até 3 de agosto de 
1970, para escolherem seus candidatos a Governador e Vice-Govemador de Estado, que concor
rerão à eleição de que trata o art. 189 da Constituição da República Federativa do Brasil. 

§ 1- Realizada a escolha, uma cópia da Ata da reunião devidamente autenticada será apre
sentada por delegado do Partido, dentro de quarenta e oito horas, ao Tribunal Regional Eleitoral. 

§ 2- Protocolado o recebimento da Ata, o Presidente do Tribunal fará publicá-la em edital, 
dentro de vinte e quatro horas, no Diário Oficial do Estado para conhecimento dos interessados. 

§ 32 A impugnação da escolha de candidato mediante a arguição de inegebilidade proce-
der-se-à perante a Justiça Eleitoral na forma prevista na Lei de Inegibilidade para a impugnação 
de registro de candidato. 

Art. 42 Se a Justiça Eleitoral considerar inelegível qualquer dos candidatos a Governador 
ou Vice-Govemador de Estado bem como e ocorrer morte ou impedimento insuperável de qual
quer deles, a Comissão Executiva Regional do Partido dar-lhe-à substituto no prazo de quarenta 
e oito horas. 

Parágrafo único. Escolhido novo candidato, proceder-se-à em seguida na conformidade do 
que prescrevem os §§ 1-, 2- e 3- do artigo anterior, ressalvado o disposto no art. 6̂  desta Lei. 

Art. 5- O registro de candidatos a Governador e Vice-Govemador de Estado, para a elei
ção de 3 de outubro de 1970, será feito até às 18 horas do dia 18 de setembro de 1970, perante 
as Mesas das respectivas Assembleias Legislativas mediante requerimento do Partido Político 
instruído com: 

1 - cópia autêntica da ata da reunião do Diretório Regional que houver feito a escolha dos 
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candidatos a qual deverá ser conferida com o original na Secretaria do Tribunal Regional Eleito
ral; 

n - autorização do candidato em documento com assinatura reconhecida por tabelião: 
n i - Certidão do Tribunal Regional Eleitoral de que o registrando esta no gozo dos direi

tos políticos e de que tem domicílio eleitoral no Estado nos dois anos imediatamente anteriores 
à eleição: 

rV - Prova de filiação partidária na forma do artigo 4^ do Ato complementar n- 61, de 14 
de agosto de 1969: 

V - Declaração de bens de que constem a origem e as mutações patrimoniais: 
VI - Certidão fornecida pelo Tribunal Regional Eleitoral, onde conste que a escolha do 

candidato pelo Diretório Regional (artigo 4 )̂ não foi impugnada ou que foi julgada improceden
te a impugnação. 

Art. 6^ Em caso de morte ou impedimento insuperável as exigências constantes dos núme
ros I a V do artigo anterior serão satisfeitas nos dez dias seguintes à data da eleição dispensada a 
do número VI. 

Parágrafo único. Nos casos referidos neste artigo qualquer argiiição de nulidade, ou de 
inegibilidade poderá ser apresentada até quinze dias após a eleição, na forma da legislação em 
vigor, devendo o julgamento obedecer ao disposto na Lei de Inelegibilidade para a impugnação 
de registro de candidatos. 

Art. 7- Ocorrendo após eleição para o cargo de Governador, e Vice-Govemador, a decla
ração de inelegibilidade de candidato eleito, realizar-se-á nova eleição até dez dias após a publi
cação ou intimação da decisão transitada em julgado. 

Art. 8- A escolha dos candidatos dos partidos políticos ao Senado Federal, a Câmara dos 
Deputados e as Assembleia Legislativa dos Estados para as eleições de 15 de novembro de 
1970, será feita pelas Convenções Regionais, convocadas pelas respectivas Comissões Executi
vas. 

§ 1- Os delegados municipais a que se refere o artigo 39 da Lei n̂  4.740 de 15 dejulho.de  
1965, serão os que foram escolhidos pelas Convenções Municipais para a eleição dos Diretórios 
Regionais, realizada em 14 de setembro de 1969. 

§ 2- Os Diretórios Municipais constituídos posteriormente à data referida no parágrafo an
terior indicarão delegados à Convenção Regional respeitado o disposto no § 1- do artigo 3- do 
Ato Complementar n- 54, de 20 de maio de 1969. 

§ 32 No caso de desligamento, renuncia ou morte de delegado escolhido naquelas Conven
ções Municipais o Diretório Municipal dar-lhe-a substituto, na hipótese de não haver suplente. 

§ 42 Quando na eleição para o Senado, existirem, na circunscrição duas ou três vagas a 
preencher as Convenções Partidárias decidirão pelo voto secreto, em um único escrutínio, tendo 
cada convencional direito a votar em tantos candidatos quantas forem as vagas a preencher. 

§ 5- Negado o registro de candidato a Senador ou Suplente ou se ocorrer morte ou impedi
mento insuperável de qualquer deles, a Comissão Executiva Regional dar-lhe-á substituto no 
prazo de cinco dias. 

§ 6^ Os requerimentos de registro dos candidatos serão protocolados no Tribunal Regional 
Eleitoral até às dezoito horas do dia 25 de agosto de 1970. 

§ 1° Todos os requerimentos de registro de candidatos inclusive os que tiverem sido im
pugnados, deverão estar julgados, e os acórdãos, publicados: 

I - Pelo Tribunal Regional Eleitoral a 11 de setembro; 
n - Pelo Tribunal Superior Eleitoral, a 10 de outubro. 
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ArL 92 Nas eleições que obedecerem ao sistema proporcional, observar-se-á, quanto ao 
número de candidatos que cada Partido poderá registra, até o triplo dos lugares a preencher. 

Art. 10. A escolha dos candidatos dos Partidos Políticos a Prefeito, Vice-Prefeito e Verea
dores nos Municípios em que se realizarão eleições a 15 de novembro de 1970, far-se-á pelas 
Convenções Municipais convocadas pelas respectivas Comissões Executivas Municipais. 

§ l- Nos Municípios em que os Partidos PoUticos não tenham constituído Comissões Exe
cutivas, caberá à Comissão Executiva Regional a convocação das Convenções Municipais e a 
designação de delegado para representá-la. 

§ 2- Os requerimentos de registro de candidatos serão protocolados nos cartórios compe
tentes até às dezoito horas do dia 25 de setembro de 1970. 

§ 3- Todos os requerimentos de registro de candidatos, inclusive os que tiverem sido im
pugnados, deverão estar julgados, é as sentenças ou acórdãos publicados: 

I - Pelo Juiz Eleitoral, a 8 de outubro; 
n - Pelo Tribunal Regional Eleitoral, a 22 de outubro; 
in - Pelo Tribunal Superior Eleitoral a 6 de novembro. 
Art. 11. Nos Estados em que a Constituição prevê que, vagando-se os cargos de Governa

dor e Vice-Govemador, o seu provimento far-se-á por eleição direta, fica estabelecido que, no 
ano de 1970 a eleição se realizará em sessão pública e mediante votação nominal, pelo sufrágio 
de um colégio eleitoral construído pela respectiva Assembleia Legislativa. 

§ 1- Proclamados os eleitos serão empossados nas quarenta e oito horas seguintes, para 
completarem os períodos dos seus antecessores. 

§ 2- Os Partidos PoU t̂icos, através dos Diretórios Regionais, escolherão seus candidatos à 
eleição prevista neste artigo, registrando-os perante a Mesa da Assembleia Legislativa até às de
zoito horas do décimo dia contado da abertura da última vaga 

§ 3̂  Nos dez dias seguintes à data da eleição; serão satisfeitas pelos eleitos as exigências 
constantes dos números I a V do artigo 5- desta Lei. 

§ 4^ No caso de arguição de nulidade ou inelegibilidade, obedecer-se-á ao disposto no arti
go 62 parágrafo único, desta Lei. 

Art. 12. Até 30 de junho de 1970, fica isento do pagamento da multa prevista no artigo 48 
do Decreto-lei n̂  1.000, de 21 de outubro de 1969, o registro de nascimento de brasileiro. 

Art. 13. A multa a que se refere o artigo 8- do Código Eleitoral (Lei n̂  4.737, de 15-7-65) 
não se aplicará a quem se alistar até o dia 5 de agosto de 1970. 

ArL 14. Nas eleições designadas para 15 de novembro de 1970, não vigorará o prazo a 
que se refere o artigo 5- da Lei n- 5.453, de 14 de junho de 1968. 

Art 15. O Tribunal Superior Eleitoral, dentro do prazo de trinta dias, contados da publica
ção desta Lei, baixará as necessárias instruções para sua fiel execução. 

Art. 16. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário. 

Brasília, 26 de maio de 1970; 149= da Independência e 32= da República.- EMÍLIO G. 
MÉDICI - Alfredo Buzaid. 
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LEI N2 5.607, DE 9 DE SETEMBRO DE 1970 

Altera a Lei n̂  5.581, de 26 de maio de 1970, que estabelece 
I realização de eleições em 1970 e dá outras providências. 

normas sobre 

O Presidente da República, 
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei: 
Art. l- O art. 22 da Lei n- 5.581, de 26 de maio de 1970, passa a vigorar com a seguinte re-

dação: 

"Art. 22 O Tribunal Superior Eleitoral, com base no número de eleitores alista
dos até o dia 6 de agosto de 1970, declarará no prazo de 15 (quinze) dias, contados 
da publicação desta Lei, o número de Deputados à Câmara dos Deputados e às As
sembleias Legislativas, observados os artigos 39, § 2-, e 13, § 62, da Constituição. 

Parágrafo único. Para o cômputo do número de eleitores serão considerados 
os alistamentos e transferências proclamados na audiência a que se refere o art 68 
do Código Eleitoral." 

Art. 22 No prazo de 5 (cinco) dias, a contar da data da sessão do Tribunal Superior Eleito
ral que fixar o número de Deputados, os Partidos Poh'ticos que não houverem registrado candi
datos em número igual ao de vagas a preencher poderão completar esse número, requerendo o 
registro de novos candidatos. 

Parágrafo único. Os candidatos a que se refere este artigo serão escolhidos pela Comissão 
Executiva Regional. 

Art. 32 Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário. 

Brasília, 9 de setembro de 1970; 1492 ja Independência e 822 ja República.- EMÍLIO G. 
MÉDICI - Alfredo Buzaid. 
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LEI N2 5.682, DE 21 DE JULHO DE 1971 ^̂^ 

LEI ORGÂNICA DOS PARTIDOS POLÍTICOS 

0 Presidente da República: 
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei: 

TÍTULO! 
Das Disposições Preliminares 

ArL 1- A fundação, a organização, o funcionamento e a extinção dos partidos políticos são 
regulados por esta Lei. 

Art. 22 Os partidos políticos, pessoas jundicas de direito público interno, destinam-se a as
segurar, no interesse do regime democrático, a autenticidade do sistema representativo, a defen
der os direitos humanos fundamentais, definidos na Constituição. 

Art. 32 A ação dos partidos será exercida em âmbito nacional, de acordo com seu estatuto e 
programa, sem vinculação, de qualquer natureza, com governos, entidades ou partidos estrangeiros. 

Parágrafo único. Os filiados a um partido têm iguais direitos e devCTes. 
Art. 42 Os partidos adquirem personalidade jurídica com o registro do seu estatuto no Tri

bunal Superior Eleitoral 
Parágrafo único. O Tribunal Superior Eleitoral somente autorizará o registro de partido 

poUtico que tenha seu estatuto e programa aprovados nas convenções municipais, regionais e 
nacional. 

TÍTULOn 
Da Fundação e do Registro dos Partidos 

Art. 52 Na fundação de um partido serão obrigatoriamente observadas as seguintes nor
mas: 

1 - os fundadores do partido, em número nunca inferior a 101 (cento e um), elegerão uma 
comissão dire(pra nacional provisória de 7 (sete) a l i (onze) membros; 

n - a Comissão Diretora Nacional Provisória fará publicar, na imprensa oficial, o mani
festo de lançamento, acompanhado do estatuto e programa, e se encarregará das providências 
preliminares junto ao Tribunal Supoior Eleitoral; 

in - o manifesto indicará a constituição da Comissão Diretora Nacional Provisória, o 
nonne do partido em formação, com a respectiva sigla, bem assim o número do título e da zona 

(1) Com a nova redação dada pela Lei i|2 6.767, de 20-12-1979 (DO, de 20-12-1979), que alterou os arts. 1̂  a 21. 
incisos TV a VI e § 32 do ait. 27, arts. 28 e 30, incisos I a V do art. 35, § 3= do art. 39, arts. 62, 65, 66, 69 e 72, 
incisos ni e rv do art. 95, incisos I e n do art. 97, inciso I do art. 105 e arts. 109, 112,114. 

228 



eleitoral e o Estado e seus fundadores, destacando, quando for o caso, a condição de deputado 
federal ou senador. 

§ 1- Do nome constará obrigatoriamente a palavra partido com os qualificativos, seguidos 
da sigla, esta correspondente às iniciais de cada palavra, não sendo permitida a utilização de ex
pressões ou arranjos que possam induzir o eleitor a engano ou confusão. 

§ 2- É vedado a um partido adotar programa idêntico ao de outro registro anteriormente. 
§ 3- Não se poderá utilizar designação ou denominação partidária, nem se fará arregimen-

tação de filiados ou adeptos, com base em credos religiosos ou sentimentos de raça ou classe. 
ArL 62 A Comissão Diretora Nacional Provisória designará, em ata, para os Estados, co

missões com igual número de membros, que, autorizadas por aquela, nomearão, na respectiva 
área territorial, comissões para os Municípios e para zonas eleitoras existentes nas suas capitais. 

ArL 7- Os membros das comissões regionais e municipais provisórias assinarão declara
ção individual ou coletiva de apoio ao estatuto e programa do partido, juntada obrigatoriamente 
a ata a ser enviada à Justiça Eleitoral. 

Art. 8- A Comissão Diretora Nacional Provisória comunicará a fundação do partido ao 
Tribunal Superior Eleitoral, pedindo o seu registro provisório e o prazo da lei para organizá-lo, 
juntando: 

I - cópia do manifesto, do programa e do estatuto, com prova de sua publicação; 
n - cópias autênticas das atas de designação das comissões diretoras regionais provisó

rias, com o pedido para que delas dê ciência aos Tribunais Regionais Eleitorais; 
in - credenciamentos, perante o Tribunal, de até 6 (seis) representantes do partido em for

mação, com igual número de suplentes. 
Art 9- Recebida a comunicação e atendidas as formalidades previstas nos artigos anterio

res, o Tribunal Superior Eleitoral concederá o prazo de 12 (doze) meses para que organize o par
tido, comunicando tal decisão aos Tribunais Regionais Eleitorais, que dela cientificarão os Juí
zes Eleitorais. 

Art. 10. Após as providências a que se refere o art. 8̂ , a Comissão Diretora Nacional Pro
visória expedirá instruções às Comissões Diretoras Regionais Provisórias, e estas às Comissões 
Municipais Provisórias, às quais serão anexados o estatuto e o programa partidário, a serem dis
cutidos e aprovados nas convenções que elegerem os diretórios respectivos. 

Parágrafo único. As Comissões Diretoras Provisórias regionais e municipais deverão pro
videnciar credenciamento, perante o Tribunal Regional Eleitoral e o Juiz Eleitoral, respectiva
mente, de até cinco representantes do partido em formação. 

Art 11. Os partidos políticos poderão, fundados no programa, estabelecer planos de ação, 
fixando objetivos e metas para determinado período. 

Art. 12. O partido que, no prazo de 12 (doze) meses, a contar da decisão do Tribunal Su
perior Eleitoral, prevista no art. 9-, não tenha realizado convenções em pelo menos 9 (nove) Es
tados e em 1/5 (um quinto) dos respectivos Municípios, deixando de eleger, em convenção, o di-
retório nacional, terá sem efeito os atos preliminares praticados independente de decisão judi
cial. 

Art. 13. Realizadas as convenções municipais, regionais e nacional, com a aprovação do 
manifesto, do estatuto e do programa, e a eleição dos respectivos diretórios e comissões executi
vas, o diretório nacional requererá ao Tribunal Superior Eleitoral o registro do partido, apresen
tando: 

I - prova de que o manifesto, o estatuto e o programa foram aprovados pelas convenções 
municipais, regionais e nacional; 

229 



n - cópia autêntica da ata da convenção nacional, na qual fique demonstrado o compareci
mento de representantes de órgãos regionais correspondentes, pelo menos, a nove Estados da 
Federação. 

§ l- Autuado o requerimento, o relator a quem o feito fora distribuído determinará a publi
cação de edital, com o prazo de 20 (vinte) dias, para a in:̂ )ugnação, que poderá ser contestada, 
em igual prazo, mediante intimação publicada no Diário da Justiça. 

§ 2- São partes legítimas para impugnar o registro o Ministério Público, partido político, 
membro de órgão de direção partidária ou titular de mandato eletivo. 

§ 3- As partes deverão instruir a impugnação e a contestação com os documentos em que 
fundamente em suas alegações. 

§ 4° Se a contestação for instruída com novos documentos, o impugnante terá vista dos 
autos, por 8 (oito) dias, para falar sobre eles. 

§ 5- Esgotados os prazos concedidos às partes, abrir-se-á vista dos autos, durante 20 (vin
te) dias, ao procurador-geral eleitoral, quando não for ele o impugnante. 

§ 6̂  Findo o prazo previsto no parágrafo anterior, com ou sem pronunciamento da procu
radoria, os autos serão conclusos ao relator, que os submeterá a julgamento no prazo improrro
gável de 30 (trinta) dias. 

§ 72 Na sessão de julgamento, ̂ ós o relatório, as partes, inclusive o procurador-geral, po
derão sustentar oralmente suas razões, no prazo improrrogável de 20 (vinte) minutos cada um. 

Art. 14. Funcionará imediatamente o partido político que, registrado no Tribunal Superior 
Eleitoral, tenha: 

I - como fundadores signatários de seus atos constitutivos pelo menos 10% (dez por cen
to) de representantes do Congresso Nacional, participando a Câmara dos Deputados e o Senado 
Federal; ou 

n - apoio expresso em voto de, no mínimo, 5% (cinco por cento) do eleitorado que haja 
votado na última eleição geral para a Câmara dos Deputados, pelo menos por 9 (nove) Estados, 
com o mínimo de 3% (três por cento) em cada um deles. 

§ 1- No cálculo do percentual de que trata o item I deste artigo, desprezar-se-á a fração. 
§ 2- O partido, devidamente registrado, que atender ao requisito do item I, requererá auto

rização para funcionamento ao Tribunal Superior Eleitoral, que, se deferir o pedido, baixará re
solução autorizativa, de cujo teor dará ciência à Câmara dos Deputados e ao Senado Federal, 
bem assim aos Tribunais Regionais Eleitorais, para que estes comuniquem a decisão às Assem
bleias Legislativas e, por intermédio dos juízes eleitorais, às Câmaras Municipais. 

Art 15. Após a apuração, pelos Tribunais Regionais Eleitorais, dos resultados da eleição 
geral para a Câmara dos Deputados, o Tribunal Superior Eleitoral proclamará o total do eleitora
do que haja votado no País. 

Parágrafo único. O Tribunal Superior Eleitoral enviará à Câmara dos Deputados comuni
cação dos nomes dos partidos que, por terem alcançado os percentuais fixados no item 11 do art. 
14, poderão funcionar, bem assim a relação dos eleitos e suplentes. 

ArL 16. Não terá direito à representação no Senado Federal, na Câmara dos Deputados e 
nas Assembleias Legislativas o partido que não obtiver o apoio, expresso em votos, de 5% (cin
co por cento) do eleitorado, apurados em eleição geral para a Câmara dos Deputados e distribuí
dos em pelo menos 9 (nove) Estados, com o nunimo de 3% (três por cento) em cada um deles. 

Art. 17. Verificando-se a hipótese do artigo anterior, os votos dados aos candidatos serão 
declarados nulos pela Justiça Eleitoral, preservando o partido sua organização para habilitar-se a 
novo pleito eleitoral, desde que mantenha seus órgãos dirigentes, de acordo com a lei. 
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Parágrafo único. Os Tribunais Regionais Eleitorais somente procederão ã diplomação dos 
candidatos eleitos após a proclamação a que se refere o art. 15. 

TÍTULO m 
Do Programa e do Estatuto dos Partidos 

Art. 18. Os partidos políticos poderão estabelecer normas de seu peculiar interesse e fins 
programáticos, bem assim fixar, nos respectivos estatutos, o número e a categoria dos membros 
dos órgãos partidários, definindo-lhes a competência e regulando-lhes o funcionamento, obser
vadas as disposições desta Lei. 

Art. 19. É proibido aos partidos políticos: 
I - usar símbolos nacionais para fins de propaganda; 
n - ministrar instrução militar ou paramilitar e adotar uniforme para seus membros; 
m - delegar poderes, em quaisquer de seus órgãos, salvo os diretóríos nacional e regio

nais, às respectivas comissões executivas em assuntos administrativos; 
rV - fazer coligações com outros partidos para'as eleições à Câmara dos Deputados, às 

Assembleias Legislativas e Câmaras Municipais. 
Art. 20. O estatuto e o programa são os documentos essenciais à constituição do partido, 

aos quais subscritos pelos seus fundadores e apoiados por todos aqueles que a ele se tenham fi
liado, devem ser aprovados pelas convenções municipais, regionais e nacionais. 

ArL 21. Nenhuma proposta de alteração estatutária ou programática será submetida à vo
tação em prévia publicação, na íntegra, no Diário Oficial da União, pelo menos 6 (seis) meses 
antes da data da convenção nacional. 

Parágrafo único. Alteração entrará em vigor depois de registrada pelo Tribunal Superior 
Eleitoral e publicada a decisão. 

TÍTULO IV 
Dos Órgãos dos Partidos 

CAPÍTULO I 
Das Disposições Gerais 

Art. 22. São órgãos dos partidos poh'ticos: 
I - de deliberação: as convenções municipais, regionais e nacionais; 
n - de direção e de ação: os diretórios distritais, municipais, regionais e nacionais; 
in - de ação parlamentar: as bancadas; e 
rV - de cooperação: os conselhos de ética partidária, os conselhos fiscais e consultivos, os 

departamentos trabalhistas, estudantis, femininos e outros com a mesma finalidade. (̂ ^ 
§ 1- Em Estado ou Território não subdividido em Municípios e em Municípios com mais 

de 1 (um) milhão de habitantes cada unidade administrativa ou zona eleitoral será equiparada a 
Município, para efeito de organização partidária 

§ 2- Os diretórios distritais serão organizados pelos diretórios municipais e não estarão su
jeitos a registro na justiça eleitoral. 

Art. 23. A seção municipal constitui a unidade orgânica e fundamental do partido. 
Art. 24. A convenção nacional é o órgão supremo do partido. 
Art. 25. As bancadas constituirão suas lideranças de acordo com as normas regimentais 

das casas legislativas a que pertencem ou, na ausência dessas, pelo modo que julgarem conve
niente. 
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Parágrafo único. Pela maioria de seus membros, as bancadas podem, por intermédio da li
derança, requerer a convocação de qualquer órgão de direção partidária, no grau que lhes corres
ponde, para tratar de assunto expressamente determinado. 

ArL 26. É vedado: 
I - ao presidente e ao vice-presidente da República, aos ministros de Estado, govemadores 

e vice-govemadores, secretários de Estado e dos Territórios Federais, prefeitos e vice-prefeitos, 
o exercício de funções executivas nos diretórios partidários; 

n - a qualquer filiado pertencer simultaneamente a mais de um diretório partidário, salvo 
se um deles for o nacional. 

Art. 27. Os órgãos do partido não intervirão nos hierarquicamente inferiores, salvo 
para: 

I - manter a integridade partidária; 
n - reorganizar as finanças do partido; 
in - assegurar a disciplina partidária; 
rV - preservar normas estatutárias, e ética partidária ou a linha político-partidária fixada 

pelas convenções ou diretórios nacionais ou regionais, respectivamente, conforme a medida se 
aplique a diretórios regionais ou municipais; 

V - normalizar a gestão fmanceira; 
VI - garantir o direito das minorias; 
§ 12 A decretação da intervenção deverá ser precedida da audiência, no prazo de 8 (oito) 

dias, do órgão visado. 
§ 2- A intervenção será decretada mediante deliberação por maioria absoluta de votos dos 

membros do diretório hierarquicamente superior. 
§ 3- A intervenção perdurará enquanto não cessarem suas causas determinantes. 

CAPÍTULO n 
Das Convenções e dos Diretórios dos Partidos 

Art 28. As convenções (vetado) municipais, regionais e nacionais, para a eleição dos res
pectivos diretórios dos partidos poUtícos, realizar-se-ão em datas pelos mesmos estabelecidas. 

Parágrafo único. É de 2 (dois) anos o mandato dos diretórios partidários. 
ArL 29. Caberá ao presidente do diretório nacional, do regional ou do municipal presidir a 

respectiva convenção. 
Art. 30. Somente poderão participar das convenções partidárias os eleitores filiados ao 

partido até 30 (trinta) dias antes de sua realização. 
Art. 31. Nas convenções a que se refere o artigo 28 a eleição dos diretórios far-se-á por 

voto direto e secreto. 
Parágrafo único. É proibido o voto por procuração e permitido o voto cumulativo, nos 

termos desta Lei. ^ ' 
Art. 32. As convenções serão instaladas com a presença de qualquer número de conven

cionais. ̂  ' 
Art 33. As convenções e os diretórios deliberarão com a presença da maioria de seus 

membros. ' 

(2) Redação dada pela I^i n̂  5.781, de 5-6-1972 {DO, de 7-6-1972) 
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Parágrafo único. ^ ' 
Art. 34. A conYDcação dos órgãos e direção pelas respectivas comissões executivas deverá 

obedecer aos seguintes requisitos, sob pena de nulidade: 
I - publicação de edital na imprensa local ou, em sua falta, a afixação no cartório eleitoral 

da zona, com a antecedência mínima de 8 (oito) dias; 
II - notificação pessoal, sempre que possível, àqueles que tenham direito a voto, no mes

mo prazo; 
in - indicação do lugar, dia e hora da reunião, com a declaração da matéria incluída na 

pauta e objeto de deliberação. 
Art. 35. Poderão constituir-se diretórios somente nos Municípios em que o partido conte, 

no nunimo, com o seguinte número de filiados, em condições de participar da eleição: 
I - 2% (dois por cento) do eleitorado dos Municípios ate 1.000 (mil) eleitores; 
n - os 20 (vinte) do item I e mais 5 (cinco) para cada 1.000 (mil) eleitores, nos Municí

pios de até SO.CXX) (cinquenta mil) eleitores; 
in - os 270 (duzentos e setenta) do item anterior e mais 2 (dois) para cada mil eleitores, 

nos Municípios de até 200.0(X) (duzentos mil) eleitores; 
rV - os 670 (seiscentos e setenta) do item anterior e mais 1 (um) para cada 1 .(XX) (um mil) 

eleitores, nos Municípios de mais de 5(X).(XX) (quinhentos mil) eleitores. 
V - os 1.170 (mil cento e setenta) do item anterior e mais 1 (um) para cada 2.(XX) (dois 

mil) eleitores, nos Municípios de mais de 5(K).(XX) (quinhentos mil) eleitores. 
Parágrafo único. Em cada Estado, o Tribunal Regional Eleitoral publicará com 10 

(dez) dias, pelo menos, de antecedência, a relação dos Municípios sob sua jurisdição e o nú
mero dos respectivos filiados habilitados a partir das convenções partidárias para organização 
de diretório. 

Art 36. Para que possa organizar diretório regional, o partido deve possuir diretórios mu
nicipais registrados em pelo menos 1/5 (um quinto) dos municípios do Estado. 

Art. 37. A constituição do diretório nacional dependerá da existência de diretórios regio
nais registrados em pelo menos 9 (nove) Estados. 

Art. 38. Constituem a convenção municipal os eleitores inscritos no Município e filiado ao 
partido. 

Art. 39. Cada grupo de, pelo menos, 10% (dez por cento) dos eleitores filiados com direito 
a votar na Convenção requererá, por escrito, à Comissão Executiva Municipal, até 10 (dez) dias 
antes da Convenção, o registro de chapa completa de candidatos ao diretório, acrescida dos can
didatos a suplente. 

§ 1- O pedido será formulado em duas vias, devendo a comissão executiva passar recibo 
na segunda, que ficará em poder dos requerentes, ' 

§ 2- Facultativamente, o pedido do registro poderá ser apresentado ao juiz eleitoral que, 
no mesmo dia, através de despacho, fará constar a data do recebimento. A primeira via será 
apresentada à comissão executiva, sob recibo passado na segunda, que ficará arquivada no juizo 
eleitoral. 

§ 3- Se a zona eleitoral estiver vaga, ou se o juiz eleitoral se encontrar ausente, aprovidên-

(3) Revogado pela Lei n̂  6.767, de 20-121979 (DO. de 20-12-1979) 
(4) Nova redação dada pela Lei n̂  6.817, de 5-9-1980 (DO, de 8-9-1980) 
(5) Redação dada pela Lei n^ 5.781, de 5-6-1972 (DO, de 7-6-1972) 
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cia referida no parágrafo anterior poderá ser tomada pelo escrivão eleitoral, que certificará a data 
da apresentação e colherá o recibo do diretórío municipal na segunda via. 

§40(6) 

Art 40. Na mesma data em que se reunirem para eleger o diretório municipal, os conven
cionais escolherão os delegados e respectivos suplentes em igual número, à convenção regional, 
os quais deverão ser registrados, em cada chapa, na forma e no prazo previstos para o registro de 
candidatos ao diretório municipal. 

§ 1- É assegurado aos Municípios, onde o partido tiver diretório organizado, o direito a, 
no mínimo, 1 (um) delegado. 

§ 22 Cada Município terá direito a mais 1 (um) delegado para 2.500 (dois mil e quinhen
tos) votos de legenda partidária obtidos na última eleição à Câmara dos Deputados da respecti
vas unidade federativa, até o limite de 30 (trinta) delegados. 

§ 3- Se na eleição, a que se refere este artigo, não se completar o número de delegados 
previstos nos parágrafos anteriores, caberá ao diretório municipal eleito indicar os demais, com 
os respectivos suplentes, satisfeitas as exigências legais. 

Art 41. As convenções para a eleição dos diretórios regionais realizar-se-ão nas coitais 
dos Estados e Territórios Federais. 

Art. 42. Constituem a convenção regional: 
I - os membros do diretório regional: 
n - os delegados eleitos pelas convenções municipais ou designados nos termos do § 3̂  

do art 40; 
in - os representantes do partido no Senado Federal, na Câmara dos Deputados e na As-

sembléa Legislativa. 
ArL 43. O registro de candidatos e suplentes ao diretório regional será requerido por escri

to à comissão executiva regional, até 30 (trinta) dias antes da convenção, por um grupo mínimo 
de 20 (vinte) convencionais para cada chapa. 

§ 1- Nos Territórios Federais, o registro de candidatos poderá ser requerido por um grupo 
mínimo de 10 (dez) convencionais. 

§ 2- Os grupos de convencionais que requererem registro de chapa poderão enviar cópia 
da nnesma, até 10 (dez) dias antes da convenção, ao Tribunal Regional Eleitoral, que as nnandará 
arquivar. 

Art 44. Na mesma data em que se reunirem para eleger o diretório regional os convencio
nais escolherão os delegados e respectivos suplentes, em igual número, à convenção nacional, 
observado, quanto ao registro dos candidatos, o prescrito no artigo anterior. 

§ 12 O número de delegados de cada Estado ou Território Federal será correspondente até 
o dobro da respectiva representação partidária no Congresso Nacional. Caberá à direção regio
nal comunicar à nacional o número de delegados que tiver sido escolhido. ^' 

§ 2? É assegurado aos Estados e Territórios, onde o partido tiver diretório organizado, o 
direito a, no mínimo 2 (dois) delegados. ^ ' 

§ 3- Se, na eleição de que trata este artigo, não se completar o número previsto de delega
dos, caberá ao diretórío regional eleito indicar os demais, com os respectivos suplentes, atendi
dos os requisitos da lei. 

(6) Revogado pela Lei n̂  6.767. de 20-12-1979 (DO, 20-12-1979) 
(7) Redação dada pela Lei n̂  5.697, de 27-8-1971 (DO, de 12-9-1971) 
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Art 45. A convenção para a eleição do diretório nacional realizar-se-á na Capital da 
União. 

ArL 46. Constituem a convenção nacional: 
I - os membros do diretório nacional; 
n - os delegados dos Estados e Territórios; 
ni - os representantes do partido no Congresso Nacional. 
ArL 47.0 registro de candidatos, e suplentes, ao diretório nacional, será requerido, por es

crito, à comissão executiva nacional, até 20 (vinte) dias antes da convenção, por um grupo míni
mo de 30 (trinta) convencionais para cada chapa. 

Art 48. Nenhum candidato poderá ser registrado em mais de uma chapa para eleição de 
diretório, sob pena de serem considerados nulos os votos que receber. 

ArL 49. Os trabalhos das convenções municipais serão acompanhados por um observador, 
designado pelo juiz eleitoral, o qual terá assento à mesa diretora, sem, contudo, tomar parte em 
discussão ou formular pronunciamento sobre qualquer matéria 

§ 1- Nas convenções regionais e nacionais, o observador será designado, respectivamente, 
pelo presidente do Tribunal Regional Eleitoral ou pelo presidente do Tribunal Superior Eleito
ral. 

§ 2- Não poderão ser designados para as funções referidas neste artigo: 
I - os candidatos e seus parentes, ainda que por afinidade, até o segundo grau, inclusive; 
n - os membros efetivos e suplentes de diretórios dos partidos; 
in - as autoridades e funcionários que desempenhem cargos ou funções de confiança do 

Poder Executivo; 
rV - os ocupantes de cargos que incidam nas condições previstas no § 4^ do artigo seguin

te desta Lei. 
§ 3- A falta de comparecimento do observador não impede a realização da convenção. 
ArL 50. Nas eleições previstas neste capítulo, o Ministério Público ou qualquer eleitor no 

partido a que for filiado, poderá impugnar, perante a comissão executiva competente, o registro 
de candidatos. 

§ 1- A impugnação será feita dentro de 48 (quarenta e oito) horas, após o encerran^nto do 
registro de candidatos tendo estes igual prazo para contestar a impugnação. 

§ 2- Decorrido o prazo de contestação, o diretório competente decidirá nos 3 (três) dias 
subsequentes. 

§ 3- Expirado o prazo referido no parágrafo anterior sem decisão da comissão executiva a 
impugnação será apresentada diretamente ao órgão competente da justiça eleitoral, que dela co
nhecerá, nos termos do artigo seguinte e seu § 1-, como se fosse recurso. 

§ Ar Não poderá apresentar impugnação ao registro de candidato o membro do Ministério 
Público que, nos quatro anos anteriores, tenha disputado cargo eletivo, integrado diretório parti
dário ou exercido atividade poUtico-partidária. 

ArL 51. Caberá recurso: 
I - para o juízo eleitoral: 
a) do indeferimento do registro de candidato ao diretório municipal ou a delegado à con

venção regional; 
b) da decisão sobre innpugnação de candidato às funções indicadas na letra anterior: 
n - para o Tribunal Regional Eleitoral: 
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a) do ato denegatório de registro de candidato ao diretório regional ou a delegado à con
venção nacional; 

b) da decisão sobre impugnação de candidato às funções apontadas na letra a deste nú
mero; 

ni - para o Tribunal Superior Eleitoral: 
a) do ato que negar registro a candidato ao diretório nacional; 
b) da decisão sobre impugnação de candidato ao diretório nacional. 
§ 1- O recurso será apresentado, instruído e fundamentado diretamente ao órgão com

petente da justiça eleitoral, no prazo de 3 (três) dias, contados da imediata publicação do ato ou 
da decisão na imprensa oficial local, ou de sua comunicação, contra-recibo, ao interessado. 

§ 2- Independentemente de intimação, o interessado poderá oferecer razões, nos 2 (dois) 
dias seguintes ao da interposição de recurso, e o órgão partidário, nesse mesmo prazo, sustentará 
a sua decisão. 

§ 32 O juiz eleitoral, o Tribunal Regional e o Tribunal Superior Eleitoral terão o prazo de 
5 (cinco) dias para o julgamento, independentemente de publicação de pauta, dos recursos de 
que trata este artigo. 

Art. 52. Os candidatos aos diretórios municipais, regionais e nacionais cujo registro seja 
denegado, poderão ser substituídos no prazo de: 

1-5 (cinco) dias, contados do ato do diretório que o indeferiu, se não houver recurso para 
a justiça eleitoral; 

n - 3 (três) dias, contados da decisão do juiz do Tribunal Eleitoral, conforme o caso, no 
recurso contra o ato denegatório do registro. 

Art. 53. Em qualquer convenção, considerar-se-á eleita, em toda sua composição, a chapa 
que alcançar mais de 80% (oitenta por cento) dos votos válidos apurados. ^ 

§ l- Constam-se como válidos os votos em branco. 
§ 2- Se houver uma só chapa, será considerada eleita em toda sua composição, desde que 

alcance 20% (vinte por cento) pelo menos, da votação válida apurada. ' 
§ 3- Não se constituirá o diretório se deixar de ocorrer a votação prevista no parágrafo an

terior. ^̂^ 
§ 4- Os suplentes considerar-se-ão eleitos com a chapa em que estiverem inscritos, na or

dem de sua colocação no pedido de registro. ̂  ' 
§ 52 Se, para a eleição do diretório a escolha dos delegados e respectivos suplentes, tiver 

sido registrada mais de uma chapa que venha a receber, no mínimo, 20% (vinte por cento) dos 
votos dos convencionais, os lugares a prover serão divididos, proporcionalmente, entre elas, 
preenchidas por seus candidatos, na ordem de colocação no pedido de registro. 

Art. 54. Os líderes dos partidos políticos nas Câmaras Municipais, nas Assembleias 
Legislativas, na Câmara dos Deputados e no Senado Federal integrarão, como membros na
tos, com voz e voto nas suas deliberações, respectivamente, os diretórios municipais, regionais e 
nacionais. 

Art. 55. No diretório nacional haverá pelo menos um membro eleito de cada seção parti
dária regional, devendo os partidos, sempre que possível, dar participação às categorias profis
sionais. 

§ 1- Os diretórios regionais e nacionais fixarão, até 45 (quarenta e cinco) dias antes das 

(8) Redação dada pela Lei n̂  5.781, de 5-6-1972 (DO. de 7-6-1972) 
(9) Redação dada pela Lei n̂  5.781. de 5-6-1972 (DO, de 7-6-1972) 
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respectivas convenções, o número de seus futuros membros, que não deverão ultrapassar, res
pectivamente, os limites máximos de 45 (quarenta e cinco) e 71 (setenta e um), incluídos os lí
deres nas Assembleias Legislativas, na Câmara dos Deputados e no Senado Federal. 

§ 2- Os diretórios regionais fixarão até 60 (sessenta) dias, antes das convenções munici
pais, o número dos membros dos diretórios municipais, respeitando o limite máximo de 45 
(quarenta e cinco) inclusive o líder da Câmara Municipal, comunicando a decisão imediatamen
te àqueles e à Justiça Eleitoral. 

Art. 56. Os diretórios eleitos na forma desta Lei considerar-se-ão en:p)ssados, automaticamente, 
após a proclamação dos resultados das respectivas convenções. 

Parágrafo único. Durante o período de mandato dos membros dos diretórios, permanecem, 
enquanto não substituídos, os delegados e os suplentes eleitos juntamente com aqueles. 

Art 57. Os diretàios terão suplentes em número equivalente a 1/3 (um terço) dos seus membros. 
Parágrafo único. Os suplentes serão convocados pelo presidente do diretório, para substi

tuírem, nos casos de impedimento ou vaga, os membros efetivos com os quais se elegerem, ob
servada a ordem de colocação na respectiva chapa. 

Art. 58. O presidente da convenção convocará os diretórios eleitos e empossados para, em 
local, dia e hora que fixará, escolherem, dentro em 5 (cinco) dias, as respectivas comissões exe
cutivas que terão a seguinte composição: 

I - comissão executiva municipal: um presidente, um vice-presidente, um secretário, um 
tesoureiro e o líder da bancada na Câmara Municipal. 

n - comissão executiva regional: um presidente, um primeiro e um segundo vice-presi
dentes, um secretário-geral, um secretário, um tesoureiro, o líder da bancada na Assembleia Le
gislativa e dois vogais; 

n - comissão executiva nacional: um presidente, um primeiro, um segundo e um terceiro 
vice-presidentes, um secretário-geral, um primeiro e um segundo secretários, um primeiro e um 
segundo tesoureiros, os líderes de bancada na Câmara dos Deputados e no Senado Federal e 
quatro vogais. 

§ l- Nos Territórios Federais, a inexistência do hder de bancada será suprida por mais um 
vogal na comissão executiva ' 

§ 2- Juntamente com os membros da comissão executiva serão escolhidos suplentes, para 
exercício em casos de impedimento ou faltas. ^ ' 

§ 3- Nos casos a que se refere a parte final do parágrafo anterior, serão convocados su
plentes na medida em que seja necessário para completar a composição do órgão. 

§ 42 Na hipótese de vaga, o diretório, dentro de 30 (trinta) dias, elegerá o Substituto. 
§ 5- Cada partido poderá credenciar, respectivamente: ^ ' 
1-3 (três) delegados perante o juí2X) eleitoral; 
11-4 (quatro) delegados perante o Tribunal Regional; 
in - 5 (cinco) delegados perante o Tribunal Superior Eleitoral. 
§ 62 Os delegados serão registrados no órgão competente da justiça eleitoral, a requeri

mento do presidente do respectivo diretório. 
§ 7- Os delegados credenciados pelos diretórios nacionais representarão o partido perante 

quaisquer Tribunais ou juízes eleitorais; os credenciados pelos diretórios regionais, somente pe
rante o Tribunal Regional e os juízes eleitorais do respectivo Estado ou Território Federal; e 
os credenciados pelo diretório municipal somente perante o juízo eleitoral da zona. 

Art. 59. Para os Estados onde não houver diretório regional organizado, a comissão executiva 
do diretório nacional designará uma comissão provisória, constituída de 7 (sete) membros, presidida 
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por um deles, indicado no ato de designação, que se imcubirá, com a competência de diretórío e 
de comissão executiva regional, de organizar e dirígir, dentro de 90 (noventa) dias, a convenção re
gional. '̂°^ 

§ 1- Onde não houver diretórío municipal organizado, a comissão executiva regional de
signará uma comissão provisóría de 5 (cinco) membros, eleitores do Município, sendo um deles 
o presidente, a qual se incumbirá de organizar e dirigir a convenção, dentro de 60 (sessenta) 
dias, e exercerá as atribuições de diretório e de comissão executiva locais. 

§ 2- Quando for dissolvido o diretório nacional ou regional será marcada convenção para, 
dentro de 60 (sessenta) dias, eleger o novo órgão. Nesse período dirigirá o partido uma comis
são provisória, com poderes restritos à preparação da convenção. 

§ 3- Na hipótese do parágrafo anterior, se faltar menos de um ano para o término de man
dato no órgão dissolvido, a comissão provisória o completará. Nesse caso, deverá ter o mesmo 
número de membros fixado para o diretório, representando-se as correntes partidárias na propor
ção veríficada na convenção. ^ 

Art. 60. As comissões executivas dos diretórios municipais, regionais e nacionais cabe 
convocar as convenções que, com a assistência e na conformidade com as instruções da jus
tiça eleitoral, deverão escolher os candidatos a cargos eletivos, respectivamente, dos Muni
cípios, Estados e Terrítórios Federais, e tomar outras deliberações previstas no estatuto do par
tido. '̂̂ ^ 

§ 1- Em Municípios de mais de 1 (um) milhão de habitantes, a convenção municipal para 
escolha de candidatos a cargos eletivos será convocada pela comissão executiva regional. 

§ 22 A escolha do candidatos a que se refere este artigo far-se-á sempre por voto direto e 
secreto. ^ 

ArL 61. Para efeito do disposto no artigo anterior, constituem a convenção municipal: 
I - os membros do diretório municipal; 
n - os vereadores, deputados e senadores com domicílio eleitoral no Município; 
in - os delegados à convenção regional; 
rV - 2 (dois) representantes de cada diretório distrital organizado; 
V - um representante de cada departamento existente. 
Parágrafo único. Em Municípios de mais de 1 (um) milhão de habitantes, constituem a 

convenção municipal: 
I - os mandatários indicados no n- II do caput deste artigo; 
n - os delegados dos diretórios de unidades administrativas ou zonas eleitorais equipara

das a Município, escolhidos na forma prevista no art. 40 desta Lei, no que couber. 

TÍTULO V 
Da Filiação Partidária 

Art. 62. Somente poderão filiar-se ao partido os eleitores que estiverem em pleno gozo 
dos seus direitos poUticos. 

Art 63. A filiação partidária far-se-á em fichas impressas pela Justiça Eleitoral e pelos 
Partidos Políticos, observado o modelo aprovado pelo Tribunal Superior Eleitoral - TSE. 

(10) Redação dada pda U i n̂  5.697, de 27-8-71 (DO, de 1̂  -9-1971) 
(11) A Lei n̂  5.781, de 5-6-1972, ao dar nova redação ao art. 60, repâiu o caput, transformou o parágrafo único em { 

\-, e acrescentou o § 2°. 
(12) Nova redação dada pela Lei n̂  6.817, de 5-9-1980 (DO, de 8-9-1980) 
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Parágrafo único. Na filiação partidária poderá ser utilizado, pela Justiça Eleitoral, proces
so eletrônico, na forma estabelecida por instruções do Tribunal Superior Eleitoral. 

ArL 64. O cidadão inscrever-se-á no diretório do município em que for eleitor, recebendo, 
no ato da inscrição, gratuitamente, um exemplar do estatuto e programa do partido. 

§12 Vetado. 
§ 2- É facultada a filiação do eleitor perante o diretório nacional de partido poUtico. 
§ 3- Os partidos poderão criar tipo especial de filiação, regulado nós estatutos para maio

res de 16 (dezesseís) anos que se comprometam com os seus princípios doutrinários e progra
máticos. 

ArL 65. A ficha de filiação, obtida em qualquer diretório, depois de preenchida e assinada 
pelo eleitor, em três vias, com declaração de apoio ao estatuto e programa do partido, será apre
sentada ao Diretório Municipal, diretamente ou através de qualquer de seus membros. 

§ 1- Qualquer eleitor filiado ao partido poderá impugnar pedido de filiação partidária, no 
prazo de 3 (três) dias da data do preenchimento da ficha, assegurando-se ao impugnado igual 
prazo, para contestar. 

§ 2- Esgotado o prazo para contestação, a comissão executiva decidirá dentro de 5 (cinco) 
dias. 

§ 32 Da decisão denegatória de filiação cabe recurso direto à Comissão Executiva Regio
nal ou ao juiz da respectiva zona eleitoral, a ser interposto dentro de 3 (três) dias, salvo na pri
meira hipótese do artigo anterior, quando caberá recurso, no mesmo prazo, à Comissão Executi
va Nacional. 

§ 4r Deferida a filiação, a comissão executiva enviará, dentro de 3 (três) dias, as fichas à 
justiça eleitoral que, após conferi-las e autenticá-las, arquivará a primeira via, devolverá, no 
mesmo prazo, a segunda à comissão executiva municipal, e entregará a terceira ao filiado. 

§ 5- Considerar-se-á deferida a filiação, caso a comissão executiva não se pronuncie den
tro do prazo referido no § 2-

§ 62 Na hipótese do § 1̂  do artigo anterior, a ficha de filiação partidária será enviada ao 
Tribunal Regional Eleitoral, para os fins de que trata o § 4̂  deste artigo. 

§ 72 Onde não existir diretório municipal a primeira via da ficha ficará arquivada no cartó
rio da zona eleitoral do filiado, e a segunda será devolvida à Comissão Executiva Regional, que 
a transferirá à Comissão Provisória Municipal. 

§ 82 Os juízes eleitorais encaminharão ao Tribunal Regional Eleitoral, trimestralmente, a 
relação dos eleitores filiados a partidos políticos, com o nome e o número do título eleitoral. 

ArL 66. Ao receber as fichas de filiação, o escrivão eleitoral tomará as seguintes providen
cias: 

I - verificará a autenticidade dos dados delas constantes; 
n - submetê-las-á, em caso de verificação da regularidade, ao visto do juiz eleitoral, para 

os efeitos mencionados no § 42 do artigo anterior; 
m - anotará, no fichário geral dos eleitores da zona, a data da filiação e a sigla do partido. 
Art. 67. O filiado que quiser desligar-se do partido fará comunicação escrita à comissão 

executiva e ao juiz eleitoral da zona. 
§ 12 Após decorridos 2 (dois) dias da data da entrega da comunicação, o vínculo partidário 

torna-se-á extinto, para todos os efeitos. 
§ 22 A justiça eleitoral poderá determinar de ofício o cancelamento da filiação partidária, 

quando verificar a sua coexistência em outro partido. 
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§ 3- Desligado de um partido e filiado a outro, o eleitor só poderá candidatar-se a cargo 
eletivo após o decurso do prazo de 2 (dois) anos da data da nova filiação. 

Art. 68. Transferido o título de eleitor para outro Município, em qualquer Estado ou Terri
tório Federal, a justiça eleitoral retirará a respectiva ficha de filiação e a remeterá ao novo domi
cílio eleitoral, dando ciência à comissão executiva que tenha admitido o filiado. 

Parágrafo único. Na hipótese prevista neste artigo a comissão executiva remeterá ao órgão 
correspondente do partido do novo Município a via da ficha de filiação partidária em seu poder. 

ArL 69. O cancelamento da filiação partidária verificar-se-á, automaticamente, nos casos: 
I - de morte; 
n - de perda dos direitos poh'ticos; 
ni - de expulsão; 
rV - de filiação a outro partido. 

TÍTULO VI 
Da Disciplina Partidária 

CAPÍTULO I 
Da Violação dos Deveres Partidários 

ArL 70. Os filiados ao partido que faltarem a seus deveres de disciplina, ao respeito a 
princípios programáticos, à probidade no exercício de mandatos ou funções partidárias, ficarão 
sujeitos às seguintes medidas disciplinares: 

I - advertência; 
n - suspensão por 3 (três) a 12 (doze) meses. 
in - destituição de função em órgão partidário; 
rV - expulsão. 
§ 1- Aplicam-se a advertência e a suspensão às infrações primárias de falta ao dever de 

disciplina 
§ 2- Incorre na destituição de função em órgão partidário o responsável por improbidade 

ou má exação no seu exercício. 
§ 3- Ocorre a expulsão por inobservância dos princípios programáticos, infração às dispo

sições desta Lei ou qualquer outra em que se reconheça extrema gravidade. 
§ 4- As medidas disciplinas de suspensão e destituição implicam a perda de qualquer dele

gação que o membro do partido haja recebido. 
§ 52 A expulsão somente poderá ser determinada por maioria absoluta de votos do órgão 

competente do partido. 
§ 6^ Da decisão que impuser pena disciplinar caberá recurso, com efeito suspensivo, para 

o órgão hierarquicamente superior. 
§ 7- Da decisão absolutória haverá recurso de ofício, para o órgão hierarquicamente supe

rior. 
Art. 71. Poderá ocorrer a dissolução de diretório ou a destituição de comissão executiva, 

nos casos de: 
I - violação do estatuto, do programa ou da ética partidária, bem como de desrespeito a 

qualquer deliberação regularmente tomada pelos órgão superiores do partido; 
II - indisciplina partidária. 
§ 1- A dissolução ou destituição somente se verificará mediante deliberação por maioria 

absoluta dos membros do diretório imediatamente superior. 
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§ 2- Da decisão cabe recurso, no prazo de 5 (cinco) dias, para o diretório imediatamente 
superior e, para a convenção nacional, se o ato for do diretório nacional. 

§ 3- As decisões proferidas em grau de recurso serão irrecorríveis. 

CAPÍTULO n 
Da Perda do Mandato por Infidelidade Partidária 

Art 72. Perderá o mandato o senador, deputado federal, deputado estadual ou vereador 
que, por atitude ou pelo voto, se opuser às diretrizes legitimamente estabelecidas pelos órgãos 
de direção partidária, ou deixar seu partido, salvo para participar, como fundador, da constitui
ção de novo partido. 

Parágrafo único. O senador, deputado federal, deputado estadual ou vereador somente 
poderá partir como fundador, na constituição de novo partido, uma vez durante um quadrié
nio. 

Art. 73. Consideram-se diretrizes legitimamente estabelecidas as que forem fixadas pelas 
convenções ou diretónos nacionais, regionais óu municipais, convocados na forma do estatuto e 
com observância do quorum da maioria absoluta.̂  

§ 1- As diretrizes estabelecidas pelos órgãos de deliberação e de direção partidárias serão 
arquivadas no prazo de 10 (dez) dias: 

I - se emanadas das convenções ou diretónos nacionais, na secretaria do Tribunal Supe
rior Eleitoral; 

n - se emanadas das convenções ou diretórios regionais, nas secretarias dos respectivos 
Tribunais Regionais Eleitorais; e 

in - se emanadas das convenções ou diretórios municipais, nos cartórios dos respectivos 
juízos eleitorais. 

§ 2- Os órgãos partidários não poderão traçar diretrizes contrárias às estabelecidas pelos 
que forem superiores. 

§ 3̂  Da deliberação que estabelecer diretriz ou disciplina de voto, poderá o interessado in
terpor recurso, no prazo de 5 (cinco) dias, diretamente ao diretório partidário de hierarquia supe-
rior.(i3) 

§ A- Se considerar necessário o diretório poderá enviar cópia do apelo e dos documentos 
que o instruem ao órgão recorrido para aduzir as suas razões, no prazo de 5 (cinco) dias, a con
tar da data do recebimento.̂  ' 

§ 52 Findo o prazo, com ou sem razões, o diretório julgará o recurso, dentro em 15 (quin
ze) dias.̂ '̂ ^ 

§ 6̂  O recurso não tem efeito suspensivo.̂  ' 
Art. 74. Considera-se também descumprimento das diretrizes legitimamente estabelecidas 

pelos órgãos de direção partidária: 
I - deixar ou abster-se propositadamente de votar em deliberação parlamentar; 
II - criticar, fora das reuniões reservadas do partido, o programa ou as diretrizes partidá

rias; 
ni - fazer propaganda de candidato a cargo eletivo inscrito por outro partido, ou de qual

quer forma, recomendar seu nome ao sufrágio do eleitorado; e 
IV - fazer aliança ou acordo com os filiados de outro partido. 

(13) Nova fedação dada pela Lein2 5.781, de 5-6-1972(00, de 7-6-1972) 
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ArL 75. A perda de mandato do parlamentar será decretada pela justiça eleitoral, mediante 
representação do partido, ajuizado no prazo de 30 (trinta) dias, contados: 

I - da investidura do representado no cargo eletivo, se o ato que possa caracterizar a infi
delidade partidária tiver sido praticado após o registro de sua candidatura, e antes da posse; e 

n - do conhecimento do ato que caracterize a infidelidade partidária, se posterior à posse. 
Art. 76. São partes legítimas para ajuizar a representação perante a justiça eleitoral, os di-

retórios nacional, regional e municipal, ou suas comissões executivas, para decretação de perda 
do mandato de senador ou deputado federal, de deputado estadual e de vereador, se deixarem o 
partido sob cuja legenda foram diplomados, ou se daqueles órgãos ou respectivas convenções ti
ver emanando a diretriz descun^rída 

§ 1̂  Se, decorrido o prazo estabelecido no artigo anterior, não houver sido ajuizada a 
representação, poderá esta ser proposta, nos 30 (trinta) dias subsequentes: 

I - pelo diretório nacional no caso de perda de mandato de deputado estadual ou de dire
triz emanada pela convenção ou do diretório municipal; 

n - pelo diretório regional, caso de perda de mandato de vereador ou de diretriz emanada 
da convenção ou do diretório municipal. 

§ 22 Quando se tratar de senador ou deputado federal, mesmo que a diretriz descumprida 
seja do diretório ou da convenção regional, somente o diretório nacional pode representar ao 
Tribunal Superior Eleitoral, depois de decidir sobre a procedência do pedido, devidamente ins
truído, que lhe encaminhar o diretório regional. 

Art. 77. Quando se tratar de ato de infidelidade praticado por vereador, a representação de 
que trata o art 75 somente poderá ser apresentada mediante a aquiescência prévia da comissão 
executiva regional, cuja decisão será irrecorrível. 

Art 78. O processo e julgamento da representação do partido poUtico, para a decretação 
da perda do mandato do parlamentar e que tiver praticado ato de infidelidade partidária, caberá: 

I - ao Tribunal Superior Eleitoral, se a representação for dirigida contra senador ou depu
tado federal; 

n - ao Tribunal Regional Eleitoral, se a representação for dirigida contra deputado esta
dual ou vereador. 

Art. 79. A representação, dirigida ao Tribunal competente, deve conter a exposição dos fa
tos e o fundamento de direito, concluindo por pedir a decretação de perda do mandato. 

Parágrafo único. A representação será instruída, quando for o caso, com certidão de teor 
da diretriz partidária, devidamente arquivada. 

Art 80. Feita a citação do representado, terá este o prazo de 10 (dez) dias, para contestar o 
pedido. 

Art 81. Em seguida, o relator designará audiência de instrução, sendo facultada às partes 
a produção das provas que indicarem na representação e na contestação. 

Art. 82. Finda a instrução, o relator dará vista, sucessivamente, ao representante e ao repre
sentado, para razões finais, prazo de 5 (cinco) dias, ouvindo-se a seguir, no mesmo no prazo, 
procurador eleitoral. 

§ 1- Esgotados os prazos o relator terá 20 (vinte) dias para ordenar a inclusão do processo 
na pauta de julgamento do Tribunal. 

§ 22 Na sessão de julgamento, após o relatório, cada uma das partes e o procurador eleito
ral poderão, no prazo improrrogável de 20 (vinte) minutos, sustentar oralnnente as suas razões. 

§ 3- Na redação e publicação do acórdão observa-se-á o disposto nos arts. 273 e 274 da 
Lei número 4.737, de 15 de junho de 1965. 

242 



Art. 83. Do julgamento da representação pelo Tribunal Superior Eleitoral ou pelos Tribu
nais Regionais, cabem embargos ao próprio Tribunal, se houver pelo menos 2 (dois) votos di
vergentes. 

§ 1- Os embargos serão opostos no prazo de 3 (três) dias da publicação do acórdão, peran
te a secretaria do Tribunal, e juntos aos autos, independentemente de despacho. 

§ 2- Feita a distribuição, que não poderá recair no juiz que tiver anteriormente relatado o 
feito, os autos serão conclusos ao novo relator, que admitirá ou não os embargos em 24 (vinte 
quatro) horas. 

§ 3- Se não for caso de embargos, o relator decidirá, de plano, cabendo esta decisão agra
vo de petição para o Tribunal, em 48 (quarenta e oito) horas da publicação despacho denegató-
rio, para julgamento da primeira sessão. 

§ 42 Admitidos os embargos, abrirá a secretaria vista ao embargado, para impugnação no 
prazo de 3 (três) dias. 

§ 5- Decorrido o prazo do parágrafo anterior, a secretaria abrirá vista ao procurador eleito
ral, para opinar no prazo de 3 (três) dias. 

§ 62 No julgamento dos embargos observa-se-á o disposto nos §§ 1-, 2- e 3̂  do artigo an
terior. 

ArL 84. Das decisões dos Tribunais Regionais Eleitorais em grau de embargos ou se inca
bíveis, das que julgarem originariamente a representação, caberá recurso especial para o Tribu
nal Superior Eleitoral, quando: 

I - forem proferidas contra expressa disposição de lei; 
n - ocorrer divergências na interpretação de lei entre dois ou mais Tribunais Eleitorais. 
Parágrafo único. No processo e julgamento do recurso especial, observa-se-á o disposto 

nos artigos 278 e 279 da lei n̂  4.737, de 15 de junho de 1965. 
Art. 85. Serão recebidos com efeito suspensivo os recursos previstos nos arts. 83 e 84 desta lei. 
Art. 86. O órgão do Ministério Público junto à justiça eleitoral intervirá em todos os ter

mos do processo, para fiscalizar a fiel aplicação da lei, podendo inclusive interpor recurso. 
Art. 87. No que não contrariar o disposto o presente Capítulo, será observado subsidiaria

mente no processo e julgamento, o Código de Processo Civil. 
Art. 88. Julgada procedente a representação, por decisão transitada em julgado ou de que 

não caiba recurso com efeito suspensivo, o Tribunal comunicará à Mesa da casa legislativa a 
que pertencer o representado, a qual declarará imediatamente a perda do mandato. 

TÍTULO vn 
Das Finanças e da Contabilidade dos Partidos 

Art. 89. Os partidos organizarão a sua administração financeira, devendo incluir nos esta
tutos normas. ^ 

I - que habilitem a fixar e apurar as quantias máximas que poderão despender na progra
mação partidária e na de seus candidatos; 

n - que fixem os limites das contribuições e auxílios de seus filiados. 
§ 1- Os partidos deverão manter serviço de contabilidade de forma a permitir o conheci

mento da origem de suas receitas e despesas. 
§ 2̂  Os livros de contabilidade do diretótio nacional e os dos diretórios regionais e muni-

(14) (ilegível) 
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cipais serão abertos, encerrados e rubricados, respectivamente, no Tribunal Superior Eleitoral, 
nos Tribunais Regionais Eleitorais e pelo juizes eleitorais/ 

§ 32 O Tribunal Superior Eleitoral poderá estabelecer normas de escritura dos auxílios e 
contribuições destinados aos diretórios municipais, a que se refere o item n deste artigo. 

Art. 90. Os partidos serão obrigados a enviar, anualmente, à justiça eleitoral, o balanço fi
nanceiro do exercício findo. 

Art. 91. É vedado aos partidos: 
I - receber, direta ou indiretamente, contribuição ou auxílio pecuniário ou estimável eni 

dinheiro, inclusive através de publicidade de qualquer espécie, procedendo de pessoa ou entida
de estrangeira; 

n - receber recurso de autoridade ou órgão público, ressalvadas as dotações referidas nos 
números I e II do art. 95 e no art. 96. 

n i - receber, direta ou indiretamente, auxílio ou contribuição, inclusive através de publici
dade de qualquer espécie, de autarquias públicas ou concessionárias de serviço, sociedades de eco
nomia mista e fundações institiudas em virtude de lei e para cujos recursos concorram órgãos ou en
tidades governamentais; 

IV - receber, direta ou indiretamente, sob qualquer forma ou pretexto, contribuição, auxí
lio ou recurso procedente de empresa privada, de finalidade lucrativa, entidade de classe ou sin
dical. 

Art. 92. São ilicítos os recursos financeiros de que trata o artigo anterior, assim como os 
auxílios e contribuições, cuja origem não seja mencionada ou esclarecida. 

Art. 93. A justiça eleitoral exercerá fiscalização sobre o movimento financeiro dos parti
dos, compreendendo recebimento, depósito e aplicação de recursos, inclusive escrituração con-
tábil, fazendo observar entre outras as seguintes normas: 

I - obrigatoriamente de só receberem ou aplicarem recursos financeiros em campanhas 
poh'ticas, determinados dirigentes dos partidos e comités legalmente constituídos e registrados 
para fins eleitorais; 

n - caracterização da responsabilidade dos dirigentes de partidos e comités inclusive do 
tesoureiro, que responderão civil e criminalmente por quaisquer irregularidades; 

in - escrituração contábil, com documentação que comprove a entrada e saída de dinheiro 
ou bens recebidos e aplicados; 

rv - obrigatoriedade de ser conservada pelos partidos e comités a documentação compro
batória de suas prestações de contas, por prazo não inferior a 5 (cinco) anos; 

V - obrigatoriedade de depositar, no Banco do Brasil, Caixas Económicas Federais e esta
duais ou sociedades bancárias de economia mista, os fundos financeiros dos partidos ou comités 
e inexistindo esses estabelecimentos, no banco escolhido pela comissão executiva, à ordem con
junta de um dirigente e de um tesoureiro do partido; 

VI - obrigatoriedade de prestação de contas pelos partidos políticos e comités ao encerrar-
se cada campanha eleitoral; 

Vn - organização de comités interpartidários de inspeção, bem como publicidade ampla 
de suas conclusões e relatórios sobre as investigações a que procedam; 

Vin - obrigatoriedade de remessa das prestações de contas, de que trata o"número VI, aos 
comités interpartidários de inspeção ou, ainda, às comissões parlamentares de inquérito que soli
citarem; 

IX - exigência de registro dos comités que pretendam atuar nas campanhas eleitorais, bem 
assim dos responsáveis pelos recursos financeiros a serem recebidos ou aplicados; e 
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X - fixação nos pleitos eleitorais, de limites para donativos, contribuições ou despesas de 
cada comité. 

§ \- Os comités de que trata o número I deste artigo serão constituídos por partidários que 
não disputem qualquer cargo eletivo. 

§ 2- Nenhum candidato a cargo eletivo, sob pena de cassação do respectivo registro, pode
rá efetuar, individualmente, despesas de caráter eleitoral inclusive com alistamento, arregimen-
tação, propaganda e demais atividades definidas pela justiça eleitoral, devendo processar todos 
os gastos através dos partidos ou comités. 

§ 3- Os Tribunais Regionais Eleitorais determinarão o acesso de todas as agremiassões 
poUticas aos meios de comunicação, mesmo a diretórios que se encontrem em outra jurisdição. 

§ 42 O Tribunal Superior Eleitoral baixará instruções para o comprimento do disposto nes
te artigo. 

Art. 94. O Tribunal Superior Eleitoral e os Tribunais Regionais Eleitorais, a vista de de
núncia de mandatário ou delegado de partido, com firma reconhecida, ou de representação do 
procurador-geral ou regional, ou de iniciativa do corregedor, determinarão o exame da escritura
ção de partido e a apuração de qualquer ato que viole as prescrições legais ou estatutárias a que, 
em matéria financeira, aqueles ou seus filiados estejam sujeitos. 

Parágrafo único. O Tribunal Superior Eleitoral, sempre que julgar conveniente mandará 
verificar se os partidos estão observando os preceitos legais e estatutários atinentes à obtenção e 
aplicação dos seus recursos. 

TÍTULO vm 
Do Fundo Partidário 

Art. 95. O fundo especial de assistência financeira aos partidos poh'ticos será constituído: 
I - das multas e penalidades aplicadas nos termos do código eleitoral e leis conexas; 
n - dos recursos financeiros que lhe forem destinados por lei, em caráter permanente ou 

eventual; 
in - de doações de pessoa física, no limite máximo de 200 (duzentas) vezes o maior salá

rio mínimo do país, inclusive com a finalidade de manter os institutos de estudos e formação po
lítica; 

rv - dotações orçamentárias da União. 
§ 1- As doações a que se refere o item Hl poderão ser feitas diretamente ao partido, que as 

contabilizará em livro próprio e prestará contas nos termos desta lei, facultada a sua dedução da 
renda bruta, para fins de cálculo do imposto de renda. 

§ 2- Ao final de cada ano, os partidos publicarão, no Diário Oficial da União, o montante 
das doações recebidas e a respectiva destinação. 

Art. 96. A previsão orçamentária de recursos para o Fundo Partidário deverá ser consigna
da, no Anexo do Poder Judiciário ao Tribunal Superior Eleitoral. 

§ l- Os créditos a que se referem este artigo e o número II do artigo anterior serão regis
trados no Tribunal de Contas e automaticamente distribuídos ao Tesouro Nacional. 

§ 22 O Tesouro Nacional, contabilizando-os como Fundo Partidário, colocará os créditos 
no Banco do Brasil S.A., trimestrahnente, em conta especial, à disposição do Tribunal Superior 
Eleitoral. 

Art. 97. O Tribunal Superior Eleitoral, dentro de 30 (trinta) dias, a contar da data do depó-

(15) Decreto-Uin26.937,de31deagostodel981fDO,de 12-9-1981) 
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sito a que de refere o § 2- do artigo anterior, fará a respectiva distribuição aos diretórios nacio
nais dos partidos, obedecendo ao seguinte critério: 

I - 10% (dez por cento) do total do Fundo Partidário serão destacados para entrega, em 
partes iguais, aos partidos em funcionamento; 

n - 90% (noventa por cento) serão distribuídos proporcionalmente ao número de manda
tários que tiverem na Câmara dos Deputados. 

Parágrafo único. Nos cálculos de proporção a que alude o item 11, tomar-se-á por base a 
filiação partidária que constar na diplomação dos candidatos eleitos. 

Art. 98. Da quota recebida, os diretórios nacionais redistribuirão, dentro de 30 (trinta) 
dias, 80% (oitenta por cento) no mínimo, às suas seções regionais, em proporção ao número de 
representantes de que estas dispuserem nas Assembleias Legislativas, observado o disposto no 
parágrafo único do artigo anterior. 

Parágrafo único. O diretório regional de Território Federal será contemplado com a menor 
cota destinada a seção regional de Estado. 

ArL 99. Da quota recebida, os diretórios regionais, dentro de 3 (três) meses, redistribuirão 
60% (sessenta por cento) aos diretórios municipais, proporcionalmente ao número de legendas 
federais que partido tenha obtido na eleição anterior em cada Município ou em unidade adminis
trativa a ele equiparada.̂  ' 

§ 12 A redistribuição, pelos diretórios regionais, de quotas até o valor correspondente a 2 
(duas) vezes o maior salário mínimo vigente no País, somente será efetivada se requerida, pelo 
diretório municipal interessado, no prazo de 30 (trinta) dias contados a partir da data do recebi
mento da comunicação a que tem direito. 

§ 2- As quotas não recebidas pelos diretórios municipais, até o montante e no prazo pre
visto no parágrafo anterior, reverterão aos respectivos diretórios regionais. 

ArL 100. A existência de diretório partidário será aferida pelo registro, dentro do prazo do 
mandato partidário em órgão competente da justiça eleitoral. 

Art. 101. Em caso de cancelamento ou caducidade do registro do diretório nacional do 
partido, a quota que lhe caberia reverterá ao Fundo Partidário; se as mesmas circunstâncias 
ocorrerem com o diretório regional, a reversão far-se-á em benefício do diretório nacional; e, se 
com o diretório municipal, sua quota será adjudicada ao diretório regional. 

Art. 102. Os depósitos e movimentação do Fundo Partidário serão feitos, obrigatoriamen
te, nos estabelecimentos, de que trata o número V do art 93. 

ArL 103. Os recursos não orçamentários do Fundo Partidário serão recolhidos em conta 
especial, no Banco do Brasil S.A., à disposição do Tribunal Superior Eleitoral e por este incor
porados ao produto da contribuição orçamentária, para efeito da distribuição prevista no art. 97. 

Art. 104. Os diretórios, ou as comissões executivas, quando deles houver expressa delega
ção decidirão sobre a aplicação das contribuições que lhes forem destinadas. 

Art. 105. Os recursos oriundos do Fundo Partidário serão aplicados: 
I - na manutenção das sedes e serviços dos partidos, permitindo o pagamento de pessoal, 

a qualquer título, até o limite máximo de 20% (vinte por cento) do total recebido; 
n - na propaganda doutrinária e poUtica; 
m - no alistamento e eleição; 
rv - na fundação e manutenção do instituto a que se refere o número V do art 118. 

(16) Redação dada pela U i n̂  6.365, de 14-10-1976 fDO, de 15-10-1976) 
(17) Redação dada pela Lei n̂  6.043, de 13-5-1974 (DO. de 13-5-1974) 
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ArL 106. O diretório nacional, os diretóríos regionais e os diretóríos municipais dos parti
dos prestarão contas anualmente, ao Tríbunal de Contas da União da aplicação dos recursos do 
Fundo Partidárío recebidos no exercício anteríor. ' 

§ 1- As prestações de contas a que se refere este artigo serão enviadas ao Tribunal de Con
tas da União, por intermédio das comissões executivas nacionais/ ' 

§ 2- Os diretóríos municipais, favorecidos com quotas de valor correspondente até 50 
(cinquenta) vezes o maior salário mínimo vigente no País, farão as suas prestações de contas pe
rante as comissões executivas regionais até 28 (vinte oito) de fevereiro, sendo obrigados a apre
sentar balancete e relatório referente às suas atividades, visado esse pelo juiz eleitoral da zona e 
atestado de regular funcionamento, por essa mesma autoridade/ ' 

§ 3- Os documentos relativos a escrituração dos atos de receita e de despesa referentes 
aos diretórios municipais que prestam contas perante as comissões executivas regionais fi
carão arquivados nos serviços de contabilidade dos diretórios regionais, por um perío
do mínimo de S (cinco) anos, para os fins de auditoria, a cargo do Tribunal de Contas da 
União. ̂ '̂ ^ 

§ 42 A falta de prestação de contas, ou a sua desaprovação total do parcial, implicará na 
suspensão de novas quotas e sujeitará os responsáveis às penas da lei cabíveis à espécie.̂  ' 

§ 5̂  O Tribunal de Contas da União poderá determinar diligências necessárias à comple
mentação ou ao saneamento de irregularidades encontradas nas contas dos diretórios.̂  ' 

§ 6̂  A justiça eleitoral poderá, a qualquer tempo, investigar sobre a aplicação do Fundo 
Partidário. ^'^ 

ArL 107. Conta resolução do Tribunal Superior Eleitoral a respeito do Fundo Partidário, 
os diretórios nacionais poderão opor reclamações fundamentadas, dentro de 30 (trinta) dias, para 
a mesma instância judicial. 

Art. 108. O Tribunal Superior Eleitoral expedirá instruções especiais sobre o Fundo Parti
dário e sua aplicação. 

ArL 109. Os partidos gozarão de isenção de imposto de qualquer natureza e de gratuidade 
na publicação de atas das reuniões convocatórias para funcionamento de órgãos, documentos re
lativos à vida jurídica e financeira, e editais, súmulas ou pequenas notas informativas na impren
sa oficial e emissoras de rádio e televisão de propriedade da União, dos Estados e Municípios, 
existentes na cidade onde tiverem sede seus órgãos de deliberação e direção, de acordo com ins
truções a serem baixadas pelo Tribunal Superior Eleitoral. 

TÍTULO DC 
Da Fusão e da Incorporação dos Partidos 

ArL 110. Por deliberação das convenções nacionais, dois ou mais partidos poderão fundir-
se num só ou incorporar-se um ao outro. 

§ 1- No primeiro caso, observar-se-ão as seguintes normas: 
I - os diretórios dos partidos elaborarão projetos comuns de estatuto e programa; 
n - os partidos reunidos em uma só convenção nacional, por maioria absoluta, votarão os 

projetos e elegerão o diretório nacional que promoverá o registro do novo partido. 

(18) Redação dada pela Lei n̂  6.365. de 14-10-1976 (DO. de 15-10-1975) 
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§ 2- No caso de incorporação, caberá ao partido que tiver a iniciativa de propô-la, delibe
rar por maioria absoluta de votos, convenção nacional, sobre a adoção do estatuto e do progama 
de outra agremiação. Concordando com aqueles far-se-á em convenção nacional conjunta, a 
eleição do novo diretório nacional. 

§ 32 A incorporação ou a fusão somente poderá ser realizada até 1 (um) ano antes da data 
das eleições.̂  ' 

§ 42 Iniciado o processo de incorporação com a adoção do estatuto e do proOTama de outra 
agremiação, qualquer filiado ao partido que tiver a iniciativa de propô-la poderá: 

a) impugná-la perante o Juizo Eleitoral competente;(i9) 
b) desligar-se do partido mediante comunicação ao Diretório a que estiver filiado ou à Jus

tiça Eleitoral;(i9) 
c) filiar-se, no prazo de 6 (seis) meses, a outro partido que não o incorporador, não se lhe 

aplicando o disposto no § 3̂  do art. 67 desta lei. ^̂ "̂  
§ 5- A partir da eleição do Diretório Nacional, escolhido em convenção conjunta, qualquer 

filiado do Partido incorporador poderá exercer, no prazo de 6 (seis) meses as faculdades previs
tas no parágrafo anterior, limitada a impugnação estabelecida na aUnea a à convenção conjunta 
e atos subsequentes, e vedada a filiação prevista na alínea c ao partido que tiver tomado a inicia
tiva da incorporação. ^^ 

TÍTULO X 
Da Extinção dos Partidos 

Art. 111. Extinguir-se-á o partido político por deliberação de 2/3 (dois terços) dos mem
bros da convenção nacional, especialmente convocada a qual requererá ao Tribunal Superior 
Eleitoral o cancelamento do seu registro. 

Art. 112. Será cancelado o registro do partido que, por sua ação, contrariar as normas dos 
artigos 2=, 32, e 19. 

Art. 113. O cancelamento previsto no artigo anterior só se tomará efetivo em virtude de 
decisão transitada em julgado ao Tribunal Superior Eleitoral, proferida em processo regular, no 
qual se assegura ao partido interessado a mais ampla defesa. 

§ 1- São partes legítimas para ajuizar a ação de cancelamento o procurador geral eleitoral 
e o diretório nacional de partido poh'tico. 

§ 2- O procurador geral eleitoral atuará de ofício ou mediante representação de qualquer 
eleitor. 

§ 3- Observar-se-á, quanto ao rito, o disposto nos art. 79 a 83 desta Lei. 
Art. 114. Cancelar-se-á, ainda o registro do partido que, organizado mas não em funciona-

(19) Redação dada pela L.C. ifi 42, de l"'-2-1982 (DO. de 2-2-1982) 
Por força do art. 4̂  da L.C. n̂  42, 1-2-1982, o disposto no § 3= "nâo se aplica aos processos de incorporação já 
iniciados mediante deliberação em convenção realizada até 31 de dezembro de 1981" 

(20) Redação dada pela Lei n̂  6.989, de 5-5-1982 (DO, de 6-5-1982) 
O prazo a que se refere a alínea "c" será computado, conforme dispôs o art. 5- da Lei Complementar n- 42/82, a 
partir da data da publicação desta última lei. 
Por força do art. 6° da L.C. n̂  42, os atuais Senadores serão considerados candidatos natos dos partidos a que 
pertencerem ou dos partidos a que se filiarem, respeitados o piazo e a ressalva constantes dessa alínea "c". 
Finalmente, aos titulares de mandatos eletivos que usarem da faculdade estabelecida nessa alínea "c" não se aplica 
- em razão do art. 7̂  da I^i Complementar n̂  42/82 e art. 2̂  da Lei 6.989/82 - o disposto no art. 72 desta lei. 

248 



mento, deixar de apresentar, nos prazos da lei, para registro, as atas comprobatórias das eleições 
periódicas dos órgãos partidários. 

Parágrafo único. Na hipótese deste artigo, o Tribunal Superior Eleitoral de ofício, no pra
zo de 15 (quinze) dias, processará o cancelamento do registro do partido. 

Art. 115. Cancelado o registro, o partido perde a personalidade jurídica, dando-se a seu 
património a destinação prevista no estatuto. 

Parágrafo único. Se o cancelamento tiver como fundamento o disposto no art. 112 desta 
Lei, o património será incorporado ao fundo epecial de assistência fmanceira aos partidos políti
cos. 

Art. 116. O Tribunal Superior Eleitoral dará conhecimento do cancelamento do registro 
aos Tribunais Regionais Eleitorais e fará publicar a decisão no prazo de 15 (quinze) dias, no 
Diário da Justiça. 

Art. 117. Cancelado o registro de um partido subsistem os mandatos dos cidadãos eleitos 
sob sua legenda, salvo se a extinção tiver sido decretada na forma do art 112. 

TÍTULO XI 
Das Disposições Gerais 

Art. 118. Os partidos terão função permanente através: 
I - da atividade contínua dos serviços partidários, incluindo secretaria e tesourana; 
n - da realização de palestras e conferências nos setores subordinados aos diversos órgãos 

de direção partidária;̂  
in - da promoção de congressos ou sessões públicas para a difiisão do seu programa, as

segurada a transmissão gratuita, pelas empresas de rádio e televisão; 
IV - da manutenção de cursos de liderança política e de formação e aperfeiçoamento de 

administrações municipais, promovidos pelos órgãos dirigentes - nacional ou regional; 
V - da criação e manutenção de institutos de doutrinação e educação política destinado a 

formar, renovar e aperfeiçoar quadros e lideranças partidárias; ' 
VI - da organização e manutenção de bibliotecas de obras pob'ticas, sociais e econômi-

cas;<2') 
Vn - da edição de boletins ou outras publicações.̂  ' 
Parágrafo único. Na transmissão gratuita pelas emissoras de rádio e televisão dos congres

sos ou sessões públicas, referidos no inciso Hl, observar-se-ão as seguintes normas. 
a) as emissoras são obrigadas a realizar, para cada um dos partidos, em rede e anual

mente, uma transmissão de 60 (sessenta) minutos em cada Estado ou Território, e duas em 
âmbito nacional, por iniciativa e sob a responsabilidade dos diretórios regionais e nacio-
nais;<2'> 

b) os congressos ou sessões públicas serão gravados e transmitidos a partir de vinte e qua
tro horas depois; 

c) não será permitida a transmissão de congressos ou sessões públicas realizadas nos anos 
de eleições gerais, de âmbito estadual ou municipal, nos 180 (cento e oitenta) dias que antece
dam as eleições e até 45 (quarenta e cinco) dias depois do pleito; 

d) na transmissão destinada à difusão do programa partidário, não será permitida propa
ganda de candidatos a cargos eletivos, sob qualquer pretexto; 

(21) Redação dada pela I^i n̂  6.339, de l°-7-1976 (DO, de 2-7-1976) 
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e) cada transmissão será autorizada pela justiça eleitoral, que fará a necessária requisição 
dos horários às emissoras de rádio e televisão, mediante requerimento dos partidos, com antece
dência de, pelo menos, 30 (trinta) dias da data da realização do congresso ou sessão pública. 

ArL 119. Nos registros do Senado Federal, Câmara dos Deputados, Assembleias Legisla
tivas ou das Câmaras Municipais, o mandatário será inscrito na representação do partido sob 
cuja legenda se elegeu. 

ArL 120. Com exceção dos casos previstos nesta Lei, é proibida a existência de qualquer 
entidade com fim político ou eleitoral, sem que haja satisfeito os requisitos legais para funcionar 
como partido. 

Parágrafo único. O Tribunal Superior Eleitoral e os Tribunais Regionais Eleitorais, a vista 
de denúncia de delegado de partido, ou representação do procurad(»:-ga'al ou regional, tomarão 
as medidas cabíveis para fazer cessar imediatamente as ações irregulares de que trata este artigo. 

ArL 121. Os servidores das secretarias dos partidos contratados sob o regime da legislação 
trabalhista, são segurados obrigatórios do Instituto Nacional da Previdência Social. 

TÍTULO xn 

Das Disposições Transitórias 

Arts. 122al27-^^^^ 

TÍTULO xm 
Das Disposições Finais 

ArL 128. O Tribunal Superior Eleitoral baixará dentro de 60 (sessenta) dias, instruções 
para execução do disposto na presente lei. 

ArL 129. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. 
Art. 130. Revogam-se as disposições em contrário, especialmente a Lei n̂  4.740, de 15 de 

julho de 1965, e respectivas alterações. 
BrasHia, 21 de julho de 1971; 150̂  da Independência e 83= da República. - EMÍUO G. 

MÉDICI - Alfredo Buzaid. 

(21) Redação dada pela Lei n̂  6.339, de 12 -7-1976 {DO, de 2-7-1976) 
(22) Revogados pela Lei n» 6.767. de 20-12-1979 (DO. de 20-12-1979) 
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LEI N2 5.697, DE 27 DE AGOSTO DE 1971 

Dá nova redação aos artigos que menciona da Lei n̂  5.682, de 21 julho de 
1971 - Lei Orgânica dos Partidos Políticos. 

O Presidente da Rq>ública, 
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei: 
Art. 12 Os artigos Ŝ , 30,44, 59,122,123 e 124 da Lei n̂  5.682, de 21 de julho de 1971 -

Lei Orgânica dos Partidos PoUticos - passam a vigorar com a seguinte redação: 

"ArL 8- Os fundadores do Partido, em número nunca inferior a 101 (cento e 
um), elegerão uma comissão provisória de 7 (sete) ou mais membros, que promove
rá a publicação, na imprensa oficial, e, assim também, três vezes, pelo menos, em 
jornal de grande circulação no País e em cada um dos Estados, do manifesto de lan
çamento, acon:q)anhado do programa e do estatuto, e se encarregará, i ^ s , das pro
vidências necessárias à obtenção do registro na Justiça Eleitoral. 

§ 1 - 0 manifesto indicará o nome, a naturalidade, o número do título e da 
zona eleitoral, a profissão e a residência dos fundadores e, bem assim, a constituição 
da comissão provisória, e será encimado pelo nome do Partido e respectiva sigla. 

§ 2- Não se dará denominação a Partido utilizando nome de pessoa ou suas 
derivações, nem de modo que possa induzir o eleitor a engano ou confusão com a 
denominação ou sigla de outro já existente, bem como de entidade pública. 

§ 32 É vedado ao novo partido adotar programa igual ao de outro registrado 
anteriormente. 

§ 42 Não poderão ser usados para designação de partidos políticos existentes 
ou que se venha a organizar, nem utilizados para fins de propaganda de qualquer na
tureza, nomes, siglas, legendas e símbolos de agremiações partidárias extintas. 

§ 5̂  Não se poderá utilizar designação ou denominação partidária, nem se fará 
arregimentação de adeptos ou filiados, com base em credos religiosos ou sentimen
tos de raça ou classe." 

"Art 30. Somente poderão participar das Convenções partidárias os eleitores 
filiados ao partido até 3 (três) meses antes de sua realização." 

"Art 44. Na mesma data em que se reunirem para eleger o Diretórío Regional 
os convencionais escolherão os delegados e respectivo suplentes, em igual número, 
à Convenção Nacional, observado, quanto ao registro dos candidatos, o prescrito no 
artigo anterior. 

§ 1 - 0 número de delegados de cada Estado ou Território Federal será corres
pondente até o dobro da respectiva representação partidária no Congresso Nacional. 
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Caberá à Direção Regional comunicar à Nacional o número de delegados que tiver 
sido escolhido. 

§ 2- É assegurado aos Estados e Territórios, onde o partido tiver diretório or
ganizado, o direito a, no nunimo, 2 (dois) delegados. 

§ 3- Se, na eleição de que trata este artigo, não se completar o número previsto 
de delegados, caberá ao Diretório Regional eleito indicar os demais, com os respec
tivos suplentes, atendidos os requisitos da lei." 

"ArL 59. Para os Estados onde não houver Diretório Regional organizado, a 
Comissão Executiva do Diretório Nacional designará uma Comissão provisória, 
constituída de 7 (sete) membros, presidida por um deles, indicado no ato de desig
nação, que se incumbirá, com a competência de Diretório e de Comissão Executiva 
Regional, de organizar e dirigir, dentro de 90 (noventa) dias, a Convenção Regional. 

§ l- Onde não houver Diretório Municipal organizado, a Comissão Executiva 
Regional designará uma Comissão Provisória de 5 (cinco) membros, eleitores do 
Município, sendo um deles o presidente, a qual se incumbirá de organizar e dirigir a 
Convenção, dentro de 60 (sessenta) dias, e exercerá as atribuições de Diretório e de 
Comissão Executiva locais. 

§ 2- Quando fôr dissolvido o Diretório Nacional ou Regional será marcada 
convenção para, dentro de 60 (sessenta) dias, eleger o novo órgão. Nesse período di
rigirá o partido uma Comissão Provisória, com poderes restritos à preparação da 
convenção. 

§ 32 Na hipótese do parágrafo anterior, se faltar menos de um ano para o tér
mino de mandato no órgão dissolvido, a Comissão Provisória o completará. Nesse 
caso, deverá ter o mesmo número de membros fixado para o Diretório, repre-
sentando-se as correntes partidárias na proporção verificada na Convenção." 

"Art. 122. As primeiras Convenções Municipais, Regionais e Nacionais, a 
partir da vigência desta lei, para eleição dos Diretórios Partidários de grau corres
pondente, realizar-se-ão, respectivamente, no terceiro domingo do mês de janeiro, 
no quarto domingo do mês de março e no quarto domingo do mês de abril, do ano 
de 1972, cessando os mandatos dos atuais titulares na data da posse dos seus substi
tutos eleitos. 

§ l- Somente poderão participar das convenções municipais de que trata o 
presente artigo os eleitores filiados ao partido até 2 (dois) meses antes de sua reali
zação. 

§ 2- Os membros dos Diretórios, escolhidos nas convenções a que se refere o 
presente artigo, exercerão os mandatos até a posse de seus substitutos eleitos nas 
convenções que se realizarem no ano de 1975." 

"Art. 123. São válidas, para todos os efeitos legais, as filiações partidárias fei
tas, em livros ou fichas, até o decurso do prazo previsto no parágrafo 2- deste artigo. 

§ 12 É facultado a qualquer interessado promover em substituição, a sua filia
ção através de ficha. 

§ 2- Os partidos recolherão, dentro de 30 (trinta) dias, aos órgãos competentes 
da Justiça Eleitoral, os livros de registro de filiação partidária, para serem encerra
dos definitivamente e arquivados. 

§ 32 Do que constar nos livros a que se refere o parágrafo anterior, a Justiça 
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Eleitoral fornecerá certidão ou cópia autêntica aos órgãos partidários que o requere
rem. 

§ 4- A filiação a outro partido, verificada até o encerramento do prazo a que 
se refere o parágrafo 2- deste artigo, implicará em cancelamento automático da ins
crição anterior." 

"ArL 124. O disposto nos artigos 67, § 3 ,̂ e 72 não se aplica aos casos verifi
cados anteriormente à vigência desta lei." 

ArL 22 Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as dispo
sições em contrário. 

Brasflia, 27 de agosto de 1971; ISÔ  da Independência e 83^ da República. - EMÍLIO G. 
MÉDICI - Alfredo Buzaid. 
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LEI N2 5.774, DE 23 DE DEZEMBRO DE 1971 

Dispõe sobre o Estatuto dos Militares e dá outras providências. 

ArL 56. Os militares são alistáveis, como eleitores, desde que oficiais, guardas-marinha ou 
aspirantes-a-oflcial, suboficiais ou subtenentes, sargentos ou alunos das escolas militares de ní
vel superior para formação de oficiais. 

Parágrafo único. Os militares alistáveis são elegíveis, atendidas as seguintes condições: 
a) o militar que tiver menos de 5 (cinco) anos de efetivo serviço será ao candidatar a cargo 

eletivo, excluído do serviço ativo, mediante demissão ou licenciamento " ex officio"; e 
b) o militar em atividade, com S (cinco) ou mais anos de efetivo serviço, ao se candidatar 

a cargo eletivo sexá afastado, temporariamente, do serviço ativo e agregado, considomlo em licença 
para tratar de interesse particular. Se eleito, so^ no ato da diplomação, transfoido para reso^a re
munerada, percebendo a remuneração a que fizer jus em função do seu tempo de serviço. 

ArL 81. Os militares da ativa, no exercício de funções militares, são dispensados do servi
ço de júri na justiça civil e do serviço na justiça eleitoral. 

Art 86. Agregação é situação na qual o militar da ativa deixa de ocupar vaga na escala 
hierárquica de seu Quadro, Corpo, Arma ou Serviço, nela permanecendo sem número. 

§1-0 militar deve ser agregado quando: 

d) for afastado, temporariamente, do serviço ativo por motivo de: 

XIV - Ter se candidatado a cargo eletivo, desde que conte 5 (cinco) ou mais anos de efe
tivo serviço: 

§ 6̂  A agregação de militar, a que se refere o item XIV da letra d do parágrafo 1-, é conta
da a partir da data de registro como candidato até sua diplomação ou seu regresso à Força Arma
da a que pertence, se não houver sido eleito. 

§ 72 O militar agregado fica sujeito às obrigações disciplinares concernentes às relações 
com outros militares e autoridades civis, salvo quando titular de cargo que lhe dê precedência 
funcional sobre outros militares mais graduados ou mais antigos. 

ArL 87. O militar agregado ficará adido para efeito de alterações e remuneração, à Organi
zação MUitar que lhe for designada, continuando a figurar no respectivo registro, sem número, 
no lugar que até então ocupava, com abreviatura "Ag" e anotações esclarecedoras de sua situa
ção. 
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Art 88. A agregação se faz por ato do Presidente da República ou de autoridade à qual te
nham sido delegados poderes para isso. 

Art. 102. A transferência para reserva remunerada, ex officio, verificar-se-á sempre que o 
militar incidir nos seguintes casos: 

XV - ser diplomado em cargo eletivo, na forma da letra b, do parágrafo único do artigo 
56. 

Brasília, 23 de dezembro de 1971; 150= da Independência e 83^ da República - EMÍUO 
G. MÉDICI - Adalberto de Barros Nunes - Orlando Geisel - J. Araripe Macedo. 
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EMENDA CONSTITUCIONAL N̂  2, DE 9 MAIO DE 1972 

Regula a eleição de Governadores e Vice-Govemadores dos Estados em 1974. 

As Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal nos termos do art. 49 da Consti
tuição Federal, promulgam a seguinte Emenda ao texto constitucional. 

Artigo único. A eleição para Governadores « Vice-Govemadores dos Estados, em 1974, 
realizar-se-á em sessão pública e mediante votação nominal, pelo sufrágio de um Colégio Elei
toral constituído pelas respectivas Assembleias Legislativas. 

§ 12 O Colégio Eleitoral reunir-se-á na sede da Assembleia Legislativa no dia 3 de outu
bro de 1974, e a eleição deverá processar-se nos termos dos §§ 1- e 2- do art. 75 da Constitui
ção. 

§ 2- Vagando os cargos de Governador e Vice-Govemador, far-se-á eleição, pelo processo 
estabelecido neste artigo, trinta dias depois de aberta a última vaga, e os eleitos completarão os 
períodos de seus antecessores. 

§ 3- A regra do parágrafo anterior aplica-se aos casos de vacância dos cargos de Governa
dores e Vice-Govemadores eleitos a 3 de outubro de 1970. 

Brasília, 9 de maio de 1972. 
A MESA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS: PEREIRA LOPES, Presidente - Luiz Bra

ga, 1- - Vice - Presidente - Reynaldo Santana, 2^ - Vice-Presidente - Elias Carmo, 1- - Secre
tário - Amaral de Souza, 2^ - Secretário - Alípio Carvalho, 3- - Secretário - Heitor Calvalcan-
ti, 4r- - Secretário. 

A MESA DO SENADO FEDERAL: PETRÔNIO PORTELLA. Presidente - Carlos Lin-
denberg, \- - Vice-Presidente - Ruy Carneiro, 2- - Vice-Presidente - Ney Braga, 1- - Secretá
rio - Clodomir Milet, 2^ - Secretário - Cuido Mondin, 3- - Secretário - Duarte Filho, 42 - Se
cretário. 
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LEI N2 5.779, DE 31 DE MAIO DE 1972 

Estabelece prazo para escolha e registro de candidatos às eleições de Pre
feitos, Vice-Prefeitos, Vereadores, Deputados Estaduais, Deputados Federais e 
Senadores. 

O Presidente da República, 
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei: 
Art. 1- O prazo para a entrega em cartório de requerimento de registro de candidatos a 

Prefeitos, Vice-Prefeitos, Vereadores, Deputados Estaduais, Deputados Federais e Senadores 
terminará, improrrogavelmente, às 18 horas do 70^ (Septuagésimo) dia anterior à data marcada 
para a eleição. 

Parágrafo único. Até o 45- (quadragésimo quinto) dia anterior à data marcada para a elei
ção, todos os requerimentos devem estar julgados, inclusive os que tiverem sido impugnados, e, 
nos 10 (dez) dias seguintes, as sentenças ou acórdãos devem estar lavrados, assinados e publica
dos. 

Art. 22 As convenções partidárias para escolha dos candidatos, a que se refere o artigo an
terior, serão realizadas, no máximo, até 10 (dez) dias antes do término do prazo da entrega do 
pedido de registro no cartório eleitoral. 

Art. 3- Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário. 

Brasília, 31 de maio de 1972; 151= da Independência e 84̂  da República. - EMÍLIO G. 
MÉDICI - Alfredo Buzai. 
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LEI N2 5.780, DE 5 DE JUNHO DE 1972 

Dispõe sobre a dispensa ou multa prevista pelo artigo 8̂  do Código Elei
toral (Lei n̂  4.737, de 1965) 

O Presidente da República, faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a 
seguinte lei: 

Art. l- Não se apMcaii a multa prevista no artigo 8̂  do Código Eleitoral (Lei n̂  4.737, de 
1S-7-6S) a quem se inscreve até a data do encerramento do prazo de alistamento das eleições de 
15 de novembro de 1972. 

Art. 2- Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário. 

Brasflia, 5 de junho de 1972; 1512 da Independência e 84= da República. - EMÍLIO G. 
MÉDICI - Alfredo Buzaid. 
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LEI N£ 5.781, DE 5 DE JUNHO DE 1972 

Altera dispositivos da Lei n̂  5.682, de 21 de juliio de 1971 (Lei Orgânica 
dos Partidos Políticos). 

O Presidente da República, 
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei: 
Art. 12. Os artigos 31, 32, 33, 39, 53, 55, 58, 60 e 73 da Lei n2 5.682, de 21 de julho de 

1971 (Lei Orgânica dos Partidos Políticos), passam a vigorar com a seguinte redação: 
"ArL 31. Nas convenções a que se refere o artigo 28, a eleição dos Diretórios 

far-se-á por voto direto e secreto. 
Parágrafo único. E' proibido o voto por procuração e permitido o voto cumu

lativo, nos termos desta lei. 
Art 32. As convenções serão instaladas com a presença de qualquer número 

de convencionais. 
Art. 33. As convenções e os diretórios deliberarão com a presença da maioria 

de seus membros. 
Parágrafo único. Nas convenções municipais para a eleição de Diretórios, De

legados e Suplentes, as deliberações serão tomadas, se votarem, pelo menos, 10% 
(dez por cento) do número mínimo de filiados ao Partido exigido pelo artigo 35. 

ArL 39. Cada grupo de, pelo menos, 30% (trinta por cento) dos eleitores filia
dos com direito a votar na Convenção quando o número destes não for superior a 
100 (cem) e, daí por diante, cada grupo de 50 (cinquenta) requererá, por escrito, à 
Comissão Executiva Municipal, até 30 (trinta) dias antes da Convenção, o registro 
de chapa completa de candidatos ao Diretório, acrescido dos candidatos à suplência. 

§ 12 O pedido será formulado em duas vias, devendo a Comissão Executiva 
passar recibo na segunda, que ficará em poder dos requerentes. 

§ 22 Facultativamente, o pedido de registro poderá ser apresentado ao Juiz 
Eleitoral que, no mesmo dia, através de despacho, fará constar a data do recebimen
to. A primeira via será apresentada à Comissão Executiva, sob recibo, passado na 
segunda, que ficará arquivada no Juízo Eleitoral. 

§ 32 Se a Zona Eleitoral estiver vaga, ou se o Juiz Eleitoral se encontrar ausen
te, a providência referida no parágrafo anterior poderá ser tomada pelo Escrivão 
Eleitoral, que certificará a data da apresentação e colherá o recibo do Diretório Mu
nicipal na segunda via. 

§ 42 Observado o disposto no artigo 32, a Convenção Municipal para eleição 
de Diretório e Delegados iniciar-se-á às 9 (nove) horas, prolongando-se pelo tempo 
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necessário a votação dos eleitores que chegarem ao recinto até às 17 (dezessete) ho
ras, à apuração, proclamação ao resultado, e à lavratura da ata. 

ArL 53. Em qualquer convenção considerar-se-á eleita, em toda sua composi
ção, a chapa que alcançar mais de 80% (oitenta por cento) dos votos válidos apura
dos. 

§ l- Contam-se como válidos os votos em branco. 
§ 2- Se houver uma só ch^a, será considerada eleita em toda sua composição, 

desde que alcance 20% (vinte por cento), pelo menos, da votação válida apurada. 
§ 3- Não se constituirá o Diretório se deixar de ocorrer a votação prevista no 

parágrafo anterior. 
§ 42 Os suplentes considerar-se-ão eleitos com a chapa em que estiverem ins

critos, na ordem de sua colocação no pedido do registro. 
§ 52 Se, para a eleição do Diretório e escolha dos delegados, e respectivos su

plentes, tiver sido registrada mais de uma chapa que venha a receber, no mínimo 
20% (vinte por cento) dos votos dos convencionais, os lugares a prover serão dividi
dos, proporcionalmente entre elas, preenchidos por seus candidatos, na ordem de 
colocação no pedido de registro. 

Art. 55. Os Diretórios eleitos ;pelas Convenções Municipais, Regionais e Na
cionais, de acordo com esta lei, se constituirão, incluído o líder: 

I - O Diretório Municipal de 9 (nove) a 21 (vinte e um) membros; 
II - O Diretório Regional de 21 (vinte e um) a 31 (trinta e um) membros; 
in - O Diretório Nacional de 31 (trinta e um) a 51 (cinquenta e um) membros. 
§ 1- No Diretório Nacional haverá, pelo menos, um membro eleito de cada se-

ção partidária regional. 
§ 2- Na constituição dos seus Diretórios, os Partidos Políticos deverão procu

rar, quanto possível, a participação das categorias profissionais. 
§ 3^ Os Diretórios Regionais e Nacionais fixarão, até 45 (quarenta e cinco) 

dias antes das respectivas convenções, o número de seus futuros membros, reserva
do o disposto neste artigo. 

§ 42 Os Diretórios Regionais fixarão, até 60 (sessenta) dias antes das conven
ções municipais, o número de membros dos diretórios municipais, comunicando, 
imediatamente, a estes e à Justiça Eleitoral, a sua deliberação. 

Art. 58. O Presidente da Convenção convocará os Diretórios eleitos e empos
sados para em local, dia e hora que fixará, escolherem, dentro em 5 (cinco) dias, as 
respectivas Comissões Executivas, que terão a seguinte composição: 

I - Comissão Executiva Municipal: um presidente, um vice-presidente, um se
cretario, lun tesoureiro e o líder da bancada na Câmara Municipal; 

II - Comissão Executiva Regional: um presidente, um primeiro e um segun-
do-vice-presidentes, um secretário-geral um secretário, um tesoureiro, o líder da 
bancada na Assembleia Legislativa e dois vogais; 

in - Comissão Executiva Nacional: um presidente, um primeiro, um segundo 
e um terceiro-vice-presidentes, um secretário-geral, um primeiro e um segundo-se-
cretários, um primeiro e um segundo-tesoureiros, os líderes de bancada na Câmara 
dos Deputados e no Senado Federal, e quatro vogais. 

§ l- Nos Territórios Federais, a inexistência do Líder de bancada será suprida 
por mais um vogal na Comissão Executiva. 
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§ 2- Juntamente com os membros da Comissão Executiva serão escolhidos su
plentes, para exercício em casos de impedimento ou faltas. 

§ 3- Nos caso o que se refere a parte final do parágrafo anterior, serão convo
cados suplentes na medida em que seja necessário para completar a composição do 
órgão. 

§ 4- Na hipótese de vaga o Diretório, dentro de 30 (trinta) dias, elegerá o 
substituto. 

§ 5- Cada partido poderá credenciar, respectivamente. 
1-3 (três) delegados perante o Juízo Eleitoral; 
II - 4 (quatro) delegados perante o Tribunal Regional Eleitoral; 
in - 5 (cinco) delegados perante o Tribunal Superior Eleitoral; 
§ 62 Os delegados serão registrados no órgão competente da Justiça Eleitoral, 

a requerimento do presidente do respectivo diretório. 
§ 7- Os delegados credenciados pelos Diretórios Nacionais representarão o 

partido perante quaisquer Tribunais ou Juízes Eleitorais; os credenciados pelos Di
retórios Regionais, somente perante o Tribunal Regional e os Juízes Eleitorais do 
respectivo Estado ou Território Federal; e os credenciados pelo Diretório Municipal 
somente perante o Juízo Eleitoral da Zona. 

Art. 60. Às Comissões Executivas dos Diretórios Municipais, Regionais e Na
cionais cabe convocar as convenções que, com a assistência e da conformidade das 
instruções da Justiça Eleitoral, deverão escolher os candidatos a cargos eletivos, res
pectivamente, dos Municípios, Estados e Territórios Federais, e tomar outras delibe
rações previstas no estatuto do partido. 

§ 1- Em município de mais de 1 (um) milhão de habitantes, a Convenção Mu
nicipal para escolha de candidatos a cargos eletivos será convocada pela Comissão 
Executiva Regional. 

§ 22 A escolha dos candidatos a que se refere este artigo far-se-á sempre por 
voto direto e secreto. 

Art. 73. Concederam-se diretrizes legitimamente estabelecidas as que forem 
fixadas pelas Convenções ou Diretórios Nacionais, Regionais ou Municipais, con
vocados na forma do estatuto e com observância do "quorum" da maioria absoluta. 

§ l- As diretrizes estabelecidas pelos órgãos da deliberação e de direção parti
dárias serão arquivadas no prazo de 10 (dez) dias: 

I - Se emanadas das Convenções ou Diretórios Nacionais, na Secretaria do 
Tribunal Superior Eleitoral; 

II - Se emanadas das Convenções ou Diretórios Regionais, nas Secretarias 
dos respectivos Tribunais Regionais Eleitorais; e 

in - Se emanadas das Convenções ou Diretórios Municipais, nos cartórios 
dos respectivos Juízos Eleitorais. 

§ 2- Os órgãos partidários não poderão traçar diretrizes contrárias às estabele
cidas pelos que lhe forem superiores. 

§ 32 Da deliberação que estabelecer diretrizes ou disciplina de voto, poderá o 
interessado interpor recurso, no prazo de 5 (cinco) dias, diretamente ao diretório 
partidário de hierarquia superior. 

§ 42 Se considerar necessário o Diretório poderá enviar cópia do apelo e dos 
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documentos que o instruem ao órgão recorrido para aduzir as suas razões, no prazo 
de 5 (cinco) dias, a contar da data do recebimento. 

§ 5- Findo o prazo, com ou sem razões, o Diretório julgará o recurso, dentro 
em 15 (quinze) dias. 

§ 6̂  O recurso não tem efeito suspensivo." 

ArL 2- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em con
trário. 

BrasQia, 5 de junho de 1972; 151= da Independência e 84= da República. - EMÍLIO G. 
MÉDICI - Alfredo Buzaid. 
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LEI N2 5.782, DE 6 DE JUNHO 1972 

Fixa prazo para fíliação partidária, e dá outras providências. 

O Presidente da República, 
Faço saber que! o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei: 
Art 1- Nas eleições para Governador, Vice-Govemador, Senador e respectivo suplente. 

Deputado Federal e Deputado Estadual, o candidato deverá ser fíliado ao Partido, na circunscri
ção em que concorrer, pelo prazo de 12 (doze) meses antes da data das eleições. 

ArL 2- Nas eleições para Prefeito, Vice-Prefeito e Vereador, o candidato deverá ser filiado 
ao Partido, no Município em que concorrer, pelo prazo de 6 (seis) meses antes da data da elei
ção. 

Art. 3- Nas eleições municipais a se realizarem em 1972, o prazo previsto no artigo ante
rior fica reduzido a 3 (três) meses. 

Parágrafo único. Em se tratando de candidato de 21 (vinte e um) anos de idade, o prazo 
previsto neste artigo será reduzido à metade. 

Art. 42 É facultada a filiação de eleitor perante Diretório Nacional de Partido Político. 
Art. 5- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 

contrário. 
Brasília, 6 de junho de 1972; 1512 da Independência e 84̂  da República. - EMÍLIO G. 

MÉDICI - A Ifredo Buzald. 
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LEI N2 5.784, DE 14 DE JUNHO DE 1972 

Reduz o prazo para o registro de chapas de candidatos a membros de Di-
retórios Municipais no ano de 1972, fixa normas para escolha de candidatos 
nas eleições de 15 de novembro do mesmo ano e dá outras providências. 

O Presidente da República, 

Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei: 

Art. 1- As Convenções Municipais para a eleição de Diretórios, nos Municípios em 
que não hajam sido organizados, se realizadas durante o ano de 1972, obedecerão ao dispos
to nesta Lei, às demais normas da Lei n- 5.682, de 21 de julho de 1971, e respectivas altera
ções. 

Art. 2- A publicação de edital a que se refere o inciso I do artigo 34 da Lei n̂  5.682, de 21 
de julho de 1971, será feita com a antecedência mínima de 4 (quatro) dias. 

Art. 3- O registro de chapa completa de candidatos ao Diretório, acrescida dos candi
datos à suplência, bem como o de Delegados e respectivos suplentes, à Convenção Regio
nal, poderá ser requerido até 15 (quinze) dias antes da data fixada para a convenção. 

ArL 42 No processo de registro das chapas serão observados os seguintes prazos: 

1-24 (vinte e quatro) horas para impugnação e contestação; 

n - 2 (dois) dias para a Comissão Provisória decidir; 

in - 2 (dois) dias para a apresentação de recurso para o Juiz Eleitoral; 

rv - 3 (três) dias para o Juiz Eleitoral decidir o recurso; 

V - 3 (três) dias para a substituição de candidatos, contados do ato do Diretório que o in
deferiu, se não houver recurso para a Justiça Eleitoral. 

Art. 5- Nos Municípios em que os Partidos Políticos não tenham constituído Diretório, a 
escolha dos candidatos, nas eleições de 15 de novembro de 1972, se fará em convenção de que 
participarão os filiados, observado o disposto nos artigos 33 e 35 da Lei n^ 5.682, de 21 de julho 
de 1971. 

Parágrafo único. Ocorrendo a hipótese deste artigo, caberá à Comissão Executiva Re
gional a convocação das Convenções Municipais e a designação de Delegado para repre
sentá-la. 

Art. 62 O inciso I do artigo 133 da Lei n^ 4.737, de 15 de julho de 1965, que institui o Có
digo Eleitoral, passa a vigorar com a seguinte redação: 

" 1 - Relação dos eleitores da seção que, nas Capitais, poderá ser dispensada 
pelo respectivo Tribunal Regional Eleitoral, em decisão fundamentada e aprovada 
pelo Tribunal Superior Eleitoral." 
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ArL 7- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário. 

Brasília, 14 Sê junho'3è 1972; 1512 da Independência e 84^ da Republica. - EMÍLIO G. 
MÉDICI- Alfredo Buzaid. 
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LEI N2 5.817, DE 6 DE NOVEMBRO DE 1972 

Regula a indicação de candidatos a cargos eletivos onde as convenções 
partidárias não a fizeram e dá outras providências. 

O Presidente da República, 
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei: 
Alt. l- A Comissão Executiva Regional de Partido Político indicará, dentro em 10 (dez) 

dias, a contar da publicação desta lei, candidatos a Prefeitos, Vice-Prefeitos e Vereadores para 
os Municípios onde a agremiação tenha diretório registrado e nos quais não haja ocorrido o lan
çamento ou o registro de candidaturas para as eleições de 15 de novembro de 1972. 

Art. 2- Considerar-se-á sob regime de intervenção o diretório de Município onde ainda 
não haja candidatos, cabendo à Comissão Executiva Regional a designação do interventor, com 
poderes para praticar todos os atos da competência do órgão atingido. 

Parágrafo único. As funções do interventor cessarão assim termine o período eleitoral, res-
tabelecendo-se o regular exercício do diretório. 

Art. 32 As normas desta lei aplicam-se aos Municípios em que as convenções para organi
zação de Diretório Municipal não tenham sido convalidadas pela Justiça Eleitoral, sendo que 
neste caso a Comissão Executiva Regional designará delegado para a prática dos atos atribuídos 
ao interventor. 

Art. 42 As eleições para os cargos mencionados no artigo 1- realizar-se-ão a 17 de dezem
bro de 1972. 

Art. 5- As normas atinentes a sublegenda (Lei n̂  5.453, de 14 de junho de 1968) aplicam-
se, no em que couberem, à indicação prevista no artigo l̂ . 

§ 1- Será assegurada sublegenda ao grupo minoritário que, na convenção regular, teria di
reito ao lançamento de candidatos. 

§ 2- Onde não houver ocorrido a hipótese prevista no § l̂ , terão iguais direitos os que te
nham obtido, na eleição anterior para a Câmara dos Deputados ou Assembleia Legislativa, mais 
de 20% (vinte por cento) dos sufrágios. 

§ 3- Dos atos praticados pela Comissão Executiva Regional para cumprimento das dispo
sições deste artigo, caberá recurso, no prazo de 3 (três) dias, sem efeito suspensivo, para a Co
missão Executiva Nacional. 

§ 4 - 0 recurso será interposto perante a Comissão Executiva Regional que, dentro de 48 
(quarenta e oito) horas, devidamente informado, o encaminhará à Comissão Executiva Nacional. 

Art. 6̂  Os prazos para prática de atos eleitorais, determinados por esta lei, desde que supe
riores a 3 (três) dias, ficam reduzidos para a terça parte de sua duração, sendo que, na firação 
igual, ou superior a meio, será arredondada para mais, e para menos, a que lhe seja inferior. 
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Art. 7- Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário. 

Brasília, 6 de novembro de 1972; 151^ da Independência e 84= da República.- EMÍLIO G. 
MÉDICI - Alfredo Buzaid. 
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LEI COMPLEMENTAR N̂  15, DE 13 DE AGOSTO DE 1973 

Regula a composição e o funcionamento do colégio que elegerá o Presi
dente da República, e dá outras providências. 

O Presidente da República, 
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei Complementar: 

CAPÍTJLOI 
Do Colégio Eleitoral 

Art l- O Presidente da República será eleito, entre os brasileiros natos, maiores de trinta e 
cinco anos e no exercício dos direitos políticos, em sessão pública e mediante votação nominal, 
pelo colégio eleitoral, cuja composição e funcionamento esta Lei Complementar regula. 

ArL 2- O colégio eleitoral compor-se-á dos membros do Congresso Nacional e dos dele
gados das Assembleias Legislativas dos Estados. 

CAPÍTULO n 
Dos Delegados das Assembleias Legislativas 

Art. 3- Para a escolha dos delegados das Assembleias Legislativas dos Estados observar-
se-ão, no ano anterior àquele em que findar o mandato presidencial, as norma deste capítulo. 

Art. 4- Compete ao Tribunal Superior Eleitoral, com base no número de eleitores alistados 
até trinta de junho, fixar, nos 45 (quarenta e cinco) dias seguintes, o número de delegados das 
Assembleias Legislativas. 

Art. 5- Até 30 (trinta) de setembro, o líder do Partido Político apresentará, para registro, à 
Mesa da Assembleia, chapa dos candidatos a delegados e suplentes, contendo tantos nomes 
quantas forem as vagas, mais um terço. 

Parágrafo único. Da chapa somente poderão constar nomes de deputados estaduais ou de 
seus suplentes. 

Art. 6̂  A Mesa da Assembleia Legislativa mandará publicar no Diário Oficial, dentro de 
48 (quarenta e oito) horas, a partir do registro a que se refere o artigo anterior, a relação dos can
didatos para conhecimento de terceiros. 

Art. 7- se ocorrer morte ou impedimento insuperável de qualquer dos candidatos registra
dos, o líder do Partido o substituirá, comunicando, para registro, o novo nome à Mesa da As
sembleia Legislativa, seguindo-se o procedimento previsto no artigo anterior. 

Art. 8- A Mesa convocará a Assembleia Legislativa, na segunda quinzena de novembro, 
para, em sessão pública e mediante votação nominal, escolher os delegados do colégio eleitoral, 
bem como seus suplentes. 
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§ l- Considerar-se-ão eleitos delegados os candidatos que, dentro da chapa mais votada, 
obtiverem maior número de sufrágios. 

§ 2- Os menos votados da chapa, a que se refere o parágrafo antecedente, serão suplentes 
da representação. 

§ 3- Apurado o resultado da eleição, a Mesa da Assembleia Legislativa, dentro em 5 (cin
co) dias, comunicará à Mesa do Senado Federal os nomes e a qualificação dos delegados e seus 
suplentes. 

CAPÍTULO m 
Dos Candidatos à Presidência da República 

Art. 9- Os Diretórios Nacionais dos Partidos Poh'ticos convocarão as Convenções Nacio
nais para, no mês de setembro, escolherem os candidatos a Presidente e Vice-Presidente da Re
pública. 

Art 10. Realizada a escolha, o Partido requererá, dentro em 10 (dez) dias, à Mesa do Se
nado Federal, o registro dos candidatos à Presidência e à Vice-Presidência da República, ins
truindo o requerimento com: 

I) cópia autêntica da Ata da Convenção Nacional; 
II) autorização dos candidatos constante de documento com assinatura reconhecida por ta

belião; 
ni) certidão do Tribunal Superior Eleitoral de que os candidatos estão em gozo dos direi

tos políticos. 
Parágrafo único. Se qualquer dos candidatos, escolhidos pela Convenção, não estiver filia

do ao Partido, ser-lhe-á aberto o prazo de 8 (oito) dias para fazê-lo. 
Art. 11. A Mesa do Senado Federal fará publicar no Diário Oficial, dentro em 48 (qua

renta e oito) horas, o requerimento de registro dos candidatos para conhecimento dos interessa
dos. 

Art. 12. Se ocorrer morte ou impedimento insuperável de qualquer dos candidatos, a Co
missão Executiva Nacional do Partido, dentro em 5 (cinco) dias, providenciará sua substituição, 
requerendo à Mesa do Senado Federal o registro do novo candidato, caso em que se procederá 
pela forma prevista nos artigos 10 e 11 desta Lei. 

CAPÍTULO IV 
Da Eleição do Presidente da República 

Art. 13. O colégio eleitoral reunir-se-á, na sede do Congresso Nacional, a 15 de janeiro do 
ano em que findar o mandato presidencial. 

Parágrafo único. Presidirá o colégio eleitoral a Mesa do Senado Federal que, com 10 (dez) 
dias, pelo menos, de antecedência, fará publicar, no Diário do Congresso Nacional, ou no Diá
rio Oficial, edital de que constarão: 

I - o prazo para apresentação de credenciais dos delegados das Assembleias; 
n - a hora de instalação da sessão. 
ArL 14. Aberta a sessão e verificada a presença da maioria absoluta dos membros do colé

gio eleitoral, proceder-se-á à eleição do Presidente da República 
Art. 15. Considerar-se-á eleito Presidente o candidato que obtiver maioria absoluta de vo

tos. 
Parágrafo único. Se nenhum candidato obtiver maioria absoluta na primeira votação, os 

escrutínios serão repetidos e a eleição dar-se-á, no terceiro, por maioria simples. 
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Art. 16. O candidato a Vice-Presidente considerar-se-á eleito em virtude da eleição do 
Presidente com ele registrado. 

Art. 17. Os trabalhos da eleição serão encerrados com a proclamação dos eleitos. 
Art 18. Da ata da sessão do colégio eleitoral será enviada cópia autenticada ao Tribunal 

Superior Eleitoral. 

CAPÍTULO V 
Das Disposições Gerais e Transitórias 

Art. 19. O colégio eleitoral não tratará senão da eleição do Presidente e do Vice-Presiden
te da República. 

ArL 20. As despesas com a reunião do colégio eleitoral e com o pagamento de ajuda de 
custo aos seus membros correrão por conta do Congresso Nacional. 

Art 21. Os suplentes dos delegados das Assembleias Legislativas somente serão convoca
dos em caso de vaga ou nos de investidura dos titulares em função de Ministro de Estado, Secre
tário de Estado ou Prefeito de Capital. 

Art. 22. Para as questões de ordem e quaisquer outras que forem suscitadas no plenário do 
colégio eleitoral, aplicam-se, no que couber as normas do Regimento Comum do Congresso Na
cional e, na omissão deste, as dos Regimentos do Senado Federal e da Câmara dos Deputados. 

Art. 23. Ocorrendo o caso do artigo 79 da Constituição, o Tribunal Superior Eleitoral bai
xará instruções, reduzindo os prazos previstos nesta Lei. 

Art. 24. O Tribunal Superior Eleitoral fixará, no prazo de 15 (quinze) dias contatos da pu
blicação desta Lei, o número dos delegados das Assembleias Legislativas, integrantes do colé
gio que elegerá o Presidente e o Vice-Presidente da República no dia 15 de janeiro de 1974. 

Art 25. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art 26. Revogam-se as disposições em contrário. 
Brasília, 13 de agosto de 1973; 1522 da Independência e 85^ da República. - EMÍLIO G. 

MÉDICI - Alfredo Buzaid. 
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LEI N2 6.007, DE 19 DE DEZEMBRO DE 1973 

Estabdece normas para fixação do número de Deputados à Câmara dos 
Deputados e às Assembleias Legislativas. 

O Presidente da República, 
Faço saber que o Congresso Nacional decretax eu sanciono a seguinte Lei: 
Art 1- O Tribunal Superior Eleitoral, com base no número de eleitores alistados até o dia 

30 de junho do ano da eleição, declarará o número de Deputados, por Estado, à Câmara dos De
putados e às Assembleias Legislativas, observados os artigos 13, § 6̂  e 39, §§ 2̂  e 3- da Consti
tuição Federal. 

§ 1- O número de Deputados será fíxado no prazo de trinta dias, contados a partir da data 
estabelecida neste artigo. 

§ 2- Para o cômputo do número de eleitores, só serão considerados os alistamentos e 
transferências de títulos já deferidos pelos Juizes Eleitorais, ou em grau de recurso pelos Tribu
nais Eleitorais, até 30 de junho do ano da eleição. 

Art 2- Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário. 

Brasflia, 19 de dezembro de 1973; 1522 da Independência e 85^ da República - EMÍLIO 
G. MÉDICI - Alfredo Buzaid. 
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LEI N2 6.043, DE 13 DE MAIO DE 1974 

Altera dispositívos da Lei n̂  5.682, de 21 de julho de 1971 (Lei Orgânica 
dos Partidos Políticos). 

O Presidente da República, 
Faço saber o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei: 
Art 12 Os artigos 89, 104 e 106 da Lei n̂  5.682, de 21 de julho de 1971 - Lei Orgânica 

dos Partidos Poh'ticos - passam a vigorar com a seguinte redação: 

"Art 89. Os Partidos organizarão a sua administração financeira, devendo in
cluir nos estatutos normas: 

I - que habilitem a fixar e apurar as quantias máximas que poderão despender 
na programação partidária e na de seus candidatos; 

II - que fixem os limites das contribuições e auxílios de seus filiados. 
§ 1- Os Partidos deverão manter serviços de contabilidade de forma a permitir 

o conhecimento da origem de suas receitas e despesas. 
§ 22 Os livros de contabilidade do Diretório Nacional e os aos Diretores Re

gionais e Municipais serão abertos, encerrados e rubricados respectivamente no Tri
bunal Superior Eleitoral, nos Tribunais Regionais Eleitorais e pelos Juizes Eleito
rais. 

§ 3 - 0 Tribunal Superior Eleitoral poderá estabelecer normas de escrituração 
dos auxílios e contribuições destinados aos Diretórios Municipais, a que se refere o 
item n deste artigo. 

Art. 104. Os Diretórios, ou as comissões executivas, quando deles houver ex
pressa delegação, decidirão sobre a aplicação das contribuições que lhes forem des
tinadas. 

Art. 106. Os Partidos prestarão contas, anualmente, ao Tribunal de Contas da 
União, da aplicação dos recursos do fiindo partidário recebido no exercício anterior. 

§ l- Os Diretórios, ou as comissões executivas, quando deles houver expressa 
delegação serão responsáveis pela aplicação dos recursos do fiindo partidário. 

§ 2̂  As prestações de contas a que se refere este artigo serão enviados ao Tri
bunal de Contas da União, por intermédio das comissões executivas nacionais. 

§ 3- A falta de prestação de contas, ou a sua desaprovação total ou parcial, im
plicará na suspensão de novas quotas e sujeitará a responsabilidade civil e criminal 
os membros das comissões executivas ou dos Diretórios faltosos. 

§ 42 O Tribunal de Contas da União poderá determinar diligências necessárias 
a complementação ou ao saneamento de irregularidades encontradas nas contas dos 
Diretórios. 
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§ 52 A Justiça Eleitoral poderá, a qualquer tempo, investigar sobre a aplicação 
do fundo partidário, adotando as providências recomendáveis. 

§ 62 O Tribunal de Contas da União poderá, atendendo a peculiaridades locais 
estabelecer exigências mínimas de escrituração para as prestações de contas dos Di
reitos Municipais." 

Ait 22 Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, Revogadas as disposições em 
contrário. 

Brasília, 13 de maio de 1974; 1532 da Independência e 862 da República. - ERNESTO 
GEISEL - Armando Falcão. 
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LEI N2 6.055, DE 17 DE JUNHO DE 1974 

Estabelece normas sobre a realização de eleições em 1974, e dá .outras 
providências. 

0 Presidente da República, 
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei; 
Art. 12 Os Diretórios Regionais dos Partidos Pob'ticos reunir-se-ão, até 15 de julho de 

1974, para escolherem seus candidatos a Governador e Vice-Governador de Estado que concor
rerão às eleições a que se refere a Emenda Constitucional n̂  2, de 9 de maio de 1972. 

§ 1- Realizada a escolha, o delegado do Partido apresentará, ao Tribunal Regional Eleito
ral dentro de 2 (dois) dias, uma cópia da ata da reunião devidamente autenticada. 

§ 22 Protocolado o recebimento da ata, o Presidente do Tribunal fará publicar, no prazo de 
2 (dois) dias, no órgão oficial do Estado para conhecimento dos interessados edital de que cons
tem o nome e a qualificação dos candidatos a Governador e Vice-Governador. 

§ 32 A argiiição de inelegibilidade será processada perante a Justiça Eleitoral, na forma 
prevista na Lei de Inelegibilidades para a impugnação de registro de candidato. 

Art 2- Se a Justiça Eleitoral considerar inelegível qualquer dos candidatos a Governador 
ou Vice-Governador de Estado, ou se ocorrer morte ou impedimento insuperável de qualquer 
deles, a Comissão Executiva Regional do Partido dar-lhe-á substituto, no prazo de 2(dois)dias. 

Parágrafo único. Escolhido novo candidato proceder-se-á, em seguida, na conformidade do 
que prescrevem os §§ 1̂ , 2^ e 3^ do artigo anterior, ressalvado o disposto no artigo Ar desta Lei. 

Art. 32 O registro de candidatos às eleições de 3 de outubro de 1974 para Governador e 
Vice-Governador de Estado, será requerido até às 18 horas do dia 30 de agosto, perante a Mesa 
da respectiva Assembleia Legislativa, e instruído com: 

1 - cópia autêntica da ata da reunião do Diretório Regional que houver feito a escolha dos can
didatos, a qual deverá SCT conferida com o original, na Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral; 

n - autorização do registro, dada, por escrito, pelo candidato; 
in - certidão do Tribunal Regional Eleitoral de que o registrando está no gozo dos direitos políti

cos e de que tem domicílio eleitoral no Estado, nos 2(dois) anos imediatamente anteriores à eleição; 
IV - prova de que o candidato, na data da eleição completará no mínimo 12 (doze) meses 

de filiação partidária na circunscrição em que vai concorrer; 
V - declaração de bens, de que constem a origem e as mutações patrimoniais; 
VI - certidão do Tribunal Regional Eleitoral de que a escolha do candidato, pelo Diretório 

Regional, não foi impugnada ou de que foi julgada improcedente a impugnação. 
Art. 42 Em caso de morte ou impedimento insuperável as exigências constantes dos itens I 

a V do artigo anterior, em relação ao candidato indicado em substituição serão satisfeitas nos 10 
(dez) dias seguintes a data da eleição, dispensada a do item VI. 
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Parágrafo único. Nos casos referidos neste artigo, qualquer arguição de nulidade ou de 
inelegibilidade poderá ser apresentada até 15 (quinze) dias ^ós a eleição na forma da legislação 
em vigor, devendo o julgamento obedecer ao disposto na Lei de Ineligibilidades para a impug
nação de registro de candidatos. 

Art. 5̂  Ocorrendo, após a eleição para os cargos de Governador e Vice-Govemador a de
claração de inegibilidade de candidato eleito realizar-se-á nova eleição até 10 (dez) dias após a 
publicação ou intimação da decisão transitada em julgado. 

Art. 6r O número de Deputados, por Estado, à Câmara dos Deputados e às Assembleias 
Legislativas será declarado pelo Tribunal Superior Eleitoral, na forma prevista nesta Lei, no ano 
em que se realizar a eleição. 

Art. 7- O Tribunal Superior Eleitoral fará a declaração com base no número de eleitores 
proclamado na audiência a que se refere o artigo 68 do Código Eleitoral e até 20 (vinte) dias de
pois de sua realização, observados os artigos 39, §§ 2- e 3-, e 13, § 6̂ , da Constituição Federal. 

Art 8- Nas eleições para Câmara dos Deputados e para as Assembleias Legislativas, cada 
Partido poderá registrar candidatos em número que não exceda ao dobro dos existentes na legis
latura em curso, considerados candidatos natos nos respectivos Partidos os atuais Deputados Fe
derais e Estaduais. 

§ l- Feita a declaração a que se refere o artigo 7̂  se o número de vagas para a legislatura 
seguinte for superior ao da legislatura em curso, os Partidos que não houverem registrado candi
datos em número igual ao de vaga a preencher poderão completá-lo requerendo o registro de no
vos candidatos no prazo de 5 (cinco) dias, a contar da data da sessão em que o Tribunal Superior 
Eleitora] fixar o número de vagas. 

§ 7r Ocorrendo a hipótese prevista no parágrafo anterior, os novos candidatos serão esco
lhidos pela Comissão Executiva Regional do Partido convocada com vinte e quatro horas de an
tecedência 

§ 3- Aos atuais Deputados Federais e Estaduais candidatos natos à reeleição fica assegura
do o direito de concorrerem com o mesmo número da eleição anterior. 

Art. 9- A escolha de candidatos às eleições de 15 de novembro de 1974 para o Senado Fe
deral para Câmara dos Deputados e para as Assembleias Legislativas será feita pelas Con
venções dos Partidos no período de 15 de julho a 31 de agosto. 

Parágrafo único. Na hipótese de desligamento, renúncia ou morte de delegado, e não ha
vendo suplente, proceder-se-á conforme dispõe o artigo 40, § 3 ,̂ da Lei n̂  5.682, de 21 de julho 
de 1971 (Lei Orgânica dos Partidos Políticos). 

Art. 10. O candidato poderá registrar-se sem o prenome, com o nome parlamentar ou com 
o nome abreviado, desde que a supressão não estabeleça dúvidas quanto à sua identidade. 

ArL 11. Os requerimentos de registro de candidatos ao Senado Federal, à Câmara dos De
putados e às Assembleias Legislativas serão protocolados no Tribunal Regional Eleitoral até às 
18 horas de dia 6 de setembro de 1974. 

§ l- Negado o registro de candidato a Senador ou Suplente, ou se ocorrer morte ou impe
dimento insuperável de qualquer deles a Comissão Executiva Regional dar-lhe-á substituto no 
prazo de 5(cinco)dias. 

§ 2- Todos os requerimentos de registros de candidatos, inclusive os que tiverem sido im
pugnados deverão estar julgados e publicados os acórdãos: 

I - pelo Tribunal Regional Eleitoral, até 30 de setembro; 
n - pelo Tribunal Superior Eleitoral, até 15 de outubro. 
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ArL 12. O prazo para interposição de recurso extraordinário contra decisão do Tribunal 
Superior Eleitoral para o Supremo Eleitoral Federal, será de 3(três)dias. 

Parágrafo único. O recurso extraordinário será processado na forma prevista nos artigos 
278 e 279 do Código Eleitoral. 

Art. 13. No Estado em que não houver canal de televisão, mas simples recepção de pro
gramas produzidos por emissoras localizadas em Estado vizinho, será assegurada aos Diretores 
Regionais dos Partidos Políticos participação proporcional na programação política daquelas 
emissoras, na forma prevista no Código Eleitoral. 

Art. 14. Ao servidor público sob regime estatutário ou não dos órgãos ou entidades da ad
ministração direta ou indireta da União dos Estados e dos Municípios inclusive os empregados 
das empresas concessionárias do serviço público fica assegurado o direito à percepção da remu
neração, como se em exercício de suas ocupações habituais estivesse, durante o lapso de tempo 
que mediar entre o registro da candidatura plante a Justiça Eleitoral e o dia seguinte ao da elei
ção mediante simples requerimento de licença para a promoção de sua campanha eleitoral. 

Art. 15.0s§§ 12e22 do artigo 174 da Lei n^ 4.737, de 15de julho de 1965 alterada pela 
Lei n- 4.961, de 4 de maio de 1966 passam a vigorar com a seguinte redação, remunerando-se os 
dispositivos dos atuais §§ 2- e 3^ para 3^ e 4-. 

"Art 174 
§ 1- Após fazer a declaração dos votos em branco e antes de ser anunciado o 

seguinte será aposto na cédula, no lugar correspondente à indicação do voto um ca
rimbo sob a expressão "em branco", além da rubrica do presidente da turma. 

§ 2 - 0 mesmo processo será adaptado para o voto nulo." 

Art. 16. O artigo 185 da Lei número 4.737, de 15 de julho de 1965, passa a vigorar com a 
seguinte redação: 

"Art. 185. Sessenta dias após o trânsito em julgado da diplomação de todos os 
candidatos eleitos nos pleitos eleitorais realizados simultaneamente e prévia publi
cação de edital de convocação, as cédulas serão retiradas das umas e imediatamente 
incineradas, na presença do Juiz Eleitoral e em ato publico, vedado a qualquer pes
soa inclusive ao Juiz, o seu exame na ocasião da incineração." 

Art. 17. O inciso I do artigo 133 da Lei n^ 4.737, de 15 de julho de 1965, alterado pelo ar
tigo 6^ da Lei número 5.784, de 14 de junho de 1972, passa a vigorar com a seguinte redação: 

"ArL 133 
I - relação dos eleitores da seção, que poderá ser dispensada no todo ou em 

parte pelo respectivo Tribunal Regional Eleitoral em decisão fundamentada e apro
vada pelo Tribunal Superior Eleitoral." 

Art. 18. O Tribunal Superior Eleitoral, dentro de 30 (trinta) dias contados da publicação 
desta Lei baixará as necessárias instruções para sua fiel execução. 

ArL 19. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em 
contrário. 

Brasília, 17 de junho de 1974; 153^ da Independência e 86= da República. - ERNESTO 
GEISEL - Armando Falcão. 
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LEI N2 6.091, DE 15 DE AGOSTO DE 1974 

Dispõe sobre o fornecimento gratuito de transporte, em dias de eleição, a 
eleitores residentes nas zonas rurais, e dá outras providências. 

O Presidente da República, 
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei: 
Art. 1- Os veículos e embarcações, devidamente abastecidos e tripulados, pertencentes à 

União, Estados Territórios e Municípios e suas respectivas autarquias e sociedades de economia 
mista, excluídos os de uso militar, ficarão à disposição da Justiça Eleitoral para o transporte gra
tuito de eleitores em zonas rurais, em dias de eleição. 

§ 1- Excetuam-se do disposto neste artigo os veículos e embarcações em número justifica
damente indispensável ao funcionamento de serviço público insusceptível de interrupção. 

§ 2- Até quinze dias antes das eleições, a Justiça Eleitoral requisitará dos órgãos da admi
nistração direta ou indireta da União, dos Estados, Territórios, Distrito Federal e Municípios ois 
funcionários e as instalações de que necessitar para possibilitar a execução dos serviços de 
transporte e alimentação de eleitores previstos nesta Lei. 

Art. 2- Se a utilização de veículos pertencentes às entidades previstas no art 1̂  não for su
ficiente para atender ao disposto nesta Lei, a Justiça Eleitoral requisitará veículos a embarcações 
a particulares, de preferência os de aluguel. 

Parágrafo único. Os serviços requisitados serão pagos, até trinta dias depois do pleito, a 
preços que correspondam aos critérios da localidade. A despesa correrá por conta do Fundo Par
tidário. 

ArL 3- Até cinquenta dias antes da data do pleito, os responsáveis por todas as repartições, 
órgãos e unidades do serviço público federal, estadual e municipal oficiarão à Justiça Eleitoral, 
informando o número, a espécie e lotação dos veículos e embarcações de sua propriedade, e jus
tificando, se for o caso, a ocorrência da exceção prevista no parágrafo 1- do art. 1- desta Lei. 

§ 1- Os veículos e embarcações à disposição da Justiça Eleitoral deverão, mediante comu
nicação expressa de seus proprietários, estar em condições de sa utilizados, pelo menos, vinte e 
quatro horas antes das eleições e circularão exibindo de modo bem visível, dístico em letras gar
rafais, com a frase: "A serviço da Justiça Eleitoral." 

§ 2- A Justiça Eleitoral, à vista das informações recebidas, planejará a execução do so-vi-
ço de transporte de eleitores e requisitará aos responsáveis pelas repartições, órgãos ou unida
des, até trinta dias antes do pleito, os veículos e embarcações necessários. 

Art 4̂  Quinze dias antes do pleito, a Justiça Eleitoral divulgará, pelo órgão competente, o 
quadro geral de percursos e horários programados para o transporte de eleitores, dele fornecen
do cópias aos partidos poUticos. 

§ 1 - 0 transporte de eleitores somente será feito dentro dos limites territoriais do respectí-
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vo município e quando das zonas rurais para as mesas receptoras distar pelo menos dois quiló
metros. 

§ 22 Os partidos políticos, os candidatos, ou eleitores em número de vinte, pelo menos po
derão oferecer reclamações em três dias contados da divulgação do quadro. 

§ 3- As reclamações serão apreciadas nos tires dias subsequentes, delas cabendo recurso 
sem efeito suspensivo. 

§ 42 Decididas as reclamações, a Justiça Eleitoral divulgará, pelos meios disponíveis, o 
quadro definitivo. 

Art. 5- Nenhum veículo ou embarcação poderá fazer transporte de eleitores desde o dia 
anterior até o posterior à eleição, salvo 

I - a serviço da Justiça Eleitoral; 
n - coletivos de linhas regulares e não fretados; 
ni - de uso individual do proprietário, para o exercício do próprio voto e dos membros da 

sua família; 
rv - o serviço normal, sem finalidade eleitoral, de veículos de aluguel não atingidos pela 

requisição de que h"ata o art. 2°. 
Art. 62 A indisponibilidade ou as deficiências do transporte de que trata esta Lei não exi

mem o eleitor do dever de votar. 
Parágrafo único. Verificada a inexistência ou deficiência de embarcações e veículos, po

derão os órgão partidários ou os candidatos indicar à Justiça Eleitoral onde há disponibilidade 
para que seja feita a competente requisição. 

Art. 1- O eleitor que deixar de votar e não se justificar perante o Juiz Eleitoral até sessenta 
dias após a realização da eleição incorrerá na multa de três a dez por cento sobre o salário nuni-
mo da região, imposta pelo Juiz Eleitoral e cobrada na forma prevista no art. 367, da Lei 4.737, 
del5dejulhodel965. 

Art. 8̂  Somente a Justiça Eleitoral poderá, quando imprescindível, em face da absoluta ca
rência, de recursos de eleitores da zona rural, fomecer-lhes refeições, correndo, nesta hipótese, 
as despesas por conta do Fundo Partidário. 

Art. 9- E facultado aos Partidos exercer fiscalização nos locais onde houver transporte e 
fornecimento de refeições a eleitores. 

Art. 10. E vedado aos candidatos ou órgãos partidários, ou a qualquer pessoa, o forneci
mento de transporte ou refeições aos eleitores da zona urbana. 

Art. 11. Constitui crime eleitoral: 
I - descumprir, o responsável por órgão, repartição ou unidade do serviço público, o dever 

imposto no arL 3-, ou prestar informação inexata que vise a elidir, total ou parcialmente, a con
tribuição de que ele trata: 

Pena: detenção de quinze dias a seis meses e pagamento de 60 a 100 dias-multa; 
n - desatender à requisição de que ti^ata o art. 2-: 
Pena: pagamento de 200 a 300 dias-multa, além da apreensão do veículo para o fun pre

visto: 
in - descumprir a proibição dos artigos 52, 8̂  e 10: 
Pena: reclusão de quatro a seis anos e pagamento de 200 a 300 dias-multa (art. 302 do Có

digo Eleitoral); 
rv - Obstar, por qualquer forma, a prestação dos serviços previstos nos arts. 4̂  e 8̂  desta 

Lei, ati-ibuídos à Justiça Eleitoral: 
Pena: reclusão de 2 (dois) a 4 (quatro) anos; 
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V - utilizar em campanha eleitoral, no decurso dos 90 (noventa) dias que antecedem o 
pleito, veículos e embarcações pertencentes à União, Estados, Territórios, Municípios e respecti
vas autarquias e sociedade de^onomia mista: 

Pena: cancelamento do registro do candidato ou de seu diploma, se já houver sido procla
mado eleito. 

Parágrafo único. O responsável, pela guarda do veículo ou da embarcação, será punido 
com a pena de detenção, de 15 (quinze) dias a 6 (seis) meses, e pagamento de 60 (sessenta) a 
100 (cem) dias-multa 

ArL 12. A propaganda eleitoral, no rádio e na televisão, circunscrever-se-á, única e exclu
sivamente, ao horário gratuito disciplinado pela Justiça Eleitoral, com a expressa proibição de 
qualquer propaganda paga. 

Parágrafo único. Será permitida apenas a divulgação paga, pela imprensa escrita, do curri
culum vitae do candidato e do número do seu registro na Justiça Eleitoral, bem como do partido 
a que pertence. 

Art. 13. São vedados e considerados nUlos de pleno direito, não gerando obrigação de es
pécie alguma para a pessoa jurídica interessada, nem qualquer direito para o beneficiário, os 
atos que, no penodo compreendido entre os noventa dias anteriores à data das eleições parla
mentares e o término, respectivamente, do mandato do Governador do Estado importem em no
mear, contratar, designar, readaptar ou proceder a quaisquer outras formas de provimento de 
funcionário ou servidor na administração direta e nas autarquias, empresas públicas e socieda
des de economia mista dos Estados e Municípios, salvo os cargos em comissão, e da magistratu
ra , do Ministério Público e, com aprovação do respectivo Órgão Legislativo, dos Tribunais de 
Contas e os aprovados em concursos públicos homologados até a data da publicação desta lei. 

§ 1- Excetuam-se do disposto no artigo: 
I - nomeação ou contratação necessárias à instalação inadiável de serviços públicos essen

ciais, com prévia e expressa autorização do governador ou Prefeito; 
n - nomeação ou contratação de técnico indispensável ao funcionamento do serviço pú

blico essencial. 
§2-0 ato com a devida fundamentação será publicado no respectivo órgão oficial. 
Art 14. A Justiça Eleitoral instalara, trinta dias antes do pleito na sede de cada município. 

Comissão Especial de Transporte e Alimentação composta de pessoas indicadas pelos Diretó-
rios Regionais dos Partidos Políticos Nacionais, com a finalidade de colaborar na execução des
ta lei. 

§ 1- Para compor a Comissão, cada Partido indicara três pessoas, que não disputem cargo 
eletivo. 

§ 2- E facultado a candidato, em Município de sua notória influência poética, indicar ao 
Diretório do seu Partido, pessoa de sua confiança para integrar a Comissão. 

Art. 15. Os Diretórios Regionais até quarenta dias antes do pleito, farão as indicações de 
que trata o artigo 14 desta lei. 

Art. 16. O eleitor que deixar de votar por se encontrar ausente de seu domicílio eleitoral 
deverá justificar a falta, no prazo de 60 (sessenta) dias, por meio de requerimento dirigido ao 
Juiz Eleitoral de sua zona de inscrição, que mandará anotar o fato, na respectiva folha individual 
de votação. 

§ 12 O requerimento, em duas vias, será levado, em sobrecarta aberta, a agência postal, 
que, depois de dar andamento à 1° via, aplicará carimbo de recepção na 2°, devolvendo-a ao in
teressado, valendo esta como prova para todos efeitos legais. 
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§ T^ Estando no exterior, no dia em que se realizarem eleições, o eldtor terá o prazo de 30 
(trinta) dias, a contar de sua volta ao País, para a justificação: 

ArL 17. O eleitor que residir no Distrito Federal poderá requCTcr ao Juiz Eleitoral do seu 
novo domicílio a remessa de sua folha individual de votação, para sufragar, nas eleições para o 
Senado Federal e Câmara dos Deputados, candidatos do Estado ou Território em que seja elei
tor. 

§ 1 - 0 pedido poderá ser formulados até 45 (quarenta e cinco) dias antes da eleição, por 
meio do preenchimento de formulário próprio, inq)resso ou datilografado, apresentado ao cartó
rio eleitoral, ou aos postos criados para esse fim. 

§ 2̂  Na apresentação do formulário será exibido o título de eleitor, ou certidão da inscri
ção eleitoral, e um documento de identidade, que serão devolvidos no ato. 

§ 3- No título eleitoral, ao ser devolvido será anexada indicação da seção eleitoral a que fi
cará vinculado o eleitor no Distrito Feda'al. 

ArL 18. Na Zona Eleitoral de origem, recebendo a requisição, o juiz eleitoral determinará: 
I - a remessa imediata da folha individual de votação e da 2* parte (canhoto) do título ao 

Juízo Eleitoral do Distrito Federal; 
n - a anotação de que o eleitor, enquanto não optar pela devolução dos documentos men

cionados no n- 1, permanecerá votando no Distrito Federal e apenas nas eleições para o Con
gresso Nacional. 

Art 19. O prazo a que se refore o § l^ do artigo 17 reabrir-se-á 90 (noventa) dias íqjós a 
data das eleições gerais. 

Art 20. As mesas receptoras devotos no Distrito Fednal aplicam-se as seguintes normas: 
I - seus membros serão nomeados até 30 (trinta) dias antes da eleição, dentre os eleitores 

da própria seção, ou, sendo necessário, dentre outro; do Distrito Federal; 
n - os locais onde funcionarão serão designados no prazo do inciso anterior, 
in - deverão ser organizadas mesas receptoras distintas para os eleitores de cada Estado 

ou Território. 
§ 1- Quando o número de eleitores for reduzido, o Juiz Eleitoral pod^á reunir os de dois 

ou mais Estados ou Território numa única seção, utilizando, porém, umas diferentes para os de 
cada circunscrição. 

§ 2- Ressalvadas as disposições constantes deste artigo, aplicam-se às mesas receptoras de 
votos, organizadas no Distrito Federal, todas as normas da legislação eleitoral. 

An 21. Os Tribunais Regionais Eleitorais dos Estados comunicarão ao Tribunal Regional 
Eleitoral do Distrito Federal os nomes e os números dos candidatos que houverem registrado. 

Art 22. Os delegados e fiscais dos Partidos serão nomeados pelo Presidente do respectivo 
Diretório Nacional. 

Art 23. As umas utilizadas no Distrito Federal, no dia seguinte ao da eleição serão envia
dos para o Tribunal Regional Eleitoral do Estado correspondente que designará a Junta ou Jun
tas competentes para a apuração. 

Art 24. As normas constantes da legislação eleitoral e partidária, que regulam a propagan
da dos Partidos e candidatos, não se aplicam ao Distrito Federal, onde não será admitida qual
quer espécie de propaganda, salvo a divulgação escrita dos nomes e números dos candidatos re
gistrados, feito exclusivamente pelo Diretório Nacional dos Partidos Políticos. 

Art 25. O eleitor inscrito no Distrito Federal, por transf^ência, poderá a partir de 1975, 
requerer retransferência para a zona eleitoral de origem. 

282 



§ 12 o pedido de retransferência, devidamente instruído, será remetido para a Zona Eleito
ral indicada pelo eleitor, onde será processado e despachado. 

§ 2- Ás diligências que se tornarem necessárias serão cumpridas através do Juízo Eleitoral 
do Distrito Federd. 

§ 3- Deferida a inscrição, o Juiz Eleitoral do novo domicílio enviará título eleitoral, para 
ser entregue, ao eleitor, pelo Juízo Eleitoral do Distrito Fedo-al. 

§ 4r Deferida a inscrição, o Juiz Eleitoral do novo domicilio enviara o título eleitoral, para 
ser entregue pelo Juízo Eleitoral do Distrito Feda°al, assim como a folha individual de votação e 
a segunda parte do título. 

Art. 26. O Poder Executivo é autorizado a abrir o crédito especial de Cr$ 20.000.000,00 
(vinte milhões de cruzeiros) destinado ao Fundo Partidário, para atender as despesas de corren
tes da aplicação desta Lei na eleição de 15 de novembro de 1974. 

Parágrafo único. A abertura do crédito autorizado neste artigo será compensada mediante 
a anulação de dotações constantes no Orçamento para o corrente exercício, de que trata a Lei n̂  
5.964, de 10 de novembro de 1973. 

ArL 27. Sem prejuízo do disposto no inciso XVII do artigo 30 do Código Eleitoral (Lei n̂  
4.737, de 15 de julho de 1965), o Tribunal Superior Eleitoral expedirá, dentro de 15 dias da data 
da publicação desta Lei, as instruções necessárias a sua execução. 

Art 28. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário. 

BrasOia, 15 de agosto de 1974, 153^ da Indq)endência e 862 da República - ERNESTO 
GEISEL — Armando Falcão - Mário Henrique Simonsen - João Paulo dos Reis Veloso. 
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LEI COMPLEMENTAR N̂  25, DE 2 DE JULHO DE 1975 

Estabelece critérios e limites para a fixação da remuneração dos Verea
dores. 

0 Presidente da República, 
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei Complementar: 

Art. 1- As Câmaras Municipais fixarão a remuneração dos Vereadores no final de cada le
gislatura, para vigorar na subsequente, observados os critérios e limites determinados na presen
te Lei Complementar. 

Art. 2- A remuneração dividir-se-á em parte fixa e parte variável. 
§ 1- A parte variável da remuneração não será inferior à fixa, e corresponderá ao compare

cimento efetivo do Vereador e à participação nas votações. 
§ 2- somente poderão ser remuneradas uma sessão por dia e, no máximo, quatro sessões 

extraordinárias por mês. 
Art. 3- É vedado o pagamento ao Vereador de qualquer vantagem pecuniária, como ajuda 

de custo, representação ou gratificação, não autorizada expressamente por esta Lei. 
Art. 4- A remuneração dos Vereadores não pode ultrq)assar, no seu total, os seguintes li

mites em relação aos subsídios fixados aos Deputados à Assembleia Legislativa do respectivo 
Estado: 

1 - nos Municípios com população até 10.000 (dez mil) habitantes, 10% (dez por cento); 
II - nos Municípios com população de mais de 10.000 (dez mil) a 50.000 (cinquenta mil) 

habitantes, 15% (quinze por cento); 
ni - nos Municípios com população de mais de 50.000 (cinquenta mil) a 100.000 (cem 

mil) habitantes, 20% (vinte por cento); 
rv - nos Municípios com população de mais 100.000 (cem mil) a 300.000 (trezentos mil) 

habitantes, 25% (vinte e cinco por cento); 
V - nos Municípios com população de mais de 300.000 (trezentos mil) a 500.000 (qui

nhentos mil) habitantes, 35% (trinta e cinco por cento); 
VI - nos Municípios de mais de 500.000 (quinhentos mil) a 1.000.000 ( um milhão) de 

habitantes, 50% (cinquenta por cento); 
Vn - nos Municípios de mais de 1.000.000 (um milhão) de habitantes, 70% (setenta por 

cento); 
Vin - nas Capitais com população até 1.000.000 (um milhão) de habitantes, 50% (cin-

qiienta por cento); 
IX - nas Capitais com população de mais de l.OOO.OÒO (um milhão) de habitantes, 70% 

(setenta por cento); 
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X - a remuneração mínima dos Vereadores será de 3% (três por cento) do subsídio do De
putado Estadual, podendo, nesse caso, a despesa ultrapassar o percentual previsto no artigo 7-

Parágrafo único. A remuneração dos Vereadores dos Territórios do Amapá, Rondônia e 
Roraima será calculada com base nos subsídios dos Deputados às Assembleias Legislativas dos 
Estados do Pará, Amazonas e Acre, respectivamente. 

Art. 5- As Câmaras Municipais que se instalarem pela primeira vez e as que ainda não ti
verem fixado a remuneração dos Vereadores podem determiná-la para a legislatura em curso, 
obedecido o disposto no artigo anterior. 

Art. 6̂  Poderão as Câmaras Municipais, não havendo coincidência de mandatos legislati
vos estaduais e municipais, atualizar a remuneração dos Vereadores para a mesma legislatura, 
quando ocorrer fixação de subsídios dos Deputados, nos termos da Constituição do respectivo 
Estado. 

Art. 7̂  A despesa com a remuneração dos Vereadores não poderá, em cada Município, ul
trapassar, anualmente, 3% (três por cento) da receita efetivamente realizada no exercício imedia
tamente anterior. 

Parágrafo único. Se a remuneração calculada de acordo com as normas do artigo 4- ultra
passar esse limite, será reduzida para que não exceda. 

ArL i- Na atual legislatura a remuneração dos Vereadores, fixada com base na Lei Com
plementar n- 2, de 29 de novembro de 1967, alterada pela Lei Complementar n̂  23, de 19 de de
zembro de 1974 não será reduzida. 

ArL 9̂  A população do Município será aquela estimada pela Fundação Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística (IBGE), que fornecerá, por certidão, os dados às Câmaras interessa
das. 

Art. 10. A presente Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação, revoga
das as disposições em contrário. 

Brasília, 2 de julho de 1975; 1542 da Independência e 87̂  da RepúbUca. - ERNESTO GEl-
SEL - Armando Falcão. 
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LEI N£ 6^34, DE 5 DE SETEMBRO DE 1975 

Dá nova redação ao, item n i e ao § 3= do artigo 55 da Lei n̂  5.682, de 21 
de julho de 1971 (Lei Orgânica dos Partidos Políticos). 

O Presidente da República, 
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei: 
Art. 12 O item ffl e o § 3= do artigo 55 da Lei n2 5.682, de 21 de julho de 1971 - Lei Orgâ

nica dos Partidos Políticos - passam a vigorar com a seguinte redação: 

••Art55 
in - O Diretório Nacional, de 71 (setenta e um) membros. 

§ 32 Os Diretórios Regionais fixarão, até 45 (quarenta e cinco dias) antes das 
respectivas Convenções, o número de seus futuros membros, observado o disposto 
no item 11 deste artigo." 

ArL 22 Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário. 

Brasília, 5 de setembro de 1975; 1542 da Independência e 37= da República. - ERNESTO 
GEISEL - Armando Falcão. 
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LEI N2 6.236, DE 18 DE SETEMBRO DE 1975 

Determina providências para cumprimento da obrigatoriedade do alista
mento eleitoral. 

O Presidente da República, 
Faço saber que o Congresso Nacional decretá"e eu sanciono a seguinte Lei: 
Art. l- A matrícula, em qualquer estabelecimento de ensino, público ou privado, de maior 

de dezoito anos alfabetizado, só será concedida ou renovada mediante a apresentação do título 
de eleitor do interessado. 

§ 12 O diretor, professor ou responsável por curso de alfabetização de adolescentes e adul
tos encaminhará o aluno que o concluir ao competente juiz eleitoral, para obtenção do título de 
eleitor. 

§ 2- A inobservância do disposto no parágrafo anterior sujeitará os responsáveis às penas 
previstas no artigo 9- do Código Eleitoral. 

Art. 2- Os eleitores do Distrito Federal, enquanto não se estabelecer o seu direito de voto, 
ficam dispensados de todas as exigências legais a que se sujeitam os portadores de títulos eleito
rais. 

Art. 32 Os serviços de rádio, televisão e cinema educativos, participantes do Plano de Al
fabetização Funcional e Educação Continuada de Adolescentes e Adultos, encarecerão em seus 
programas as vantagens atribuídas ao cidadão eleitor no pleno gozo de seus direitos civis e polí
ticos, e informarão da obrigatoriedade do alistamento e do voto, para os brasileiros de ambos os 
sexos. 

Art. 4- Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário. 

Brasília, 18 de setembro de 1975; 154= da Independência e 872 ja República. - ERNESTO 
GEISEL — Armando Falcão — Ney Braga. 
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LEI N2 6324, DE 14 DE ABRIL DE 1976 

Acrescenta parágrafo único ao artigo 92 da Lei n- 4.737, de 15 de julho 
de 1965, que institui o Cód^o Eleitoral. 

O Presidente da República, 
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei: 
Art. 12 O artigo 92 da Lei n̂  4.737, de 15 de julho de 1965, que institui o Código Eleito

ral, fica acrescido do seguinte parágrafo único: 

"Art.92 
Parágrafo único. - Tratando-se de Câmaras Municipais, cada Partido poderá 

registrar número de candidatos igual ao triplo do número de cadeiras efetivas da res
pectiva Câmara." 

Art. Ir- Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário. 

Brasília, 14 de abril de 1976; 155̂  da Independência e 88^ da República.- ERNESTO GEI-
SEL - Armando Falcão. 
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LEI N2 6.336, DE 1̂  DE JUNHO DE 1976 

Acrescenta parágrafo do artigo 135 do Código Eleitoral, dispondo sobre 
Seções eleitorais em propriedade rurais. 

O Presidente da República, 
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei: 
Art. 12 O artigo 135 da lei n̂  4.737, de 15 de julho de 1965, instituidora do Código Eleito

ral, modificado pelo artigo 25 da Lei n̂  4.961, de 4 de maio de 1966, passa a vigorar acrescido 
do seguinte parágrafo: 

"Art. 135. 

§ 9- Esgotados os prazos referidos nos §§ 7- e 8̂  deste artigo, não mais poderá ser alega
da, no processo eleitoral, a proibição contida em seu § 5 .̂" 

Art. 2- Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário. 

Brasília, l̂  de junho de 1976; 155̂  da Independência e 88^ da República.- ERNESTO 
GEISEL - Armando Falcão. 
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LEI N2 6.339, DE 1 DE JULHO DE 1976 

Dá nova redação ao artigo 250 da Lei n̂  4.737, de 15 de julho de 1965, al
terado pelo artigo 50, da Lei número 4.961, de 4 de maio de 1966 e ao artigo 
118 da Lei n̂  5.682, de 21 de julho de 1971. 

O Presidente da República, 
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei: 
Art. 1- O artigo 250 da Lei n̂  4.737, de 15 de julho de 1965 alterado pelo artigo 50 da Lei 

n- 4.961, de 4 de maio de 1966, passa a vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 250. Nas eleições gerais, de âmbito estadual, as emissoras de rádio e televi
são, de qualquCT potência, inclusive as de propriedade da União, Estados, Territórios e 
Municípios, reservarão nos 60 (sessenta) dias anteriores à antevéspera do pleito, duas 
horas diárias para a propaganda eleitoral gratuita, sendo uma hora à noite, entre vinte e 
vinte e três horas, sob a fiscalização direta e permanente da Justiça Eleitoral. 

§ 1- Nas eleições de âmbito municipal as emissoras reservarão nos 30 (trinta) 
dias anteriores à antevéspera do pleito, uma hora diária, sendo trinta minutos à noi
te, entre vinte e vinte e três horas, para a propaganda gratuita, respeitadas as seguin
tes normas: 

I - na propaganda os partidos limitar-se-ão a mencionar a legenda o currículo e o 
número do registro dos candidatos na Justiça Eleitoral, bem como a divulgar, pela tele
visão, suas fotografias, podendo, ainda anunciar o horário e o local dos comícios; 

II - o horário da propaganda será dividido em períodos de cinco minutos e 
previamente anunciado; 

ni - a propaganda dos candidatos às eleições em um município só poderá ser 
feita pelas emissoras de rádio e televisão, cuja outorga tenha sido concedida para 
esse mesmo município, vedada a retransmissão em rede; 

rv - o horário de propaganda destinado a cada partido será distribuído em 
partes iguais, entre as suas sublegendas; 

V - o Diretório Regional de cada partido designará comissão de três membros 
para dirigir e supervisionar no município a propaganda eleitoral através do rádio e 
da televisão. 

§ 2^ O horário não utilizado por um partido não poderá ser transferido ou re
distribuído a outro partido. 

§ 3- As empresas de rádio e televisão ficam obrigadas a divulgar, gratuita
mente, comunicados da Justiça Eleitoral, até o máximo de 15 minutos, entre as de
zoito e as vinte e duas horas, nos 45 (quarenta e cinco) dias que precederem ao plei-
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to, nas eleições de âmbito estadual, e nos 30 (trinta) dias anteriores à eleição, nos 
pleitos municipais." 

Art. 2- O artigo 118 da Lei número 5.682, de 21 de julho de 1971, passa a vigorar com a 
seguinte redação: 

"Art. 118. Os partidos terão função permanente através: 
I - da atividade contínua dos serviços partidários incluindo secretaria e tesou

raria; 
n - da realização de palestras e conferências nos setores subordinados aos di

versos órgãos de direção partidária; 
in - da promoção de congressos ou sessões públicas para a difusão do seu 

programa, assegurada a transmissão gratuita, pelas empresas de rádio e televi
são; 

IV - da manutenção de cursos de liderança política e de formação e aperfei
çoamento de administradores municipais, promovido pelos órgãos dirigentes - na
cional ou regional; 

V - da criação e manutenção de instituto de doutrinação e educação poUtica 
destinado a formar, renovar e aperfeiçoar quadros e lideranças partidárias; 

VI- da organização e manutenção de bibliotecas de obras políticas, sociais e 
económicas; 

Vn - da edição de boletins ou outras publicações; 
Parágrafo único. Na transmissão gratuita pelas emissoras de rádio e televisão 

dos congressos ou sessões públicas referidos no inciso IH, observar-se-ão as seguin
tes normas: 

a) as emissoras são obrigadas a realizar, para cada um dos partidos, em rede e 
anualmente, uma transmissão de 60(sessenta) minutos em cada Estado ou Território, 
e duas em âmbito nacional, por iniciativa e sob a responsabilidade dos Diretórios 
Regionais e Nacionais; 

b) os congressos ou sessões públicas serão gravados e transmitidos a partir de 
vinte e quatro horas depois; 

c) não sccÁ pomitida a transmissão de congressos ou sessões públicas realizadas 
nos anos de eleições gerais, de âmbito estadual ou municipal, nos 180 (cento e oitenta) 
dias que antecedam as eleições e até 45 (quarenta e cinco) dias dqmis do pleito; 

d) na transmissão destinada à difusão do programa partidário, não será permi
tida propaganda de candidatos a cargos eletivos, sob qualquer pretexto; 

e) cada transmissão será autorizada pela Justiça Eleitoral, que fará a necessá
ria requisição dos horários às emissoras de rádio e televisão, mediante requerimento 
dos partidos, com antecedência de, pelo menos, 30 (trinta) dias da data da realização 
do congresso ou sessão pública." 

Art. 32 O Tribunal Superior Eleitoral expedirá, dentro de 30 (trinta) dias, da data da publi
cação desta Lei, as instruções necessárias à sua execução. 

Art. Ar Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em 
contrário. 

Brasília, 12 de julho de 1976; 155^ da Independência e 88= da República - ERNESTO 
GEISEL - Armando Falcão. 
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LEI N2 6341, DE 5 DE JULHO DE 1976 

Dispõe sobre a organização e o funcionamento de Movimentos Trabalhis
ta e Estudantil nos partidos políticos, e dá outras providências. 

0 Presidente da República, 
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e ou sanciono a seguinte Lei: 
Art. l- Os partidos políticos poderão organizar Movimentos Estudantil e Trabalhista, com 

direito a representação nos diretórios municipais, regionais e nacionais como órgãos de ação 
partidária. 

Art. 2r Além de filiação partidária, será necessário para ingresso nos respectivos Movi
mentos: 

1 - se trabalhador, a prova de sindicalização e de gozo de seus direitos, ou, nos Municí
pios, onde não haja sindicato, a Carteira de Trabalho e Previdência Social; 

n - se estudante, a prova de matrícula em estabelecimento de ensino de qualquer nível, 
autorizado pelo Governo. 

Parágrafo único. - Os estudantes somente poderão participar do Movimento até a idade 
máxima de 27 (vinte e sete) anos. 

ArL 3- Caberá aos Movimentos Trabalhista e Estudantil, através da ação partidária, pug
nar pela realização de seus ideais e objetivos. 

Parágrafo único. Os Movimentos elaborarão os seus planos de ação poUtica e partidária, 
para provação do diretório nacional dos respectivos partidos, observando, para todos os fins, as 
normas dos estatutos, programas e códigos de ética dos partidos. 

Art. 4^ Os Movimentos nos Municípios poderão ser instalados quando o partido a que for 
filiado contar, entre seus filiados com, pelo menos, 25 (vinte e cinco) membros nas condições 
estabelecidas pelo art. 2-

Art. 5- Constituído o Movimento, os seus integrantes, até 20 (vinte) dias antes da conven
ção para eleição do diretório municipal, reunir-se-ão em assembléia-geral para eleger, além da 
sua diretoria: 

a) dois representantes e um suplente para membros do diretório municipal; 
b) dois delegados para representarem o órgão municipal junto ao Movimento Regional; 
Art. 6^ Os delegados dos Movimentos Municipais reunir-se-ão, em assembléia-geral, até 

20 (vinte) dias antes da convenção para escolha do diretório regional, e eleger, além da diretoria 
do Movimento Regional: 

a) dois representantes e um suplente para membros do diretório regional; 
b) dois delegados e um suplente para representarem o Movimento Regional junto ao Mo

vimento Nacional. 
Art. 7- Os delegados dos Movimentos Regionais reunir-se-ão em assembléia-geral, 20 
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(vinte) dias antes da convenção para escolha do diretóno nacional, para eleger a diretoria do 
Movimento Nacional e indicar 2 (dois) representantes e um suplente para membros do diretóno 
nacional. 

Art. 8̂  As diretorias de cada Movimento terão a seguinte composição: (1) 
I - Diretoria Municipal: l(um) presidente, l(um) vice-presidente, l(um) secretário, l(um) 

tesoureiro e 1 (um) vogal; (1). 
n - Diretoria Regional: 1 (um) presidente, l(um) primeiro e 1 (um) segundo vice-presi-

dentes, l(um) primeiro e 1 (um) segundo secretários, 1 (um)primeiro e 1 (um) segundo tesourei
ros e 2 (dois) vogais; (1). 

ni - Diretoria Nacional: 1 (um) presidente, 1 (um) primeiro, l(um) segundo e 1 (um) ter
ceiro vice-presidentes, 1 (um) secretário geral, 1 (um) primeiro e 1 (um) segundo secretários, 1 
(um) primeiro e 1 (um) segundo tesoureiros e 4 (quatro) vogais. (1) 

ArL 9- Para todos os efeitos, os diretórios e comissões executivas dos partidos, em todos 
os níveis, constituir-se-ão, além dos líderes e dos membros eleitos conforme dispõe a legislação 
partidária, dos representantes dos Movimentos escolhidos na forma desta Lei. 

Parágrafo único O representante e suplente dos Movimentos juntos às comissões executi
vas municipais, regionais e nacionais serão, respectivamente, o primeiro e o segundo mais vota
dos para membros do diretório. 

ArL 10. O mandato dos integrantes de órgão dos Movimentos Trabalhista e Estudantil terá 
duração igual ao do membros dos diretórios partidários. 

Art. 11. As comissões executivas dos partidos providenciarão o registro nos Tribunais Re
gionais, das diretorias municipais e regionais e, no Tribunal Superior Eleitoral, das diretorias na
cionais dos Movimentos Trabalhista e Estudantil. 

Art. 12. Na formação das chapas partidárias para as eleições proporcionais, fica assegura
do a cada Movimento o direito de apresentar candidatos em número correspondente a, no míni
mo, 10% (dez por cento) de lugares a que os partidos político tenham direito. 

§ 1- Os indicados pelos Movimentos acrescentar-se-ão ao número de candidatos aprova
dos pelas respectivas convenções partidárias. 

§ 22 A lista de candidatos de cada Movimento deverá ser apresentada à comissão executi
va do respectivo partido até 5 (cinco) dias antes da convenção que a homologará. 

Art. 13. Para indicação dos candidatos, os Movimentos Trabalhista e Estudantil reunir-se-
ão, em assembléias-gerais, observados os requisitos do art 34 da Lei n- 5.682, de 21 de julho de 
1971 (Lei Orgânica dos Partidos Políticos), até 10 (dez) dias antes da correspondente convenção 
partidária, podendo votar: 

a) para candidatos a vereador, os membros da diretoria do Movimento Municipal, os seus 
representantes no diretório municipal e os seus delegados junto ao Movimento Regional (art. 5-, 
letras a e b); 

b) para candidatos a deputado estadual e deputado federal, os membros da diretoria do 
Movimento Regional, os delegados dos Movimentos Municipais, os representantes do Movi
mento no diretório regional e os delegados do Movimento Regional junto ao Movimento Nacio
nal (art. 62 letras a e b); 

Art. 14. O candidato indicado por quaisquer dos Movimentos, e eleito para o exercício de 
mandato parlamentar, desligar-se-á após sua diplomação, de seu respectivo Movimento, afastan-
do-se, inclusive, das funções que porventura nele exerça 

Art. 15. Os partidos políticos deverão promover a adaptação de quaisquer órgãos de atua-
ção trabalhista ou estudantil existentes às normas fixadas nesta Lei. 
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Art 16. Aplicar-se-ão aos casos não previstos nesta Lei, a legislação partidária e eleitoral. 
ArL 17. Para a formação da primeira diretoria, bem como para a eleição dos delegados às 

convenções e representantes nos diretórios, os Movimentos deverão realizar, sucessivamente, 
assembléias-gerais nas seções municipais, regionais e nacionais, devendo as primeiras serem 
efetivadas dentro de 120 (cento e vinte) dias da vigência desta Lei. 

Art. 18. É vedada a participação do mesmo eleitor em mais de um Movimento. 
ArL 19. Os diretórios nacionais dos partidos políticos designarão uma comissão provisória 

trabalhista e uma comissão provisória estudantil, cada uma composta de 9 (nove) membros, as 
quais terão, também, a atribuição de constituir comissões provisórias regionais incumbidas de 
organizar os respectivos Movimentos nos Estados e Territórios. 

ArL 20. O Tribunal Superior Eleitoral baixará instruções dentro de 30 (trinta) dias para a 
execução do disposto nesta Lei. 

ArL 21. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário. 

Brasília, 5 de julho de 1976; 155= da Independência e 88^ da República. - ERNESTO 
GEISEL - Armando Falcão. 
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LEI N2 6.349, DE 7 DE JULHO DE 1976 

Dispõe sobre a indicação de candidatos a cargos eletivos nos municípios 
onde os Partidos Políticos não constituíram Diretóríos Municipais e dá outras 
providências. 

O Presidente da República, 
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei: 
Art. l- Nos municípios em que os Partidos PoUticos não tenham constituído Diretório, a 

escolha dos candidatos, nas eleições de 15 de novembro de 1976, far-se-á em convenção de que 
participarão os filiados, observado o disposto no artigo 35 da Lei n- 5.682, de 21 de julho de 
1971. 

§ 1- Nas convenções Municipais, a que se refere o caput deste artigo, as deliberações se
rão tomadas com o quorum mínimo de 10% (dez por cento) dos fiUados ao Partido. 

§ 2r Nos casos previstos nesta lei caberá à Comissão Executiva Regional a convocação 
das convenções municipais e a designação de delegado para representá-la. 

ArL 2- As normas atinentes à Sublegenda (Lei n- 5.453, de 14 de junho de 1968) apUcam-
se, no que couber, à indicação prevista no artigo 1-. 

Art. 3̂  O Tribunal Superior Eleitoral expedirá as instruções necessárias para a execuçpio 
desta Lei. 

Art. 4- Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário. 

Brasília, 7 de julho de 1976; 155^ da Independência e 88^ da República. - ERNESTO 
GEISEL — Armando Falcão. 
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LEI N2 6.358, DE 10 DE SETEMBRO DE 1976 

Regula a indicação de candidatos a Prefeito, Vice-Prefeito e Vereadores 
onde não se tenham realizado convenções partidárias. 

O Presidente da República, 
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei: 
Art 1- Nos municípios onde os diretórios municipais não realizaram convenção para es

colha de candidatos a pleito de 15 de novembro de 1976, a Comissão Executiva Regional desig
nará delegado com poderes para, com antecedência de pelo menos 2 (dois) dias, convocar e pre
sidir a Convenção, a ser realizada até 10 (dez) dias após a designação, obedecidas as condições 
estabelecidas nas Leis números 4.737, de julho de 1965, e 5.453, de 14 de junho de 1968. 

§ l- Aplicam-se aos municípios onde as convenções foram anuladas pela Justiça Eleitoral 
as normas estatuídas neste artigo. 

§ 2- Na hipótese de não haver quorum para a realização das convenções a que se refere a 
presente Lei, a Comissão Executiva Regional indicará os candidatos a Prefeito, Vice-Prefeito e 
Vereadores, 3 (três) dias após convocada a Convenção; 

Art. 2- Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário. 

BrasQia, 10 de setembro de 1976; 155̂  da Independência e 88= da República. - ERNESTO 
GEISEL — Armando Falcão. 
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LEI N2 6.359, DE 22 DE SETEMBRO DE 1976 

Fixa prazo para domicSío eleitoral e filiação partidária para as eleições 
municipais de 1!>76. 

O Presidente da República, 
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei: 
Art. 12 Nas eleições municipais a se realizarem em 1976, para prefeito, vice-prefeito e ve

reador de municípios criados neste ano, o candidato deverá estar filiado ao partido, no municí
pio em que concorrer, pelo prazo de 3 (três) meses antes da data da eleição. 

Art. 22 Nas eleições para prefeito, vice-prefeito e vereador, o prazo para filiação partidária 
do candidato até 21 (vinte e um) anos de idade será reduzida à metade. 

ArL 32 Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário. 

Brasília, 22 de setembro de 1976; 155= da Independência e 882 da República. - ENESTO 
GEISEL - Armando Falcão. 
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LEI N2 6365, DE 14 DE OUTUBRO DE 1976 

Dá nova redação aos artigos 99 e 106, da Lei n̂  5.682, de 21 de Julho de 
1971 (Lei Orgânica dos Partidos Políticos), alterada pela Lei n̂  6.043, de 13 de 
maio de 1974, e dá outras providências. 

O Presidente da República, 
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei: 
Art. 12 Os artigos 99 e 106 da Lei n̂  5.682, de 21 de julho de 1971 (Lei Orgânica dos Par

tidos Políticos), alterada pela Lei n̂  6.043, de 13 de maio de 1974, passam a vigorar com a se
guinte redação: 

Art. 2- O Tribunal de Contas da União baixará instruções estabelecendo normas para a 
prestação de contas dos diretónos referidos nesta Lei, devendo nas mesmas se levar em conta as 
dificuldades dos Municípios que receberem quotas até o valor de 50 (cinquenta) vezes o maior 
salário-mínimo. 

Art. 3- As quotas do Fundo Partidário, até o valor de 2 (dois) salários-mínimos vigentes 
no País, relativas aos exercícios de 1974 e 1975, já distribuídas aos diretónos municipais e por 
estes não recebidas ou não aplicadas, reverterão aos respectivos diretónos regionais se não fo
rem utilizadas no prazo de 30 (trinta) dias da publicação desta Lei. 

Parágrafo único. As quotas relativas aos exercícios citados no caput deste artigo, não 
transferidas aos diretórios municipais, serão adjudicadas aos respectivos diretórios regionais. 

Art 4- Os Diretórios municipais que não fizerem a prestação de contas das quotas recebi
das nos exercícios referidos no artigo anterior, poderão fazê-lo no prazo de 90 (noventa) dias 
contados da publicação desta Lei, na forma de instruções a serem baixadas pelo Tribunal de 
Contas da União. 

Art. 5- Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário. 

Brasília, 14 de outubro de 1976; 155̂  da Independência e 882 ja República. - ERNESTO 
GEISEL — Armando Falcão. 

(l) As alterações já foram entroduzidas na Lei n" 5.682, de 21-7-12971, anteriormente transcrita 
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LEI N2 6 J84, DE 7 DE DEZEMBRO DE 1976 

Regula a eleição para prefeito, vice-prefeito e vereadores, nos municípios 
que Deixaram de Fazê-la no dia 15 de novembro De 1976. 

O Presidente da República, 
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei: 
Art. 1- A Comissão Executiva Regional dos Partidos Políticos indicará, dentro de dez dias 

após a publicação desta Lei, candidatos a prefeito, vice-prefeito e vereador, nos municípios onde 
não se realizaram eleições no dia 15 de novembro de 1976, aplicando-se, no que couber, a Lei n̂  
5.453, dejulho de 1968. 

Parágrafo único. Nos municípios em que os Partidos Políticos não tenham constituído di-
retório, aplicar-se-á o disposto no Artigo 1- da Lei n̂  6.349, de 7 dejulho de 1976. 

Art. 22 As eleições para os cargos mencionados no artigo anterior realizar-se-ão no dia 20 
de dezembro de 1976. 

Art. 3- Os prazos para a prática de atos eleitorais determinados por esta Lei, desde que su
periores a três dias, ficam reduzidos para a terça parte de sua duração, sendo que, na fração 
igual, ou superior a meio, será arredondada para mais, e, para menos, a que lhe seja inferior. 

Art 4^ O Tribunal Superior Eleitoral baixará instruções para a execução da presente Lei. 
Art. 5̂  Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação. 
Art. 6̂  Revogam-se as disposições em contrário. 
Brasília, 7 de dezembro de 1976; 155- da Independência e 88- da República. - ERNESTO 

GEISEL - Armando Falcão. 
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DECRETO-LEIN^ 1.538, DE 14 DE ABRIL DE 1977 

Altera a redação do artigo 250 da Lei a- 4.737 de 15 de julho de 1965 mo
dificada pela Lei n̂  6 J39, de 1-julho de 1976, e dá outras providências. 

O Presidente da República, 
no uso da atribuição que lhe confere o § 1- do artigo 2̂  do Ato Institucional n̂  5, de 13 de 

dezembro de 1968, tendo em vista o artigo 182 da Constituição e o disposto no Ato Conçle-
mentar n̂  102, de l^de abril de 1977, 

Decreta: 
Art. 12 O artigo 250 da Lei n̂  4.737, de 15 de julho de 1965, que institui o Código Eleito

ral, alterado pelo artigo 1̂  da Lei n2 6.339, de 1̂  de julho de 1976, passa a vigorar com a seguin
te redação: 

"ArL 250. Nas eleições gerais de âmbito estadual e municipal, a propaganda 
eleitoral gratuita, através de emissoras de rádio e televisão de qualquer potência, in
clusive nas de propriedades da União, dos Estados, dos Municípios e dos Territó
rios, far-se-á sob físcalização direta e permanente da Justiça Eleitoral, obedecidas as 
seguintes normas: 

I - As emissoras reservarão, nos 60 (sessenta) dias anteriores à antevéspera do 
pleito, duas horas diárias para a propaganda, sendo uma hora à noite, entre vinte e 
vinte e três horas; 

II - Os Partidos limitar-se-ão a mencionar a legenda, o currículo e o número 
do registro do candidato na Justiça Eleitoral, bem assim a divulgar, pela televisão, 
sua fotografia, podendo ainda anunciar o horário e o local dos comícios; 

in - O horário da propaganda será dividido em períodos de 5 (cinco) minutos 
e previamente anunciado; 

IV - O horário destinado a cada Partido será distribuído em partes iguais entre 
os candidatos e, nos municípios onde houver sublegendas, entre estas; 

V - O horário não utilizado por um Partido não poderá ser transferido ou re
distribuído a outro Partido; 

VI - A propaganda dos candidatos às eleições de âmbito municipal só poderá 
ser feita pelas emissoras de rádio e televisão cuja outorga tenha sido concedida para 
o respectivo município, vedada a retransmissão em rede. 

§ 12 O Diretório Regional de cada Partido designará, no Estado e em caua 
Município, comissão de três membros para dirigir e supervisionar a propaganda 
eleitoral nos limites das respectivas jurisdições. 

§ 22 As empresas de rádios e televisão ficam obrigadas a divulgar, gratuita
mente, comunicados da Justiça Eleitoral, até o máximo de 15 (quinze) minutos, en-
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tre as dezoito e vinte e duas horas, nos 45 (quarenta e cinco ) dias que precederem 
ao pleito." 

Art. 2- Nas eleições indiretas não será permitida a propaganda eleitoral por meio de emis
soras de rádio e televisão. 

Art. 3- O Tribunal Superior Eleitoral expedirá, dentro de 180 (cento e oitenta) dias conta
dos a partir da vigência deste Decreto-lei, as instruções necessárias à sua execução. 

Art. 42 Este Decreto-lei entra em vigor na data de sua publicação. 
ArL 52 Revogam-se os artigos 252, 253 e 254 da Lei n̂  4.737, de 15 de julho de 1965, e 

demais disposições em contrário. 
BrasHia, 14 de abril de 1977; 156= da Independência e 89̂  da República. - ERNESTO 

GEISEL - Armando Falcão. 
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DECRETO-LEIN^ 1J39, DE 14 DE ABRIL DE 1977 

Altera a Lei Complementar n̂  15, de 13 de agosto de 1973, que regula a 
composição e o funcionamento do colégio que elegerá o Presidente da Repúbli
ca. 

O Presidente da República, no uso da atribuição que lhe confere o § 1̂  do artigo 2̂  do Ato 
Institucional n̂  5, de 13 de dezembro de 1968, tendo em vista o artigo 182 da Constituição e o 
disposto no Ato Complementar n̂  102, de 1- de abril de 1977, Decreta: 

Art. 1- A Lei Complementar n- 15, de 13 de agosto de 1973, que regula a composição e o 
funcionamento do colégio eleitoral que elegerá o Presidente da República, passa a vigorar com 
as seguintes alterações: 

"Art. 42 O Tribunal Superior Eleitoral, com base em dados demográficos for
necidos pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, fixará, até trin
ta de junho, o número de delegados das Assembleias Legislativas, obedecido o dis
posto no § 2- do artigo 74 da Constituição Federal. 

Art. 5- Até 15 (quinze) de agosto, o líder do Partido Político apresentará, para 
registro, à Mesa da Assembleia Legislativa, chapa dos candidatos a delegados e su
plentes, contendo tantos nomes quantas forem as vagas; mais um terço. 

Parágrafo único 

Art. 8- A Mesa convocará a Assembleia Legislativa para, até 10 (dez) de se
tembro, em sessão pública e mediante votação nominal, escolher os delegados do 
colégio eleitoral, bem como seus suplentes. 

§12 

§22 

§32 

Art. 9- Os Diretórios Nacionais dos Partidos Políticos convocarão as Conven
ções Nacionais para, até 5 (cinco) de setembro, escolherem os candidatos a Presi
dente e Vice-Presidente da República. 

Art. 13. O colégio eleitoral reunir-se-á, na sede do Congresso Nacional, a 15 
de outubro do ano anterior àquele em que findar o mandato presidencial. 

Parágrafo único 

Art. 15 
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§ l- Se nenhum candidato obtiver maioria absoluta na primeira votação, será 
esta repetida e a eleição dar-se-á, na terceira apuração, por maioria simples. 

§"̂ 2 Serãô^onsiderados nulos os votos dados a candidato não registrado, 
computando-se os mesmos para efeito de quorum. 

ArL 21. Dar-se-á a convocação de suplente no caso de morte, ausência ou im
pedimento insuperável de delegado do colégio eleitoral. 

Parágrafo único. A convocação de suplente será feita pelo Presidente do Sena
do Federal, mediante comunicação do líder do Partido na Câmara ou no Senado, ou 
do próprio delegado do colégio eleitoral, no caso de ausência ou impedimento". 

ArL 2- O Tribunal Superior Eleitoral baixará as necessárias instruções para o fiel cumpri
mento deste decreto-lei. 

Art. 32 Este Decreto-lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 42 Revogam-se as disposições em contrário. 
Brasília, 14 de abril de 1977; 1562 da Independência e 892 ja República. - ERNESTO 

GEISEL - Armando Falcão. 
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DECRETO-LEIN^^ 1^40, DE 14 DE ABRIL DE 1977 

Regula a composição e o funcionamento do colégio deítoral que elegerá o 
Governador de Estado e dá outras providências. 

0 Presidente da República, no uso da atribuição que lhe confere o § 1- do artigo 2- do Ato 
Institucional n̂  5, de 13 de dezembro de 1968, tendo em vista o artigo 182, da Constituição e o 
disposto no Ato Complementar n̂  102, de 1- de abril de 1977, Decreta: 

Art. 1- O Governador de Estado será eleito, dentre brasileiros natos e no exercício, dos di
reitos políticos, pelo colégio eleitoral, cuja composição e funcionamento este Decreto-lei regula. 

Parágrafo único. A eleição processar-se-á no dia primeiro de setembro do ano anterior 
àquele em que findar o mandato do Governador, na sede da Assembleia Legislativa do respecti
vo Estado, em sessão pública e mediante votação nominal. 

Art. 2- O colégio eleitoral compor-se-á dos membros da respectiva Assembleia Legislati
va e de delegados das Câmaras Municipais do respectivo Estado. 

Art. 3- No mesmo ano a que se refere o parágr^o único do artigo 1-, proceder-se-á a esco
lha dos delegados das Câmaras Municipais, observando-se as seguintes normas: 

1 - cada Câmara indicará, dentre seus membros, um delegado e mais um por 200.000 ha
bitantes do município, não podendo nenhuma representação ter menos de dois delegados e ad-
mitindo-se o voto cumulativo; 

n - O Tribunal Regional Eleitoral do Estado, com base em dados demográficos, forneci
dos pela Fundação IBGE, fixará, até 1- de março, o número de delegados de cada Câmara Muni
cipal; 

in - até trinta de junho, os Uderes dos partidos políticos representados na Câmara Munici
pal apresentarão, para registro, á Mesa da Casa, chapa dos candidatos a delegados e suplentes, 
contendo tantos nomes quantas forem as vagas, mais um terço; 

rv - da chapa somente poderão constar nomes de vereadores em exercício ou de suplen
tes; 

V - a Mesa da Câmara, dentro de quarenta e oito horas, a partir do registro referido no 
item ni, fará divulgar, em órgão oficial ou, na falta deste, pela afixação de edital em sua sede e 
nas dos órgãos públicos existentes no município, a relação de candidatos; 

VI - ocoirendo morte ou impedimento insuperável de qualquer candidato registrado, o Lí
der do Partido fará a substituição, comunicando, para fins de alteração do registro, o nome do 
novo candidato, à Mesa da Câmara, que adotará o procedimento previsto no item anterior; 

Vn - na segunda quinzena do mês de julho, em sessão pública e mediante votação nomi
nal, a Câmara escolherá seus delegados ao colégio eleitoral, bem como os suplentes destes; 

Vni - considerar-se-ão eleitos os candidatos que, dentro da ch^a mais votada, obtiverem 
maior número de sufrágios. Da ch^a, os menos votados serão suplentes da representação; 
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IX - apurado o resultado da eleição, a Presidência da Câmara comunicará, à Mesa da res
pectiva Assembleia Legislativa, os nomes e a qualificação dos delegados e seus suplentes. 

ArL A- Os Diretórios Regionais dos Partidos Políticos convocarão as Convenções Regio
nais para, no mês de junho escolherem os candidatos a Governador e Vice-Govemador. 

§ \- Realizada a escolha, o delegado do Partido apresentará ao Tribunal Regional Eleito
ral, dentro de dois dias, uma cópia da ata da reunião, devidamente autenticada. 

§ 22 Protocolado o recebimento da ata, o Presidente do Tribunal fará publicar, no prazo de 
dois dias, no órgão oficial do Estado, para conhecimento dos interessados, edital de que constem 
0 nome e a qualificação dos candidatos a Governador e Vice-Govemador. 

§ 32 A arguição de inelegibilidade será processada perante a Justiça Eleitoral, na forma da 
lei, para impugnação do registro de candidatos. 

Art. 5- Se a Justiça Eleitoral considerar inelegível qualquer dos candidatos a Governador e 
a Vice-Govemador de Estado ou se ocorrer morte ou impedimento insuperável de qualquer de
les, o Diretório Regional do Partido dar-lhe-á substituto no prazo de dois dias. 

Parágrafo único. Escolhido novo candidato, proceder-se-á, em seguida, na conformidade 
do que prescrevem os parágrafos do artigo anterior, ressalvado o disposto no artigo sétimo deste 
Decreto-lei. 

Art 6̂  O Diretório Regional do Partido Poh'tico requererá o registro dos candidatos a Go
vernador e Vice-Govemador perante a Mesa da Assembleia Legislativa, instruindo o requeri
mento com: 

I - cópia autêntica da Ata da Convenção Regional; 
n - autorização dos candidatos, constante de documento com assinatura reconhecida por 

tabelião; 
in - certidão do Tribunal Regional Eleitoral de que os candidatos estão no gozo dos direi

tos políticos; 
rv - comprovação de filiação partidária dos candidatos; 
V - declaração de bens; 
VI - certidão de que a escolha do candidato não foi impugnada ou de que foi julgada im

procedente a impugnação. 
Art. 1- Em caso de morte ou impedimento insuperável, as exigências constantes dos itens 

1 a V do artigo anterior, em relação ao candidato medicado em substituição, serão satisfeitas nos 
dez dias seguintes à data da eleição, dispensada a do item VI. 

Parágrafo único. Nos casos referidos neste artigo, qualquer arguição de nulidade ou de 
inelegibilidade poderá ser apresentada até quinze dias após a eleição, na forma da legislação em 
vigor, devendo o julgamento obedecer ao disposto na lei para a impugnação de registro de can
didatos. 

Art. 8- Ocorrendo, após a eleição para os cargos de Governador e Vice-Govemador, a de
claração de inelegibilidade de candidatos eleitos, realizar-se-á nova eleição até dez dias após a 
publicação ou intimação da decisão transitada em julgado. 

Art. 92 O colégio eleitoral reunir-se-á na sede da respectiva Assembleia Legislativa. 
Parágrafo único. Presidirá o colégio eleitoral o Presidente da Assembleia Legislativa que, 

com dez dias, pelo menos, de antecedência, fará publicar, no órgão oficial do Estado, edital, do 
qual constarão: 

I - o prazo para a apresentação de credenciais dos delegados das Câmaras Municipais; 
n - a hora da instalação da sessão destinada à eleição. 
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Art. 10. Aberta a sessão e verificada a presença da maioria absoluta dos membros do colé
gio eleitoral, proceder-se-á à eleição do Governador. 

Art. 11. Será considerado eleito Governador o candidato que, registrado por partido políti
co, obtiver maioria absoluta de votos. 

§ l- Se nenhum candidato obtiver maioria absoluta na primeira votação, esta será repetida 
e a eleição dar-se-á, na terceira votação, por maioria simples. 

§ 2- Serão considerados nulos os votos dados a candidato não registrado, computando-se 
os mesmos para efeito de "quorum". 

Art. 12. O candidato a Vice-Govemador considerar-se-á eleito em virtude de eleição do 
candidato a Governador com ele registrado. 

Art. 13. Os trabalhos do colégio eleitoral serão encerrados com a proclamação dos eleitos. 
Art. 14. Da ata da sessão do colégio eleitoral será enviada cópia autenticada pelo Presi

dente da Assembleia Legislativa ao Tribunal Regional Eleitoral. 
Art. 15. Vagando os cargos de Governador e Vice-Govemador, far-se-á eleição, pelo pro

cesso fixado neste Decreto-lei, trinta dias depois de aberta a última vaga e os eleitos completa
rão os períodos de seus antecessores. 

Art. 16. Dar-se-á a convocação de suplentes no caso de morte, ausência ou impedimento 
insuperável de delegado do colégio eleitoral. 

Parágrafo único. A convocação será feita pelo Presidente da Assembleia Legislativa, me
diante comunicação do Líder do Partido na Assembleia ou do próprio delegado do colégio elei
toral, no caso de ausência ou impedimento. 

Art 17. O Tribunal Superior Eleitoral baixará as necessárias instruções para o fiel cumpri
mento deste Decreto-lei. 

Art. 18. Este Decreto-lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 19. Revogam-se as disposições em contrário. 
Brasília, 14 de abril de 1977; 156̂  da Independência e 89^ da República. - ERNESTO 

GEISEL — Armando Falcão. 
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DECRETO-LEIN^ 1.541, DE 14 DE ABRIL DE 1977 

Institui sublegendas para as eleições de senador e prefeito e dá outras 
providências. 

O Presidente da República, no uso da atribuição que lhe confere o § 1- do artigo 2- do Ato 
Institucional n̂  5, de 13 de dezembro de 1968, tendo em vista o artigo 182 da Constituição e o 
disposto no Ato Complementar n̂  102, de 1̂  de abril de 1977, Decreta: 

Art. l- Os partidos políticos poderão instituir até três sublegendas nas eleições diretas para 
senador e prefeito. 

Parágrafo único. Sublegendas são listas autónomas de candidatos conconendo a um mes
mo cargo em eleição, dentro do partido político a que são filiados. 

Art 2- Os votos do partido serão a soma dos votos atribuídos aos candidatos das suble
gendas. 

§ l- Considerar-se-á eleito o mais votado dentre eles. 
§ 2- Havendo empate na votação entre candidatos do mesmo partido, será considerado 

eleito o mais idoso. 
Art 3- Ocorrendo empate entre as somas dos votos das sublegendas de partidos diferen

tes, será considerado eleito o candidato que tiver obtido o maior número de sufrágios. 
Art 42 Cada sublegenda terá o nome do partido respectivo, sendo numerada de um a três 

na ordem decrescente de votos obtidos na Convenção e, em caso de ençate, mediante sorteio. 
Art. 5- Serão considerados candidatos do partido em sublegendas aqueles que, indicados, 

no mínimo, por dez por cento dos convencionais, tenham obtido individualmente, pelo menos, 
vinte por cento dos votos da Convenção. 

Parágrafo único. Os subscritores da indicação de candidatos serão considerados instituido
res das respectivas sublegendas para todos os efeitos deste Decreto-lei. 

Art 6̂  Os candidatos a senador em sublegenda do partido, não eleitos, serão considerados 
suplentes do senador eleito, de acordo com a ordem decrescente de votação. 

Art 7- Quando o partido apresentar ^enas um candidato a senador, os candidatos a su
plente, em número de dois, serão votados na Convenção, cabendo o primeiro lugar na ch^a 
àquele que obtiver maior votação. 

Parágrafo único. Eleito o senador, serão considerados eleitos os suplentes, observada a or
dem de colocação na chapa oficial. 

Art 8- O número de lugares a que tem direito o partido, na formação da chapa para a Câ
mara Municipal, será distribuído entre as sublegendas na proporção dos votos recebidos na Con
venção. 

Art 9- O registro de candidatos das sublegendas será requerido pelo Presidente do respec
tivo Diretóno juntamente com os demais candidatos do partido. Se não o fizer no prazo de três 
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dias, os instituidores das sublegendas poderão requerer o registro perante a Justiça Eleitoral, que 
requisitará cópia da ata da Convenção e os documentos necessários para instruir o processo. 

Art 10. Cada sublegenda poderá ser representada junto à Justiça Eleitoral, até a decisão 
que diplomar os eleitos, por dois Delegados Especiais, escolhidos pelos respectivos subscrito
res. 

ArL 11. As sublegendas serão assegurados os mesmos direitos que alei concede aos parti
dos políticos no que se refere ao processo eleitoral. 

Art. 12. O Tribunal Superior Eleitoral expedirá as necessárias inscrições para fiel execu
ção deste Decreto-lei. 

Art. 13.0 presente Decreto-lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 14. Ficam revogadas a Lei n̂  5.453, de 14 de junho de 1968, e demais disposições em 

contrário. 
Brasflia, 14 de abril de 1977; 1562 da Independência e 89̂  da República. - ERNESTO 

GEISEL - Armando Falcão. 
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DECRETO-LEIN^ 1.542, DE 14 DE ABRIL DE 1977 

Altera a Lei Complementar n̂  5, de 29 de abril de 1970, modificada pela 
Lei Complementar n-18, de 10 de maio de 1974. 

O Presidente da República, no uso da atribuição que lhe confere o § 1- do artigo 2- do Ato 
Institucional n̂  5, de 13 de dezembro de 1968, tendo em vista o artigo 182 da Constituição e o 
disposto no Ato Complementar n- 102, de 1- de abril de 1977 Decreta: 

Art. l- São fixados em 3 (três) meses os prazos a que se referem as alíneas do item II; a 
alínea a e os números 1 (um) e 3 (três) da alínea b do item Dl; a ab'nea b do item IV; a aĥ nea c 
do item Vn do artigo l̂ , e os §§ l̂ , 2- e 3= do artigo 2- da Lei Complementar n̂  5, de 29 de abril 
de 1970, e a alúiea a do item V do artigo 1̂  da mesma lei, com a nova redação que lhe foi dada 
pela Lei Complementar n̂  18, de 10 de maio de 1974. 

ArL 2- O item V, ressalvadas as modificações que lhe foram introduzidas pelo artigo ante
rior, e o item VI, ambos do artigo 1- da referida Lei Complementar n̂  5, passam a vigorar com 
as seguintes alterações: 

"V - para o Senado Federal: 
"VI - para a Câmara dos Deputados e Assembleias Legislativas: 
a) no que lhes for aplicável, por identidade de situações, os inelegíveis para o 

Senado Federal, nas mesmas condições estabelecidas, observado o prazo de 6 (seis) 
meses para a desincompatibilização; 

b) os que não possuam domicílio eleitoral no Estado ou Território, pelo me
nos 2 (dois) anos imediatamente anteriores à eleição." 

Art. 32 Este Decreto-Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 
em contrário. 

Brasília, 14 de abril de 1977; 156̂  da Independência e 89^ da República. - ERNESTO 
GEISEL - Armando Falcão. 
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DECRETO-LEIN^ 1^43, DE 14 DE ABRIL DE 1977 

Regula a eleição de senador, prevista no § 2̂  do artigo 41, in fine, da 
Constituição Federal. 

0 Presidente da República, no uso da atribuição que lhe confere o § 1̂  do artigo 2- do Ato 
Institucional n̂  5, de 13 de dezembro de 1968, tendo em vista o artigo 182 da Constituição e o 
disposto no Ato Complementar n̂  102, de 1̂  de abril de 1977. Decreta: 

Art. 1- A eleição destinada ao preenchimento de uma das vagas, na renovação por dois 
terços do Senado Federal, far-se-á pelo sufrágio do colégio eleitoral, constituído nos termos do § 
2- do artigo 13 da Constituição, com a redação dada pela Emenda Constitucional n- 8, de 14 de 
abril de 1977, para a eleição de Governador de Estado. 

Parágrafo único. A eleição processar-se-á, na sede da Assembleia Legislativa, na data fi
xada para a eleição do Governador, em sessão pública, especialmente convocada, e mediante 
votação nominal. 

Art. 2- Os Diretórios Regionais dos Partidos PoUticos convocarão as Convenções Regio
nais para, no mês de junho, escolherem os candidatos a senador e suplentes, estes em número de 
dois. 

Parágrafo único. Os candidatos classificados em segundo e terceiro lugares na ordem de 
votação serão considerados, respectivamente, primeiro e segundo suplentes. 

Art. 3- Realizada a escolha, o Partido requererá, dentro de dez dias, à Mesa da Assembleia 
Legislativa, o registro dos candidatos, instruindo o requerimento com: 

1 - cópia autêntica da Ata da Convenção Regional; 
n - autorização dos candidatos constante de documento com assinatura reconhecida por 

tabelião; 
in - certidão do Tribunal Regional Eleitoral de que os candidatos estão no gozo dos direi

tos políticos; 
rv - comprovação de filiação partidária dos candidatos; 
V - declaração de bens; e 
VI - certidão de que a escolha do candidato não foi impugnada ou de que foi julgada im

procedente a impugnação. 
Art. 4- Ocorrendo morte ou impedimento insuperável de qualquer dos candidatos, o Dire-

tório Regional do Partido Político, dentro de cinco dias, providenciará a sua substituição, reque
rendo à Mesa da Assembleia, na forma do disposto no artigo anterior, o registro do novo candi
dato. 

ArL 5- Aplicam-se ao processo eleitoral de que trata este Decreto-lei as normas que regu
lam a habilitação do candidato a Governador, bem como a corr̂ rasição e o funcionamento do 
colégio eleitoral. 
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Art 6̂  Os candidatos a suplentes considerar-se-ão eleitos em virtude da eleição do candi
dato a senador com eles registrado. 

Art. 1- O Tribunal Superior Eleitoral baixará as necessárias instruções para o fiel cumpri
mento deste Decreto-lei. 

Art 8̂  Este Decreto-lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art 9̂  Revogam-se as disposições em contrário. 
Brasília, 14 de abril de 1977; 1562 da Independência e 89£ da República. - ERNESTO 

GEISEL - Armando Falcão. 
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EMENDA CONSTITUCIONAL N̂  8, DE 14 DE ABRIL DE 1977 

O Presidente da República, no uso da atribuição que lhe confere o § 1- do art. 2- do Ato 
Institucional n- 5, de 13 de dezembro de 1968, e 

Considerando que, nos termos do Ato Complementar n̂  102, de 1- de abril de 1977, foi 
decretado, a partir dessa data, o recesso do Congresso Nacional; 

Considerando que, decretado o recesso parlamentar, o Poder Executivo federal é autoriza
do a legislar sobre todas as matérias, como preceitua o citado dispositivo do Ato Institucional n̂  
5, de 13 de dezembro de 1968; 

Considerando que a elaboração de emendas à Constituição, compreendida no processo le
gislativo (arL 46,1), está na atribuição do Poder Executivo federal. 

Promulga a seguinte Emenda ao texto constitucional: 
Artigo único. A Constituição federal passa a vigorar com as seguintes alterações nos arti

gos adiante indicados, incluindo-se em seu Título V os arts. 208,209 e 210: 

"Art. 13. 

§ 2- A eleição do Governador e do Vice-Govemador de Estado, para mandato 
de quatro anos, far-se-á pelo sufrágio de um Colégio Eleitoral, em sessão pública e 
mediante votação nominal, obedecidas as seguintes normas: 

a) o Colégio Eleitoral compor-se-á dos membros da respectiva Assembleia 
Legislativa e de Delegados das Câmaras Municipais do respectivo Estado; 

b) cada Câmara indicará, dentre seus membros, um delegado e mais um por 
duzentos mil habitantes do Município, não podendo nenhuma representação ter me
nos de dois Delegados, admitindo-se o voto cumulativo; 

c) o Colégio Eleitoral reunir-se-á na sede da respectiva Assembleia Legislati
va, a 1- de setembro do ano anterior àquele em que findar o mandato do Governa
dor; 

d) será considerado eleito Govemador o candidato que, registrado por Partido 
Político, obtiver maioria absoluta de votos; 

e) se nenhum candidato obtiver maioria absoluta na primeira votação, esta 
será repetida e a eleição dar-se-á, na terceira votação, por maioria simples; 

f) o candidato a Vice-Govemador considerar-se-á eleito em virtude da eleição 
do candidato a Govemador com ele registrado; 

g) a composição e o funcionamento do Colégio Eleitoral serão regulados em 
lei. 

Art 15. 
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I - pela eleição direta de Prefeito, Vice-Prefeito e Vereadores realizada simul
taneamente em todo o País, na mesma data das eleições gerais para Deputados. 

Art.21 
§22 
I - contribuições, observada a faculdade prevista no item I deste artigo, tendo 

em vista intervenção no domínio económico ou o interesse de categorias profissio
nais e para atender diretamente a parte da União no custeio dos encargos da previ
dência social. 

Art. 39. A Câmara dos Deputados compõe-se de até quatrocentos e vinte rq)re-
sentantes do povo, eleitos, dentre cidadãos maiores de vinte e um anos e no exercí
cio dos direitos políticos, por voto direto e secreto, em cada Estado e Território. 

§ 2- Obedecido o limite máximo previsto neste artigo, o número de Deputa
dos, por Estado, será estabelecido pela Justiça Eleitoral, para cada Legislatura, pro
porcionalmente à população com o reajuste necessário para que nenhum Estado te
nha mais de cinquenta e cinco ou menos de seis Deputados. 

§ 3- Excetuado o de Fernando de Noronha, cada Território será representado, 
na Câmara, por dois Deputados. 

§ 4- No cálculo das proporções em relação à população, não se computará a 
do Distrito Federal nem a dos Territórios. 

Art. 41. O Senado Federal compõe-se de representantes dos Estados, eleitos 
dentre cidadãos maiores de trinta e cinco anos e no exercício dos direitos políticos. 

§ 1̂  Cada Estado elegerá três Senadores com mandato de oito anos, renovan-
do-se a representação, de quatro em quatro anos, alternadamente por um e por dois 
terços. 

§ 2- Na renovação do terço e, para o preenchimento de uma das vagas, na re
novação por dois terços, a eleição far-se-á pelo voto direto e secreto, segundo o 
principio majoritário. O preenchimento da outra vaga, na renovação por dois terços, 
far-se-á mediante eleição, pelo sugrágio do Colégio Eleitoral constituído, nos ter
mos do § 2- do art. 13, para a eleição do Governador de Estado, conforme disposto 
em lei. 

§ 3- Cada Senador será eleito com dois suplentes. 

Art. 43 
X - contribuições sociais para custear os encargos previstos nos arts. 165, 

itens n, V, Xffl, XVI e XIX, 166, § 1 ;̂ 175, § 42, e 178. 

Art. 47 

I - de membros da Câmara dos Deputados e dos Senado Federal; ou 

§ 3- No caso do item I, a proposta deverá ter a assinatura de um terço 
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dos membros da Câmara dos Deputados e um terço dos membros do Senado Fede
ral. 

Art. 48. Em qualquer dos casos do artigo anterior, a proposta será discuti
da e votada em reunião do Congresso Nacional, em duas sessões, dentro de no
venta dias a contar de seu recebimento, e havida por aprovada quando obtiver, 
em ambas as sessões, maioria absoluta dos votos do total de membros do Con
gresso Nacional. 

Art. 74 
§ 2- Cada Assembleia indicará, dentre seus membros, três Delegados e mais 

um por milhão de habitantes, não podendo nenhuma representação ter menos de 
quatro Delegados. 

Art. 75. O Colégio Eleitoral reunir-se-á na sede do Congresso Nacional a 15 
de outubro do ano anterior àquele em que findar o mandato presidencial. 

§3-0 mandato do Presidente da República é de seis anos. 

Art 77 

§ 12 O candidato a Vice-Presidente, que deverá preencher os requisitos do art. 
74, considerar-se-á eleito em virtude da eleição do candidato a Presidente com ele 
registrado; seu mandato é de seis anos e, na posse, observar-se-á o disposto no art. 
76 e seu parágrafo único. 

Art. 97 

§ 3- Nenhum concurso terá validade por prazo maior de quatro anos contado 
da homologação. 

Art. 151. Lei complementar estabelecerá os casos de inelegibilidade e os pra
zos nos quais cessará esta, com vistas a preservar, considerada a vida pregressa do 
candidato: 

rv - a moralidade para o exercicio do mandato. 

Art. 153 
§ 29. Nenhum tributo será exigido ou aumentado sem que a lei o estabeleça, 

nem cobrado, em cada exercício, sem que a lei que o houver instituído ou aumenta
do esteja em vigor antes do início do exercício financeiro, ressalvados a tarifa alfan
degária e a de transporte, o imposto sobre produtos industrializados e outros espe
cialmente indicados em lei con:q)lementar, além do imposto lançado por motivo de 
guerra e demais casos previstos nesta Coastítuição. 
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Art 208. Os mandatos do Presidente e do Vice-Presidente da República elei
tos a 15 de janeiro de 1974 terminarão a 15 de março de 1979. 

ArL 209. Os mandatos dos Prefeitos, Vice-Prefeitos e Vereadores eleitos em 
1980 terão a duração de dois anos. 

Art 210. Na aplicação do disposto no § 2- do ait. 39, para a Legislatura a ini-
ciar-se em 1979, não haverá redução do número de Deputados de cada Estado, fixa
do para a Legislatura iniciada em 1975." 

Brasília, 14 de abril de 1977; 156= da Independência e 89^ da República. - ERNESTO 
GEISEL 
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LEI N2 6.414, DE 16 DE MAIO DE 1977 

Amptia o número de membros dos diretórios municipais dos partidos po
líticos. 

O Presidente da Rq)ública, 
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei: 
Art. 12 O item I do artigo 55 da Lei n2 5.682, de 21 de julho de 1971 - Lei Orgânica dos 

Partidos PoUticos, passa a vigorar com a seguinte redação: 
"Art55 
I - O Diretório Municipal, de 9 a 31 membros." 

Art. 22 Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação. 
Art. 32 Revogam-se as disposições em contrário. 
Brasília, 16 de maio de 1977; 1562 da Independência e 892 da República. - ENESTO GEl-

SEL - Armando Falcão. 
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LEI N2 6.415, DE 24 DE MAIO DE 1977 

Amplia os atuais mandatos partidários. 

O Presidente d^ República, 
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei: 
Art. 1- São ampliados, por mais um período, os mandatos partidários. 
Art. 22 Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação. 
Art 3̂  Revogam-se as disposições em contrário. 
Brasília, 24 de maio de 1977; 156̂  da Independência e 89̂  da República. - ERNESTO 

GEISEL - Armando Falcão. 
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ATO COMPLEMENTAR N̂  104, DE 26 DE JULHO DE 1977 

Suspende, provisoriamente, a garantia prevista no inciso i n e no pará
grafo único do art. 118 da Lei n° 5.682, de 21 de julho de 1971, na redação dada 
pela Lei n̂  6.339, de 1̂  de julho de 1976. (EN) 

O Presidente da República, no uso da atribuição que lhe confere o art. 9- do Ato Institu
cional n̂  5, de 13 de dezembro de 1968, tendo em vista o art. 182 da Constituição, e 

Considerando que as distorções das finalidades dos congressos e sessões públicas de que 
trata a Lei n̂  5.682, de 21 de julho de 1971, resultaram em atos de contestação ao regime insti
tuído pela Revolução de 31 de Março de 1964; 

Considerando que cabe ao Presidente da República adotar as medidas necessárias à defesa 
da Revolução, resolve editar o seguinte Ato Complementar: 

Art. l- É assegurado o direito de reunião dos Partidos, para a garantia das funções perma
nentes exigidas por lei, com exceção do previsto no inciso Dl e parágrafo único do art. 118 da 
Lei n- 5.682, de 21 de julho de 1971, com a redação dada pela Lei n̂  6.339, de 1̂  de julho de 
1976, que fica suspenso por este Ato, em caráter provisório. 

Art. 22 Este Ato Complementar entra em vigor na data de sua publicação. 
Brasília, 26 de julho de 1977; 156̂  da Independência e 89= da República. - ERNESTO 

GEISEL 
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LEI N2 6.444, DE 3 DE OUTUBRO DE 1977 

Altera a redação do artigo 10 da Lei n̂  5.682, de 21 de julho de 1971 (Lei 
Orgânica dos Partidos Políticos). 

O Presidente da República. 
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei: 
ArL 12 O artigo 10 da Lei n2 5.682, de 21 de julho de 1971 - Lei Orgânica dos Partidos 

Políticos - passa a vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 10. Nas Capitais dos Estados deverão ser pela mesma forma designadas 
Comissões para as unidades administrativas ou Zonas Eleitorais existentes na res
pectiva área territorial." 

ArL 22 Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário. 

Brasília, 3 de outubro de 1977; 1562 da Independência e 892 da República. - ERNESTO 
GEISEL - Armando Falcão. 
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LEI N2 6.448, DE 11 DE OUTUBRO DE 1977 

Dispõe sobre á organização política e administrativa dos Municípios dos 
Territórios Federais, e dá outras providências. 

0 Presidente da República, 
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei: 

TÍTULO I 
Da Organização Municipal 

CAPÍTULO I 
Da Criação do Município 

Art. l- A organização política e administrativa dos Municípios dos Territórios Federais 
obedecerá ao disposto nesta lei. 

CAPÍTULO n 
Da Autonomia e da Competência dos Municípios 

ArL 15. Aos Municípios dos Territórios Federais compete prover tudo quanto respeite ao 
seu peculiar interesse, especialmente no que concerne: 

1 - à eleição dos Vereadores; 

CAPÍTULO m 
Da Organização Política do Município 

Art. 16. São órgãos do Município, o Legislativo e o Executivo. 
§ 1- O Órgão Legislativo é exercido pela Câmara Municipal e o Executivo, pelo Prefeito. 

SEÇÃOI 
Da Câmara Municipal 

Art. 17. A Câmara Municipal se compõe de Vereadores eleitos pelo voto direto e secreto, 
pelo penodo de 4 (quatro) anos. 

Parágrafo único. O número de Vereadores será de 9 (nove) nos Municípios das Capitais e 
de 5 (cinco) nos demais, acrescentando-se mais um para cada 30.000 (trinta mil) habitantes do 
Município, não podendo ultrapassar, respectivamente, o número de 15 (quinze) e de 9 (nove) 
Vereadores." 
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ArL 18. São condições de elegibilidade para Vereador: 
I - ser brasileiro; 
n - ser maior de 21 anos; 
in - estar no exercício dos direitos políticos; 
rV - contar, à data de sua eleição, pelo menos um ano de domicílio eleitoral no Municí

pio, no período imediatamente anterior à eleição. 
Art 19. As inelegibilidades, para o cargo de Vereador, são aquelas estabelecidas na Cons

tituição Federal e na Lei Complementar pertinente. 
ArL 20. Os Vereadores, desde a posse, são impedidos de: 
I - celebrar contrato com a União, o Território ou Município, ou órgão de sua administra

ção indireta ou com ençresa concessionária de serviço público federal, territorial ou municipal, 
inclusive fundações instituídas pelo Poder Público, salvo quando o contrato obedecer a cláusu
las uniformes; 

n - exercer a gerência ou administração de firma beneficiada por privilégio ou favor con
cedido pelo Município; 

m - patrocinar causas contra a municipalidade e pleitear, perante a mesma, interesse de 
terceiro, como advogado ou procurador. 

§ 1- Não perde o mandato o Vereador nomeado Secretário Municipal ou Secretário de Go
verno. 

§ 2- Nos casos previstos neste artigo, nos de liderança por mais de quatro meses ou nos de 
vaga, será convocado o suplente e, na falta deste, o fato será comunicado ao Juiz Eleitoral com
petente, para as providências de direito. 

§ 32 O Vereador licenciado, nos termos do parágrafo anterior, não poderá reassumir o 
exercício do mandato antes mesmo do término da licença. 

ArL 23. Excetuados os casos previstos nesta Lei, as deliberações da Câmara serão toma
das por maioria simples, presente pelo menos, a maioria absoluta dos seus membros. 

Parágrafo único. Dependem de voto favorável de, no mínimo 2/3 (dois terços) de seus 
membros, as deliberações da Câmara sobre: 

I - cassação de mandato de Vereador; 

Art. 44. As primeiras eleições nos Municípios que vierem a ser criados realizar-se-ão, si
multaneamente, com a renovação das Câmaras Municipais em funcionamento. 

Art. 46. Esta Lei não se aplica ao Território Federal de Fernando de Noronha. 

Brasflia, 11 de outubro de 1977; 1562 ja Independência e 89^ da República. - ERNESTO 
GEISEL - Armando Falcão. 
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LEI COMPLEMENTAR N̂  33, DE 16 DE MAIO DE 1978 

Dispõe sobre a renovação de eleições para Prefeito, Vice-Prefeito e Verea
dores, nos municípios criados nos termos do artigo 2- da Lei Complementar 
n- 32, de 26 de dezembro de 1977, e dá outras providências. 

O Presidente da República, 
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei Complementar: 
Art. 1- Nos municípios criados com fundamento no disposto no artigo 2- da Lei Comple

mentar n- 32, de 26 de dezembro de 1977, renovar-se-ão as eleições para Prefeito, Vice-Prefeito 
e Vereadores, dentro de 60 (sessenta) dias, a contar da publicação desta Lei Complementar. 

Art. 2- Os candidatos eleitos na renovação das eleições a que se refere o artigo anterior to
marão posse dentro de 30 (trinta) dias, a partir do ato de sua diplomação, findando seus manda
tos juntamente com os dos Prefeitos, Vice-Prefeitos e Vereadores eleitos na mesma data em que 
se realizaram as eleições renovadas. 

Art. 3- Os Tribunais Regionais Eleitorais adotarão as providências necessárias à execução 
desta Lei Complementar, fixando, inclusive, a data das eleições e a da posse dos eleitos. 

Art 42 Esta Lei Complementar entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário. 

Brasília, em 16 de maio de 1978; 157̂  da Independência e 90̂  da República. - ERNESTO 
GEISEL - Armando Falcão. 
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RESOLUÇÃO N210.416, DE 18 DE MAIO DE 1978 

PROCESSO N2 5.617 - CLASSE X - DISTRITO FEDERAL (BRASÍLIA) 

Estabelece o número de Deputados à Câmara dos Deputados e às Assem
bleias Legislativas, observado o disposto nos artigos 39 e 13, § 6̂ , da Constitui
ção Federal. 

Vistos, etc. 
Resolvem os Ministros do Tribunal Superior Eleitoral, por votação unânime, em cumpri

mento ao disposto nos artigos 39 e 13, § 62, Constituição Federal, estabelecer, por Estado, os se
guintes números de deputados: 

Estados População Câmara dos Deputados Assembleias 
SP 22.257.057 55 79 
MG 13.098.343 47 71 
RJ 11.180.539 46 70 
PR 9.327.380 34 58 
BA 8.956.596 32 56 
RS 7.882.344 32 56 
PE 6.214.799 22 46 
CE 5.486.609 20 44 
GO 3.896.837 14 38 
SC 3.606.130 16 40 
MA 3.507.158 12 36 
PB 2.814.020 11 33 
PA 2.754.322 10 30 
PI 2.141.500 8 24 
RN 2.003.451 8 24 
AL 1.895.186 7 21 
ES 1.789.920 8 24 
MS 1.382.508 6 18 
AM 1.167.676 6 18 
SE 1.041.460 6 18 
MT 856.332 8 24 
AC 267.853 6 18 
AP 157.524 2 -
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Estados População Câmara dos Deputados Assembleias 
RO 
RR 

156.152 
52.116 

2 
2 

-

114.789.730 420 846 

Sala das Sessões do Tribunal Superior Eleitoral. 
Brasília, 18 de maio de 1978. Rodrigues Alckmin, Presidente - Cordeiro Guerra, Relator 

— Leitão de Abreu — Décio Miranda - Néri da Silveira - José Boselli - Pedro Gordilho -
Henrique Fonseca de Araújo, Procurador-Geral Eleitoral. 
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RESOLUÇÃO N210.421, DE 23 DE MAIO DE 1978 

PROCESSO N2 5.618 - CLASSE X - DISTRITO FEDERAL (BRASÓJA) 

Fixa o número de Delegados das Assembleias Legislativa que integrarão 
o Coleigio Eleitoral nas Eleições de 15 de outubro de 1978. 

Visto, etc. 
Resolvem os Ministros do Tribunal Superior Eleitoral, por Votação unânime, em cumprimen

to ao disposto no ait. 42 da Lei Complementar n- 15, de 13 de agosto de 1973, com a redação 
dada pelo Decreto-lei n̂  1.539, de 14 de abril de 1977, e, observada a regra constante do § 2 ,̂ do 
art. 74, da Constituição Federal, fixar em 168 (cento e sessenta e oito) o número de delegados 
das Assembleia Legislativa, os quais integrarão o Colégio Eleitoral que, no dia 15 de outubro 
de 1978, elegerá o Presidente e o Vice-Presidente da República. Sua distribuição é a seguinte: 

Estados População Delegados  
SP 22.257.057 3+22 = 25 
MG 13.098.343 3+13 = 16 
RJ 11.180.539 3+11 = 14 
PR 9.327.380 3+9 = 12 
BA 8.956.596 3+8 = 11 
RS 7.882.344 3+7 = 10 
PE 6.214.799 3+6 = 9 
CE 5.486.609 3+5 = 8 
GO 3.896.837 3+3 = 6 
SC 3.606.130 3+3 = 6 
MA 3.507.158 3+3 = 6 
PB 2.814.020 3+2 = 5 
PA 2 754 322 3+2 = 5 
MT 2.238.840 3+2 = 5 
PI 2.141.500 3+2 = 5 
RN 2 003 451 3+2 = 5 
AL 1895 186 3+1=4 
ES 1.789.920 3+1=4 
AM 1.167.676 3+1=4 
SE 1.041.460 3+1=4 
AC 267.853 3+1=4 

113.528.020 63+105=16 8  
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Sala das sessões do Tribunal Superior Eleitoral 
Brasília, 23 de maio de 1978. Rodrigues Alckmim, Presidente - José Boselli, Relator -

Leitão de Abreu - Cordeiro Guerra - Décio Miranda - Néri da Silveira - Firmino Ferreira Paz 
- Joaquim Justino Ribeiro, Procurado-Geral Eleitoral, substituto. 
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LEI N2 6^34, DE 26 DE MAIO DE 1978 

Dispõe sobre a escolha e o registro, pelos Partidos Políticos, de candidatos 
às eleições de 1978, para Governadores e Vice-Govemadores, Senadores e De
putados Federais e Estaduais, edá outras providências. 

O Presidente da República, 
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei: 
Art. 1- Para serem votados nas Convenções Partidárias Regionais os candidatos devem ser 

indicados por, no nunimo, 10% (dez por cento) dos convencionais, ou pela Comissão Executiva 
Regional. 

§ 12 A faculdade atribuída à Comissão Executiva neste artigo se estende à apresentação de 
sublegendas para candidatos a Senador e Suplentes às eleições de 15 de novembro. 

§ 2- Nenhum convencional ou candidato poderá subscrever ou concorrer em mais de uma 
chapa, ficando anuladas as assinaturas em dobro. 

§ 3- As chapas são apresentadas perante a Comissão Executiva Regional pelo menos 48 
(quarenta e oito) horas antes do início da Convenção. 

Art. 2- Na hipótese de desligamento, renúncia ou morte de Delegado à Convenção Regio
nal, e não havendo suplente, a substituição far-se-á pela Comissão Executiva Regional. 

Art. 32 Na Convenção destinada à escolha dos candidatos às eleições de 1̂  de setembro 
serão submetidas aos convencionais os candidatos a Governador, a Vice-Govemador e a Sena
dor e seus Suplentes de que trata o Decreto-lei n̂  1.543, de 14 de abril de 1977. 

§ \- Na Convenção para a escolha dos candidatos às eleições de 15 de novembro, que será 
realizada até 31 de agosto, serão submetidos aos convencionais os candidatos a Senador e Su
plentes de que trata o Decreto-lei n̂  1.541, de 14 de abril de 1977, a Deputado Federal e a Depu
tado Estadual. 

§ 22 Se a escolha dos candidatos mencionados neste artigo realizar-se em Convenção úni
ca, deverão ser votados em escrutínios distintos os candidatos às eleições de 1̂  de setembro e os 
candidatos às eleições de 15 de novembro. 

§ 32 Se apenas a Comissão Executiva Regional apresentar candidatos às duas eleições, as 
chapas poderão ser votadas em conjunto pela Convenção. 

§ 42 No caso de ocorrer a hipótese do parágrafo anterior, e havendo sublegendas para o 
Senado, estas constarão de chapa própria e sua votação obedecerá as normas do art. 52 do Decre
to-lei n2 1.541, de 14 de abril de 1977. 

§ 52 Quando o Partido apresentar um só candidato a Senador para o preenchimento da 
vaga de que trata o Decreto-lei n2 1.543, de 14 de abril de 1977, o primeiro e o segundo suplen
tes serão escolhidos em escrutínio separado, cabendo o primeiro lugar na chapa àquele que obti
ver maior votação. 
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§ 6^ Se a ch^a que obtiver maioria não indicar candidatos para todas as vagas a preen
cher, para estas concorrerão, proporcionalmente, as demais chapas que obtiverem, no mínimo, 
20% (vinte por cento) dos votos dos convencionais, escolhendo-os na ordem de votação nas 
mesmas. 

Art. 4- Nas Convenções para escolha de candidatos, presente a maioria absoluta de seus 
membros, as deliberações serão tomadas por maioria de votos. 

Art. 52 O artigo 83 da Lei n̂  4.737, de 15 de julho de 1965 (Código Eleitoral) passa a vi
gorar com a seguinte redação: 

"Art. 83. Na eleição direta para o Senado Federal, para Prefeito e Vice-Prefei-
to, adotar-se-á o princípio majoritário." 

Parágrafo único. Nas eleições para a Câmara dos Deputados nos Territórios Federais, ex-
cetuado o de Fernando de Noronha, aplicar-se-ão os incisos I e II e § 1- do art. 109 da Lei n̂  
4.737, de 15 de julho de 1965 (Código Eleitoral). 

Art. 6^ Nas eleições diretas para o Senado Federal, sendo instituídas sublegendas, e se 
concorrerem 3 (três) candidatos a Senador, apenas estes serão indicados à Convenção, observa
do quanto aos suplentes o que estabelece o artigo 6^ do Decreto-lei n- 1.541, de 14 de abril de 
1977. 

§ 1- Se forem 2 (dois) os candidatos a Senador, os instituidores das sublegendas, pela 
maioria absoluta de seus membros, indicarão os respectivos suplentes; nesse caso o primeiro su
plente será o candidato a Senador não eleito e o segundo suplente o que houver sido registrado 
com o Senador eleito. 

§ 2- Não sendo instituídas sublegendas, os candidatos a suplente serão escolhidos na for
ma prevista no artigo 1- do citado Decreto-lei n̂  1.541, de 14 de abril de 1977, podendo ser in
dicados pela Comissão Executiva Regional ou por grupos de, pelo menos, 10% (dez por cento) 
dos convencionais. 

Art. 7- Nas eleições para a Câmara dos Deputados e para as Assembleias Legislativas, 
cada Partido poderá registrar candidatos em número que não exceda ao dobro das vagas a preen
cher, considerados candidatos natos dos Partidos pelos quais se elegeram os atuais Deputados 
Federais e Estaduais. 

§ 1 - 0 sorteio dos números com que deverão concorrer os candidatos às eleições realiza
dos pelo sistema proporcional far-se-á na mesma convenção em que forem escolhidos e será 
procedido perante os interessados. 

§ 2- Os candidatos natos não figurarão nas listas mencionadas no art. 1- e serão considera
dos automaticamente escolhidos, salvo se desistirem, por escrito, até a instalação da Convenção. 

§ 3- Os candidatos natos terão assegurado o mesmo número com que concorreram na elei
ção anterior, salvo opção do interessado em contrário. 

. § 4- O disposto no parágrafo anterior não se aplica ao Estado do Rio de Janeiro. 

§ 5 - 0 Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Rio de Janeiro realizará o sorteio das no
vas séries dos partidos, bem como dos números dos candidatos natos, antes da Convenção que 
escolherá os candidatos a Deputados Federais e Estaduais. 

Art. 8- O número de Deputados por Estado, à Câmara dos Deputados e às Assembleias 
Legislativas, será estabelecido pelo Tribunal Superior Eleitoral até 31 de maio de 1978, observa
do o disposto nos artigos 39 e 13, § 6 ,̂ da Constituição Federal. 

Art. 9- O registro dos candidatos às eleições de 1̂  de setembro de 1978 para Governador, 
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Vice-Govenador, Senador e respectivos suplentes, será requerido até às dezoito horas do dia 15 
de agosto de 1978. 

§ 1- Havendo qualquer omissão no pedido, a Mesa da Assembleia Legislativa determinará 
que a falha seja sanada no prazo de 48 (quarenta e oito )horas. 

§ 22 O pedido de registro será deferido pela Mesa da Assembleia Legislativa no prazo de 3 
(três)dias. 

Art. 10. As arguições de inelegibilidade, de candidatos às eleições de 1- de setembro, de
verão estar julgadas com a publicação dos respectivos acórdãos: 

I - pelos Tribunais Regionais Eleitorais até o dia 31 de julho; 
n - pelo Tribunal Superior Eleitoral até o dia 13 de agosto. 
ArL 11. Os requerimentos de registro de candidatos às eleições de 15 de novembro, inclu

sive os que tiverem sido impugnados, deverão estar julgados e publicados os acórdãos: 
I pelos Tribunais Regionais Eleitorais até o dia 6 de outubro; 
II- pelo Tribunal Superior Eleitoral até o dia 21 de outubro. 
Art. 12. São vedados e considerados nulos de pleno direito, não gerando obrigação de es

pécie alguma para a pessoa jurídica interessada, nem qualquer direito para o beneficiário, os 
atos que, no período compreendido entre os 90 (noventa)dias anteriores à data das eleições de 
15 de novembro, e o término do mandato do Governador do Estado, importem em nomear, con
tratar, designar, readaptar funcionário ou proceder a quaisquer outras formas de provimento no 
quadro da administração direta e das autarquias, empresas públicas e sociedades de economia 
mista dos Estados e Municípios. 

§ l- Execetuam-se do disposto nesta artigo: 
I - nomeação ou contratação necessárias à instalação inadiável de serviços públicos essen

ciais, com prévia e espessa autorização do Governo ou Prefeito; 
n - nomeação ou contratação de técnicos indispensável ao funcionamento do serviço pú-

bUco especial; 
in - nomeação para cargos em comissão, e da magistratura, do Ministério Público, e, com 

aprovação do respectivos Órgão Legislativo, dos Tribunais de Contas; 
IV - nomeação dos aprovados em concurso público homologado até 15 de agosto do cor

rente ano. 
§ 22 O ato com a devida fundamentação será publicado no respectivo órgão oficial. 
Art. 13. Ao servidor Público, sob regime estatutário ou não, dos órgãos ou entidades da 

administração direta ou indireta da União, dos Estados e Municípios, de empresas públicas e os 
empregados das empresas concessionárias de serviço público, fica assegurado o direito à per
cepção da remuneração de seus vencimentos e vantagens, como se em exercício de suas ocupa
ções habituais estivessem, durante o lapso de tempo que mediar o registro da candidatura peran
te a Justiça Eleitoral e o dia seguinte ao da eleição, mediante simples requerimento de licença 
para promoção de sua campanha eleitoral. 

Art. 14. O Prefeito Municipal, ou o Presidente da Câmara de Vereadores convocará sessão 
extraordinária e pública para, na segunda quinzena do mês de julho, e mediante votação nomi
nal, escolher os Delegados ao colégio Eleitoral, bem como os suplentes destes. 

Art. 15. Quando os mandatos dos Presidentes e Vice-Presidentes dos Tribunais Regionais 
Eleitorais terminarem no período compreendido entre 15 de setembro e 15 de dezembro dos 
anos em que houver eleições gerais, a posse dos mesmos será antecipada para a primeira data. 

Art. 16. Terminada a apuração de votos em cada zona eleitoral as Juntas, além da ata geral 
a que se refere o art. 184 do Código Eleitoral, expedirão um boletim geral de apuração da zona 
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ou de cada um dos municípios que a integrem, com todos os dados relativos à eleição, fornecen
do cópias aos delegados dos partidos. 

ArL 17. O Tribuna] Superior Eleitoral baixará instruções para o fiel cumprimento desta 
Lei. 

Art. 18. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação. 
Art. 19. Revogam-se as disposições em contrário. 
Brasília, em 26 de maio de 1978; 1572 da Independência e 90^ da República. - ERNESTO 

GEISEL - Armando Falcão. 
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DECRETO N2 82.029, DE 24 DE JULHO DE 1978 

Aplica aos militares candidatos a cargos eietivos disposto no Decreto 
n̂  54.062, de 28 de julho de 1964. 

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 81, item m, da 
Constituição, 

Decreta: 
Art 1- Ao militar agregado de conformidade com o Parágrafo único, letra b, do artigo 56, 

combinado com o § 1-, letra d, item XIV, e § 6̂  do artigo 86 da Lei n- 5.774, de 23 de dezembro 
de 1971 (Estatuto dos Militares), aplica-se o disposto no Decreto n̂  54.062, de 28 de julho de 
1964. 

Art 22 Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 
em contrário. 

Brasília, 24 de julho de 1978; 1572 da Independência e 90= da República - ERNESTO 
GEISEL - Geraldo Azevedo Henning. 
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LEI N2 6.553, DE 19 DE AGOSTO DE 1978 

Altera e acrescenta parágrafo ao art. 101 da Lei n̂  4.737, de 15 de julho 
de 1965 (dispõe sobre o preenchimento de vaga e a substituição de candidato às 
eleições proporcionais ou majoritárias). 

O Presidente da República, 
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei: 
Art. 12 O art. 101 da Lei n^ 4.737, de 15 de julho de 1965 (Código Eleitoral), passa a vigo

rar com a seguinte redação, com acréscimo do § 5̂ : 

"Art. 101. Pode qualquer candidato requerer, em petição com firma reconheci
da, o cancelamento do registro do seu nome. 

§12 
§22 
§3= 
§42 
§ 52 Em caso de morte, renúncia, inelegibilidade e preenchimento de vagas 

existentes nas respectivas chapas, tanto em eleição proporcionais quanto majoritá
rias, as substituições e indicações se processarão pelas Comissões Executivas." 

Art. 22 Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação. 
Art. 32 Revoga-se as disposições em contrário. 
Brasília, 19 de agosto de 1978; 1572 da Independência e 902 da República. - ERNESTO 

GEISEL - Armando Falcão. 
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EMENDA CONSTITUCIONAL W11, DE 13 DE OUTUBRO DE 1978 

Altera dispositivos da Constituição Federal. 

As Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, nos termos do artigo 49 da 
Constituição Federal, promulgam a seguinte Emenda ao texto constitucional: 

Art. 1- Os dispositivos da Constituição Federal, abaixo enumerados, passam a vigorar 
com as seguintes alterações: 

Art. 29. 

§12 

a) pelo Presidente do Senado Federal, em caso de decretação de estado de sí
tio, de estado de emergência ou de intervenção federal; ou 

Art. 32 Os deputados e senadores são invioláveis no exercício do mandato, 
por suas opiniões palavras e votos salvo no caso de crime contra a Segurança Nacio
nal. 

§ 1- Desde a expedição do diploma até a inauguração da Legislatura seguinte, 
os membros do Congresso Nacional não poderão ser presos, salvo flagrante de cri
me inafiançável, nem processados, criminalmente, sem prévia licença de sua Câma
ra. 

§ 22 Se a Câmara respectiva não se pronunciar sobre o pedido, dentro de 40 
(quarenta) dias a contar de seu recebimento, ter-se-á como concedida a licença. 

§ 3- No caso de flagrante de crime inafiançável, os autos serão remetidos, 
dentro de 48 (quarenta e oito) horas, à ínelegivel respectiva, para que resolva sobre 
a prisão e autorize ou não a formação da culpa. 

§ 42 Os deputados e senadores serão submetidos a julgamento perante o Su
premo Tribunal Federal. 

§ 52 Nos crimes contra a Segurança Nacional, cujo processo independente de 
licença da respectiva Câmara, poderá o Procurador-Geral da República, recebida a 
denúncia e atenta à gravidade do delito, requerer a suspensão do exercício do man
dato parlamentar, até a decisão final de uma representação pelo Supremo Tribunal 
Federal. 

§ 6^ A incorporação às forças armadas, de deputados e senadores, embora mi
litares e ainda que em tempo de guerra, dependerá de licença da Câmara respectiva 

§ 1- As prerrogativas processuais dos senadores e deputados, arrolados como 
testemunhas, não subsistirão, se deixarem eles de atender, sem justa causa, no prazo 
de 30 (trinta) dias, ao convite judicial. 
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Art.35 
§ Ar Nos casos previstos nos itens IV e V deste artigo e no § 5̂  do artigo 32, a 

perda ou suspensão será automática e declarada pela respectiva Mesa. 

Art.47 

§ 2- A Constituição não poderá ser emendada na vigência de estado de sítio 
ou estado de emergência 

ArL 48. Em qualquer dos casos do artigo anterior, a proposta será discutida e 
votada, em reunião do Congresso Nacional, em 2 (dois) turnos, dentro de 90 (no
venta) dias a contar de seu recebimento, considerando-se aprovada, quando obtiver, 
em ambas as votações, maioria absoluta dos votos dos membros de cada uma das 
Casas. 

Art.55 
§ 1- Publicado o texto terá vigência imediata, o Decreto-lei será submetido 

pelo Presidente da República ao Congresso Nacional que o aprovará ou rejeitará, 
dentro de 60 (sessenta) dias a contar do seu recebimento, não podendo emendá-lo; 
se, nesse prazo, não houver deliberação, o texto será tido por aprovado. 

ArL 81 
XVI - deterninar medidas de emergência e decretar o estado de sítio e o esta

do de emergência; 

ArL 137 
IX - a decretação da perda de mandato de senadores e deputados, e vereado

res nos casos do § 5- do artigo 152. 

Art. 152. A organização e o funcionamento dos partidos políticos, de acordo 
com o disposto neste artigo, serão regulados em lei federal. 

§ \- Na organização dos partidos políticos serão observados os seguintes prin
cípios: 

I - regime representativo e democrático, baseado na pluralidade dos partidos e 
garantia dos direitos humanos fundamentais; 

II - personalidade jurídica mediante registros dos estatutos; 
ni - inexistência de vínculo, de qualquer natureza, com a ação de governos, 

entidades ou partidos estrangeiros; 
rv - âmbito nacional, sem prejuízo das funções deliberativas dos órgãos re

gionais ou municipais. 
§ 22 O funcionamento dos partidos políticos deverá atender às seguintes exi

gências: 
I - filiação ao partido de, pelo menos, 10% (dez por cento) de representantes 

na Câmara dos Deputados e no Senado Federal que tenham, como fundadores, assi
nado seus atos constitutivos; ou 
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II - apoio, expresso em votos de 5% (cinco por cenco) do eleitorado, que haja 
votado na últiina, eleição geral a Camará dos Deputados, distribuídos, pelo menos, 
por nove Estados, com o mínimo de 3% (três por cento) em cada um deles; 

n i - atuação permanente, dentro do programa aprovado pelo Tribunal Supe
rior Eleitoral; 

rv - disciplina partidária; 
V - fiscalização financeira. 
§ 3- Não terá direito a representação o partido que obtiver votações inferiores 

aos percentuais fixados no item U do paragrafo anterior, hipótese em que serão con
sideradas nulas. 

§ 42 A extinção dos partidos poUticos dar-se-á na forma e nos casos estabele
cidos em lei. 

§ 5- Perderá o mandato no Senado Federal, na Câmara dos Deputados, nas 
Assembleias Legislativas e nas Câmaras Municipais quem, por atitudes ou pelo 
voto, se opuser às diretrizes legitimamente estabelecidas pelos órgãos de direção 
partidária ou deixar o partido sob cuja legenda foi eleito, salvo se para participar, 
como fundador, da Constituição de novo partido. 

§ 6̂  A perda do mandato, nos casos previstos no parágrafo anterior, será de
cretada pela Justiça Eleitoral, mediante representação do partido assegurado o direi
to de ampla defesa. 

Art. 185. A inelegibilidade para o exercício de qualquer função pública ou 
sindical além dos casos previstos nesta Constituição e em lei complementar, vigora
rá enquanto o cidadão estiver com seus direitos poUticos suspensos." 

Art. 2- Para os efeitos do disposto nos §§ 5- e 6̂  do artigo 152 da Constituição Federal, 
não configura ato de infidelidade partidária a filiação de senador, deputado federal, deputado es
tadual e vereador a partido já constituído, dentro do prazo de um ano a contar da vigência desta 
Emenda. 

ArL 32 São revogadas os atos institucionais e complementares no que contrária, a Consti
tuição Federal resalvados os efeitos em atos praticados com bases neles, os quais estão excluí
dos de apreciação judicial. 

Art. 42 Esta Emenda entrará em vigor no dia 1- de janeiro de 1979. 
Brasília, 13 de outubro de 1978; A Mesa da Câmara dos Deputados. - MARCO MACIEL, 

Presidente - A Mesa do Senado Federal - PETRÔNIO PORTELLA, Presidente. 
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LEI N2 6.767, DE 20 DE DEZEMBRO DE 1979 

Modifica dispositivos da Lei n- 5.682, de 21 de julho de 1971 (Lei Orgâni
ca dos Partidos Políticos), nos termos do art. 152 da Constituição, alterado pela 
Emenda Constitucional n-11, de 1978; dispõe sobre preceitos do Decreto-lei n-
1.541, de 14 de abril de 1977; e dá outras providências. 

O Presidente da República, 
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei: 
Art. l- Os dispositivos da Lei n- 5.682, de 21 de julho de 1971 (Lei Orgânica dos Partidos 

PoUticos), abaixo enumerados, com as alterações decorrentes das leis posteriores, passam a vi
gorar com a seguinte redação; ' 

Art. 2- Ficam extintos os partidos criados como organizações, com base no Ato Comple
mentar n- 4, de 20 de novembro de 1965, e transformados em partidos de acordo com a Lei n̂  
4.740, de 15 de julho de 1965, por não preencherem, para seu funcionamento, os requisitos esta
belecidos nesta Lei. 

Parágrafo único. Nos casos deste artigo, o Tribunal Superior Eleitoral, de ofício, cancelará 
os respectivos registros. 

Art. 3- Durante a presente legislatura e até o registro e funcionamento dos partidos, os par
lamentares reunir-se-ão em blocos, sobre cuja organização e atividade disporão, através de ato 
próprio, as Mesas do Senado Federal, da Câmara dos Deputados, das Assembleias Legislativas e 
das Câmaras Municipais. 

Parágrafo único. Os blocos de que trata este artigo serão constituídos dos filiados a um 
mesmo partido em organização, vedado ao parlamentar transferir-se para outro bloco. 

Art. 42 O suplente de senador, deputado federal, deputado estadual ou vereador, se convo
cado para assumir o mandato, exercê-lo-á sob a legenda do partido a que se filiou. 

Art. 5- Dentro de 15 (quinze) dias, contados da data em que receber, do primeiro partido 
que se fundar, a comunicação a que se refere o art. 8- da Lei n- 5.682, de 21 de julho de 1971, na 
redação dada por esta Lei, o Tribunal Superior Eleitoral disporá sobre o modelo das fichas de fi
liação partidária e sua distribuição às Comissões Diretoras Provisórias. 

Parágrafo único. Para as primeiras convenções municipais, a realizarem-se nos termos 
desta Lei, a filiação será feita perante as Comissões Diretoras Municipais Provisórias. 

Art. 6̂  Será de 1 (um) ano o mandato dos primeiros diretórios eleitos na forma das instru
ções baixadas nos termos do art. 9̂  desta Lei. 

(1) As alterações foram introduzidas no texto da Lei n- 5.682/71, anteriormente transcrita. 
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Art. 7- O Tribunal Superior Eleitoral providenciará no sentido de lhe ser creditado, em 
conta especial do Banco do Brasil S.A., o total das arrecadações feitas a partir da vigência desta 
Lei, com conformidade com o disposto no item I do art. 95 da Lei n- 5.682, de 21 de julho de 
1971, que se destinará ao Fundo Partidário. 

Parágrafo único. Os recursos a que se refere este artigo serão distribuídos entre os partidos 
poéticos organizados e registrados na forma desta Lei, a partir da data em que entrarem em fun
cionamento, obedecida a proporcionalidade de representação na Câmara dos Deputados. 

Art. 8- O património dos Partidos extintos em decorrência desta Lei terá a destinação pre
vista nos seus estatutos, cabendo ao último presidente de cada um deles promover a execução do 
disposto neste artigo. 

§ 1- O presidente do Diretório Regional do Partido poderá acolher delegação do presiden
te da Comissão Executiva Nacional para promover, em cada Estado, a execução deste artigo, 
dando ciência das medidas adotadas ao respectivo Tribunal Regional Eleitoral. 

§ 2- Na impossibilidade de cumprir-se o disposto neste artigo, o património será alienado 
em juízo, e o produto Uquido apurado, após o pagamento do passivo, equitativamente distribuí
do entre os novos partidos que se organizarem e entrarem em funcionamento dentro do prazo de 
180 (cento e oitenta) dias, a contar do deferimento do registro pelo Tribunal Superior Eleitoral. 

§ 3- Havendo recursos financeiros em conta bancária, estes serão destinados, primeiro, à 
liquidação de dívidas do partido extinto, porventura existentes, e, na hipótese de restar saldo, 
proceder-se-á nos termos do caput deste artigo. 

§ 4- Os presidentes dos diretórios municipais, regionais e nacionais dos atuais partidos fa
rão a prestação de contas a que se refere o artigo 106 da Lei n- 5.682, de 21 de julho de 1971, 
dentro do prazo de 90 (noventa) dias, a contar da vigência desta Lei. 

Art. 9- O Tribunal Superior Eleitoral baixará, em 60 (sessenta) dias, as instruções para a 
fundação, organização e funcionamento dos partidos políticos, de acordo com a presente Lei. 

Art. 10. Havendo convocação extraordinária do Congresso Nacional, Assembleia Legisla
tiva ou Câmara Municipal, durante o período de recesso, após a presente sessão legislativa e até 
o início da sessão de 1980, os parlamentares reunir-se-ão obrigatoriamente em blocos (vetado) 
sobre cuja organização e atividade disporão, mediante atos próprios, as Mesas das respectivas 
Casas Legislativas, dentro de 5 (cinco) dias, a partir da convocação. 

Art. 11. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação. 
Art. 12. Revogam-se o parágrafo único do art. 33; o § 42do art. 39; os arts. 122, 123, 124, 

125, 126 e 127 e seus parágrafos da Lei n- 5.682, de 21 de julho de 1971; (vetado) e demais dis
posições em contrário. 

Brasília, 20 de dezembro de 1979; 158^ da Independência e 91^ da República. - JOÃO FI
GUEIREDO. 
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LEI N2 6.815, DE 19 DE AGOSTO DE 1980 

Define a situação jurídica do estrangeiro no Brasil, cria o Conselho Na
cional de Imigração e dá outras providências. 

O Presidente da República, 
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei: 
Art. 1- Em tempo de paz, qualquer estrangeiro poderá, satisfeitas as condições desta Lei, 

entrar e permanecer no Brasil e dele sair, resguardados os interesses nacionais. 

TÍTULO X 
Dos Direitos e Deveres do Estrangeiro 

Art. 107. O estrangeiro admitido no território nacional não pode exercer atividade de natu
reza poUtica, nem se imiscuir, direta ou indiretamente, nos negócios públicos do Brasil, sendo-
Ihe especialmente vedado: 

I - organizar, criar ou manter sociedade ou quaisquer entidades de caráter poUtico, ainda 
que tenham por fim apenas a propaganda ou a difusão, exclusivamente entre compatriotas, de 
ideias, programas ou normas de ação de partidos poUticos do país de origem; 

n - exercer ação individual, junto a compatriotas ou não, no sentido de obter, mediante 
coação ou constrangimento de qualquer natureza, adesão a ideias, programas ou normas de ação 
de partidos ou facções políticas de qualquer país; 

ni - organizar desfiles, passeatas, comícios e reuniões de qualquer natureza, ou deles par
ticipar, com os fins a que se referem os itens I e II deste artigo. 

Parágrafo único. O disposto no caput deste artigo não se aplica ao português beneficiário 
do Estatuto da Igualdade ao qual tiver sido reconhecido o gozo de direitos políticos. 

Art 140. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação. 

BrasQia, 19 de agosto de 1980; 159^ da Independência e 92^ da República. - JOÃO FI
GUEIREDO - Ibrahim Abi-Ackel - R. S. Guerreiro - Angelo Amaury Stabile - Murilo Macedo 
- Waldir Mendes Arcoverde - Danilo Venturini. 

338 



LEI N2 6.817, DE 5 DE SETEMBRO DE 1980 

Dispõe sobre a organização dos Diretórios Municipais dos Partidos Políti
cos em formação e dá outras providências. 

O Presidente da República, 
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei: 
Art. 1- As Comissões Diretoras Municipais Provisórias dos Partidos PoUticos em forma

ção, que não escolherem os seus dirigentes até 30 (trinta) dias após a sua constituição, terão um 
presidente e um secretário designados pela Comissão Diretora Regional Provisória do respecti
vo Estado. 

Parágrafo único. As designações referidas neste artigo constarão de ata da Comissão Dire
tora Regional Provisória, que será averbada no Tribunal Regional Eleitoral. 

Art 2- Na convenção para a escolha de diretório municipal de Partido Político em forma
ção, poderão concorrer os eleitores filiados ao Partido até 15(quinze) dias antes da data da con
versão. 

Art 3- Nas convenções municipais para a eleição de diretórios, delegados e suplentes, as 
deliberações serão tomadas se voltarem, pelo menos, 20% (vinte por cento) do número mínimo 
de filiados ao Partido, exigidos pela legislação vigente. 

Art Ar O Tribunal Regional Eleitoral deferirá, de plano, o registro dos diretórios munici
pais, quando se originem de chapa única e quando da decisão convencional não tenha havido 
impugnação. 

Art 5- As disposições desta Lei aplicam-se somente na escolha do primeiro diretório mu
nicipal dos Partidos Poéticos em formação. 

Art 6̂  O art. 63 da Lei n- 5.682, de 21 de julho de 1971, passa a vigorar com a seguinte 
redação: 

Art 75 O art 39 da Lei n̂  5.682, de 21 de julho de 1971, modificado pela Lei n̂  6.767, de 
20 de dezembro de 1979, passa a vigorar com a seguinte redação. ' 

Art 8̂  Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação. 
Art 9̂  Revogam-se as disposições em contrário. 
Brasília, 5 de setembro de 1980; 159- da Independência e 9 ^ da República. 

(1) As alterações já foram introduzidas na Lei n° 5.682, antetiormente transcrita. 
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EMENDA CONSTITUCIONAL N^ 14, DE 9 DE SETEMBRO DE 1980 

Altera o Título das Disposições Gerais e Transitórias, estendendo os man
datos dos atuais Prefeitos, Vice-Prefeitos, Vereadores e Suplentes até 1983, im
primindo nova redação ao art. 209. 

As Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, nos termos do art. 49 da Cons
tituição federal, promulgam a seguinte Emenda ao texto constitucional: 

Artigo único. O art. 209 passa a viger reescrito nos termos infra: 

"Art. 209. Os mandatos dos atuas Prefeitos Vice-Prefeitos, Vereadores e seus 
Suplentes estender-se-ão até 31 de janeiro de 1983, com exceção dos Prefeitos no
meados. 

Parágrafo único. As eleições para Prefeitos, Vice-Prefeitos e Vereadores serão 
realizadas simultaneamente em todo o País, na mesma data das eleições gerais para 
Deputados." 

Brasília, 9 de setembro de 1980. A Mesa da Câmara dos Deputados; FLÁVIO MARCÍUO, 
Presidente - Homero Santos, 1- Vice-Presidente - Renato Azeredo, Ir Vice-Presidente - Wilson 
Braga, 1- Secretário - Eptácio Cafeteira, 2- Secretário Ary KffUri, 3- Secretário - Nosser Almei
da, 4- Secretário, em exercício. 

A Mesa do Senado Federal; LUIZ VIANA, Presidente - Alexandre Costa, 1- Secretario -
Gabriel Hermes, 2- Secretário - Lourival Baptista, 3- Secretário - Gastão MUller, 4- Secretá
rio. 

DO.de 11-9-1980, pág 18089 
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EMENDA CONSTITUCIONAL N̂  15, DE 19 DE NOVEMBRO DE 1980 

Restabelece o sistema de voto direto nas eleições para Governador de Es
tado e para Senador da República. 

As Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, nos termos do art. 49 da Cons
tituição federal, promulgam a seguinte Emenda ao texto constitucional: 

Art. 1- O § 2- do art. 13 e o caput e os §§ 1- e 1- do art. 41 da Constituição federal passam 
a vigorar, respectivamente, com a seguinte redação: 

"Art.l3 
§ 22 A eleição do Governador e do Vice-Govemador de Estado, para mandato 

de quatro anos far-se-á por sufrágio universal e voto direto e secreto; o candidato a 
Vice-Govemador será considerado eleito em virtude da eleição do candidato a Go
vernador com ele registrado. 

Art. 41. O Senado Federal compõe-se de representantes dos Estados, eleitos 
pelo voto direto e secreto, segundo o princípio majoritário, dentre cidadãos maiores 
de trinta e cinco anos e no exercício dos direitos políticos. 

§ 1- Cada Estado elegerá três Senadores, com mandato de oito anos. 
§ 22 A representação de cada Estado renovar-se-á de quatro em quatro anos, 

alternadamente, por um e por dois terços. 
§32 " 

Art. 2- O mandato dos atuais Senadores terá a duração prevista na legislação em vigor à 
data da respectiva eleição. 

Brasília, 19 de novembro de 1980. A Mesa da Câmara dos Deputados; FLÁVIO MARCÍ-
LIO, Presidente - Homero Santos, l- Vice-Presidente - Renato Azeredo, 2- Vice-Presidente -
Wilson Braga, l- Secretário - Epitácio Cafeteira, 2- Secretário - Ary Kffury, 2i- Secretário -
Walmor de Luca, 42 Secretário. 

A Mesa do Senado Federal; LUIZ VIANA /Residente - Nilo Coelho, l- Vice-Presidente -
Dinarte Mariz, 2- Vice-Presidente - Alexandre Costa, l- Secretário - Lourival Baptista, 3- Se
cretário - Gastão Miiller, 42 Secretário. 
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DECRETO-LEIN^ 1.866, DE 9 DE MARÇO DE 1981 

Dispõe sobre a nomeação de prefeito em município declarado de interesse 
da segurança nacional. 

O Presidente da República, no uso da atribuição que lhe confere o artigo 55, item I, da 
Constituição, 

Decreta: 
ArL l- Os prefeitos dos municípios declarados de interesse da segurança nacional serão 

nomeados pelo Governador do Estado respectivo, mediante prévia aprovação do Presidente da 
República. 

§ 1- Se o nome escolhido não merecer aprovação do Presidente da República, este, por in
termédio do Ministro da Justiça, comunicará sua decisão ao.Govemador do Estado, devendo ser 
fejta a indicação de novo nome, dentro do prazo de 10 (dez) dias, a contar daquela comunicação. 

§ 2- Até a nomeação do respectivo titular, responderá pela prefeitura Prefeito pro tempore, 
designado pelo Presidente da República. 

ArL 2- Este Decreto-lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposi
ções em contrário. 

Brasília, 9 de março de 1981; 1602 da Independência e 93^ da República. - JOÃO FI
GUEIREDO - Ibrahim Abi-Ackel. 
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EMENDA CONSTITUCIONAL N̂  19, DE 6 DE AGOSTO DE 1981 

Altera o art. 151 da Constituição Federal. 

As Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, nos termos do art. 49 da Cons
tituição federal, promulgam a seguinte Emenda ao texto constitucional: 

Art. 1- O parágrafo único do art. 151 da Constituição federal passa a vigorar como § 1̂ , 
dando-se às suas alíneas ceda seguinte redação: 

"c) a inelegibilidade do titular efetivo ou interino de cargo ou função cujo 
exercício possa influir para perturbar a normalidade ou tomar duvidosa a legitimida
de das eleições, salvo se se afastar definitivamente de um ou de outra no prazo esta
belecido pela lei, o qual não será de nove meses nem de dois meses anteriores ao 
pleito, exeto os seguintes para os quais fica assim estipulado: 

1) Ministro de Estado, Governador e Prefeito - seis meses; 
2) secretário de Estado quando titular de mandato parlamentar e candidato à 

reeleição - seis meses; 
3) Secretário de Estado, Presidente, Diretor, Superintendente de órgãos da 

Administração Pública Direta ou Indireta, inclusive de fundação e sociedade de eco
nomia mista - nove meses; 

d) a inelegibilidade, no território de jurisdição do titular, do cônjuge e dos pa
rentes consanguíneos ou afins, até o terceiro grau ou por adoção, do Presidente da 
República, de Governador de Estado ou de Território, de Prefeito ou de quem os 
haja substituído dentro dos seis meses anteriores ao pleito, salvo se já titular de 
mandato eletivo e candidato à reeleição; e." 

Art. 2- É acrescentado ao art. 151 da Constituição federal o seguinte parágrafo: 

"§ 2- É vedada a recondução, no mesmo período administrativo, dos que se 
descompatibilizaram nos termos dos n% 2 e 3 da alínea c do parágrafo anterior." 

Brasília, 6 de agosto de 1981. 
A Mesa da Câmara do Deputados; NELSON MARCHEZAN, Presidente - Haroldo San-

ford, \- Vice-Presidente - Freitas Nobre, 2- Vice-Presidente - Furtado Leite, \- Secretário -
Carlos Wilson, 2- Secretário - José Camargo, 3- Secretário - Paes de Andrade, 4- Secretário. 

A Mesa do Senado Federal; JARBAS PASSARINHO, Presidente - Passos Porto, l- Vice-
Presidente - Gilvan Rocha, 2- Vice-Presidente - Cunha Lima, 1- Secretário - Jorge Kalume, 2r 
Secretário - Itamar Franco, 3- Secretário - Jutahy Magalhães, 4- Secretário. 
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LEI N2 6.937, DE 31 DE AGOSTO DE 1981 

Dispõe sobre isenção da multa prevista no art. 8̂  da Lei n̂  4.737, de 15 de 
julho de 1965 - Código Eleitoral, estabelece critérios para distribuição dos re
cursos do fundo partidário referentes aos exercícios de 1979 e 1980, e dá outras 
providências. 

0 Presidente da República, 
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei: 
i\rt. 1- A multa prevista no art. 8- da Lei n- 4.737, de 15 de julho de 1965, não se aplicará 

aos que se inscreverem até a data do encerramento do prazo de alistamento para as eleições de 
1982. 

Art. 2- As receitas consignadas no Orçamento da União no exercício de 1981, ao Fundo 
Especial de Assistência Financeira aos Partidos PoUticos, de que trata o inciso I do art. 95 da Lei 
n- 5.682, de 21 de julho de 1971, não sofrerão redução em função do que dispõe a presente Lei. 

Art. 3- Os recursos do Fundo Especial de Assistência aos Partidos Pohticos corresponden
tes ao saldo de 1979 e os efetivamente arrecadados èm 1980, inclusive as importâncias resultan
tes do excesso de arrecadação serão distribuídos pelo Tribunal Superior Eleitoral aos Diretórios 
Nacionais dos Partidos, observado o disposto no § 1- deste artigo. 

§ l- Os recursos mencionados no caput deste artigo serão: 
1 - divididos em tantas cotas quantos forem os membros da Câmara dos Deputados; 
n - distribuídos aos Partidos Pohticos, após o seu registro definitivo, na proporção de sua 

representação na referida Câmara. 
§ 2- Na distribuição dos recursos a que se refere este artigo não se aplicarão os incisos I e 

II do art. 97 da Lei n- 5.682, de 21 de julho de 1971, salvo quanto à proporcionalidade da repre
sentação dos partidos na Câmara dos Deputados. 

Art. 4- Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação. 
Art. 5̂  Revogam-se as disposições em contrário. 
Brasília, 31 de agosto de 1981; I6O2 da Independência e 93- da República. - JOÃO FI

GUEIREDO - Ibrahim Abi-Ackel. 

D.O. de 29-9-1981, pág. 18245. 
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LEI N2 6.948, DE 28 DE SETEMBRO DE 1981 

Dispõe sobre a realização de convenções para renovação de diretórios a 
que se refere o art 6̂  da Lei n- 6.767, de 20 de dezembro de 1979, e dá outras 
providências. 

O Vice-Presidente da República, no exercício do cargo de Presidente da República, 
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei: 
Art. 1.- É facultado à Comissão Executiva Nacional do Partido Pob'tico decidir sobre a 

realização de convenções para renovação dos diretórios a que se refere o art. 6̂  da Lei n̂  6.767, 
de 20 de dezembro de 1979, no prazo nele previsto ou até 2 (dois) anos após o registro definiti
vo do respectivo Partido. 

Parágrafo único. O disposto neste artigo aplicar-se-á às convenções nacionais, regionais e 
municipais, seja em conjunto ou separadamente. 

Art. 2.- Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3.- Revogam-se as disposições em contrário. 
Brasília, 28 de setembro de 1981; 160̂  da Independência e 93^ da República. - AURE-

LIANO CHAVES - Ibrahim Abi-Ackel. 

DO de 29-9-81, pág. 18.245. 
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LEI N2 6.957, DE 23 DE NOVEMBRO DE 1981 

Dispõe sobre convenções municipais para a escolha de diretórios munici
pais e dá outras providências. 

O Presidente da República, 
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei: 
ArL 1.- Nas convenções para a eleição de diretórios municipais, delegados e suplentes, po

derão concorrer os eleitores filiados ao Partido até 15 (quinze) dias antes da data da convenção. 
ArL 2.- Nas convenções a que se refere o sirtigo anterior, as deliberações serão tomadas se 

votarem, pelo menos, 20% (vinte por cento) do número mínimo de filiados ao Partido, exigido 
pela legislação vigente. 

Art. 3.- Cada grupo de, pelo menos, 10% (dez por cento) dos eleitores filiados com direito 
a votar na convenção requererá, por escrito, à Comissão Executiva Municipal, até 10 (dez) dias 
antes da convenção, o registro de chapa con:̂ )leta de candidatos ao diretório, acrescida de candi
datos a suplente. 

Art 4.2 O Tribunal Regional Eleitoral deferirá, de plano, o pedido de registro dos diretó
rios municipais quando se originem de chapa única e quando da decisão convencional não tenha 
havido impugnação. 

Art. 5° As disposições da presente lei aplicam-se somentes às convenções municipais 
para eleição de órgãos partidários. 

Art. 6.- Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação. 
Art. 7.- Revogam-se as disposições em contrário. 
Brasília, 23 de novembro de 1981; lóO^ da Independência e 93^ da República. - JOÃO 

FIGUEIREDO - Ibrahim Abi-Ackel. 
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LEI N2 6.961, DE 1̂  DE DEZEMBRO DE 1981 

Altera a redação do capuí do art. 17, da Lei n- 6.091, de 15 de agosto de 
1974, que dispõe sobre o fornecimento gratuito de transporte, em dias de elei
ção, a eleitores residentes nas zonas rurais, e dá outras providências. 

O Presidente da República, faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a 
seguinte Lei: 

Art. 12 O caput do art. 17, da Lei n̂  6.091, de 15 de agosto de 1974, passa a vigorar com a 
seguinte redação: 

"Art 17. O eleitor que residir no Distrito Federal poderá requerer ao Juiz Elei
toral de seu novo domicílio a remessa de sua folha individual de votação para sufra
gar nas eleições: 

I - dos Estados: para Governadores, Senado Federal, Câmara dos Deputados e 
Assembleia Legislativa; 

II - dos Territórios: Câmara dos Deputados." 

Art. 2- Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3- Revogam-se as disposições em contrário. 
Brasília, 1̂  de dezembro de 1981; 160̂  da Independência e 93^ da República. - JOÃO FI

GUEIREDO - Ibrahim Abi-Ackel. 
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LEI N2 6.978, DE 19 DE JANEIRO DE 1982 

Estabelece normas para a realização de eleições em 1982, e dá outras pro
vidências. 

O Presidente da República, faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a 
seguinte Lei: 

Art. 1- As eleições para Governador, Vice-Govemador, Senador e suplentes. Deputados 
Federais e Estaduais, Prefeito, Vice-Prefeito e Vereadores serão realizadas, simultaneamente, 
em todo o País, no dia 15 de novembro de 1982. 

Art. 2- As convenções regionais e municipais destinadas à escolha de candidatos a cargos 
eletivos nas respectivas circunscrições deverão ser realizadas nos seis meses anteriores à data 
das eleições. 

§ 1- Para serem votados nas convenções partidárias, os candidatos devem ser indicados 
por, no mínimo, dez por cento dos convencionais, ou pela respectiva comissão executiva. 

§ 2- Nenhum convencional ou candidato poderá subscrever mais de uma chapa. 
§ 3- As chapas serão apresentadas perante a respectiva convenção e serão votadas, em es

crutínios distintos, as de candidatos às eleições majoritárias e proporcionais. 
§ 4- Cada chq)a deverá indicar candidatos a todas as eleições a se realizarem na respectiva 

circunscrição. 
§ 5- Não poderá ser submetida ao voto dos convencionais, sob pena de nulidade, a chapa 

que não atender ao requisito do parágrafo anterior. 
§ 6^ Será permitido ao eleitor concorrer a eleições diferentes, na mesma convenção. 
§ 1- Nos municípios em que os partidos poUticos não tenham constituído diretórios, cabe

rá à comissão diretora municipal provisória convocar a convenção municipal e designar delega
dos para representá-la, caso haja o número de filiados em condições de participar das eleições, 
previsto no art. 35 da Lei n^ 5.682/71 (Lei Orgânica dos Partidos Poh'ticos). 

Art. 3- O número de deputados, por Estado, à Câmara dos Deputados e às Assembleias 
Legislativas, será fixado pelo Tribunal Superior Eleitoral até 31 de maio de 1982, observado o 
disposto nos artigos 39 e 13, § 6 ,̂ da Constituição Federal. 

Art. 4- Serão considerados candidatos natos dos partidos a que pertencerem os atuais de
putados federais e estaduais, observados os prazos da filiação partidária e o disposto no § 3^ do 
art. 67 da Lei n^ 5.682, de 21 de julho de 1971. 

Parágrafo único. Os candidatos natos não figurarão nas chapas apresentadas à Convenção, 
nem serão submetidos à votação dos convencionais, e terão seus nomes automaticamente indi
cados no pedido de registro. 

Art. 5- Os presidentes dos diretórios regionais e municipais dos partidos requererão à Jus
tiça Eleitoral o registro dos candidatos indicados nas respectivas circunscrições. 
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§ l- Será indeferido o registro de chapas que não indicarem candidatos a todos as eleições 
de âmbito estadual (governador, vice-governador, senador e suplentes, deputados federais e es
taduais), ou de âmbito municipal (prefeito, vice-prefeito e vereadores), respectivamente, sob 
pena de nulidade. 

§ 2- Em caso de morte, renúncia ou indeferimento de registro de candidato a eleição majo
ritária, o partido deverá providenciar a sua substituição, no prazo de dez dias, sob pena de can
celamento automático do registro dos demais candidatos. 

Art. 6^ A renúncia de candidato a qualquer cargo eletivo só poderá ser deferida se o pedi
do for formulado conjuntamente pelo candidato e pelo partido. 

Art. 7- A desistência, tácita ou expressa, da candidatura a Governador importará na nuli
dade dos votos que forem dados ao partido. 

Art. 8- Nas eleições previstas nesta Lei, o eleitor votará apenas em candidatos pertencen
tes ao mesmo partido, sob pena de nulidade do voto para todos os cargos. 

§ 1- Quando o partido não tiver diretório organizado no município nem filiados em núme
ro suficiente à realização da Convenção para escolha à& candidatos, na forma do § 7- do art. 2-, 
a não indicação destes para os cargos municipais não acarretará o indeferimento da ch£ça de 
candidatos às eleições de âmbito estadual e federal. 

§ 2- A Justiça Eleitoral disporá quanto ao processo de votação. 
Art. 9̂  São vedados e considerados nulos de pleno direito, não gerando obrigações de es

pécie alguma para a pessoa jurídica interessada, nem nenhum direito para o beneficiário, os atos 
que, no período compreendido entre os 90 dias anteriores à data das eleições de 15 de novembro 
e o término do mandato do governador do Estado, importem em nomear, contratar, designar,, 
readaptar funcionário ou proceder a quaisquer outras formas de provimento no quadro da admi
nistração direta e das autarquias, empresas públicas e sociedades de economia mista dos Estados, 
e Municípios. 

§ 1- Excetuam-se do disposto neste artigo: 
I - nomeação ou contratação necessárias à instalação inadiável de serviços públicos essen

ciais, com prévia e expressa autorização do governador ou prefeito; 
II - nomeação ou contratação de técnico indispensável ao funcionamento do serviço pú

blico especial; 
ni - nomeação para cargos em comissão, e da magistratura, do Ministério Público, e, com 

aprovação do respectivo órgão legislativo, dos Tribunais de Contas; 
IV - nomeação dos aprovados em concurso público homologado até 15 de agosto de 

1982. 
§ 22 O ato com a devida fundamentação será publicado no respectivo órgão oficial. 
Art. 10. Ao servidor público, sob regime estatutário ou não, dos órgãos ou entidades da 

administração direta ou indireta da União, dos Estados e Municípios, de empresas públicas, e 
aos empregados das empresas concessionárias de serviço público fica assegurado o direito à 
percepção de seus vencimentos e vantagens, ou salários, como se em exercício de suas ocupações 
habituais estivessem, durante o lapso de tempo que mediar entre o registro da candidatura peran
te a Justiça Eleitoral e o dia seguinte ao da eleição, mediante simples comunicação de afasta
mento para promoção de sua campanha eleitoral. 

Art. 11. Os arts. 93 e 173 da Lei n̂  4.737, de 15 de julho de 1965 (Código Eleitoral), pas
sam a vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 93. O prazo da entrada em cartório ou na Secretaria do Tribunal, confor
me o caso, de requerimento de registro de candidato a cargo eletivo terminará, iin-
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prorrogavelmente, às dezoito horas do nonagésimo dia anterior à data marcada para 
a eleição. 

§ l- Até o septuagésimo dia anterior à data marcada para a eleição, todos os 
requerimentos devem estar julgados, inclusive os que tiverem sido impugnados. 

§ 2- As convenções partidárias para a escolha dos candidatos serão realizadas, 
no máximo, até dez dias antes do término do prazo do pedido de registro no cartório 
eleitoral ou na Secretaria do Tribunal. 

Art. 173. 

Parágrafo único. Na apuração, poderá ser utilizado sistema eletrônico, a crité
rio do Tribunal Superior Eleitoral e na forma por ele estabelecida." 

Art. 12. O parágrafo 1- do artigo 1̂  da Lei n^ 1.533, de 31 de dezembro de 1951, passa a 
ter a seguinte redação: 

"Art. 12 
§ l- Consideram-se autoridades, para os efeitos desta Lei, os representantes 

ou órgãos dos Partidos PoL'ticos e os representantes ou administradores das entida
des autárquicas e das pessoas naturais ou jurídicas com funções delegadas do poder 
público, somente no que entender com essas funções." 

Art. 13. Os artigos 5^ e 8- do Decreto-lei n̂  1.541, de -14 de abril de 1977, passam a vigo
rar com a seguinte redação: 

"Art. 52 
§ 1- Em se tratando de pleito municipal, poderá a Comissão Executiva do Di-

retório Regional do Partido, por decisão da maioria de seus membros, indicar um 
dos candidatos a prefeito, em sublegenda, a requerimento de um terço dos vereado
res do partido, ou de um deputado, federal ou estadual, eleito com expressiva vota
ção no município. 

§ 22 O requerimento a que se refere o parágrafo anterior deverá ser apresenta
do ao Diretório Regional, até quarenta e oito horas após a convocação da convenção 
municipal destinada á escolha de candidatos. 

§ 32 A Comissão Executiva Regional deverá apreciar o requerimento e, se 
aprová-lo, fazer a indicação do candidato à Comissão Executiva Municipal, até qua
renta e oito horas antes da realização da convenção de que trata o parágrafo anterior. 

§ 42 Havendo indicação, pelo Comissão Regional, do candidato a prefeito em 
sublegenda, poderá a convenção municipal instituir até duas sublegendas para con
correrem à mesma eleição. 

§ 52 Os subscritores à indicação de candidatos à Convenção ou ao Diretório 
Regional do Partido serão considerados instituidores das respectivas sublegendas, 
para todos os efeitos deste Decreto-lei. 

Art. 82 

Art. 12 Quando o Diretório Regional indicar candidato em sublegenda, nos 
termos do § I2 do art. 52 deste Decreto-lei, também poderá indicar, pela mesma for
ma, até um terço dos candidatos à Câmara Municipal. 
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§ 22 o número restante de candidatos a que tem direito o partido será indicado pela Con
venção MunicipaLnos termos do capuí deste artigo." 

Art. 14. O Tribunal Superior Eleitoral baixará instruções para o fiel cumprimento desta 
Lei. 

Art. 15. Fica revogada a Lei n- 5.779, de 31 de maio de 1972. 
Art. 16. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação. 
Brasília, 19 de janeiro de 1982; 161- da Independência e 94^ da República. - JOÃO FI

GUEIREDO - Ibrahim Abi-Ackel. 

351 



LEI COMPLEMENTAR N^ 42, DE 1̂^ DE FEVEREIRO DE 1982 

Altera a Lei Complementar n.- 5, de 29 de abril de 1970, que estabelece, 
de acordo com o art 151 e seu parágrafo único da Emenda Constitucional n.-
1, de 17 de outubro de 1969, casos de inelegibilidade, e dá outras providências. 

O Presidente da República, faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a 
seguinte Lei Complementar: 

Art. l- As ab'neas bsn do inciso I do art 1- da Lei Complementar n̂  5, de 29 de abril de 
1970, passam a vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 12 
I - 
a) 
b) Os que foram excluídos do benefício da anistia concedido pela Lei n̂  

6.683, de 28 de agosto de 1979; 
n) os que tenham sido condenados (VETADO) por crime contra a segurança 

nacional e a ordem política e social, a economia popular, a fé pública, a administra
ção pública e o património ou pelo delito previsto no art. 22 desta Lei Complemen
tar, enquanto não penalmente reabilitados; 

t t 

Art. 2- Fica revogada a alínea p do art. 1̂  da Lei Complementar n- 5, de 29 de abril de 
1970. 

Art. 3- O art. 110, da Lei n̂  5.682, de 21 de julho de 1971, passa a vigorar acrescido dos 
seguintes parágrafos: 

"Art. 110 
§1^ 
§22 
§ 32 A incorporação ou a fusão somente poderá ser reahzada até 1 (um) ano 

antes da data das eleições. 
§ 42 Iniciado o processo de incorporação com a adoção do estatuto e do pro

grama de outra agremiação, qualquer filiado ao partido que tiver a iniciativa de pro
pô-la poderá: 

a) impugná-la perante o Juízo Eleitoral competente; 
b) desligar-se do partido mediante comunicação ao Diretório a que estiver fi

liado ou à Justiça Eleitoral; 
c) filiar-se, no prazo de 30 (trinta) dias, a outro partido que não o incorpora-

dor, não se lhe aplicando o disposto no § 32 do art. 67 desta Lei. 
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§ 5- A partir da eleição do Diretório Nacional, escolhido em convenção con
junta, qualquer filiado ao Partido incorporador poderá exercer, no prazo de 30 (trin
ta) dias, as faculdades previstas no parágrafo anterior, limitada a impugnação esta
belecida na alínea a à convenção conjunta e atos subsequentes, e vedada a filiação 
prevista na alínea c ao partido que tiver tomado a iniciativa da incorporação." 

Art. 42 O disposto no § 3-, que o art. 3- desta Lei acrescenta ao art. 110 da Lei n̂  5.682, de 
21 de julho de 1971, não se aplica aos processos de incorporação já iniciados mediante delibera
ção em convenção realizada até 31 de dezembro de 1981. 

Art. 5- O prazo a que se refere a alínea c do § 4 ,̂ que o art. 3̂  desta Lei acrescenta ao art. 
110 da Lei n̂  5.682, de 21 julho de 1971, será computado a partir da data da publicação desta 
Lei. 

Art. 6̂  Os atuais senadores serão considerados candidatos natos dos partidos a que perten
cerem ou dos partidos a que se filiarem, respeitados o prazo e a ressalva constantes da alínea c 
do § 42 do art. 110, da Lei n̂  5.682, de 21 de julho de 1971, com a redação dada por esta Lei. 

Art 7- Aos titularas de mandatos eletivos que usarem da faculdade estabelecida na alínea 
c do § 42 e no § 5-que esta Lei acrescenta ao art. 110 da Lei n̂  5.682, de 21 de julho de 1971,-
não se apUca o disposto no art. 72 da referida Lei. 

Art. 8- Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação. 
Art. 92 Revogam-se as disposições em contrário. 
Brasília, 1̂  de fevereiro de 1982; 161= da Independência e 94^ da República. - JOÃO FI 

GUEIREDO - Ibrahim Abi-Ackel. 
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LEI COMPLEMENTAR N̂  43, DE 31 DE MARÇO DE 1982 

Altera a Lei Complementar n- 5, de 29 de abril de 1970, que estabelece os 
casos de inelegibOidade. 

O Presidente da República, faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a 
seguinte Lei Complementar: 

ArL 12 Os dispositivos da Lei Complementar n̂  5, de 29 de abril de 1970, abaixo indica
dos, passarão a vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 12 
I - 
I I - ; 
ffl-
a) 
b) 
1 -
2 - os que não possuam domicílio eleitoral, no Estado, pelo menos 1 (um) ano 

imediatamente anterior à eleição. 
V - 
a) 
b; 
c) 
d̂  os que não possuam domicílio eleitoral, no Estado ou Território, pelo me

nos 1 (um) ano imediatamente anterior à eleição. 
V I - 
a) 
b) os que não possuam domicílio eleitoral, no Estado ou Território, pelo me

nos 1 (um) ano imediatamente anterior à eleição." 
Art. 22 Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação. 
Art. 32 Revogam-se as disposições em contrário. 
Brasflia, 31 de março de 1982; I6I2 da Independência e 942 da República. - JOÃO FI

GUEIREDO - Ibrahim Abi-Ackel. 
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DECRETO-LEI N̂  1.937, DE 27 DE ABRIL DE 1982 

Acrescenta parágrafos ao artigo 1- do Decreto-Lei n̂  1^66, de 9 de mar
ço de 1981, que dispõe sobre a nomeação de prefeito em Município declarado 
de interesse da Segurança Nacional. 

O Presidente da República, no uso da atribuição que lhe confere o artigo 55, item I, da 
Constituição, 

Decreta: 
Art 1- Ficam acrescentados ao artigo 1- do Decreto-Lei n- 1.866, de 9 de março de 1981, 

os seguintes parágrafos: 

"Art 12 
§ 3- Os prefeitos nomeados nos termos do caput deste artigo serão exonerados 

quando decaírem da confiança do Presidente da República ou do Governador do Es
tado. 

§ 4- A exoneração será imediata quando o Governador for avisado pelo Mi
nistro da Justiça de que o prefeito decaiu da confiança do Presidente da República. 

§ 5- Quando o prefeito deixar de merecer a confiança do Governador do Esta
do, a exoneração será precedida de aprovação do Presidente da República." 

Art. 2- Este Decreto-Iei entrará em vigor na data de sua publicação. 
Art. 32 Revogam-se as disposições em contrário. 
Brasília, 27 de abril de 1982; 161^ da Independência e 94= da República. - JOÃO FI

GUEIREDO - Ibrahim Abi-Ackel. 
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LEI Níi 6.989, DE 5 DE MAIO DE 1982 

Dispõe sobre fSiação partidária em caso de incorporação de partidos''po-
líticos, e dá outras providências. 

O Presidente da República, faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a 
seguinte Lei: 

Art. 12 A ah'nea c do § 4^ e o § 5^ do artigo 110 da Lei n̂  5.682, de 21 de julho de 1971, 
passam a vigorar com a seguinte redação: 

"Art.110 

§42 

c) filiar-se, no prazo de seis meses, a outro partido que não o incorporador, 
não se lhe aplicando o disposto no § 32 do artigo 67 desta Lei. 

§ 52 A partir da eleição do Diretório Nacional, escolhido em convenção con
junta, qualquer filiado ao partido incorporador poderá exercer, no prazo de seis me
ses, as faculdades previstas no parágrafo anterior, limitada a impugnação estabeleci
da na alínea a à convenção conjunta e atos subsequentes, e vedada a filiação previs
ta na alínea c ao partido que tiver tomado a iniciativa da incorporação. 

II 

Art. 22 Aos titulares de mandatos eletivos que usarem da faculdade concedida na alínea c 
do § 52 do artigo 110 da Lei n2 5.682, de 21 de julho de 1971, não se aplica o disposto no artigo 
72 da referida Lei. 

Art 32 O artigo 32 da Lei n2 5.782, de 6 de junho de 1972, passa a vigorar com a seguinte 
redação: 

"Art. 32 No caso de incorporação de partidos, os filiados que utilizarem a fa
culdade concedida pelo § 4 ,̂ c e § 52 do artigo 110 da Lei n2 5.682, de 21 de julho 
de 1971, ficam dispensados dos prazos estabelecidos nos artigos \- e 2- desta Lei, 
para se candidatarem a cargo eletivos." 

Art. 45 Fica revogada a alínea c do inciso DC do artigo 146 da Lei n2 4.737, de 15 de julho 
de 1965 (Código Eleitoral). 

Art 52 Ao artigo 175, § 22, da Lei n2 4.737, de 15 de julho de 1965 (Código Eleitoral), é 
acrescido o seguinte inciso: 

"Art. 175 

§22 
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rv - se o eleitor escrever apenas a sigla partidária, não indicando o candidato 
de sua preferência." 

Art. 6̂  Fica revogado o inciso I do artigo 176 da Lei n̂  4.737, de 15 de julho de 1965 (Có
digo Eleitoral), remunerando-se os demais. 

Art. 72 O inciso H do artigo 177 da Lei n̂  4.737, de 15 de julho de 1965 (Código Eleito
ral), passa a vigorar com a seguinte redação: 

"Art.177 

II - se o eleitor escrever o nome de um candidato e o número correspondent(í 
a outro da mesma legenda ou não, contar-se-á o voto para o candidato cujo nome foi 
escrito e para a legenda a que pertence, salvo se ocorrer a hipótese prevista no n2 IV 
do artigo anterior." 

Art. 82 Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 2 á: 
fevereiro de 1982. 

Brasília, 5 de maio de 1982; 161^ da Independência e 94^ da República. - JOÃO FIGUEI
REDO- Ibrahim Abi-Ackel. 
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LEI N2 6.990, DE 18 DE MAIO DE 1982 

Altera a redação do artigo 92 da Lei n̂  4.737, de 15 de julho de 1965, que 
instituiu o Código Eleitoral. 

O Presidente da República, faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a 
seguinte Lei: 

ArL 12 O artigo 92 da Lei n̂  4.737, de 15 de julho de 1965, que instituiu o Código Eleito
ral, passa a vigorar com a seguinte redação: 

"Art 92. Para as eleições que obedecerem ao sistema proporcional, cada parti
do poderá registrar candidatos até o seguinte limite: 

a) para a Câmara dos Deputados - o númçro de lugares a preencher mais um 
terço, completada a fração; 

b) para as Assembleias Legislativas - o número de lugares a preencher mais a 
metade, completada a fração; 

c) para as Câmaras de Vereadores - o triplo do número de lugares a preen
cher." 

Art. 2- Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação. 
Art. 32 Revogam-se as disposições em contrário. 
Brasília, 18 de maio de 1982; 161^ da Independência e 94̂  da República. - JOÃO FI

GUEIREDO - Ibrahim Abi-Ackel. 
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LEI N2 6.996, DE 7 DE JUNHO DE 1982 

Dispõe sobre a utilização de processamento eletronico de dados nos servi
ços deitorais, e dá outras providências. 

0 Presidente da República, 
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei: 
Art l- Os Tribunais Regionais Eleitorais, nos Estados em que for autorizado pelo Tribu

nal Superior Eleitoral, poderão utilizar processamento eletronico de dados nos serviços eleito
rais, na forma prevista nesta Lei. 

§ 1- A autorização do Tribunal Superior Eleitoral será solicitada pelo Tribunal Regional 
Eleitoral interessado, que, previamente, ouvirá os Partidos Políticos. 

§ 2- O pedido de autorização poderá referir-se ao alistamento eleitoral, à votação e à apu
ração, ou a apenas uma dessas fases, em todo o Estado, em determinadas Zonas Eleitorais ou em 
parte destas. 

Art 2- Concedida a autorização, o Tribunal Regional Eleitoral, em conformidade com as 
condições e peculiaridades locais, executará os serviços de processamento eletronico de dados 
diretamente ou mediante convénio ou contrato. 

§ 1- Os serviços de que trata este artigo deverão ser executados de acordo com definiçõej: 
e especificações fixadas pelo Tribunal Superior Eleitoral. 

§ 2̂  Os serviços de que trata este artigo não poderão ser contratados a entidades da admi
nistração direta ou indireta dos Estados e Municípios ou a empresas cuja maioria de capital for 
detido por pessoa física ou jurídica estabelecida no exterior. 

Art. 3- Ao setor da Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral responsável pelos serviços 
de processamento eletronico de dados compete: 

1 - preencher as fórmulas dos títulos e documentos eleitorais; 
II - confeccionar relações de eleitores destinadas aos Cartórios Eleitorais e aos Partido;» 

Políticos; 
in - manter atualizado o cadastro geral de eleitores do Estado; 
rv - manter atualizado o cadastro de filiação partidária, expedindo relações destinadas aos 

Partidos Políticos e à Justiça Eleitoral; 
V - expedir comunicações padronizadas e previamente programadas nos processos de 

alistamento, transferência ou cancelamento de inscrições; 
VI - contar votos ou totalizar resultados já apurados, expedindo relações ou boletins desti

nados à Justiça Eleitoral e aos Partidos PoUticos; 
VII - calcular quociente eleitoral, quociente partidário e distribuição de sobras, indicando 

os eleitos; 
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Vni - preencher diplomas e expedir relações com os resultados finais de cada pleito, des
tinados à Justiça Eleitoral e aos Partidos PoUticos; 

DC - executar outras tarefas que lhe forem atribuídas por instruções do Tribunal Superior 
Eleitoral. 

Art. Ar- O alistamento se faz mediante a inscrição do eleitor. 
Parágrafo único. Para efeito de inscrição, domicílio eleitoral é o lugar de residência ou 

moradia do requerente, e, verificado ter o alistando mais de uma, considerar-se-á domicílio 
qualquer delas. 

Art 5- O alistando apresentará em cartório, ou em local previamente designado, requeri
mento em formulário que obedecerá a modelo aprovado pelo Tribunal Superior Eleitoral. 

Parágrafo único. O escrivão, o funcionário ou o preparador, recebendo o formulário e do
cumentos, determinará que o alistando date e assine o requerimento, e, ato contínuo, atestará te
rem sido a data e a assinatura lançadas na sua presença. 

ArL 6̂  O pedido de inscrição do eleitor será instruído com um dos seguintes documentos: 
I - carteira de identidade; 
n - certificado de quitação de serviço militar; 
ni - carteira emitida pelos órgãos criados por lei federal, controladores do exercício pro

fissional; 
rV - certidão de idade extraída do Registro Civil; 
V - instrumento público do qual se infira, por direito, ter o requerente idade superior a 18 

(dezoito) anos e do qual conste, também, os demais elementos necessários à sua qualificação; 
VI - documento do qual se infira a nacionalidade brasileira, originária ou adquirida, do re

querente. 
§ 12 A restituição de qualquer documento não poderá ser feita antes de despachado o re

querimento pelo Juiz Eleitoral. 
§ 2- Sempre que, com o documento, for ^resentada cópia, o original será devolvido no 

ato, feita a autenticação pelo próprio funcionário do Cartório Eleitoral, mediante aposição de sua 
assinatura no verso da cópia. 

§3-0 documento poderá ser apresentado em cópia autenticada por tabelião, dispensando-
se, nessa hipótese, nova conferência com o documento original. 

Art 1- Despachado o requerimento de inscrição pelo Juiz Eleitoral, o setor da Secretaria 
do Tribunal Regional Eleitoral responsável pelos serviços de processamento eletrônico de dados 
enviará ao Cartório Eleitoral, que as fornecerá aos Partidos Políticos, relações dos eleitores ins
critos originariamente ou por transferência, com os respectivos endereços, assim como dos pedi
dos indeferidos ou convertidos em diligência. 

§ 1- Do despacho que indeferir o requerimento de inscrição, caberá recurso interposto 
pelo alistando no prazo de 5 (cinco) dias e, do que o deferir, poderá recorrer qualquer delegado 
de Partido Político no prazo de 10 (dez) dias. 

§ 2- As relações a que se refere o caput deste artigo serão fornecidas aos Partidos Políticos 
nos dias 1- (primeiro) e 15 (quinze) de cada mês, ou no 1- (primeiro) dia útil seguinte, datas em 
que começarão a correr os prazos mencionados no parágrafo anterior, ainda que tenham sido 
exibidas ao alistando antes dessas datas e mesmo que os Partidos não as retirena. 

Art 8- A transferência do eleitor só será admitida se satisfeitas as seguintes exigências: 
I - entrada do requerimento no Cartório Eleitoral do novo domicílio até 1(X) (cem) dias 

antes da data da eleição; 
II - transcurso de, pelo menos, 1 (um) ano da inscrição anterior; 
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III - residência mínima de 3 (três) meses no novo domicílio, declarada, sob as penas da 
lei, pelo próprio eleitor. 

Parágrafo único. O disposto nos incisos II e Hl deste artigo não se aplica à transferência 
de título eleitoral de servidor público civil, militar, autárquico, ou de membro de sua família, por 
motivo de remoção ou transferência. 

Art. 9- Nas Zonas Eleitorais em que o alistamento se fizer pelo processamento eletrônico 
de dados, será cancelada a inscrição do eleitor que não votar e não pagar a multa ou se justificar 
no prazo de 6 (seis) meses, a contar da data de eleição. 

Parágrafo único. Sem prova de que votou na última eleição, pagou a respectiva multa ou 
de que se justificou devidamente, não poderá o eleitor: 

I - ser investido ou ser empossado em cargo ou função pública; 
n - receber vencimentos, remuneração, salário ou proventos de função ou emprego públi

co, autárquico, paraestatal, bem como em empresas públicas ou fundações mantidas ou instituí
das pelo Poder Público, correspondentes ao 2- (segundo) mês subsequente ao da eleição; 

m - firmar, como pessoa física, quaisquer contratos de prestação de serviço perante órgã
os ou entidades da União, dos Estados, dos Territórios ou dos Municípios; 

rV - obter passaporte. 
Art. 10. Na votação poderá ser utilizada cédula de acordo com modelo aprovado pelo Tri

bunal Superior Eleitoral. 
Art. 11.0 Tribunal Superior Eleitoral estabelecerá o número de eleitores das seções elei

torais em função do número de cabinas nelas existentes. 
Parágrafo único. Cada seção eleitoral terá, no mínimo, duas cabinas. 
Art. 12. Nas seções das Zonas Eleitorais em que o alistamento se fizer processamento ele

trônico de dados, as folhas individuais de votação serão substituídas por listas de eleitores, emi
tidas por computador, das quais constarão, além do nome do eleitor, os dados de qualificação in
dicados pelo Tribunal Superior Eleitoral. 

§ 1- Somente poderão votar fora da respectiva seção os mesários, os candidatos e os fis
cais ou delegados de Partidos Políticos, desde que eleitores do Município e de posse do título 
eleitoral. 

§ 2- Ainda que não esteja de posse do seu título, o eleitor será admitido a votar desde que; 
seja inscrito na seção, conste da lista dos eleitores e exiba documento que comprove sua identi
dade. 

§ 3- Os votos dos eleitores mencionados nos parágrafos anteriores não serão tomados em 
separado. 

§ 42 O voto em separado será recolhido em invólucro especial e somente será admitido 
quando houver dúvida quanto à identidade ou inscrição do eleitor, ou quando da lista não cons
tar nome de eleitor que apresentar título correspondente à seção. 

§ 5- A validade dos votos tomados em separado, das seções de um mesmo Município, será 
examinada em conjunto pela Junta Apuradora, independentemente da apuração dos votos conti
dos nas urnas. 

Art. 13. O Tribuna] Superior Eleitoral poderá autorizar a criação de Juntas Apuradora> 
Regionais, nos termos das instruções que baixar. 

ArL 14. A apuração poderá ser iniciada a partir do recebimento da primeira uma, prolon-
gando-se pelo tempo necessário, observado o prazo máximo de 10 (dez) dias. 

Parágrafo único. Ultrapassada a fase de abertura da uma, as cédulas programadas para ;i 
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apuração através da computação serão eletronicamente processadas, caso em que os Partidos po
derão manter fiscais nos locais destinados a esse fim. 

Art. 15. Incorrerá nas penas do art. 315 do Código Eleitoral quem, no processamento ele-
trônico das cédulas, alterar resultados, qualquer que seja o método utilizado. 

Art. 16. Nos Estados em que for utilizado processamento eletrônico de dados no alista
mento, a filiação partidária far-se-á em formulário próprio, que substituirá as fichas. 

§ l- Deferida a filiação, a Comissão Executiva, no prazo de 3 (três) dias, enviará o formu
lário à Justiça Eleitoral. 

§ 2- Estando em vigor a inscrição eleitoral, será emitido, por processo eletrônico, cartão 
de filiado para o eleitor, e incluído o seu nome nas relações destinadas ao Partido Pob'tico e ao 
Cartório Eleitoral. 

Art 17. Os artigos 6̂  e 8- e o parágrafo único do artigo 9̂  desta Lei também serão aplica
dos nas Zonas Eleitorais em que o alistamento continuar a ser efetuado na forma prevista no Có
digo Eleitoral. 

Art 18. O Tribunal Superior Eleitoral expedirá as inscrições que se fizerem necessárias 
para o cumprimento desta Lei, inclusive divulgando entre os Partidos PoUticos, os juízes e os 
Cartórios Eleitorais manuais de procedimentos, detalhando a nova sistemática. 

ArL 19. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação. 
Art. 20. Revogam-se as disposições em contrário. 
Brasília, 7 de junho de 1982; 161^ da Independência e 94^ da República. - JOÃO FI

GUEIREDO - Ibrahim Abi-Ackel. 
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LEI N̂  6.999, DE 7 DE JUNHO DE 1982 

Dispõe sobre a requisição de servidores públicos pela Justiça Eleitoral, e 
dá outras providências. 

O Presidente da República, 
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei: 
Art. 1- O afastamento de servidores públicos da União, dos Estados, do Distrito Federal,, 

dos Territórios, dos Municípios e das Autarquias, para prestar serviços à Justiça Eleitoral, dar-
se-á na forma estabelecida por esta Lei. 

Art. Tr As requisições para os Cartórios Eleitorais deverão recair em servidor lotado na 
área de jurisdição do respectivo Juízo Eleitoral, salvo em casos especiais, a critério do Tribunal 
Superior Eleitoral. 

§ 1- As requisições serão feita pelo prazo de 1 (um) ano, prorrogável, e não excederão a 
l(um) servidor por 10.000 (dez mil) ou fração superior a 5.000 (cinco mil) eleitores inscritos na 
Zona Eleitoral. 

§ 2̂  Independentemente da proporção prevista no parágrafo anterior, admitir-se-á a requi
sição de 1 (um) servidor. 

Art. 3- No caso de acúmulo ocasional de serviço na Zona Eleitoral e observado o disposto 
no art. 22 e seus parágrafos desta Lei, poderão ser requisitados outros servidores pelo prazo má
ximo e improrrogável de 6 (seis) meses. 

§ \- Os limites estabelecidos nos parágrafos do artigo só poderão ser excedidos em casos 
excepcionais, a Juízo do Tribunal Superior Eleitoral. 

§ 2- Esgotado o prazo de 6 (seis) meses, o servidor será desligado automaticamente da 
Justiça Eleitoral, tomando à sua repartição de origem. 

§ 32 Na hipótese prevista neste artigo, somente após decorrido 1 (um) ano poderá haver 
nova requisição do mesmo servidor. 

Art. 4- Exceto no caso de nomeação para cargo em comissão, as requisições para as Secre
tarias dos Tribunais Eleitorais serão feitas por prazo certo, não excedente de 1 (um) ano. 

Parágrafo único. Esgotado o prazo fixado neste artigo, proceder-se-á na forma dos §§ 2- e 
3- do artigo anterior. 

Art. 52 Os servidores atualmente requisitados para as Secretarias dos Tribunais Eleitorais 
poderão ter suas requisições renovadas anualmente. 

Art 6̂  Os servidores atualmente requisitados para os Cartórios Eleitorais, em número ej;-
cedente ao fixado nos limites estabelecidos no art. 2- desta Lei, deverão ser desligados pelos res
pectivos Tribunais, no prazo de 30 (trinta) dias a contar da data da publicação desta Lei, retor
nando às suas repartições de origem. 

ArL 7- Ressalvada a hipótese do artigo anterior, os prazos de requisição dos servidon» 
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atualmente à disposição da Justiça Eleitoral consideram-se iniciados na data da entrada em vigor 
desta Lei. 

Art. 8- Salvo na hipótese de nomeação para cargo em comissão, não serão requisitados 
ocupantes de cargos isolados, de cargos ou empregos técnos ou científicos, e de quaisquer car
gos ou empregos do magistério federal, estadual ou municipal. 

Art. 9- O servidor requisitado para os serviços eleitoral conservará os direitos e vantagens 
inerentes ao exercício de seu cargo ou emprego. 

Art. 10. (Vetado). 
Art. 11. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação. 
Art. 12. Revogam-se as Leis n̂  6.678, de 14 de agosto de 1979, e n̂  6.862, de 26 de no

vembro de 1980, e as demais disposições em contrário. 
Brasília, 7 de junho de 1982, 161= da Independência e 94= da Repííblica. - JOÃO FI

GUEIREDO - Ibrahim Abi-Ackel. 
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LEI N2 7.008, DE 29 DE JUNHO DE 1982 

Altera a redação do caput do artigo 4r da Lei n- 6.978, de 19 de janeiro.do 
1982, que dispõe sobre as eleições de 1982. 

O Presidente da República, faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a 
seguinte Lei: 

Art. l- o caput do art. 4^ da Lei n̂  6.978, de 19 de janeiro 1982, que estabelece norma» 
para a realização das eleições em 1982, passa a vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 42 Os atuais senadores, os deputados federais e estaduais e os vereadores 
serão considerados candidatos natos dos partidos políticos a que pertencerem na 
data das respectivas convenções." 

Art. 2- Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3= Revogam-se as disposições em contrário. 
Brasília, 29 de junho de 1982; 161= da Independência e 94= da República. - JOÃO Fí-

GUEIREDO - Ibrahim Abi-Ackel. 
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EMENDA CONSTITUCIONAL N̂^ 22, DE 29 DE JUNHO DE 1982 

Altera e acrescenta dispositivos à Constituição Federai. 

As Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, nos termos da art. 49 da Cons
tituição federal, promulgam a seguinte Emenda ao texto constitucional: 

Artigo único. São alterados e acrescentados à Constituição federal os seguintes dispositi
vos, renumerados os atuais arts. de 207 a 212 para, respectivamente, de 209 a 214. 

"ArLl5 
I - pela eleição direta de Prefeito, Vice-Prefeito, e vereadores, realizada si

multaneamente em todo o País; 

§ 52 Nos Municípios com mais de um milhão de habitantes, o número de Ve
readores será de trinta e três. 

Art 29 
§12 
a) pelo Presidente do Senado Federal, em caso de decretação de estado de sí

tio, de estado de emergência ou de intervenção Federal; 
b) pelo Presidente da República, quando este a entender necessária; ou 
c) por dois terços da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. 

Art. 30 
Parágrafo único 
b) não será autorizada a publicação de pronunciamentos que envolverem ofen

sas às Instituições Nacionais, propaganda de guerra, de subversão da ordem política 
ou social, de preconceito de raça, de religião ou de classe, configurarem crimes con
tra a honra ou contiverem incitamento à prática de crimes de qualquer natureza; 

c) a Mesa da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal encaminhará, por 
intermédio da Presidência da República, pedidos de informação sobre fato relacio
nado com matéria legislativa em trâmite ou sujeito à fiscalização do Congresso Na
cional ou de suas Casas; 

d) não será criada Comissão Parlamentar de Inquérito enquanto estiverem 
funcionando concomitantemente pelo menos cinco, salvo de liberação por parte da 
maioria da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal; 

é) não será de qualquer modo subvencionada viagem de congressista ao exte
rior, salvo no desempenho de missão temporária da Câmara a que pertencer o Depu
tado ou Senador; e 
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f) será de dois anos o mandato para membros da Mesa de qualquer das Câma
ras, proibida a reeleição. 

Art. 32. Os Deputados e Senadores são invioláveis no exercício do mandato, 
por suas opiniões, palavra e votos, salvo no caso de crime contra a honra 

§ 1- Desde a expedição do diploma até a inauguração da Legislatura seguinte, 
membros do Congresso Nacional não poderão ser presos, salvo flagrante de crime 
inafiançável. 

§ 2- No caso de flagrante de crime inafiançável, os autos serão remetidos, 
dentro de 48 (quarenta e oito) horas, à Câmara respectiva, para que resolva sobre s. 
prisão. 

§ 3- Nos crimes comuns imputáveis a Deputados e Senadores, a Câmara res
pectiva, por maioria absoluta, a qualquer momento, por iniciativa da Mesa, sustar o 
processo. 

§ 5- Nos crimes contra a segurança nacional, poderá o Procurador-Geral da 
República, recebida a denúncia e considerada a gravidade do delito, requerer a sus
pensão do exercício do mandato parlamentar, até a decisão final de sua repre
sentação pelo Supremo Tribunal Federal. 

Art. 36. Não perde o mandato o Deputado ou Senador investido na fiinção áz 
Ministro de Estado, Governador do Distrito Federal, Governador de território. Se
cretário de Estado e Prefeito de coitai ou quando licenciado por período igual ou 
superior a cento e vinte dias, por motivo de doença ou para tratar de interesses parti
culares. 

Art. 39. A Câmara dos Deputados compõe-se de até quatrocentos e setenta e 
nove representantes do povo, eleitos, dentre cidadãos maiores de vinte e um anos e 
no exercício dos direitos políticos, por voto direto e secreto em cada Estado ou Ter
ritório. 

§ 2- Obedecido o limite máximo previsto neste artigo, o número de Deputii-
dos, por Estado, será estabelelecido pela Justiça Eleitoral, para cada Legislatura, 
proporcionalmente à população, com o reajuste necessário para que nenhum Estádio 
tenha mais de sessenta ou menos de oito Deputados. 

§ 32 Excetuado o de Fernando de Noronha, cada território será representado 
na Câmara por quatro Deputados. 

Art 48. Em qualquer dos casos do artigo anterior, a proposta será discutida e 
votada em sessão conjunta do Congresso Nacional, em dois turnos, considerando-se 
aprovada quando obtiver, em ambas as votações, dois terços dos votos dos membros 
de cada uma das Casas. 

Art. 51 
§ 32 Na falta de deliberação dentro dos prazos estabelecidas neste artigo e 110 

parágrafo anterior, cada projeto será incluído automaticamente na Ordem do Dia, 
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em regime de urgência, nas dez sessões subsequentes em dias sucessivos, se, ao fi
nal dessas, não for apreciado, considerar-se-á definitivamente aprovado. 

§ 4- A apreciação das emendas do Senado Federal pela Câmara dos Deputa
dos far-se-ái nos casos previstos neste artigo e no § 1-, no prazo de dez dias, findo 
este, se não tiver havido deliberação, aplicar-se-á o disposto no parágrafo anterior. 

Art55 
§ 1- Publicado o texto, que terá vigência imediata, o decreto-lei será submeti

do pelo Presidente da República ao Congresso Nacional, que o aprovará ou rejeita
rá, dentro de sessenta dias a contar do seu recebimento, não podendo emendá-lo; se, 
nesse prazo, não houver deliberação, aplicar-se-á o disposto no § 3^ art. 51. 

Art.74 
§ 2- Cada Assembleia terá seis Delegados indicados pela bancada do respecti

vo Partido majoritário, dentre os seus membros. 

Art. 75. O Colégio Eleitoral reunir-se-á na sede do Congresso Nacional a 15, 
de janeiro do ano em que findar o mandato presidencial. 

ArLl48 
Parágrafo único. Igualmente na forma que a lei estabelecer, os Deputados fe

derais e estaduais serão eleitos pelo sistema distrital misto, majoritário e proporcio
nal. 

Art. 151 
§12 
c) a inelegibilidade do titular efetivo ou interino de cargo ou função cujo exer

cício possa influir para perturbar a normalidade ou tornar duvidosa a legitimidade 
das eleições, salvo se se afastar definitivamente de um ou de outra no prazo estabe
lecido em lei, o qual não será maior de seis meses nem menor de dois meses ante
riores ao pleito, exceto os seguintes, para os quais fica assim estipulado: 

1) Ministro de Estado, Governador e Prefeito - cinco meses; 
2) Secretário de Estado, quando titular de mandato parlamentar e candidato à 

reeleição - quatro meses; 
3) Secretário de Estado, Presidente, Diretor, Superintendente de órgão da Ad-

núnistração Pública Direta ou Indireta, incluídas as fundações e sociedades de eco
nomia mista - seis meses; quando candidatos a cargos municipais - quatro meses; 

d) a inelegibilidade, no território de jurisdição do titular, do cônjuge dos pa
rentes consangiiineos ou afins, até o segundo grau ou por adoção, do Presidente da 
República, de Governador de Estado ou Território, de Prefeito ou quem os haja 
substituído dentro dos seis meses anteriores ao pleito, salvo se já titular de mandato 
eletivo e candidato à reeleição. 

Art. 206. Ficam oficializados as serventias do foro judicial mediante renume-
ração de seus servidores exclusivamente pelos cofres públicos, ressalvada a situação 
dos atuais titulares, vitaUcios ou nomeados em caráter efetivo ou que tenham sido 
revertidos a titulares. 

Art. 207. As serventias extrajudiciais, respeitada a ressalva prevista no artigo 
anterior, serão providas na forma da legislação dos Estados, do Distrito Federal e 

368 



dos Territórios, observado o critério da nomeação segundo a ordem de classificação 
obtida em concurso público de prova e títulos. 

Art 208. Fica assegurada aos substitutos das serventias extrajudiciais e do 
foro judicial, na vacância, a efetivação, no cargo de titular, desde que, investidos na 
forma da lei, contem ou venham a contar cinco anos de exercício, nessa condição e 
na mesma serventia, até 31 de dezembro de 1983. 

Art. 215. Os mandatos dos Prefeitos, Vice-Prefeitos e Vereadores eleitos en-i 
15 de novembro de 1982 terminarão em 31 de dezembro de 1988. 

Art 216. Nas eleições de 15 de novembro de 1982, os Deputados serão eleitos 
exclusivamente pelo sistema proporcional e seu número, por Estado, será estabeleci 
do pela Justiça Eleitoral proporcionalmente à população, com o reajuste necessário 
para que nenhum Estado tenha mais de sessenta ou menos de oito Deputados, nem 
sofra redução no respectivo número fixado para a Legislatura iniciada em 1979. 

Art. 217. O disposto no item n § 2- do art. 152 não se aplica às eleições de V.i 
de novembro de 1982. 

Brasília, 29 de junho de 1982. 
A MESA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS; NELSON MARCHEZAN, Presidente -

Haroldo Sanford, 1- Vice-Presidente - Furtado Leite, \- Secretário - Carlos Wilson, 2- Secretá
rio - José Camargo, 3̂  Secretário'. 

A MESA DO SENADO FEDERAL; JARBAS PASSARINHO, Presidente Passos Porto, 
1- Vice-Presidente Gilvan Rocha, 2- Vice-Presidente - Cunha Lima, 1- Secretário - Jorge Kalu-
me, 2- Secretário - Itamar Franco, 3- Secretário - Jutahy Magalhães, Ar Secretário. 
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RESOLUÇÃO N211.355, DE 1" DE JULHO DE 1982 

PROCESSO N2 6.457 CLASSE 10° DISTRITO FEDERAL (BRASÍLIA) 

Instruções fixando o número de Deputados à Câmara dos Deputados e às 
Assembleias Legislativas. 

O Tribunal Superior Eleitoral, tendo em vista a Emenda Constitucional n̂  22, de 29 de ju
nho de 1982, superveniente à Resolução n̂  11.279, e em cumprimento ao disposto nos artigos 
39 e 13, § 6̂ , da Constituição Federal, resolve expedir as seguintes Instruções: 

ArL 1- O número de Deputados Federais e Estaduais, por Estado, é o seguinte: 

Estados População Câmara dos 
Deputados 

Assembleias 

SP 25.040.698 60 84 

MG 13.390.805 54 78 

RJ 11.297.327 46 70 

BA 9.474.263 39 63 

RS 7.777.212 32 56 

PR 7.630.466 34 58 

PE 6.147.102 26 50 

CE 5.294.876 22 46 

MA 4.002.599 17 41 

GO 3.865.482 16 40 

SC 3.628.751 16 40 

PA 3.411.868 15 39 

PB 2.772.600 12 36 

PI 2.140.066 9 27 

ES 2.023.821 9 27 

AL 1.987.581 8 24 

RN 1.899.720 8 24 

AM 1.432.066 8 24 

MS 1.370.333 8 24 

370 



Estados População Câmara dos 
Deputados 

Assembleias 

SE 1.141.834 8 24 

MT 1.141.661 8 24 

RO 492.810 8 24 

AC 301.605 8 24 

117.665.546 471 947 

RR 4 

AP 4 

479 

Art. Qr Para o preenchimento das vagas, resultantes desta Resolução e existentes nas res
pectivas ch^as, aplicar-se-á o disposto no § 5̂  do artigo 101 do Código Eleitoral. 

Art. 3- Estas Instruções entrarão em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposi
ções em contrário. 

Sala das Sessões do Tribunal Superior Eleitoral. 
Brasília, 1̂  de julho de 1982 MOREIRA ALVES, Presidente. Decio Miranda, Relator. 

Soares Munoz - Carlos Madeira - Cueiros Leite - Pedro Cordilho - J. M. de Souza Andrade -
Inocêncio Mártires Coelho, Procurador-Geral Eleitoral. 
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LEI N2 7.015, DE 16 DE JULHO DE 1982 

Altera as Leis n^ 4.737, de 15 de Julho de 1965, e 6.978, de 19 de Janeiro 
de 1982, e dá outras providências. 

O Presidente da República, 
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei: 
Art. 12 O art 100 da Lei n2 4.737, de 15 de julho de 1965, que institui o Código Eleitoral, 

passa a vigorar com a seguinte redação: 

Art. 100. Nas eleições realizadas pelo sistema proporcional o Tribunal Supe
rior Eleitoral, até 6 (seis) meses antes do pleito, reservará para cada Partido, por sor
teio, em sessão realizada com a presença dos Delegados de Partido, uma série de 
números a partir de 100 (cem). 

§ 1- A sessão a que se refere o caput deste artigo será anunciada aos Partidos 
com antecedência mínima de 5 (cinco) dias. 

§ 2- As convenções partidárias para a escolha dos candidatos sortearão, por 
sua vez, em cada Estado e município, os números que devam corresponder a cada 
candidato. 

§ 32 Nas eleições para Deputados Federal, se o número de Partidos não for su
perior a 9 (nove), a cada um corresponderá obrigatoriamente uma centena, devendo 
a numeração dos candidatos ser sorteada a partir da unidade, para que ao primeiro 
candidato do primeiro Partido corresponda o número 101 (cento e um), ao do segun
do Partido 201 (duzentos e um), e assim sucessivamente. 

§ 4- Concorrendo 10 (dez) ou mais Partidos, a cada um corresponderá uma 
centena a partir de 1.101 (um mil cento e um), de maneira que a todos os candidatos 
sejam atribuídos sempre 4 (quatro) algarismos, suprimindo-se a numeração corres
pondente à série 2.001 (dois mil e um) a 2.100 (doi mil e cem), para reiniciá-la em 
2.101 (dois mil cento e um), a partir do décimo Partido. 

§ 52 Na mesma sessão, o Tribunal Superior Eleitoral sorteará as séries corres
pondentes aos Deputados Estaduais e Vereadores, observando, no que couber, as 
normas constantes dos parágrafos anteriores, e de maneira que a todos os candidatos 
sejam atribuídos sempre número de 4 (quatro) algarismos". 

Art. 2- O sorteio a que se refere o caput do artigo 100 da Lei n̂  4.737, de 15 de julho de 
1965, com a redação que ora se lhe dá, será realizado pelo Tribunal Superior Eleitoral, no prazo 
de 15 (quinze) dias a contar da publicação desta Lei. 

Art. 3- Nos Estados e municípios onde já houver sido realizada a Convensão Partidária 
para escolha de candidato às eleições de 15 de novembro de 1982, os Diretónos Regionais sor-
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tearão os números que devam corresponder a cada candidato, na presença do observador da Jus
tiça Eleitoral e dos respectivos candidatos e Delegados de Partido. 

Art. 4- Os atuais Deputados Federais e Estaduais e Vereadores, bem como seus respecti
vos suplentes, têm assegurado o direito de concorrer, com o mesmo número das eleições ante
riores, às próximas eleições de 15 de novembro de 1982, salvo opção em contrário. 

Art 52 Os §§ 22 e 32 do artigo 2= da Lei n̂  6.978, de 19 de janeiro de 1982, que estabelece 
norma para a realização de eleições em 1982, e dá outras providências, passam a vigorar com a 
seguinte redação: 

"Art. 22 
§12 

§ 22 Nenhum convencional poderá subscrever mais de uma chapa e, na hipó
tese de duplicidade de assinatura, será obrigado a fazer opção por uma das chapas 
perante a Mesa da Convenção, sob pena de cancelamento do seu apoiamento. 

§ 32 As chapas serão apresentadas ̂  Comissão Executiva dos Partidos dentro 
de 5 (cinco) dias a contar da data da publicação do edital de convocação da Conven
ção, e serão votadas em escrutínios distintos às de candidatos às eleições majoritá
rias e proporcionais, em cédulas de cor branca (Vetado), nas dimensões de 15 cm 
(quinze centímetros) de largura por 10 cm (dez centímetros) de altura e característi
cas gráficas uniformes." 

Art. 62 O artigo 82 da Lei n2 6.978, de 19 de janeiro de 1982, passa a vigorar com a se
guinte redação: 

Art. 8° Nas eleições prevista nesta Lei, o eleitor votará apenas em candidatos 
pertencentes ao mesmo Partido, sob pena de nulidade de voto para todos os cargos. 

§ 12 Quando o Partido não tiver Diretório organizado no município, nem filia
dos em número suficiente à realização da Convenção, na forma do § 72 do artigo 22, 
a não indicação destes para os cargos municipais não acarretará a nulidade dos votos 
dados, no município, em favor de candidatos às eleições de âmbito estadual e fede
ral. 

§ 22 Quando o Partido tiver Diretório organizado no município, ou filiados em 
número suficiente à realização da Convenção para a escolha de candidatos, na forma 
do § 72 do artigo 22, e não a fizer até 100 (cem) dias antes da data da eleição, proce-
der-se-á da seguinte forma: 

I - a Comissão Executiva Regional indicará os candidatos a Prefeito, Vice-
Prefeito e Vereador no prazo de 15 (quinze) dias, observadas as normas do § I2 do 
artigo 52 do Decreto-Lei n2 1.541, de 14 de abril de 1977, alterada pela Lei n2 6.978, 
de 19 de janeiro de 1982; ou 

n - o Partido poderá deixar de indicar candidatos às eleições municipais em 
até 5% (cinco por cento) dos municípios abaixo de SO.CKX) (cinquenta mil) eleitores 
em que tiver diretório ou filiados em número suficiente à realização da Convenção, 
na forma do § 72 do artigo 22, respeitado o número mínimo de 6 (seis) municípios. 

§ 32 Ocorrendo a hipótese do inciso I do parágrafo anterior, o pedido de regis
tro poderá ser recebido pelo Juiz Eleitoral até 80 (oitenta) dias antes da data da elei
ção, devendo ser julgado, mesmo que tiver sido impugnado, até 20 (vinte) dias após 
o seu recebimento. 

§ 42 Quando o Diretório Municipal não houver requerido o registro de candi-
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datos escolhidos em convenção, até o nonagésimo dia anterior à data das eleições, a 
Comissão Executiva Regional poderá nomear um Delegado Especial para repre
sentá-la no município, com poderes para registrar os candidatos já escolhidos, ob
servados os prazos previstos no parágrafo anterior. 

§ 5- Ocorrendo a hipótese do parágrafo anterior, considerar-se-á automat
icamente dissolvido o Diretório Municipal, cabendo ao Delegado Especial da Co
missão Executiva Regional praticar os atos que a ele competiriam, especialmente a 
nomeação de Delegados e Fiscais para atuarem junto às mesas receptoras e juntas 
apuradoras. 

§ 6̂  A Justiça Eleitoral disporá quanto ao processo de votação. 

Art. 7- Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação. 
Art. 8- Revogam-se as disposições em contrário. 
Brasília, 16 de julho de 1982; lól^ da Independência e 94= República. - JOÃO FIGUEI

REDO - Ibrahim Abi-Ackel. 
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LEI N2 7.021, DE 6 DE SETEMBRO DE 1982 

Estabelece o modelo da cédula ofícial única a ser usada nas eleições de 15 
de novembro de 1982 e dá outras providências. 

0 Presidente da República, 
Faço saber que o Congresso. Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei: 
ArL 1- Nas eleições a serem realizadas em 15 de novembro de 1982, será usada cédula 

oficial única, de acordo com o modelo em anexo a esta Lei. 
§ 1- O voto dado aos candidatos a Governador e a Prefeito será também computado para 

os candidatos a Vice-Govemador e a Vice- Prefeito, com aqueles registrados. 
§ 2- A cédula de que trata este artigo será composta de seis retângulos de 12,5 cm x 3 cm, 

cada um com a indicação do cargo a ser votado e a ela serão acrescidos ou subtraídos tantos re
tângulos quantos forem necessários à sua compatibilização com o número de cargos eletivos a 
serem preenchidos. 

ArL 2- As cédulas de que trata o artigo anterior serão confeccionadas e distribuídas na for
ma do disposto no artigo 104 da Lei n- 4.737, de 15 de julho de 1965, não se aplicando, porém, 
as disposições constantes dos §§1-, 2°, 3-, 4̂  e 5̂  do mencionado artigo. 

ArL 3- Nas eleições de que trata o artigo 1- desta Lei, o Tribunal Superior Eleitoral reser
vará, para cada Partido, por sorteio, uma série de números destinada a identificar seus candida
tos, na forma seguinte: 

1 - o algarismo identifícador da série sorteada corresponderá ao número atribuído ao can
didato a Governador, de forma que o número 1 (um) corresponda ao candidato do primeiro Par
tido, o número 2 (dois) ao do segundo Partido, e assim sucessivamente para os dos demais Parti
dos; 

II - as dezenas iniciadas pela unidade identificadora da série sorteada corresponderão, na 
ordem crescente: 

a) de 10 (dez) a 12 (doze), aos candidatos a Senador, segundo o número da sublegenda 
pela qual foi registrado, no primeiro Partido; de 20 (vinte) a 22 (vinte dois), na mesma ordem, 
aos do segundo Partido; e assim sucessivamente para os demais Partidos; 

b)àe\5 (quinze) a 17 (dezessete), aos candidatos a Prefeitos, segundo o número da suble
genda pela qual foi registrado, no primeiro Partido; de 25 (vinte e cinco) a 27 (vinte e sete), na 
mesma ordem, aos do segundo Partido; e assim sucessivamente para os demais Partidos; 

in - as centenas iniciadas pela unidade identificadora da série sorteada corresponderão, na 
ordem crescente, aos candidatos a Deputado Federal, de forma que as centenas a partir de 101 
(cento e um) correspondam aos candidatos do primeiro Partido, a partir de 201 (duzentos e um) 
aos do segundo Partido, e assim sucessivamente para os dos demais Partidos; 

375 



rv - os milhares iniciados pela unidade identificadora da série sorteada corresponderão, 
na ordem crescente: 

a) áe 1.101 (mil cento e um) de 1.299 (mil duzentos e noventa e nove) aos candidatos a 
Deputado Estadual do Primeiro Partido; de 2.101 (dois mil cento e um) a 2.299 (dois mil duzen
tos e noventa e nove), aos do segundo Partido; e assim sucessivamente para os dos demais Parti
dos; 

b) de 1.601 (mil seiscentos e um) a 1.699 (mil seiscentos e noventa e nove), aos candida
tos a Vereador do primeiro Partido; de 2.601 (dois mil seiscentos e um) a 2.699 (dois mil seis
centos e noventa e nove), aos do segundo Partido; e assim sucessivamente para os dos demais 
Partidos. 

Parágrafo único. Nas eleições proporcionais, a numeração dos candidatos será sorteada 
dentro de cada Partido, observado ò disposto na Lei n̂  7.015, de 16 e julho de 1982. 

ArL 4- A Justiça Eleitoral organizará, na forma que vier a ser determinada pelo Tribunal 
Superior Eleitoral, lista única dos candidatos registrados de cada Partido, a serem votados no 
Município, a qual deverá ser afixada obrigatoriamente dentro da cabina indevassável, lugar visí
vel ao eleitor. 

ArL 52 Constitui crime eleitoral destruir, suprimir ou, de qualquer modo, danificar relação 
de candidatos afixada na cabina indevassável. 

Pena - detenção, até seis meses, e pagamento de sessenta a cem dias-multas. 
ArL 6r Nas eleições de 15 de novembro de 1982, não se aplica o disposto no inciso DC do 

art. 146 da Lei n2 4.737, de 15 de julho de 1965, devendo ser observadas as seguintes normas, 
dentro da cabina indevassável: 

a) o eleitor escreverá em cada retângulo da cédula oficial o nome ou o número do candi
dato de sua preferência, devendo todos os candidatos indicados pertencerem ao mesmo Partido 
(arL 82 da Lei n2 6.978/82); 

b) dobrará a cédula antes de deixar a cabina. 
ArL 7- O sorteio já realizado pelo Tribunal Eleitoral, na forma do disposto no art. ^ da 

Lei n- 7.015, de 16 de julho de 1982, tem eficácia para o disposto nesta Lei, em tudo que não a 
contrariar. 

Parágrafo único. O número de candidato a Vereador já sorteado conforme o disposto na 
Lei n- 7.015, de 16 de julho de 1982, não será objeto de novo sorteio, sendo automaticamente 
substituído por novo número, obedecido o critério de se manter os algarismos da unidade e da 
dezena anteriormente sorteados com a adoção dos algarismos da centena e do milhar estabeleci
dos pela alínea b do item FV do art. 3- desta Lei. 

Art. 8- Na £q)uração do voto levar-se-á sempre em conta a intenção do eleitor. 
ArL 9- Nas eleições para as vagas de Senador do Estado de Rondônia os números mencio

nados no art. 32 desta Lei serão substituídos por outros a serem estabelecidos pela Justiça Eleito
ral. 

ArL 10 Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação. 
ArL 11 Revogam-se as disposições em contrário. 
Brasília, 6 de setembro de 1982; 161- da Independência e 94- da República. - JOÃO FI

GUEIREDO - Ibrahim Abi-Ackel. 
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LEI N. 7.090, DE 14 DE ABRIL DE 1983 

Altera dispositivos da Lei n̂  5.682 ̂ ^\ de 21 de julho de 1971 - Lei Orgâ
nica dos Partidos Políticos, e dá outras providências. 

0 Presidente da República. 
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei: 
Art 1- A Lei n- 5.682, de 21 julho de 1971 - Lei Orgânica dos Partidos Políticos, passa a 

vigorar com as seguintes alterações: 
1 - o artigo 28 passa a viger com a seguinte rcdação: 

"Art 28. Compete aos Diretórios Nacionais dos Partidos Políticos a fixação 
das datas das convenções municipais, regionais e nacionais, destinadas à eleição dos 
seus Diretórios, e às convenções nacionais compete estabelecer a duração dos man
datos partidários." 

n - o § 1- do artigo 55 passa a vigorar com a seguinte redação: 

"Art 55 
§ 1- Os Diretórios Regionais e Nacionais fixarão, até 45 (quarenta e cinco) 

dias antes das respectivas convenções, o número de seus futuros membros, que não 
deverá ultrapassar, respectivamente, os limites máximos de 71 (setenta e um) e 121 
(cento e vinte e um), incluídos os Líderes nas Assembleias Legislativas, na Câmara 
dos Deputados e no Senado Federal." 

Art 2- É facultado aos Diretórios Nacionais decidir sobre a realização de convenções para 
a renovação dos mandatos dos atuais membros dos Diretórios Municipais, ainda que em datas 
não coincidentes e até o limite máximo de 2 (dois) anos. 

Parágrafo único. Os partidos políticos que, nas eleições de 15 de novembro de 1982, não 
tiverem preenchido os requisitos previstos no inciso U, do § 2-, do artigo 152, da Constituição 
Federal, poderão aplicar a ncsma constante deste artigo em relação à renovação dos mandatos 
dos atuais membros dos Diretórios Regionais e Nacionais: 

Art 3^ As convenções partidárias a se realizarem em 1983 somente poderão ser convoca
das 60 (sessenta) dias após a publicação desta Lei. 

Art 42 Até o exercício financeiro de 1986, considera-se em funcionamento, para os efeitos 
do artigo 97 da Lei n̂  5.680, de 21 de julho de 1971 - Lei Orgânica dos Partidos Políticos, o 
partido político representado na Câmara dos Deputados. 
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Parágrafo único. Vetado. 
ArL 5- Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
ArL 6^ Revogam-se as disposições em contrário. 

JOÃO FIGUEREDO 
Ibrahim Abi-Ackel. 

DOdelS-4-83.pág.6.081 
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LEI N2 7.136, DE 27 DE OUTUBRO DE 1983 

Dispõe sobre a eleição para Prefeito e Vice-Prefeíto em Municípios que 
forem descaracterizados como de interesse da segurança nadonal. 

O Presidente da República, 
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei: 
Art 1.-As eleições para Prefeito e Vice-Prefeito, dos Municípios que forem descaracteri

zados como de interesse da segurança nacional, serão realizadas a partir de 6 (seis) meses após a 
data da vigência da lei ou decreto-lei que operar a descaracterização. 

Art. 2- Compete à Justiça Eleitoral fixar a data das eleições de que trata esta lei, 
Art. 3̂  O término dos mandatos dos Prefeitos e Vice-Prefeitos eleitos de acordo com esta 

lei coincidirá com o dos Prefeitos e Vice-Prefeitos dos demais Municípios. 
Art 42 Decorrido o prazo a que se refere o artigo 1- desta lei, se faltarem menos de 9 

(nove) meses para o término do mandato, não haverá eleição. 
ArL Ŝ  Nas eleições de que trata esta lei, não se aplica o disposto no § 3- do artigo 67 da 

Lei n̂  5.682, de 21 de julho de 1971 - Lei Orgânica dos Partidos Políticos (Vetado). 
Art 6̂  Aplica-se a presente lei às eleições a serem realizadas em Municípios cuja desca

racterização como de interesse da segurança nacional tenha ocorrido antes de sua vigência 
Parágrafo único. Na hipótese do caput, deste artigo, o prazo a que se refere o artigo 1- será 

contado a partir da vigência desta lei. 
Art 7- Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. 
Brasília, 27 de outubro de 1983; 162= da Independência e 95= da República - JOÃO FI

GUEIREDO - Ibrahim Abi-Ackel. 
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LEI N2 7.179, DE 19 DE DEZEMBRO DE 1983 

Acrescenta parágrafo ao art. 175 da Lei n-4.737, de 15 de julho de 1965-
Código Eleitoral, alterada pela Lei n̂  4.961, de 4 de maio de 1966. 

O Presidente da República, 
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei: 
Art. 12 O artigo 175 da Lei n̂  4.737, de 15 de julho de 1965 - Código Eleitoral, alterada 

pela Lei n̂  4.961, de 4 de maio de 1966, passa a vigorar acrescido do seguinte parágrafo nume
rado com o § 4 :̂ 

"ArL 175. 

§ 42 O disposto no parágrafo anterior não se aplica quando a decisão de inelegibilidade ou 
de cancelamento de registro for proferida £çós a realização da eleição que concorreu o candidato 
alcançado pela sentença, caso em que os votos serão contados para o partido pelo qual tiver sido 
feito o seu registro." 

Art. 2- Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3- Revogam-se as disposições em contrário. 
Brasília, 19 de dezembro de 1983; 162= da Independência e 95= da República. - JOÃO FI

GUEIREDO- Ibrahim Abi-Ackel. 
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LEI Níi 7.191, DE 4 DE JUNHO DE 1984 

Altera os artigos 16 e 25 da Lei n- 4.737, de 15 de julho de 1965 - Código 
Eleitoral. 

O Presidente da República, 
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei: 
Art l- O artigo 16 da Lei n^ 4.737, de 15 de julho de 1965 - Código Eleitoral, passa a vi

gorar com a seguinte redação: 
"Art. 16. Compõe-se o Tribunal Superior Eleitoral: 
I - mediante eleição, pelo voto secreto: 
a) de três juízes, dentre os Ministros do Supremo Tribunal Federal; e 
b) de dois juízes, dentre os membros do Tribunal Federal de Recursos; 
n - por nomeação do Presidente da Rq)ública de dois entre seis advogados de 

notável saber jundico e idoneidade moral, indicados pelo Supremo Tribunal Federal. 
§ 12 Não podem fazer parte do Tribunal Superior Eleitoral cidadãos que tenham 

entre si parentesco, ainda que por afinidade, até o quarto grau, seja o vínculo legítimo 
ou ilegítimo, excluindo-se neste caso o que tiver sido escolhido por último. 

§ 22 A nomeação que trata o inciso n deste artigo não poderá recair em cida
dão que ocupe cargo púbUco de que seja demissível ad nutum; que seja diretor, pro
prietário ou sócio de empresa beneficiada com subvenção, privilégio, isenção ou fa
vor em virtude de contrato com a administração pública; ou que exerça mandato de 
caráter poUtico, federal, estadual ou municipal." 

Art. 22 O artigo 25 da Lei n2 4.737, de 15 de julho de 1965 - Código Eleitoral, passa a vi
gorar com a seguinte redação: 

"Art. 25. Os Tribunais Regionais Eleitorais compor-se-ão: 
I - mediante eleição, pelo voto secreto: 
a) de dois juízes, dentre os desembargadores do Tribunal de Justiça; e 
b) de dois juízes de direito, escolhidos pelo Tribunal de Justiça; 
II - do juiz federal e, havendo mais de um, do que for escolhido pelo Tribunal 

Federal de Recursos; e 
n i - por nomeação do Presidente da República de dois dentre seis cidadãos de 

notável saber jundico e idoneidade moral, indicados pelo Tribunal de Justiça." 
Art. 32 Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. 
Art. 42 Revogam-se as disposições em contrário. 
Brasília, 4 de junho de 1984; 1632 j a Independência e 962 da República. - JOÃO FI

GUEIREDO - Ibrahim Abi-Ackel. 
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LEI COMPLEMENTAR N̂  47, DE 22 DE OUTUBRO DE 1984 

Adapta a Lei Complementar n̂  15, de 13 de agosto de 1973, que regula a 
composição e o funcionamento do Colégio que degerá o Presidente da Repúbli
ca, e dá outras providências, às disposições da Emenda Constitucional n- 22, de 
junho de 1982. 

O Presidente da República, faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a 
seguinte lei complementar: 

ArL 1-. Os artigos 4- e 8- e o artigo 13 da Lei Complementar n̂  15, de 13 de agosto de 
1973, alterada pelo Decreto-Lei n- 1.539, de 14 de abril de 1977, passam a vigorar com a se
guinte redação: 

"ArL 4̂  Cada Assembleia terá 6 (seis) delegados, mais 2 (dois) suplentes, to
dos indicados pela bancada do respectivo Partido Majoritário, dentre os seus mem
bros. 

Parágrafo único. Se nenhum Partido for majoritário na Assembleia, às banca
das numericamente iguais caberá a indicação, em proporção dos delegados. 

ArL 5-. A indicação, a que se refere o § 2̂  do artigo 74 da Constituição, far-
se-á por eleição, a realizar-se no mês de outubro deste ano, na sede da Assembleia 
Legislativa, mediante convocação e sob a Presidência do Líder do Partido majoritá
rio, obedecidas as seguintes normas: 

I - cada deputado votará em oito nomes; 
n - considerar-se-ão eleitos delegados da Assembleia os 6 (seis) mais votados 

e, suplentes, os 2 (dois) que se seguirem na votação: 
in - havendo empate, resolver-se-á em favor do mais idoso; 
rv - terminada a apuração, o líder da bancada proclamará o resultado da vota

ção e o comunicará, imediatamente, ao Presidente da Assembleia; 
V - a votação será feita em reunião pública e com a presença de observador 

do Tribunal Regional Eleitoral. 
Parágrafo único. Na hipótese prevista no parágrafo único do artigo anterior, 

cada bancada indicará os respectivos delegados e suplentes na forma do caput deste 
artigo e de suas alíneas Hl, IV e V, obedecidas, ainda, as seguintes normas: 

I - cada deputado votará em quatro nomes; e 
n - considerar-se-ão eleitos delegados da Assembleia os três mais votados e, 

suplentes, os que se seguirem na votação, em cada Partido. 
Art. 6r Recebida a comunicação a que se refere o inciso IV do artigo anterior, 

o Presidente da Assembleia fará publicar no Diário Oficial, dentro de 48 (quarenta e 
oito), horas, os nomes dos delegados ao Colégio Eleitoral e os seus suplentes. 
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ArL 72 O Presidente da Assembleia Legislativa, dentro de três dias, contados 
da publicação referida no artigo anterior, comunicará à Mesa do Senado Federal os 
nomíS e a quãirTicação dos d&legados e de seus suplentes, encaminhando, ainda, có
pias autenticadas da ata da reunião da bancada do Partido majoritário que os elegeu 
e da comunicação do respectivo líder. 

Parágrafo único. Se, expirado o prazo, o Presidente dá Assembleia não fizer a 
comunicação a que se refere este artigo, essa providência caberá ao b'der da respecti
va bancada, dentro de igual prazo. 

ArL 8- Recebida a comunicação, a Mesa do Senado Federal publicará, até 5 
de dezembro, no Diário Oficial, a composição do Colégio Eleitoral. 

Art. 13. O Colégio Eleitoral reunir-se-á na sede do Congresso Nacional a 15 
de janeiro do ano em que findar o mandato presidencial." 

ArL 2-. Este lei complementar entrará em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3- Revogam-se as disposições em contrário. 
Brasília, 22 de outubro de 1984; 163^ da Independência e 96= da República - JOÃO FI

GUEIREDO - Ibrahim Abi-Ackel. 

383 



LEI N2 7 J06, DE 5 DE JULHO DE 1984 

Fixa a data da eleição dos Vereadores dos municípios criados pda Lei n̂  
7.009, de 1̂  de julho de 1982, e dá outras providências. 

O Presidente da República. 
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei: 
Art. 1- Nos municípios criados pela Lei n̂  7.009, de 1- de julho de 1982, far-se-á eleição 

para Vereador no prazo de 120 (cento e vinte) dias , a contar da data de publicação desta Lei. 
Parágrafo único. Nos munitípios criados por lei estadual até 31 de dezembro de 1983 rea-

lizar-se-ão, no prazo previsto no caput, deste artigo, eleição para preenchimento dos cargos de 
Prefeitos e Vice-Prefeitos e para Vereadores, devendo a posse ocorrer dentro de 30 (trinta) dias 
da realização do pleito, com os mandatos até 31 de dezembro de 1988, prevalecendo para estas 
eleições as inelegibilidades previstas para as eleições municipais (alínea "a", do § 1-, do artigo 
151, da Constituição Federal) do município do qual tenha havido desmembramento. 

Art. 2- Os mandatos dos Vereadores eleitos graças ao disposto no artigo anterior termina
rão com os dos Vereadores eleitos em 15 de novertibro de 1982. 

Art 3- A Justiça Eleitoral baixará resoluções e tomará todas as providências necessárias à 
realização da eleição prevista nesta Lei. 

ArL 42 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 5- Revogam-se as disposições em contrário. 

JOÃO FIGUEIREDO, Presidente da República. 
Ibrahim Abi-Ackel 

£)0 de 6-7-84, pág. 9.794. 
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LEI N2 7^22, DE 2 DE OUTUBRO DE 1984 

Acrescenta parágrafo ao art. 31 da Lei n̂  5.682, de 21 de julho de 1971 
Lei Orgânica dos Partidos Políticos, definindo o voto cumulativo. 

O Presidente da República, faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a 
seguinte Lei: 

ArL 12 O art. 31 da Lei n̂  5.682, de 21 de julho de 1971 Lei Orgânica dos Partidos Políti
cos passa a vigorar acrescido do seguinte parágrafo, numerado como § 2-, alterando-se para § 1-
seu atual parágrafo único: 

"Art. 31 
§12 
§ 2- Entende-se como voto cumulativo aquele dado por um mesmo conven

cional credenciado i>or mais de um título." 

Art. 1- Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3n Revogam-se as disposições em contrário. 
Brasília, 2 de outubro de 1984; 163^ da Independência e 96= da República. - JOAO FI

GUEIREDO - Ibrahim Abi-Ackel. 

DO de 3-10-84, pág. 14.394 
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ATO DA MESA DO SENADO FEDERAL 
Ns 2, DE 1984 

A Mesa do Senado Federal, no uso das atribuições que lhe confere a Lei Complementar n̂  
15, de 13 de agosto de 1973, alterada pelo Decreto-Lei n̂  1.539, de 14 de abril de 1977, com as 
adaptações introduzidas pela Lei Complementar n-^l, de 22 de outubro de 1984; 

Considerando que a esta Mesa incumbe receber e examinar a documentação pertinente à 
eleição dos delegados e seus suplentes das Assembleias Legislativas dos Estados; 

Considerando também que, a tanto, se faz imprescindível o atendimento aos requisitos e 
formalidades da legislação em vigor, inclusive o disposto no art. 148 da Constituição Federal, 
combinado com os artigos 5̂  e 6̂  do diploma legal supramencionado; 

Considerando, finalmente, que lhe cabe organizar e mandar publicar a con ĵosição do Co
légio Eleitoral; 

Resolve baixar as seguintes instruções para o acolhimento das indicações de delegados e 
suplentes: 

I - a comunicação, a que se refere o art. 7- e seu parágrafo único da Lei Conq)lementar n̂  
15, de 1973, com a redação dada pela Lei Complementar n̂  47, de 1984, será instruída com os 
documentos, por cópia autêntica, adiante especificados: 

a) ata da reunião da bancada do Partido majoritário ou igualitário que elegeu os respecti
vos delegados e suplentes, cuja observância do disposto nos artigos 5̂  e 6̂  da referida Lei Com
plementar e, inclusive, do escrutínio secreto previsto no art. 148 da Constituição Federal, esteja 
certificada pelo observador designado pelo Tribunal Regional Eleitoral; 

b) comunicação oficial do Líder da bancada ao Presidente da Assembleia Legislativa so
bre o resultado da votação; 

c) publicação do "Diário Oficial" do Estado, com os nomes dos delegados ao Colégio 
Eleitoral e de seus suplentes; 

d) cédula de identidade parlamentar dos eleitos. 
n - recebida a comunicação até 19 de novembro de 1984, o Presidente mandará autuá-la, 

designando um dos Membros da Mesa para Relator; 
in - cabe ao Presidente ordenar, por iniciativa do Relator, as diligências que se façam ne

cessárias, para suprir falhas na documentação ou o atendimento de outras exigências, das quais 
será imediatamente notificado o Presidente da Assembleia Legislativa ou o Líder da bancada, 
quando for o caso, para cumprimento no prazo hábil que lhe for assinado; 

rV - ultimada a instrução, a Mesa reunir-se-á para deliberar sobre o acolhimento das indi
cações, fazendo organizar a composição do Colégio Eleitc^al, a qual será publicada até cinco de 
dezembro no Diário Oficial da União e no Diário do Congresso Nacional; 
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V - o Presidente comunicará a decisão da Mesa às Assembleias Legislativas para que se
jam expedidas as credenciais aos respectivos delegados e seus suplentes; 

VI - a composição do Colégio Eleitoral poderá ser alteradas em virtude de convocação de 
suplente de delegado das Assembleias Legislativas (art 21 da Lei Complementar n- 15, de 
1973) ou da reassunção de titular ou assunção de suplente de parlamentar, em qualquer das Ca
sas do Congresso Nacional, procedidas até o dia 14 de janeiro de 1985. 

Sala de Reuniões da Mesa do Senado Federal, 22 de outubro de 1984. - MOACYR DALLA 
- Lomanto Júnior - Lenoir Vargas - Raimundo Parente -Almir Pinto. 
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RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL 
N2132, DE 7 DE DEZEMBRO DE 1984 

Faço saber que o Senado Federal aprovou nos termos do art. 42, inciso VII, da Constitui
ção, e eu Moacyr Dalla, Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N2 132, DE 1984 

Suspende a execução da loaição "ou mandado de segurança", constante 
da letra e do indso I do artigo 22, do Código Eleitoral, instituído pda Lei n̂  
4.737, de 15 de julho de 1965. 

Artigo único. Suspende, por inconstitucionalidade, nos termos da decisão definitiva profe
rida pelo Supremo Tribunal Federal, em sessão Plenária realizada em 31 de agosto de 1983, a 
execução da locução "ou mandado de segurança", constante da letra "e" do inciso I do artigo 22, 
do Código Eleitoral, instituído pela Lei n̂  4.737, de 15 de julho de 1965. 

Senado Federal, 7 de dezembro de 1984. - Senador Moacyr Dalla, Presidente. 
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DECRETO-LEIN^ 2.183, DE 19 DE DEZEMBRO DE 1984 

Descaracteriza como de interesse da Segurança Nacional os Municípios 
que especifica. 

0 Presidente da República, usando das atribuições que lhe confere ao artigo 55, item I, da 
Constituição, 

Decreta: 
ArL 1- Deixam de ser declarados de interesse da Segurança Nacional, assim caracteriza

dos pela lei e decretos-leis abaixo indicados, os seguintes municípios: 
1 - Lei ns 5.449, de 4 de junho de 1968: 
- Cruzeiro do Sul, Feijó, Sena Madureira e Xapuri, no Estado do Acre; 
- Barcelos, Ipixuna, Japurá, Santa Isabel do Rio Negro (antigo Ilha Grande), Santo Antó

nio do Içá, São Gabriel da Cachoeira (antigo Uaupés) e São Paulo de Olivença, no Estado do 
Amazonas; 

- Paulo Afonso e São Francisco do Conde no Estado da Bahia; 
- Cáceres e Vila Bela da Santíssima Trindade (antigo Mato Grosso), no Estado de Mato 

Grosso; 
- Amambai, António João, Caracol e Iguatemi, no Estado de Mato Grosso do Sul; 
- Almeirim, Óbidos e Oriximiná, no Estado do Pará; 
- Capanema, Marechal Cândido Rondon, Medianeira, Pérola D'Oeste, Planalto, Santo 

António do Sudoeste e São Miguel do Iguaçu, no Estado do Paraná; 
- Alecrim, Bagé, Crissiumal Dom Pedrito, Herval, Horizontina, Rio Grande, Santa Vitória 

do Palmar, São Nicolau, Tenente Portela, Três Passos, Tucunduva e Tuparendi, no Estado do 
Rio Grande do Sul; 

- Descanso, Itapiranga, São José do Cedro e São Miguel do Oeste, no Estado de Santa Ca
tarina; e 

- São Sebastião, no Estado de São Paulo 
n - Decreto-Lei n̂  435, de 24 de janeiro de 1969: 
- Tramandaí e Osório, no Estado do Rio Grande do Sul; 
ffl - Decreto-Lei n̂  1.105, de 20 de maio de 1970: 
- Três Lagoas, no Estado de Mato Grosso do Sul e Castilho, no Estado de São Paulo; 
rv - Decreto-Lei n̂  1.225, de 22 de junho de 1972: 
- Lauro de Freitas e Simões Filho, no Estado da Bahia; 
V - Decreto-Lei n̂  1.481, de 9 de setembro de 1976: 
Maneio Lima, Manoel Urbano e Senador Guiomard, no Estado do Acre; 
VI - Decreto-Lei n̂  866, de 12 de setembro de 1969: 
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- Santarém, no Estado do Pará; 
Vn - Decreto-Lei n̂  1.131, de 30 de outubro de 1970: 
- Altamira, Itaituba e Marabá, no Estado do Pará; 
Vm - Decreto-Lei n̂  1.170, de 10 de maio de 1971: 
- Santa Helena, no Estado do Paraná; 
DC - Decreto-Lei n̂  1.183, de 22 de julho de 1971: 
- Roque Gonzales, no Estado do Rio Grande do Sul; 
X - Decreto-Lei n= 1.229, de 5 de julho de 1972: 
- Guaraciaba, no Estado de Santa Catarina; 
XI - Decreto-Lei N^ 1.230, de 5 de julho de 1972: 
- Tarauacá, no Estado do Acre; 
Xn - Decreto-Lei n̂  1.272, de 29 de maio de 1973: 
- São João dos Patos, no Estado do Maranhão e Guadalupe, no Estado do Piauí; 
Xm - Decreto-Lei n̂  1.316, de 12 de março de 1974: 
- Casa Nova, Pilão Arcado, Remanso e Sento Sé, no Estado da Bahia; e 
XIV - Decreto-Lei n̂  1.480, de 9 de setembro de 1976, retificado pelo Decreto-lei n̂  

1.495, de 9 de dezembro de 1976: 
- Mirassol do Oeste, no Estado de Mato Grosso 
e Arai Moreira (antigo Fronteira Rica), Eldorado e Mundo Novo, no Estado de Mato 

Grosso do Sul. 
ArL 22 O disposto no artigo anterior terá eficácia a partir da posse dos Prefeitos e Vice-

Prefeitos eleitos. 
Parágrafo único. Até a posse dos eleitos permanecerá o regime de Prefeito nomeado, na 

forma da legislação que disciplina a matéria. 
ArL 32 As eleições para Prefeitos e Vice-Prefeitos dos municípios descaracterizados como 

de interesse da Segurança Nacional por este decreto-lei obedecerão ao que dispõe a Lei n̂  7.136, 
de 27 de outubro de 1983. 

Art. A- Este decreto-lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 
em contrário. 

Brasília, 19 de dezembro de 1984; 163^ da Independência e 96^ da República. - yOÃO FI
GUEIREDO - Danilo Venturini. 
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LEI N2 7307, DE 9 DE ABRIL DE 1985 

Faculta às Comissões Executivas Nacionais dos Partidos Políticos decidir 
sobre a realização de convenções e dá outras providências. 

O Vice-Presidente da República, no exercício do cargo de Presidente da República, 
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei: 
Art. 1- É facultado às Comissões Executivas Nacionais de Partidos Políticos decidir sobre 

a realização de convenções para renovação de quaisquer dos seus Diretórios Municipais, Regio
nais e Nacionais, bem como prorrogar, até 1 (um) ano, os atuais mandatos de seus respectivos 
órgãos de direção, de ação e de cooperação. 

Art 2- Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
ArL 3- Revogam-se as disposições em contrário. 
Brasília, 9 de abril de 1985; 164̂  da Independência e 97^ da República. - JOSÉ SARNEY 

— Fernando Lyra. 

DO de 10-4-85, pág. 5.922 

391 



EMENDA CONSTITUCIONAL N̂  25, DE 15 DE MAIO DE 1985 

Altera dispositivos da Constituição Federal e estabelece outras normas 
constitucionais de caráter transitório. 

As Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, nos termos do arL 49 da Cons
tituição federal, promulgam a seguinte Emenda ao texto constitucional: 

ArL 1- Os dispositivos da Constituição federal abaixo enumerados passam a vigorar com 
as seguintes alterações: 

"ArL 15 
§ 1- As disposições deste artigo não se aplicam ao Território de Fernando de 

Noronha." 

"Art35 
§ 42 Nos casos previstos no item FV deste artigo e no § 5- do art. 32, a perda 

ou suspensão será automática e declarada pela respectiva Mesa." 
"ArL 36. Não perde o mandato o Deputado ou. Senador investido na função 

de Ministro de Estado, Governador do Distrito Federal, Governador de Território, 
Secretário de Estado e Secretário do Distrito Federal ou quando licenciado por pe-
n'odo igual ou superior a cento e vinte dias, por motivo de doença ou para tratar de 
interesses particulares. 

ti 

"ArL 39. A Câmara dos Deputados compõe-se de até quatrocentos e oitenta e 
sete representantes do povo, eleitos, dentre cidadãos maiores de dezoito anos e no 
exercício dos direitos políticos, por voto direto e secreto em cada Estado ou Territó
rio e no Distrito Federal. 

§ 2- Observado o limite máximo previsto neste artigo, o número de Deputa
dos, por Estado e pelo Distrito Federal, será estabelecido pela Justiça Eleitoral, para 
cada Legislatura, proporcionalmente à população, com o reajuste necessário para 
que nenhum Estado ou o Distrito Federal tenha mais de sessenta ou menos de oito 
Deputados. 

§ 4- No cálculo das proporções em relação à população, não se computará a 
dos Territórios." 

"ArL 41. O Senado Federal compõe-se de representantes dos Estados e do 
Distrito Federal, eleitos pelo voto direito e secreto, segundo o princípio majoritário, 
dentre cidadão maiores de trinta e cinco anos no exercício dos direitos políticos. 
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§ l- Cada Estado e o Distrito Federal elegerão três Senadores, com mandato 
de oito anos. 

§ 2- A representação de cada Estado e do Distrito Federal renovar-se-á de 
quatro em quatro anos, alternadamente, por um e dois terços. 

tt 

"Art. 74. O Presidente e o Vice-Presidente da República serão eleitos simulta
neamente, dentre brasileiros maiores de trinta e cinco anos e no exercício dos direi
tos poh'ticos, por sufrágio universal e voto direto e secreto, em todo o País, cento e 
vinte dias antes do término do mandato presidencial. 

(t 

"Art. 75. Será considerado eleito Presidente o candidato que registrado por Parti
do Pob̂ tico, obtivo" maioria absoluta de votos, não computados os em branco e nulos. 

§ 12 A eleição do Presidente implicará a do candidato a Vice-Presidente com 
ele registrado. 

§ 22 Se nenhum candidato obtiver maioria absoluta na primeira votação, far-
se-á nova eleição trinta dias após a proclamação do resultado, somente concorrendo 
os dois candidatos mais votados e podendo se dar a eleição por maioria simples. 

tt 

"Art. 147. São eleitores os brasileiros que, à data da eleição, contém dezoito 
anos ou mais, alistados na forma da lei. 

§ 3- Não podeião alistar-se eleitores: 
a) os que não saibam exprimir-se na h'ngua nacional; e 
b) os que estiverem privados, temporária ou definitivamente, dos direitos polí

ticos. 
§ 42 A lei disporá sobre a forma pela qual possam os analfabetos alistar-se 

eleitores e exercer o direito de voto." 
"Art. 150. São inelegíveis os inalistáveis e os analfabetos. 

II 

"Art. 151 
§1= 
e) a obrigatoriedade de domicílio eleitoral pelo prazo de um ano. 

II 

"Art. 152. É livre a criação de Partidos Pob'ticos. Sua organização e funciona
mento resguardarão a soberania nacional, o regime democrático, o pluralismo parti
dário e os direitos fundamentais da pessoa humana, observados os seguintes princí
pios: 

I - é assegurado ao cidadão o direito de associar-se livremente a Partido Político; 
n - é vedada a utilização pelos Partidos Políticos de organização paramilitar; 
Dl - é proibida a subordinação dos Partidos Poh'ticos a entidade ou Governo 

estrangeiros; 
IV - o Partido PoUtico adquirirá personalidade jurí̂ dica mediante registro dos 

seus Estatutos no Tribunal Superior Eleitoral; 
V - a atuação dos Partidos PoUticos deverá ser permanente e de âmbito nacio

nal, sem prejuízo das funções delibo-ativas dos órgãos estaduais e municipais. 
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§ 1- Não terá direito a representação no Senado Federal e na Câmara dos De
putados o Partido que não obtiver o apoio, expresso em votos, de 3% (três por cen
to) do eleitorado, apurados em eleição geral para a Câmara dos Deputados e distri
buídos em, pelo menos, 5 (cinco) Estados, com o mínimo de 2% (dois por cento) do 
eleitorado de cada um deles. 

§ ^ Os eleitos por Partidos que não obtiverem os percentuais exigidos pelo 
parágrafo anterior terão seus mandatos preservados, desde que optem, no prazo de 
60 (sessenta) dias, por qualquer dos Partidos remanescentes. 

§ 3̂  Resguardados os princípios previstos no caput e itens deste artigo, lei fe
deral estabelecerá normas sobre a criação, fiisão, incorporação, extinção e fiscaliza
ção financeira dos Partidos Políticos e poderá dispor sobre regras gerais para a sua 
organização e funcionamento." 

ArL 2- Os Municípios com autonomia restabelecida por esta Emenda e os que tenham 
sido descaracterizados como de interesse da segurança nacional a partir de 1- de dezembro de 
1984 realizarão eleições para Prefeito e Vice-Prefeito no dia 15 de novembro de 1985, tomando 
posse, os eleitos, em 1- de janeiro de 1986, para mandato coincidente com os dos demais Muni
cípios, vedada a sublegenda e permitida a coligação partidária. 

§ 1- Os novos Municípios, criados pelos Estados até 15 de maio de 1985, terão, na data 
prevista neste artigo e nas condições nele estabelecidas, eleições para Prefeito, Vice-Prefeito e 
Vereadores. 

§ 2- O prazo do domicílio eleitoral, para as eleições previstas neste artigo, é de 5 (cinco) 
meses. 

§ 3- A devolução da autonomia municipal dar-se-á com a posse dos eleitos, permanecen
do, até a sua efetivação, salvo lei específica em contrário, o regime de Prefeito nomeado na for
ma das disposições constitucionais e legislação anteriores. 

Art 3- A primeira representação do Distrito Federal à Câmara dos Deputados será de 8 
(oito) Deputado, eleitos em 15 de novembro de 1986. 

Parágrafo único. Na data estabelecida neste artigo, o Distrito Federal elegerá, ainda, 3 
(três) Senadores, sendo que os dois mais votados terão mandato de 8 (oito) anos e o terceiro, 
mandato de 4 (quatro) anos. 

ArL Ar Até a posse do Prefeito de Capital, eleito na forma do disposto no art. 2-, não per
derá o mandato o Deputado ou Senador investido nessa fiinção de acordo com as disposições 
constitucionais anteriores. 

ArL 52 O disposto nos §§ 1̂  e ^ do art. 152 da Constituição não se aplica às eleições de 
15 de novembro de 1986. 

ArL 6̂  Os Partidos Políticos que, até a data desta Emenda, tenham tido seus registros in
deferidos, cancelados ou cassados, poderão reorganizar-se, desde que atendidos os princípios es
tabelecidos no caput e itens do art. 152 da Constituição. 

Art. 1° A apresentação de candidatos às eleições municipais previstas no art. 2̂  é facultada 
aos Partidos PoUticos em formação que atendam aos prinapios estabelecidos no caput e itens do 
art. 152 da Constituição. 

ArL 8- São revogados o § 3- do art. 17, o item V do art. 35, o item K do art. 137 e o pará
grafo único do arL 148 da Constituição. 

Brasília, em 15 de maio de 1985. 
A MESA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS: ULYSSKS GUIMARÃES. Presidente -

Humberto Souto, 1- Vice-Presidente - Carlos Wilson, 2- Vice-Presidente - Haroldo Sanford, \-
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Secretário - Leur Lomanto, 2- Secretário - Epitácio Cafeteira, Z- Secretário - José Frejat, 42 
Secretário. 

A MESA DO SENADO FEDERAL: JOSÉ FRAGELU, Presidente - Guilherme Palmeira, 
\- Vice-Presidente - Passos Porto, 2^ Vice-Presidente - Enéas Faria, 1- Secretário - João Lobo, 
2? Secretário - Marcondes Gadelha, 3^ Secretário - Eunice Michiles, 4^ Secretário. 

DO de 16-5-85. 
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LEI N2 7332, DE 1° DE JULHO DE 1985 

Estabdece normas para a realização de eleições em 1985, dispõe sobre o 
alistamento eleitoral e o voto do analfabeto, e dá outras providências. 

0 Presidente da República, 
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei: 
Art. 1- No dia 15 de novembro de 1985 serão realizadas eleições para Prefeito e Vice-Pre

feito nos seguintes municípios: 
1 - capitais de Estados e Territórios; 
n - estâncias hidrominerais; 
m - considerados de interesse da Segurança Nacional; 
IV - nos municípios de Territórios; 
V - descaracterizados do interesse da Segurança Nacional a partir de 1- de dezembro de 

1984. 
Art. 2- Na mesma data serão realizadas eleições para Prefeito, Vice-Prefeito e Vereadores 

nos municípios criados pelos Estados até 15 de maio de 1985. 
Art. 3- Nas eleições referidas nos dois artigos anteriores será aplicada a legislação eleito

ral vigente, ressalvadas as regras especiais previstas nesta lei. 
Art. 4- As Convenções Municipais Partidárias destinadas à escolha dos candidatos deve

rão ser realizadas a partir de 15 de julho de 1985 e o requerimento de registro deverá dar entrada 
no Cartório Eleitoral até as 18 (dezoito) horas do nonagésimo dia anterior à data marcada para a 
eleição. 

Art. 5- Constituirão a Convenção Municipal Partidária para escolha, por voto direto e se
creto, dos candidatos: 

a) nos municípios com menos de 1 (um) milhão de habitantes, segundo o censo de 1980: 
I - os membros do Diretório Municipal; 
n - os vereadores, deputados e senadores com domicílio eleitoral no município; 
in - os membros do Diretório Regional com domicílio eleitoral no município, na data em 

que foram eleitos; 
rV - os delegados do município à Convenção Regional; 
V - 2 (dois) representantes de cada Diretório Distrital organizado; 
VI - 1 (um) representante de cada departamento existente; 
b) nos municípios com mais de 1 (um) milhão de habitantes: 
I - os membros dos Diretóríos de unidades administrativas ou zonas eleitorais; 
n - os vereadores, deputados e senadores com domicílio eleitoral no município; 
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ni - os membros do Diretório Regional com domicílio eleitoral no município, na data em 
que foram eleitos; 

rv - os delegados dos Diretórios de unidades administrativas ou zonas eleitorais. 
Parágrafo único. Nas convenções previstas neste artigo haverá a presença de observador 

da Justiça Eleitoral, nos termos da legislação vigente. 
ArL 6̂  Nas eleições reguladas por esta lei os partidos políticos não poderão registrar can

didatos em sublegendas. 
ArL 7- Os partidos poderão coligar-se e organizar chapas conjuntas de Prefeito, Vice-Pre-

feito e Vereadores. 
§ 1- Nas chapas de coligação poderão ser inscritos candidatos filiados a qualquer um dos 

partidos integrantes da mesma. 
§ 2- A decisão de coligar-se será adotada, por maioria absoluta de votos, pelo Diretório 

Municipal ou pela Comissão Diretora Municipal Provisória e, no caso dos municípios a partir de 
1 (um) milhão de habitantes, segundo o censo de 1980, pelo Diretório Regional ou pela Comis
são Diretora Regional Provisória, em ambas as situações até 10 (dez) dias antes da respectiva 
convenção, que a ratificará. 

§ 32 Na hipótese em que o Diretório não esteja com sua composição completa, por renún
cia, morte ou desligamento, a maioria absoluta será calculada levando-se em conta o número de 
membros remanescentes. 

§ 42 A Comissão Executiva do Diretório Nacional, ao regulamentar as Convenções Muni
cipais Partidárias, falo-á também em relação às decisões sobre coligações. 

§ 5- A coligação partidária adotará denominação própria e o registro de seus candidatos 
será encaminhado pelos presidentes dos partidos coligados 

§ 6̂  À Coligação serão assegurados os direitos que a lei concede aos partidos poh'ticos, no 
que se refere ao processo eleitoral. 

§ 7- Cada partido poderá usar sua própria legenda sob a denominação da coligação. 
Art 8̂  O prazo de domicílio eleitoral no respectivo município para as eleições previstas 

nesta lei, é de 5 (cinco) meses. 
Art. 9- Cada candidato deverá estar filiado ao partido pelo qual vai concorrer, até 15 de ju

lho de 1985. 
Art 10. Nas eleições previstas nesta lei, as emissoras de rádio e televisão, inclusive as de 

propriedade da União, dos Estados e dos Municípios, reservarão, para a propaganda eleitoral 
gratuita pelos partidos políticos, 60 (sessenta) espaços de 1 (uma) hora diária nos 60 (sessenta) 
dias que antecederem a antevéspera do pleito, sendo pelo menos meia hora à noite, entre vinte e 
vinte e duas horas. 

§ 1 - 0 disposto neste artigo atingirá as emissoras cuja imagem ou som alcancem municí
pios onde se realiza a eleição e, nos casos das Capitais de Estado, também as emissoras de ima
gem de alcance regional com geração em outro município. 

§2 -0 horário gratuito será distribuído metade de forma igual entre todos os partidos que 
concorram ao pleito e metade na proporção das bancadas existentes na Câmara de Vereadores. 

§ 3- A Justiça Eleitoral local poderá acolher qualquer critério que tenha sido aprovado por 
todos os partidos poh'ticos e pelas emissoras. 

§ 42 O Tribunal Superior Eleitoral regulamentará o horário gratuito de propaganda eleito
ral, e a Justiça Eleitoral fiscalizará a sua execução. 

§ 5- Poderão ser transmitidos por emissoras de rádio e televisão debates entre candidatos, 
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desde que resguardada a participação de todos os partidos ou coligações que concorram 
ao pleito. 

ArL 11. As emissoras de rádio e televisão ficam obrigadas a divulgar gratuitamente comu
nicações ou instruções da Justiça Eleitoral, até o máximo de 15 (quinze) minutos diários, conse
cutivos ou não, nos 30 (trinta) dias anteriores ao pleito. 

Art 12. As eleições serão realizadas por sufrágio universal e voto direto e secreto. 
Parágrafo único. O candidato a Vice-Prefeito saá considerado eleito com o candidato a 

Prefeito em cuja chapa estiver registrado. 
Art 13. Os partidos poUticos em formação, assim considerados para os efeitos desta lei os 

que, até 15 de julho de 1985, publicarem e encaminharem ao Tribunal SuperíOT Eleitoi'al, para 
anotação e arquivo, o programa, manifesto e estatutos, observados os princípios estabelecidos 
no art. 152 da Constituição Federal, estarão habilitados à prática de todos os atos e procedimen
tos relativos ao seu funcionamento, inclusive os necessários à sua efetiva participação nas elei
ções de que trata esta lei. 

§ 12 O registro de estatuto de partido político em formação, referido no inciso IV do artigo 
152 da Constituição Federal, será deferido para efeito das eleições de 1985, desde que tenha 
sido aprovado pela maioria absoluta da respectiva Comissão Diretora Nacional provisória 

§ 7r Considera-se de âmbito nacional o partido político organizado ou que tiver constituí
do Comissões Diretoras Regionais Provisórias em pelo menos 5 (cinco) unidades federais. 

ArL 14. Nos muniapios em que não houvCT diretório partidário organizado, inclusive nos 
que foram criados até a data de 15 de maio de 1985, a Convenção para a escolha dos candidatos 
a Prefeito, Vice-Prefeito e Vereadores será organizada e dirigida pela Comissão Diretora Muni
cipal Provis<Ma, integrada de 7 (sete) a l i (onze) membros designados pela Comissão Executi
va Nacional, sob a presidência de um deles, indicado no ato da designação. 

§ 12 A Convenção a que se refo-e este artigo terá a seguinte composição: 
I - os membros da Comissão Diretora Municipal Provisória; 
n - os eleitores inscritos no município e filiados ao partido até 8 (oito) dias antes da Con

venção; 
m - os senadores, deputados federais e dqjutados estaduais com domicílio eleitoral no 

município e os vereadores filiados ao partido. 
§ 22 A Justiça Eleitoral divulgará, por edital, a relação nominal dos eleitores filiados a 

cada partido, £Çtos a participarem da Convenção. 
ArL 15. No caso dos partidos em formação a Convenção para escolha de candidatos a Pre

feito, Vice-Prefeito e Va'eadores será OTganizada pela Comissão Diretora Municipal Provisória 
e terá a seguinte composição: 

I - os membros da Comissão Diretora Municipal Provisória; 
n - os vereadores à Câmara Municipal filiados ao partido ou que tenham encaminhado ao 

Juízo Eleitoral declaração de içoio ao estatuto e programa do partido em formação; 
m - os deputados estaduais, fed^ais e senadores filiados ao partido ou que tenham enca

minhado ao Tribunal Eleitoral declaração de apoio ao estatuto e programa do partido em forma
ção e que tenham domicílio eleitoral no município; 

rV - os membros da Comissão Diretora Regional Provisória, com domicílio eleitOTal no 
município. 

ArL 16. Ficam vedados e considerados nulos de pleno direito, não gerando obrigações de 
espécie alguma para a pessoa jurídica interessada, nem nenhum direito para o beneficiário, os 
atos que, no período compreendido entre 15 de julho de 1985 e F de janeiro de 1986, importa-
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rem em nomear, contratar, exonerar ou transferir, designar, readaptar servidor público, regido 
por Estatuto ou pela Consolidação das Leis do servidor público, regido por Estatuto ou pela 
Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, ou proceder a quaisquer outras formas de provimen
to na administração direta e nas autarquias, nas sociedades de economia mista e eníq}resas públi
cas dos Estados e Municípios. 

§ 1- Excluem-se do disposto neste artigo: 
I - nomeação de aprovados em concurso público homologado até 15 de agosto de 1985; 
II - nomeação para cargos em comissão e da Magistratura, do Ministério Público e dos 

Tribunais de Contas. 
§ 2- O ato de nomeação deverá ser fiindamentado quando de sua publicação no respectivo 

órgão oficial. 
§ 3^ O atraso, por qualquer motivo, da publicação do jornal oficial relativo aos 30 (trinta) 

dias que antecedem o prazo inicial a que se refere este artigo implica nulidade automática dos 
atos relativos a pessoal nele inseridos. 

Art. 17. Ao servidor público, sob regime estatutário ou não, dos órgãos ou entidades da 
administração direta ou indireta da União, dos Estados e Municípios, de empresas públicas, e 
aos empregados de empresas concessionárias de serviços públicos, fica assegurado o direito à 
percepção de seus vencimentos e vantagens ou salários, como se em exercício de suas ocupaçõ
es habituais estivessem, durante o lapso de tempo que mediar entre o registro de sua candidatura 
perante a Justiça Eleitoral e o dia seguinte ao da eleição, através de simples comunicação de 
afastamento para promoção de sua campanha eleitoral. 

ArL 18. O alistamento eleitoral passa a ser feito dispensando-se a formalidade de o pró
prio alistando datar o respectivo requerimento e, quando este não souber assinar o nome, aporá a 
impressão digital de seu polegar direito no requerimento e na folha de votação. 

Parágrafo único. O mesmo sistema será utilizado no dia da votação para o eleitor que não 
souber assinar o nome. 

ArL 19. As cédulas oficiais para as eleições previstas nesta lei serão confeccionadas e dis
tribuídas exclusivamente pela Justiça Eleitoral, atenderão aos demais requisitos da Lei n- 4.737, 
de 15 de julho de 1965 - Código Eleitoral, e permitirão ao eleitor, sem a necessidade de leitura 
de noines, identificar e assinalar os seus candidatos nas eleições majoritárias e a legenda de sua 
preferência nas eleições proporcionais. 

Art. 20. Ficam revogados os artigos 4 ,̂ 5 ,̂ 6= e 7- da Lei n̂  6.989, de 5 de maio de 1982, 
restabelecendo-se a redação anterior dos artigos 145, 175, 176 e 177 da Lei n̂  4.737, de 15 de 
julho de 1%5 - Código Eleitoral, a respeito do voto de legenda. 

Art 21. Fica revogado o § 3= do artigo 67 da Lei n̂  5.682, de 21 de julho de 1971 - Lei 
Orgânica dos Partidos PoUticos, e suspensa a aplicação do artigo 250 da Lei n̂  4.737, de 15 de 
julho de 1965 - Código Eleitoral, com a redação que lhe foi dada pelo Decreto-Lei n̂  1.538, de 
14 de abril de 1977. 

Art 22. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art 23. Revogam-se as disposições em contrário. 
Brasília, 1= de julho de 1985; 1642 da Independência e 97= da República. - JOSÉ SARNEY 

- Fernando Lyra. 
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LEI N^ 7.373, DE 25 DE SETEMBRO DE 1985 

Dispõe sobre a isenção da multa prevista no art. 8̂  da Lei n̂  4.737, de 15 
de junho de 1965 (Código Eleitoral). 

O Presidente da Câmara dos Deputados, no exercício do cargo de Presidente da Repú
blica, 

Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei: 
Art 1- Não se aplicará a multa prevista no art. 8̂  da Lei n- 4.737, de 15 de junho de 1965 

(Código Eleitoral), aos cidadões que se alistarem eleitores até a data do encerramento do prazo 
de alistamento para as eleições de 1986. 

ArL 3- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
ArL 4^ Revogam-se as disposições em contrário. 
Brasília, 25 de setembro de 1985; 164? da Independência e 97= da República . - ULYSSES 

GUIMARÃES - Fernando Lyra. 

D.O. 26-9-85. 
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LEI N2 7379, DE 7 DE OUTUBRO DE 1985 

Altera dispositivos da Lei n̂  5.682, de 21 de junho de 1971, modificada 
pelas Leis n» 5.697, de 27 de agosto de 1971, 5.781, de 5 de junho de 1972, 
6.444, de 3 de outubro de 1977, e 6.767, de 20 de dezembro de 1979, e dá outras 
providências. 

O Presidente da República, 
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei: 
Art. l- Aplicam-se ao Distrito Federal as normas da Lei n- 5.682, de 21 de junho de 1971, 

com a redação dada pela Lei n̂  6.767, de 20 de dezembro de 1979, com as alterações previstas 
nesta Lei. 

Art. 2- Haverá Comissões Provisórias para as unidades administrativas ou zonas eleito
rais. 

Art 3̂  Cada unidade administrativa ou zona eleitoral SQ°á equiparada a município, para 
efeito de (x-ganização partidária. 

ArL 42 Os delegados constituirão, também, a Convenção Nacional. 
Art. 52 A inexistência do líder de bancada será suprida por mais um vogal na Comissão 

Executiva. 
Art. 6̂  O Diretório Regional de partido político constituído no Distrito Federal, depois de 

efetivamente registrado, será contemplado com a menor quota do Fundo Partidário destinada a 
Seção Regional de Estado, tomando-se por base a filiação partidária que constar da diplomação 
dos candidatos eleitos para Câmara dos Deputados. 

Art. 7- Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 8- Revogam-se as disposições em contrário. 
Brasília, 7 de outubro de 1985; 1642 da Independência e 97^ da República. - JOSÉ SAR-

NEY— Fernando Lyra. 
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EMENDA CONSTITUCIONAL N̂  26, DE 27 DE NOVEMBRO DE 1985 

Convoca Assembleia Nacional Constituinte e dá outras providências. 

As Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, nos termos do art 49 da Cons
tituição Federal, promulgam a seguinte Emenda ao texto constitucional: 

Art. l- Os Membros da Câmara dos Deputados e do Senado Federal reunir-se-ão, unica-
meralmente, em Assembleia Nacional Constituinte, livre e sobCTana, no dia 1- de fevereiro de 
1987, na sede do Congresso Nacional. 

Art. 2- O Presidente do Supremo Tribunal! Federal instalará a Assembleia Nacional Cons
tituinte e dirigirá a sessão de eleição do seu Presidente. 

Art. 32 A Constituição será promulgada depois da provação de seu texto, em dois turnos 
de discussão e votação, pela maioria absoluta dos Membros da Assembleia Nacional Constituin
te. 

Art 4- É concedida anistia a todos os servidores públicos civis da Administração direta e 
indireta e militares, punidos por atos de exceção, institucionais ou conq)lementares. 

§ 1- É concedida, igualmente, anistia aos autores de crimes políticos ou conexos, e aos di
rigentes e rq)resentantes de organizações sindicais e estudantis, bem como aos servidores civis 
ou empregados que hajam sido demitidos ou dispensados por motivação exclusivamente políti
ca, com base em outros diplomas legais. 

§ 2- A anistia abrange os que foram punidos ou processados pelos atos imputáveis previs
tos no caput deste artigo, praticados no penodo compreendido entre 2 de setembro de 1961 e 15 
de agosto de 1979. 

§ 3- Aos servidores civis e militares serão concedidas as promoções, na aposentadoria ou 
na reserva, ao cargo, posto ou graduação a que teriam direito se estivessem em serviço ativo, 
obedecidos os prazos de permanência em atividade, previstos nas leis e regulamentos vigentes. 

§ 42 A Administração Pública, à sua exclusiva iniciativa, conçetência e critério, poderá 
readmitir ou reverter ao serviço ativo o servidor público anistiado. 

§ 52 O disposto no caput deste artigo somente gera efeitos financeiros a partir da promul
gação da presente Emenda, vedada a remuneração de qualquer espécie, em caráter retroativo. 

§ 6̂  Excluem-se das presentes disposições os servidores civis ou militares que já se en
contravam aposentados, na reserva ou reformados, quando atingidos pelas medidas constantes 
do caput deste artigo. 

§ 72 Os dependentes dos servidores civis e militares abrangidos pela disposições deste ar
tigo já falecidos farão jus às vantagens pecuniárias da pensão correspondente ao cargo, função, 
emprego, posto ou graduação que teria sido assegurado a cada beneficiário da anistia, até a data 
de sua morte, observada a legislação especffica 

§ 8̂  A Administração Pública aplicará as disposições deste artigo, respeitadas as caracte-
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rísticas e peculiaridades próprias das carreiras dos servidores públicos civis e militares, e obser
vados os respectivos regimes jurídicos. 

Art. 5- A alínea c do § 1- do art. 151 da Constituição passa a vigorar com a seguinte reda-
ção: 

"c) a inelegibilidade do titular efetivo ou interino de cargo ou função cujo 
exercício possa influir para perturbar a normalidade ou tomar duvidosa a legitimida
de das eleições, salvo se se afastar defínitivamente de um ou de outro no prazo esta
belecido em lei, o qual não será maior de nove meses, nem menor de dois meses, 
anteriores ao pleito, exceto os seguintes para os quais fica assim estipulado: 

1) Governador e Prefeito - seis meses; 
2) Ministro de Estado, Secretário de Estado, Presidente, Diretor, Superinten

dente de órgão da Administração Pública direta ou indireta, incluídas as fundações e 
sociedades de economia mista - nove meses; quando candidato a cargo municipal -
quatro meses; 

3) ocupante de cargo previsto no número anterior, seja titular de mandato ele-
tivo-seis meses;" 

Brasília, 27 de novembro de 1985. 
A MESA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS: ULYSSES GUIMARÃES, Presidente -

Carlos Wilson, l- Vice-Presidente, em exercício - Haroldo Sanford, 2- Vice-Presidente, em 
exercício - Epitácio Cafeteira, \- Secretário, em exercício - José Frejat, 2̂  Secretário, em exer
cício - José Ribamar Machado, 3- Secretário, em exercício - Orestes Muniz, 42 Secretário, em 
exercício. 

A MESA DO SENADO FEDERAL: JOSÉ FRAGELU, Presidente - Guilherme Palmei
ra, 1- Vice-Presidente - Passos Porto, 2r Vice Presidente - Enéas Faria, 1- Secretário - João 
Lobo, 2- Secretário - Marcoruies Gadelha, 3- Secretário - Eunice Michiles, 4- Secretário. 

£)0 de 28-11-85. 
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LEI N2 7.434, DE 19 DE DEZEMBRO DE 1985 

Altera a redação da alínea b do inciso Dí do artigo 146 da Lei n̂  4.737, de 
15 de julho de 1965 - Código Eleitoral, diminando da legislação eleitoral o voto 
vinculado. 

O Presidenta da República, 
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei: 
ArL 1̂  A alínea b do inciso IX do artigo 146 da Lei n̂  4.737, de 15 de julho de 1965 - Có

digo Eleitoral, passa a vigorar com a seguinte redação: 

"Art.146 

DC-

b) escrevendo o nome, o prenome, ou o número do candidato de sua preferên
cia nas eleições prqwrcionais." 

Art. 2- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art 32 Revogam-se as disposições em contrário. 
Brasília, 19 de dezembro de 1985; 1642 da Independência e 972 da República. - JOSÉ 

SARNEY - Fernando Lyra. 
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LEI N2 7.444, DE 20 DE DEZEMBRO DE 1985 

Dispõe sobre a implantação do processamento eletrônico de dados no 
alistamento eleitoral e a revisão do eleitorado e dá outras providências. 

O Presidente da República, 
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei: 
Art. 1- O alistamento eleitoral será feito mediante processamento eletrônico de dados. 
Parágrafo único. Em cada Zona Eleitoral, enquanto não for implantado o processamento 

eletrônico de dados, o alistamento continuará a ser efetuado na forma da legislação em vigor na 
data desta lei. 

ArL 2- Ao adotar o sistema de que trata o artigo anterior, a Justiça Eleitoral procederá, em 
cada 2^na, à revisão dos eleitores inscritos, bem como à conferência e à atualização dos respec
tivos registros, que constituirão, a seguir cadastros mantidos em computador. 

Art. 3- A revisão do eleitorado prevista no art. 1- desta lei far-se-á, de conformidade com 
instruções baixadas pelo Tribunal Superior Eleitoral, mediante a apresentação do tjtulo eleitoral 
pelos eleitores inscritos na Zona e preenchimento do formulário adotado para o alistamento de 
que trata o art. 1-. 

§ 1- A revisão do eleitorado, que poderá realizar-se, simultaneamente, em mais de uma 
Zona ou em várias Circunscrições, será precedida, sempre, de ampla divulgação, processando-se 
em prazo marcado pela Justiça Eleitoral, não inferior a 30 (trinta) dias. 

§ 22 Sem prejuízo do disposto no § 1̂  deste artigo, a Justiça Eleitoral poderá fixar datas 
especiais e designar previamente locais para a apresentação dos eleitores inscritos. 

§ 32 Ao proceder-se à revisão, ficam anistiados os débitos dos eleitores inscritos na Zona, 
em falta para com a Justiça Eleitoral. 

§ 42 Em cada Zona, vencido o prazo de que trata o § 1̂  deste artigo, cancelar-se-ão as ins
crições correspondentes aos títulos que não forem apresentados à revisão. 

Art. 4- Para a conferência e atualização dos registros eleitorais a que se refere ao art. 2̂  
desta lei, a Justiça Eleitoral poderá utilizar, também, informações pertinentes, constantes de ca
dastros de qualquer natureza, mantidos por órgãos federais, estaduais ou municipais. 

Parágrafo único. Os órgãos aludidos neste artigo ficam obrigados a fornecer à Justiça 
Eleitoral, gratuitamente, as informações solicitadas. 

Art 52 Para o alistamento, na forma do art. 1- desta lei, o alistamento apresentará em Car
tório, ou em local previamente designado, requerimento em formulário que obedecerá a modelo 
aprovado pelo Tribunal Superior Eleitoral. 

§ 1 - 0 escrivão, o funcionário ou preparador, recebendo o formulário e os documentos, 
datará o requerimento e determinará que o alistanto nele aponha sua assinatura, ou se não souber 
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assinar, a impressão digital de seu polegar direito, atestando, a seguir, terem sido a assinatura ou 
a impressão digital lançadas na sua presença. 

§ 22 O requerimento de inscrição será instruído com um dos seguintes documentos: 
I - carteira de identidade, expedida por órgão oficial competente; 
n - certificado de quitação do serviço militar; 
ni - carteira emitida pelos órgãos criados por lei federal, controladores do exercício pro

fissional; 
rv - certidão de idade, extraída do Registro Civil; 
V - instrumento público do qual se infira, por direito, ter o requerente a idade mínima de 

18 (dezoito) anos e do qual constem, também, os demais elementos necessário à sua qualifica
ção; 

VI - documento do qual se infira a nacionalidade brasileira, originária ou adquirida, do re
querente. 

§ 32 Será devolvido o requerimento que não contenha os dados constantes do modelo ofi
cial, na mesma ordem, em caracteres inequívocos. 

§ 4- Para o alistamento, na forma deste artigo, é dispensada a apresentação de fotografia 
do alistando. 

Art. 62 Implantado o sistema previsto no art. 1̂  desta lei, o título eleitoral será emitido por 
computador. 

§ 12 O Tribunal Superior Eleitoral aprovará o modelo do título e definirá o procedimento a 
ser adotado, na Justiça Eleitoral, para sua expedição. 

§ ^ Aos eleitores inscritos, em cada Zona, após a revisão e conferência de seu registro, na 
conformidade do art. 3^ e parágrafos desta lei, será expedido novo título eleitoral, na forma deste 
artigo. 

Art 72 A Justiça Eleitoral executará os serviços previstos nesta lei, atendidas as condições 
e peculiaridades locais, diretamente ou mediante convénio ou contrato. 

Parágrafo único. Os convénios ou contratos de que cuida este artigo somente poderão ser 
ajustados com entidades de Administração Direta ou Indireta da União, dos Estados, do Distrito 
Federal ou dos Municípios, ou com empresas cujo capital seja exclusivamente nacional. 

Art S- Para a implantação do alistamento mediante processamento de dados e revisão do 
eleitorado, nos termos desta lei, a Justiça Eleitoral poderá requisitar servidores federais, esta
duais ou municipais, bem como utilizar instalações e serviços de órgãos da União, dos Estados, 
do Distrito Federal, dos Territórios e Municípios. 

Art 92 O Tribunal Superior Eleitoral baixará as instruções necessárias à execução desta 
lei, especialmente, para definir: 

I - a administração e a utilização dos cadastros eleitorais em computador, exclusivamente, 
pela Justiça Eleitoral; 

n - a forma de solicitação e a utilização de informações constantes de cadastros mantidos 
por órgãos federais, estaduais ou municipais, visando resguardar sua privacidade; 

m - as condições gerais para a execução, direta ou mediante convénio ou contrato, dos 
serviços de alistamento, revisão do eleitorado, conferência e atualização dos registros eleitorais, 
inclusive de coleta de informações e transporte de documentos eleitorais, quando necessário, das 
Zonas Eleitorais até os Centros de Processamento de Dados; 

IV - o acompanhamento e a fiscalização, pelos partidos políticos, da execução dos servi
ços de que trata esta lei; 

V - a programação e o calendário de execução dos serviços; 
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VI - a forma de divulgação do alistamento eleitoral e da revisão do eleitorado, em cada 
Zona e Circunscrição, atendidas as peculiaridades locais; 

Vn - qualquer outra especificação necessária à execução dos serviços de que trata esta lei. 
ArL 10. Fica o Poder Executivo autorizado a abrir, para a Justiça Eleitoral, à disposição do 

Tribunal Superior Eleitoral, o crédito especial de Cr$600.000.000.000,00 (seiscentos bilhões de 
cruzeiros), destinados a atender às despesas decorrentes desta lei. 

ArL 11. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
ArL 12. Revogam-se as disposições em contrário, especialmente o § 2̂  do art. 2- da Lei n̂  

6.996, de 7 de junho de 1982. 
Brasília, 20 de dezembro de 1985; 164̂  da Independência e 97^ da República. - JOSÉ 

SARNEY - Fernando Lyra. 
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LEI N2 7.454, DE 30 DE DEZEMBRO DE 1985 

Altera dispositivo da Lei n- 4.737, de 15 de julho de 1965, e dá outras 
providências. 

O Presidente da República, 
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei: 
Art. 1- Nas eleições para Governador de Estado, Vice-Govemador, Senador, Deputado 

Estadual, Prefeito, Vice-Prefeito e Vereador, o candidato deverá estar filiado ao Partido pelo 
qual irá concorrer, até 6 (seis) meses da data do pleito. 

Art 1- Os Partidos Políticos que, até o dia 16 de julho de 1985, tenham encaminhado seus 
documentos de fundação ao Tribiinal Superior Eleitoral - TSE, e por este considerados regula
res, e que até o dia 15 de maio de 1986 não hajam obtido o registro definitivo, ficam habilitados 
a participar das eleições gerais para Governador, Senador, Deputado Federal e Deputado Esta
dual, convocadas para o dia 15 de novembro deste mesmo ano. 

§ 2- Somente os Partidos Políticos com representação no Congresso Nacional terão direito 
ao rateio dos recursos do Fundo Especial de Assistência Financeira aos Partidos PoUticos, de 
que trata o artigo 95 da Lei n̂  5.682, de 21 de julho de 1971, bem como à transmissão gratuita 
pelo rádio e televisão, prevista no parágrafo único do artigo 118 da citada lei. 

§ 2- Quando se tratar da transmissão gratuita referida no parágrafo anterior, feita em nível 
estadual, os Partidos previstos no caput deste artigo somente poderão requerê-la ao Tribunal Re
gional Eleitoral se tiverem representação na Assembleia Legislativa do Estado. 

ArL 32 Os artigos 105, 107, 108, 109 e 111 da Lei n̂  4.737, de 15 de julho de 1965, pas
sam a vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 105. Fica facultado a 2 (dois) ou mais Partidos coligarem-se para o re
gistro de candidatos comuns a deputado federal, deputado estadual e vereador. 

§ 1̂  A deliberação sobre coligação caberá à Convenção Regional de cada Par
tido, quando se tratar de eleição para a Câmara dos Deputados e Assembleias Legis
lativas, e à Convenção Municipal, quando se tratar de eleição para a Câmara de Ve
readores, e será aprovada mediante a votação favorável da maioria, presentes 2/3 
(dois terços) dos convencionais, estabelecendo-se, na mesma oportunidade, o núme
ro de candidatos que caberá a cada Partido. 

§ 2- Cada Partido indicará em Convenção os seus candidatos e o registro será 
promovido em conjunto pela Coligação. 

Art. 107. Determina-se para cada Partido ou Coligação o quociente partidário, 
dividindo-se pelo quociente eleitoral o número de votos válidos dados sob a mesma 
legenda ou coligação de legendas, desprezada a fração. 

Art., 108. Estarão eleitos tantos candidatos registrados por um Partido ou Coli-
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gação quantos o respectivo quociente partidário indicar, na ordem da votação nomi
nal que cada um tenha recebido. 

Art. 109. Os lugares não preenchidos com a aplicação dos quocientes partidá
rios serão distribuídos mediante observância das seguintes regras: 

I - dividir-se-á o número de votos válidos atribuídos a cada Partido ou coliga
ção de Partidos pelo número de lugares por ele obtido, mais um, cabendo ao Partido 
ou Coligação que apresentar a maior média um dos lugares a preencher; 

n - repetir-se-á a operação para a distribuição de cada um dos lugares. 
§ 1- O preenchimento dos lugares com que cada Partido ou coligação for con

templado far-se-á segundo a ordem de votação recebida pelos seus candidatos. 
§ 22 Só poderão concorrer à distribuição dos lugares os Partidos e coligações 

que tiverem obtido quociente eleitoral. 
Art. 111. Se nenhum Partido ou coligação alcançar o quociente eleitoral con-

siderar-se-ão eleitos, até serem preenchidos todos os lugares, os candidatos mais vo
tados." 

Art. 42 A Coligação terá denominação própria, a ela assegurados os direitos que a lei con
fere aos Partidos Pob'ticos no que se refere ao processo eleitoral, aplicando-lhe, também, a regra 
do artigo I l i d a Lei n24.737,de 15de julho de 1965, quanto à convocação de Suplentes. 

Parágrafo único. Cada Partido poderá usar sua própria legenda sob a denominação de Co
ligação. 

Art. 52 O artigo 92 da Lei n̂  4.737, de 15 de julho de 1965, passa a vigorar com a seguinte 
redação: 

"ArL 92. Para as eleições que obedecerem ao sistema proporcional, cada Parti
do poderá registrar candidatos até o seguinte limite: 

a) para a Câmara dos Deputados e as Assembleias Legislativas - o número de 
lugares a preencher mais a metade, completada a fração; 

b) para as Câmaras de Vereadores - o triplo do número de lugares a preen
cher." 

ArL 62 Nos cálculos de proporção a que se refere o artigo 97 da Lei n^ 5.682, de 21 de ju
lho de 1971, tomar-se-á por base a filiação partidária que se verificar na data da distribuição dos 
referidos recursos financeiros. 

Art. 7- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art 8- Revogam-se as disposições em contrário. 
Brasília, 30 de dezembro de 1985; 164^ da Independência e 97^ da República. - JOSÉ 

SARNEY - Fernando Lyra. 
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LEI N2 7.476, DE 15 DE MAIO DE 1986 

Dá nova redação ao artigo 242 da Lei n̂  4.737, de 15 de julho de 1965, 
que "institui o Código Eleitoral". 

O Presidente da República, 
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei: 
Art. 12 O artigo 242 da Lei n̂  4.737, de 15 de julho de 1965 - Código Eleitoral, passa a 

vigorar com a seguinte redação: 

"ArL 242. A propaganda, qualquer que seja a sua forma ou modalidade, men
cionará sempre a legenda partidária e só poderá ser feita em língua nacional, não de
vendo empregar meios publicitários destinados a criar, artificialmente, na opinião 
pública, estados mentais, emocionais ou passionais." 

Art. 22 Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art 32 Revogam-se as disposições em contrário. 
Brasília, 15 de maio de 1986; 165̂  da Independência e982 da República.-y05é5i4/W£y 

- Paulo Brossard. 
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LEI N2 7.493, DE 17 DE JUNHO DE 1986 

Estabelece normas para a realização de eleições em 1986 e dá outras pro
vidências. 

O Presidente da República, 
Faço saber que o Congresso Nacional decreta é"eu sanciono a seguinte lei: 
Art. 1- As eleições para Governador e Vice-Govemadores, Senadores e Suplentes, Depu

tados Federais e Estaduais serão realizadas, simultaneamente, em todo o País, no dia 15 de no
vembro de 1986. 

Art. 2- Na mesma data prevista no artigo anterior serão realizadas eleições para Prefeitos, 
Vice-Prefeitos e Vereadores nos novos Municípios que tenham sido criados até 15 de junho de 
1986, na forma da legislação vigente. 

Parágrafo único. Os mandatos dos Prefeitos, Vice-Prefeitos e Vereadores de que trata o 
caput deste artigo terminarão em 31 de dezembro de 1988. 

Art. 3^ O número de Deputados, por Estado, à Câmara dos Deputados e às Assembleias 
Legislativas será fixado pelo Tribunal Superior Eleitoral. 

Art. Ar Nas eleições reguladas por esta lei, aplica-se a legislação eleitoral vigente, ressal
vadas as regras especiais aqui previstas. 

Art. 5- Poderão registrar candidatos e participar das eleições reguladas por esta lei, os Par
tidos Políticos com registro definitivo ou provisório, os Partidos Políticos em formação, habili
tados na forma do artigo 2- da Lei n̂  7.454, de 30 de dezembro de 1985, e as Coligações Parti
dárias. 

Art. 6̂  É facultado aos Partidos Políticos celebrar Coligações para o registro de candidatos 
à eleição majoritária, à eleição proporcional, ou a ambas. 

§ 12 É vedado ao Partido Político celebrar coligações diferentes para a eleição majoritária 
e para a eleição proporcional. 

§ 2- A coligação terá denominação própria, sendo a ela assegurados os direitos conferidos 
aos Partidos Políticos no que se refere ao processo eleitoral. 

Art. 7- As propostas de coligação serão formalizadas pela Comissão Executiva Regional 
do Partido PoUtico ou Comissão Diretora Regional Provisória, ou por 30% (trinta por cento) dos 
convencionais. 

Art. 8- As Convenções Regionais dos Partidos PoUticos deliberarão sobre coligação por 
maioria absoluta dos votos dos seus membros. 

Art 9̂  Para as eleições que obedecerem ao sistema proporcional, cada Partido poderá re
gistrar candidatos até uma vez e meia o número de lugares a preencher na Câmara dos Deputa
dos e nas Assembleias Legislativas. 

§ \° No caso de coligações de 2 (dois) Partidos, esta poderá registrar candidatos até o do-
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bro do número de lugares a preencher para a Câmara dos Deputados e para as Assembleias Le
gislativas. 

§ 2- No caso de coligação de 3 (três) ou mais Partidos, esta poderá registrar candidatos até 
o triplo do número de lugares a preencher para a Câmara dos Deputados e para as Assembleias 
Legislativas. 

§ 3- A Convenção do Partido PoUtico poderá fixar, dentro do limite previsto no § 1- deste 
artigo, quantos candidatos deseja registrar, antes da votação da sua relação de candidatos. 

Art. 10. Ressalvado o disposto no artigo 8- desta lei, na formalização de coligações serão 
observadas as regras estabelecidas na Lei n- 7.454, de 30 de dezembro de 1985, e as seguintes 
normas: 

I - na chapa de coligação poderão ser inscritos candidatos filiados a quaisquer Partidos 
Políticos dela integrantes; 

II - o pedido de registro dos candidatos será subscrito pelos Presidentes ou representantes 
legais dos Partidos Políticos coligados ou pela maioria dos membros das respectivas Comissões 
Executivas ou Comissões Diretoras Regionais Provisórias; 

ni - a coligação será representada perante a Justiça Eleitoral por delegados indicados pe
los Partidos que a integram. 

Art. 11. As Convenções Regionais para deliberação sobre coligações partidárias e escolha 
de candidatos serão realizadas entre 15 de junho e 5 de agosto de 1986 e o requerimento de re
gistro deverá dar entrada no Tribunal Regional Eleitoral até às 18 (dezoito) horas do nonagési
mo dia anterior à data marcada para a eleição. 

Art. 12.0 Partido Político que tiver Diretório Regional organizado no respectivo Estado, 
Território ou Distrito Federal, realizará a Convenção Regional para a decisão sobre coligações e 
escolha de candidatos com a seguinte composição: 

I - os membros do Diretório Regional; 
II - os delegados dos Municípios à Convenção Regional; 
ni - os Senadores, Deputados Federais e Deputados Estaduais com domicílio eleitoral na 

respectiva Unidade da Federação e filiação ao Partido até 6 (seis) meses da data de eleição: 
rv - 2 (dois) representantes de cada Movimento ou Departamento Regional específico de 

Jovens ou Estudantes, de Trabalhadores e Mulheres, desde que previamente reconhecido pelo 
Diretório Regional de Partido. 

Art. 13. O partido Político que não tiver Diretório Regional organizado ou o Partido em 
formação legalmente habilitado nos termos previstos no artigo 2- da lei n- 7.454, de 30 de de
zembro de 1985, realizará Convenção Regional para deliberar sobre coligação e escolha de can
didatos, com a seguinte composição: 

I - os membros da Comissão Diretora Provisória; 
II - Os Senadores, Deputados Federais e Deputados Estaduais com domicílio eleitoral na 

respectiva Unidade da Federação, filiados ao Partido até 6 (seis) meses da data da eleição ou que 
tenham encaminhado ao Tribunal Superior Eleitoral declaração de apoio ao Estatuto e ao Pro
grama do Partido em formação; 

Hl - 1 (um) representante de cada Comissão Diretora Municipal Provisória. 
§ l- No caso de partido Político que não tenha Diretório Regional organizado, a Conven

ção Regional de que trata o caput deste artigo será organizada e dirigida pela Comissão Diretora 
Regional Provisória, integrada por 7 (sete) membros, designados pela Comissão Executiva Na
cional, sob a presidência de um deles, indicado no ato de designação. 

§ 2- O Partido em formação, legalmente habilitado, deverá ter nomeado Comissão Direto-
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ra Municipal Provisória em pelo menos 5% (cinco por cento) dos Municípios para a realização 
de sua Convenção Regional prevista neste artigo. 

ArL 14. As Convenções Regionais dos partidos Políticos deliberam com a presença da 
maioria absoluta de seus membros. 

§ 1- A Comissão Executiva ou Comissão Diretora Regional Provisória, ou cada grupo de 
10% (dez por cento) dos convencionais pode inscrever candidato ou candidatos às eleições ma
joritárias, para decisão da Convenção. 

§ 2- A comissão Executiva ou Comissão Diretora Regional Provisória, ou cada grupo de 
10% (dez por cento) dos convencionais pode inscrever uma chapa de candidatos às eleições pro
porcionais. 

§ 3- As chapas serão apresentadas à Comissão Executiva Regional dos Partidos, ou à Co
missão Diretora Provisória, até 48 (quarenta e oito) horas do início da Convenção. 

§ 4- Serão votadas em escmtínios diferentes as chapas de candidatos às eleições majoritá
rias e proporcionais. 

§ 5^ Nenhum convencional poderá subscrever mais de uma chapa e nenhum candidato po
derá concorrer ao mesmo cargo em chapas diferentes, ficando anuladas as assinaturas em dobro. 

§ 6r Todas as chapas que obtiverem, no mínimo, 20% (vinte por cento) dos votos dos con
vencionais, participarão, proporcionalmente, obedecida a ordem de votação, da lista de candida
tos do partido às eleições para a Câmara dos Deputados e para as Assembleias Legislativas. 

Art 15. Os Presidentes dos Diretórios Regionais ou das Comissões Diretoras Regionais 
Provisórias solicitarão, à Justiça Eleitoral, o registro dos candidatos na Convenção. 

§ 1- No caso de coligação, o pedido de registro dar-se-á na conformidade do disposto no 
inciso n do artigo 10 desta lei. 

§ 2- Em caso de morte, renúncia ou indeferimento de registro de candidato, o Partido ou 
Coligação deverá providenciar a sua substituição no prazo de até 10 (dez) dias, por decisão da 
maioria absoluta da Comissão Executiva regional ou da Comissão Diretora Regional Provisória 
do Partido a que pertence o substituído. 

§ 3- Havendo vagas a preencher nas chapas para as eleições proporcionais, as indicações 
serão feitas pela Comissão Executiva Regional ou Comissão Diretora Regional Provisória. 

Art. 16. O Tribunal Superior Eleitoral regulará a identificação dos Partidos e seus candi
datos por séries de números e/ou outras formas. 

§ 1- Aos Partidos fica assegurado o direito de manterem os números atribuídos à sua le
genda em eleição anterior. 

§ 2^ No caso de coligação na eleição majoritária, a mesma optará entre os números desig
nativos dos Partidos que a integram para representar seus candidatos, na coligação para eleições 
proporcionais, os candidatos serão inscritos com o número da série do respectivo Partido. 

ArL 17. Constitui crime eleitoral, punível com a pena de detenção de 6 (seis) meses a 1 
(um) ano e cassação do registro se o responsável for candidato, a divulgação de qualquer espé
cie de propaganda política na (Vetado) data da eleição, mediante (Vetado) publicações, faixas, 
cartazes, dísticos em vestuários, postos de distribuição ou entrega de material (Vetado) e qual
quer forma de aliciamento, coação, ou manifestação tendente a influir, coercitivamente, na von
tade do eleitor, junto às seções eleitorais ou vias públicas de acesso às mesmas. 

Art. 18. As cédulas oficiais para as eleições regulamentadas por esta lei serão confeccio
nadas segundo modelo aprovado pelo Tribunal Superior Eleitoral, que as imprimirá com exclu
sividade, para distribuição com as mesas receptoras, A impressão será feita em papel branco, 
opaco e pouco absorvente, com tipos uniformes de letras podendo as cédulas ter campos de dife-
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rentes cores, conforme os cargos a eleger, números, fotos ou símbolos que permitam ao eleitor, 
sem a possibilidade de leitura de nomes, identificar e assinalar os candidatos de sua preferência. 

§ í- Os candidatos para as eleições majoritárias, identificados por nomes, fotos, símbolos 
ou números devem figurar na ordem determinada por sorteio entre os candidatos e entre os Par
tidos. 

§ 2- Para as eleições realizadas pelo sistema proporcional a cédula terá a identificação da 
legenda dos Partidos ou Coligações que concorrem, através do súnbolo, número ou cor, e terá 
espaço para que o eleitor escreva o nome ou o número do candidato de sua preferência. 

§ 3r Além das características estabelecidas neste artigo, o Tribunal Superior Eleitoral po
derá estabelecer outras no interesse de tomar fácil a manifestação da preferência do eleitor, bem 
como de definir os critérios para a identificação dos Partidos ou Coligações, através de cores ou 
símbolos. 

Art. 19. São vedados e considerados nulos de pleno direito, não gerando obrigações de es
pécie alguma para a pessoa jurídica interessada e nenhum direito para o beneficiário, os atos 
que, no período compreendido entre a publicação desta lei e o término do mandato do Governa
dor de Estado, importarem em nomear, contratar, exonerar ex-officio ou dispensar, transferir, de
signar, readaptar servidor público, regido por Estatuto ou pela Consolidação das Leis do Traba
lho - CLT, ou proceder a quaisquer outras formas de provimento na Administração Direta e nas 
autarquias, nas sociedades de economia mista, empresas públicas e fundações, instituídas ou 
mantidas pelo Poder Público, (Vetado) dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios ou Ter
ritórios. 

§ 1- Excetuam-se do disposto neste artigo: 
I - nomeação de aprovados em concurso público ou de ascensão funcional; 
n - nomeação ou exoneração de cargos em comissão e designação ou dispensa de função 

de confiança; 
in - nomeação para cargos da Magistratura, do Ministério Público, de Procuradores do 

Estado e dos Tribunais de Contas; 
rv - nomeação ou contratação considerada imprescindível pela Justiça Eleitoral, para a 

realização de recadastramento eleitoral. 
§ 2- Os atos editados com base no § 1- deste artigo deverão ser fundamentados e publica

dos dentro de 48 (quarenta e oito) horas após a sua edição, no respectivo órgão oficial. 
§ 3- O atraso da publicação de Diário Oficial relativo aos 15 (quinze) dias que antecedem 

o prazo inicial a que se refere este artigo implica a nulidade automática dos aios relativos a pes
soal nele inseridos, salvo se provocado por caso fortuito ou força maior. 

Art. 20. Ao servidor público, sob regime estatutário ou não, dos órgãos ou entidades da 
Administração Direta ou Indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e 
dos Territórios, das Fundações instituídas ou mantidas pelo Poder Público e ao empregado de 
empresas concessionárias de serviços públicos, fica assegurado o direito à percepção de seus 
vencimentos e vantagens ou salários, como se em exercício de suas ocupações habituais estives
se, durante o lapso de tempo que mediar entre o registro de sua candidatura perante a Justiça 
Eleitoral e o dia seguinte ao da eleição, através de simples comunicação de afastamento, para 
promoção de sua campanha eleitoral. 

Art 21. Para as eleições previstas nesta lei, o candidato poderá ser registrado sem o preno-
me ou com nome abreviado, apelido ou nome pelo qual é mais conhecido, desde que não se es
tabeleça dúvida quanto à sua identidade, não atente contra o pudor, não seja ridículo ou irreve
rente. 
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Parágrafo único. Para efeito de registro (Vetado), bem como para apuração e contagem de 
votos, no caso de dúvida quanto à identificação da vontade do eleitor, serão válidos e consigna
dos os nomes, prenomes, cognomes ou apelidos de candidatos anteriormente registrados em 
eleições imediatamente anteriores, para os mesmos cargos. 

Art. 22. Se o elevado número de Partidos e candidatos às eleições proporcionais tomar in
viável serem afixadas suas relações dentro da cabine indevassável, será cumprido o inciso II do 
artigo 133 da Lei n̂  4.737, de 15 de junho de 1965 - Código Eleitoral, através da afixação des
sas relações em local visível no recinto da Seção Eleitoral. 

Art 23. A diplomação não impede a perda do mandato, pela Justiça Eleitoral, em caso de 
sentença julgada, quando se comprovar que foi obtido por meio de abuso do poder político ou 
económico. 

Art. 24. O Tribunal Superior Eleitoral expedirá instruções para o fiel cumprimento desta 
lei. 

Art. 25. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 26. Revogam-se os artigos 17 a 25 da Lei n̂  6.091, de 15 de agosto de 1974, a Lei n̂  

6.961, de l- de dezembro de 1981, e demais disposições em contrário. 
Brasília, 17 de junho de 1986; 165̂  da Independência e 98^ da República. - JOSÉ SAR-

NEY- Paulo Brossard. 
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LEI N2 7.508, DE 4 DE JULHO DE 1986 

Institui normas para a propaganda eleitoral e dá outras providências. 

0 Presidente da República, 
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei: 
ArL \- A propaganda eleitoral, no rádio e na televisão, para as eleições de 15 de novembro 

de 1986, restringir-se-á, unicamente, ao horário gratuito disciplinado pela Justiça Eleitoral, obe
decidas as seguintes normas: 

1 - todas as emissoras do país reservarão, nos 60(sessenta) dias anteriores à antevéspera 
das eleições, 2 (duas) horas diárias para a propaganda, sendo 1 (uma) à noite, entre 20 (vinte) e 
23(vinte e três) horas; 

n - a Justiça Eleitoral distribuirá os horários reservado entre os partidos poUticos que te
nham candidatos registrados na Circunscrição às eleições majoritárias, às eleições proporcio
nais, ou a ambas, nos termos previstos no inciso VHI deste artigo, observados os seguintes crité
rios: 

a) 50 (cinquenta) minutos serão distribuídos na proporção do número de representantes de 
cada partido no Congresso Nacional; 

b) 40 (quarenta) minutos serão distribuídos igualmente entre todos os partidos poh'ticos 
com representação no Congresso Nacional e que tenham candidatos nos termos previstos no in
ciso Vin deste artigo, observando-se o limite máximo de 5 (cinco) minutos para cada um; 

c) 30 (trinta) minutos serão distribuídos entre os partidos poUticos nas proporção do nú
mero de seus rq)resentantes na Assembleia Legislativa; 

d) havendo sobra de tempo na aplicação do critério da aKnea b deste inciso, essa será 
acrescida ao tempo previsto na alínea a; 

e) no Distrito Federal, o horário será distribuído observando-se os seguintes critérios: 
1-80 (oitenta) minutos serão distribuídos na proporção do número de representantes de 

cada partido no Congresso Nacional; 
2 - 4 0 (quarenta) minutos serão distribuídos igualmente entre todos os partidos políticos 

com representação no Congresso Nacional e que tenha candidatos nos termos previsto no inciso 
Vm deste artigo, observando-se limite máximo de 5 (cinco) minutos para cada um; 

3 - havendo sobra de tempo na aplicação do critério do número 2 desta alínea, essa será 
acrescida ao tempo previsto no número 1; 

m - cada partido deverá utilizar pelo menos a metade de seu tempo para a propaganda de 
candidatos à Assembleia Nacional Constituinte; 

IV - compete aos partidos, por meio de comissão especialmente designada para esse fim, 
distribuir, entre os candidatos registrados, os horários que lhe couberem; 

V - desde que haja concordância entre todos os partidos interessados, em cada parte do 
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horário gratuito poderá ser adotado critério de distribuição diferente do fixado pela Justiça Elei
toral, à qual caberá homologar; 

VI - as emissoras de rádio e televisão ficam obrigadas a divulgar, gratuitamente, comuni
cados ou instruções da Justiça Eleitoral, até o máximo de 15 (quinze) minutos diários, consecu
tivos ou não, nos 30 (trinta) dias anteriores ao pleito; 

VII - fica facultada a transmissão, pelo rádio e pela televisão, de debates entre os candida
tos registrados pelos partidos pobticos e coligações; 

Vin - dos horários gratuitos de propaganda eleitoral, nas rádios e televisões, somente par
ticiparão os partidos políticos ou coligações partidárias que tenham candidatos às eleições ma
joritárias ou às proporcionais, devendo ter preenchido, para estas últimas, pelo menos 1/3 (um 
terço) das cadeiras em disputa para a Câmara dos Deputados e Assembleias Legislativas. 

Art. 2^ Da propaganda eleitoral gratuita participarão, apenas, candidatos registrados e repre
sentantes de partido cujos nomes sejam comunicado às emissoras pelas comissões a que alude o 
inciso rV do art. 1- desta lei. 

Parágrafo único. Não depende de censura prévia a propaganda partidária ou eleitoral feita 
através do rádio ou televisão, respondendo cada um pelos excessos cometidos, com a apuração 
da responsabilidade solidária do respectivo partido. 

Art 32 A propaganda eleitoral, no rádio e na televisão, restringir-se-á única e exclusiva
mente ao horário gratuito previsto nesta lei e disciplinado pela Justiça Eleitoral, com expressa 
proibição de qualquer propaganda paga 

Parágrafo único. Será permitida ^enas a divulgação paga pela imprensa escrita, do curri
culum vitae de candidato e do número de seu registro na Justiça Eleitoral, bem como do partido 
a que pertence. 

ArL 42 (Vetado). 
Parágrafo único.(Vetado). 
ArL 5- Nos 21 (vinte e um) dias anteriores ao pleito, fica proibida a divulgação, por qual

quer forma, de resultado de prévias, pesquisas ou testes pré-eleitorais. 
Parágrafo único. As entidades ou empresas que realizarem prévias, pesquisas ou testes 

pré-eleitorais, no prazo permitido neste artigo, ficam obrigadas a colocar a disposição de todos 
os partidos, com candidatos registrados para o pleito, os resultados obtidos e publicados, bem 
como informações sobre os métodos utilizados e as fontes financiadoras dos respectivos traba
lhos. 

Art. 62 (Vetado) 
Art 72 O Poder Executivo, a seu critério, editará normas regulamentando o modo e a for

ma de ressarcimento fiscal às emissoras de rádio e de televisão, pelos espaços dedicados ao ho
rário da propaganda eleitoral gratuita, (vetado). 

Art 8̂  Em bens particulares, fica livre a fixação de propaganda eleitoral pelo detentor de 
sua posse. 

Art 92 Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 10. Revogam-se as disposições em contrário. 
Brasília, 4 de julho de 1986; 165^ da Independência e 98= da RepúbUca. - JOSÉ SARNEY 

- Paulo Brossard. 
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LEI N2 7.514, DE 9 DE JULHO DE 1986 

Assegura aos partidos políticos e candidatos o direito de usar os números 
a eles atribuMlos na deição anterior e dá outras providêndas. 

O Presidente do Supremo Tribunal Federal, no exercício do cargo de Presidente da Repú
blica 

Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei: 
Art. 12 (Vetado). 
ArL y Quando o partido político não tiver Diretório Regional OTganizado, comporão, 

também, a Convenção Regional, para deliberar sobre coligação e escolha do candidatos, os De
legados dos Diretórios Municipais já organizados. 

Art 3- Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
ArL 42 Revogam-se as disposições em contrário. 
Brasília, 9 de julho de 1986; 1652 da Indq)endênda e 982 da República. - JOSÉ CARLOS 

MOREIRA ALVES - Paulo Brossard. 
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LEI N2 7.551, DE 12 DE DEZEMBRO DE 1986 

Revoga o Decreto-Lei n̂  U41, de 14 de abril de 1977 (Lei das Sublegen-
das). 

O Presidente da República, 
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei: 
Art 1- Fica revogado o Decreto-Lei n̂  1.541, de 14 de abril de 1977. 
Art. 2- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Brasília, 12 de dezembro de 1986; 1652 da Independência e 98= da República. - JOSÉ 

SARNEY - Paulo BrossarcL 
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LEI Níí 7.607, DE 28 DE MAIO DE 1987 

Faculta às Comissões Executivas Nacionais dos Partidos Políticos decidir 
sobre a realização de convenções e dá outras providências. 

O Presidente da República, 
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei: 
Art 1- Fica facultado às Comissões Executivas Nacionais de Partidos Políticos decidir so

bre a realização de convenções para renovação de quaisquer dos seus Diretórios Municipais, 
Regionais e Nacionais, bem como prorrogar, até 1 (um) ano, os atuais mandatos, de seus respec
tivos órgãos de direção, de ação e de cooperação. 

ArL 2- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art 3- Revogam-se as disposições em contrário. 
Brasília, 28 de maio de 1987; lóó^ da Independência e 99= da República. - JOSÉ SARNEY 

- Paulo Brossard. 
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LEI N2 7.657, DE 21 DE MARÇO DE 1988 

Altera dispositivo da Lei n- 5.682, de 21 de julho de 1971. 

O Presidente da República, 
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei: 
Art. 1- O art. 43 da Lei n̂  5.682, de 21 de julho de 1971, passa a vigorar com a seguinte 

redação: 

" Art. 43. O registro de candidatos e suplentes, ao Diretório Regional, será re
querido, por escrito, à Comissão Executiva Regional, até 10 (dez) dias antes da 
Convenção, por um grupo mínimo de 20 (vinte) convencionais para cada chapa. 

§ 1- Nos Territórios Federais o registro de candidatos poderá ser requerido por 
um grupo mínimo de 10 (dez) convencionais. 

§ 2- Os grupos de convencionais que requererem registro de chapa poderão 
enviar cópia da mesma, até 5 (cinco) dias antes da Convenção, ao Tribunal Regional 
Eleitoral que a mandará arquivar." 

Art. 2- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art 3- Revogam-se as disposições em contrário. 
BrasíUa, 21 de março de 1988; 167̂  da Independência e lOQs da República. - JOSÉ SAR-

NEY — Paulo Brossard^ 
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LEI N2 7.663, DE 27 DE MAIO DE 1988 

Altera os arts. 7̂  e 71 da Lei n̂  4737, de 15 de julho de 1965 - Código 
Eleitoral, e dá outras providências. 

O Presidente da República, 
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei: 
Art. 12 Fica acrescentado ao art. 7^ da Lei n^ 4.737, de julho de 1965 - Código Eleitoral, 

um parágrafo a ser numerado como § 3^, com a seguinte redação: 

"Art. 72 
§ 32 Realizado o alistamento eleitoral pelo processo eletrônico de dados, será 

cancelada a inscrição do eleitor que não votar em 3 (três) eleições consecutivas, não 
pagar a multa ou não se justificar no prazo de 6 (seis) meses, a contar da data da úl
tima eleição a que deveria ter comparecido." 

Art. 22 O inciso V do art. 71 da Lei n^ 4.737, de 15 de julho de 1965 - Código Eleitoral, 
passa a ter a seguinte redação: 

" Art. 71. São causas de cancelamento: 

V - deixar de votar em 3 (três) eleições consecutivas." 

Art. 32 Ficam anistiados os débitos dos eleitores inscritos que não votaram nas eleições de 
15 de novembro de 1986. 

Art. 4- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 5- Revogam-se as disposições em contrário, em especial o art. 9^ da Lei n̂  6.996, de 7 

de junho de 1982. 
Brasília, 27 de maio de 1988; 1672 da Independência e IOO2 da República. - JOSÉ SAR-

NEY- Paulo Brossard^ 
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LEI N2 7.664, DE 29 DE JUNHO DE 1988 

Estabelece normas para a realização das eleições municipais de 15 de no
vembro de 1988 e dá outras providências. 

O Presidente da República, 
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei: 

DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art 1- As eleições para Prefeitos, Vice-Prefeitos e Vereadores serão realizadas, simulta
neamente, em todo o Pais, no dia 15 de novembro de 1988. 

Art 22 Na mesma data prevista no artigo anterior serão realizadas eleições para Prefeitos, 
Vice-Prefeitos e Vereadores, nos municípios que tenham sido criados dentro dos prazos previs
tos pelas respectivas legislações estaduais, excluídos aqueles cuja criação seja posterior a IS de 
julho de 1988. 

ArL 3- Serão considerados eleitos o Prefeito e o Vice-Prefeito com ele registrado que obti
verem maioria dos votos. 

Parágrafo único. (Vetado). 
Art 42 A posse do Prefeito, Vice-Prefeito e Vereadores, eleitos nos termos desta Lei, dar-

se-á no dia 1- de janeiro de 1989. 
Art 52 Nas eleições referidas nos artigos anteriores será aplicada a legislação eleitoral vi

gente, ressalvadas as regras especiais estabelecidas nesta Lei. 
Art 6̂  Poderão registrar candidatos e participar das eleições nesta Lei, os atuais partidos 

políticos, com registro definitivo ou provisório, e os que venham a ser organizados em tempo 
hábil. 

Parágrafo único. Os partidos políticos com registro provisório que venham a completar, 
em 1988, o prazo previsto no art 12 da Lei n̂  5.682, de 21 de julho de 1971, terão o mesmo 
automaticamente prorrogado por 12 (doze) meses. 

Art 1- Além dos partidos políticos referidos no artigo anterior, poderão também participar 
das eleições de 15 de novembro de 1988 os que tiverem, entre os seus fundadores, membros in
tegrantes do Congresso Nacional, representantes de, pelo menos, 5 (cinco) Estados da Federa
ção. 

§ 1 - 0 registro destes partidos, em caráter provisório, será deferido pelo Tribunal Superior 
Eleitoral - TSE, mediante a apresentação de cópia do manifesto, do programa, do estatuto e da 
ata de fundação, na qual conste a formação de, pelo menos, 9 (nove) Comissões Diretoras Re
gionais Provisórias, com prova de publicação desses atos, que será gratuita, no Diário Oficial da 
União. 

§ 22 Os partidos poh'ticos registrados na forma deste artigo ficam dispensados das exigên-
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cias mínimas quanto à formação de diretórios municipais, e suas convenções para escolha de 
candidatos e deliberação sobre coligações poderão ser organizadas e dirigidas por Comissões 
Diretoras Municipais Provisórias, nos termos desta Lei. 

Art. 8- Dois ou mais partidos políticos poderão coligar-se para registro de candidatos co
muns à eleição majoritária, à eleição proporcional, ou a ambas. 

§ 1- É vedado ao partido político celebrar coligações diferentes para a eleição majoritária 
e para a eleição proporcional. 

§ 2- A coligação terá denominação própria, que poderá ser a junção de todas as siglas que 
a integram, sendo a ela assegurados os direitos conferidos aos partidos políticos no que se refere 
ao processo eleitoral. 

§ 3- Cada partido deverá usar sua própria legenda, sob a denominação da coligação. 
Art. 9- As coligações dependerão de proposta da Comissão Executiva Municipal, da Co

missão Diretora Municipal Provisória ou de 30% (trinta por cento) dos convencionais, e de 
aprovação pela maioria absoluta dos membros da Convenção Municipal. 

Art. 10. Na formação de coligações serão observadas as seguintes normas: 
I - na chapa da coligação poderão ser inscritos candidatos filiados a quaisquer partidos 

políticos dela integrantes; 
II - o pedido de registro dos candidatos será subscrito pelos presidentes ou representantes 

legais dos partidos coligados, ou pela maioria dos membros das respectivas Comissões Executi
vas Municipais ou Comissões Diretoras Municipais Provisórias; 

n i - a coligação será representada perante a Justiça Eleitoral por delegados indicados pe
los partidos que a compõem. 

Art. 11. As Convenções Municipais Partidárias destinadas a deliberar sobre coligações e 
escolha de candidatos serão realizadas a partir de 15 de julho de 1988, e o requerimento de re
gistro dos candidatos escolhidos deverá ser apresentado ao Cartório Eleitoral até às 18 (dezoito) 
horas do dia 17 de agosto de 1988. 

Parágrafo único. Constituirão a Convenção Municipal: 
a) - nos municípios com até 1 (um) milhão de habitantes, segundo o censo de 1980, onde 

haja Diretório: 
I - os membros do Diretório Municipal; 
II - os Vereadores, Deputados, Senadores (vetado) com domicílio eleitoral no município; 
n i - os delegados à Convenção Regional; 
b) - nos municípios com mais de 1 (um) milhão de habitantes, onde haja Diretório: 
I - os Vereadores, Deputados e Senadores com domicílio eleitoral no município; 
II - os delegados à Convenção Regional dos Diretórios de unidades administrativas ou zo

nas eleitorais. 
Art. 12. Nos municípios em que não houver Diretório partidário organizado, inclusive nos 

que forem criados até 15 de julho de 1988, a Convenção de que trata o artigo anterior será orga
nizada e dirigida pela Comissão Diretora Municipal Provisória. 

§ 1- A Convenção a que se refere este artigo terá a seguinte conçosição: 
I - os membros da Comissão Diretora Municipal Provisória; 
II - os Vereadores, Deputados e Senadores com domicílio eleitoral no município; 
§ 2? As Convenções dos Partidos habilitados na forma do art. 'F desta Lei terão a compo

sição prevista no parágrafo anterior. 
§ 3- Nos municípios de mais de 1 (um) milhão de habitantes, os Diretórios de unidades 

administrativas ou Zonas Eleitorais equiparadas a município, que não tenham organização parti-
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daria, serão representados nas Convenções a que se refere esta Lei pelo Presidente da Comissão 
Diretora Municipal Provisória. 

Art. 13. Para as eleições previstas nesta Lei, o prazo de filiação partidária dos candidatos 
encerrar-se-á no dia 10 de julho de 1988. 

Parágrafo único. Salvo os casos de coligação, o candidato não poderá concorrer em mais 
de uma convenção partidária. 

Art. 14. Cada partido político poderá registrar candidatos para a Câmara Municipal até o 
triplo de lugares a preencher. 

§ 1- A coligação poderá registrar os números seguintes de candidatos: se coligação de dois 
partidos, o quantum definido no caput deste artigo mais 40% (quarenta por cento); se coligação 
de três partidos, o mesmo quantum mais 60% (sessenta por cento); se coligação de quatro parti
dos, o mesmo quantum mais 80% (oitenta por cento); se coligação de mais de quatro partidos, o 
mesmo quantum mais 100% (cem por cento). 

§ 2- A Convenção do Partido PoUtico poderá fixar, dentro dos limites previstos neste arti
go, quantos candidatos deseja registrar, antes da votação de sua relação de candidatos. 

§32 (Vetado). 

Art. 15. A Justiça Eleitoral, até o dia 10 de julho de 1988, declarará o número de Vereado
res para cada município, observada as normas constitucionais. 

Parágrafo único. Na declaração a que se refere este artigo, serão considerados dados popu
lacionais atualizados em 15 de junho de 1988 pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística-IBGE. 

Art 16. A inscrição de candidato às eleições majoritárias e de chapa às eleições propor
cionais, para decisão da Convenção, poderá ser feita por Comissão Executiva ou Comissão Di
retora Municipal Provisória, ou cada grupo de 10% (dez por cento) dos convencionais. 

§ 1- Os atuais Vereadores serão considerados candidatos natos dos partidos políticos a que 
se pertencerem na data das respectivas Convenções. 

§ 2- A inscrição a que se refere o caput deste artigo será feita na Secretaria da Comissão 
Executiva ou Comissão Diretora Municipal Provisória, até 48 (quarenta e oito) horas do início 
da Convenção. 

§ 32 Serão votadas em escrutínios diferentes as chapas de candidatos às eleições majorirá-
rias e proporcionais. 

§ 4- Nenhum convencional poderá subscrever mais de uma chapa e nenhum candidato po
derá concorrer ao mesmo cargo em chapas diferentes, ficando anuladas as assinaturas em dobro. 

§ 5- Todas as chapas que obtiverem, no mínimo 20% (vinte por cento) dos votos dos con
vencionais participarão, proporcionalmente, obedecida a ordem de votação, da lista de candida
tos do partido às eleições para a Câmara Municipal. 

Art. 17. Os Presidentes dos Diretórios Municipais ou das Comissões Diretoras Municipais 
Provisórias solicitarão à Justiça Eleitoral o registro dos candidatos indicados na Convenção. 

§ 1- No caso de coligação, o pedido de registro dar-se-á na conformidade do disposto no 
inciso II do art 10 desta Lei. 

§ 2- Na hipótese de os partidos ou coligações não requererem o registro dos seus candida
tos, estes poderão fazê-lo perante a Justiça Eleitoral nas 48 (quarenta e oito) horas seguintes ao 
encerramento do prazo previsto no art. 11 desta Lei. 

§ 3- Em caso de morte, renúncia ou indeferimento de registro de candidato, o partido ou 
coligação deverá providenciar a sua substituição no prazo de 10 (dez) dias, por decisão da maio-
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ria absoluta da Comissão Executiva Municipal ou Comissão Diretora Municipal provisória do 
partido a que pertence o substituído. 

§ Ar Havendo vagas a preencher nas chapas para as eleições proporcionais, as indicações 
serão feitas pela Comissão Executiva Municipal ou Comissão Diretora Municipal Provisória, no 
prazo estabelecido no art. 11 desta Lei. 

Art 18 (vetado). 
Art 19. A Justiça Eleitoral regulará a indetifícação dos partidos e seus candidatos. 
§ 1- Aos partidos fica assegurado o direito de manter os números atribuídos á sua legenda 

na eleição anterior e, ao candidato, nessa hipótese, o direito de manter o número que lhe foi atri
buído na mesma eleição. 

§ 2- No caso de coligação na eleição majoritária, a mesma optará, para representar seus 
candidatos, entre os números designativos dos partidos que a integram; na coligação para elei
ções proporcionais, os candidatos serão inscritos com o número da série do respectivo partido. 

Art 20. As cédulas oficiais para as eleições regulamentadas por esta Lei serão confeccio
nadas segundo modelo provado pela Justiça Eleitoral, que as imprimirá, com exclusividade, 
para distribuição às mesas receptoras. A impressão será feita em papel branco e opaco, com ti
pos uniformes de letras, podendo as cédulas ter campos de diferentes cores, conforme os cargos 
a eleger, números, fotos ou símbolos que permitam ao eleitor, sem a possibilidade de leitura de 
nomes, identificar e assinalar os candidatos de sua preferência 

§ 1- Os candidatos para as eleições majoritárias, identificados por nomes, fotos, símbolos 
ou números, deverão figurar na ordem determinada por sorteio. 

§ 2? Para as eleições realizadas pelo sistema proporcional a cédula terá a idendificação da 
legenda dos partidos ou coligações que concorrem, através de simbolo, número ou cor, e terá es
paço para que o eleitor escreva o nome ou o número do candidato de sua preferência. 

§ 3̂  Além das características previstas neste artigo, o Tribunal Superior Eleitoral poderá 
estabelecer outras no interesse de tomar fácil a manifestação da preferência do eleitor, bem 
como definir os critérios para a identificação dos partidos ou coligações, através de cores ou 
símbolos. 

Art 21. (Vetado). 
Art 22. O candidato poderá ser registrado sem o prenome ou com o nome abreviado, ape

lido ou nome pelo qual é mais conhecido, até o máximo de 3 (três) opções, desde que não se es
tabeleça dúvida quanto a sua identidade, não atente contra o pudor, não seja ridículo ou irreve
rente. 

Parágrafo único. Para efeito de registro, bem como para a furacão e contagem de votos, 
no caso de dúvida quanto a identificação da vontade do eleitor, serão válidos e consignados os 
nomes, prenomes, cognomes ou apelidos de candidatos registrados em eleições imediatamente 
anteriores, para os mesmos cargos. 

Art 23. Se o elevado número de Partidos e candidatos às eleições proporcionais tomar in
viável serem afixadas suas relações dentro da cabine indevassável, a afixação poderá ser efetua-
da em local visível no recinto da Seção Eleitoral. 

Art 24. O mandato eletivo poderá ser impugnado ante a Justiça Eleitoral (vetado) após a 
diplomação, instruída a ação com provas conclusivas de abuso do poder económico, corrupção 
ou fraude e transgressões eleitorais. 

Parágrafo único. A ação de in^)ugnação de mandato tramitará em segredo de justiça, res
pondendo o autor, na forma da lei, se temerária ou de manisfesta má-fé. 

Art 25. Ao servidor público, estatutário ou não, dos órgãos ou entidades da Administra-
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ção direta ou indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e dos Territó
rios, das fundações instituídas ou mantidas pelo Poder Público, e ao empregado de empresas 
concessionárias de serviços públicos fica assegurado o direito à percepção de sua temuneração, 
como se em exercício de suas ocupações habituais estivesse, durante o lapso de tempo que me
diar entre o registro de sua candidatura perante Justiça Eleitoral e o dia seguinte ao da eleição, 
mediante simples comunicado de afastamento, para promoção de sua campanha eleitoral. 

Parágrafo único. O direito de afastamento previsto no caput deste artigo se aplica aos em
pregados de outras empresas privadas, fícando estas desobrigadas do pagamento da remunera
ção relativa ao período. 

Art. 26. Na divulgação por qualquer forma de resultado de prévias, pesquisas ou testes 
pré-eleitorais, devem ser incluídas, obrigatoriamente, as seguintes informações: 

a) período de realização do trabalho: 
b) nomes de bairros ou localidades pesquisadas: 
c) número de pessoas ouvidiís em cada bairro ou localidade; e 
d) nome do do trabalho. 
§ 1- Quaisquer prévias, pesquisas ou testes pré-eleitorais somente poderão ser divulgadas 

até o dia 14 de outubro de 1988. 
§ 2- Em caso de infração do disposto neste artigo, os responsáveis pelo órgão de divulga

ção infrator estarão sujeitos à pena cominada no art. 322 da Lei n̂  4.737, de 15 de julho de 1965 
- Código Eleitoral. 

Art 27. São vedados e considerados nulos de pleno direito, não gerando obrigações de es
pécie alguma para a pessoa jurídica enteressada e nenhum direito para o beneficiário, os atos 
que, no período compreendido entre a data da publicação desta lei e o término do mandato do 
Prefeito do município, importarem em nomear, contratar, admitir servidor público, estatutário 
ou não, na Administração direta e nas autarquias (vetado). 

§ l- Serão igualmente nulos os atos que, no período compreendido entre a data da publica
ção desta Lei e o término do mandato do Prefeito, importarem em dispensar, demitir, transferir, 
suprimir vantagens de qualquer espécie ou exonerar ex-qfficio servidores municipais (vetado). 

§ 2- As vedações deste artigo não atingem os atos de: 
I - nomeação de aprovados em concurso público ou de ascensão funcional; 
II - nomeação ou exoneração de cargos em comissão e designação ou dispensa de função 

de confiança; 
in - nomeação para cargos do Poder Judiciário, do Ministério Público, de Procuradores 

do Estado e dos Tribunais e Conselhos de Contas; 
rV - (vetado). 
§ 32 Os atos editados com base no § 2- deste artigo deverão ser fundamentados e publica

dos dentro de 48 (quarenta e oito) horas após a sua edição, no respectivo órgão oficial. 
§ 42 O atraso da publicação do Diário Oficial da União relativo ao 15 (quinze) dias que 

antecedem os prazos inciais a que se refere este artigo implica a nulidade automática dos atos 
relativos a pessoal nele inseridos, salvo se provocados por caso fortuito ou força maior. 

PROPAGANDA ELEITORAL 

ArL 28. A propaganda eleitoral no rádio e na televisão, para as eleições de 15 de novem
bro de 1988, restringir-se-á, unicamente, ao horário gratuito disciplinado pela Justiça Eleitoral, 
com expressa proibição de qualquer propaganda paga, obedecidas as seguintes normas: 

I - todas as emissoras do País reservarão, nos 45 (quarenta e cinco) dias anteriores à ante-
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véspera das eleições, 90 (noventa) minutos diários para a propaganda, sendo 45 (quarenta e cin
co) minutos à noite, entre 20h30min (vinte horas e trinta minutos) e 22h30min (vinte e duas ho
ras e trinta minutos); 

II - a Justiça Eleitoral distribuirá os horários reservados entre os partidos políticos que te
nham candidatos registrados às eleições majoritárias, às eleições proporcionais, ou a ambas, ob
servados os seguintes critérios; 

a) 30 (trinta) minutos diários divididos da seguinte forma: 

1. até (cinco) minutos, distribuídos com os partidos políticos sem representação no Con
gresso Nacional, limitado ao máximo de 30 (trinta) segundos para cada um; 

2. o restante do tempo será dividido igualmente entre os partidos poUticos com repre
sentação no Congresso Nacional, com o mínimo de 2 (dois) minutos e máximo de 4 (quatro) mi
nutos; 

b) 30 (trinta) minutos diários distribuídos entre os partidos políticos, iia proporção do nú
mero de seus representantes no Congresso Nacional; 

c) 30 (trinta) minutos diários distribuídos entre os partidos políticos, na proporção do nú
mero de seus representantes na Assembleia Legislativa; 

d) ao partido político a que tenha sido distribiudos tempo diário inferior a 1 (um) minuto, 
facultar-se-á a soma desses tempos para utilização cumulativa até o limite de 3 (três) minutos; 

e) os partidos políticos que só registrarem candidatos a uma das eleições, proporcional ou 
majoritária, terão direito à metade do tempo que lhes caberia de acordo com os critérios das alí
neas a,bcc deste inciso, inclusive no que se refere aos tempos mínimos; 

f) a redução prevista na alínea anterior não se aplicará nos critéiros dâ s aUneas fe e c se o 
partido político registrou candidatos em ambas as eleições, mesmo sendo em coligação; 

g) se o atendimento ao disposto na alínea a ultrapassar os 30 (trinta) minutos, o excesso 
será deduzido do tempo previsto na alínea b; no caso de sobra de tempo, o excesso será acresci
do ao tempo previsto na mesma ah'nea b; 

ni - na distribuição do tempo a que se refere o item 1 da alínea a do inciso anterior, a co
ligação se equipará a um partido, qualquer que seja o número de partidos que a integram: no que 
se refere ao item 2 da mesma alínea, em caso de coligação, a distribuição do tempo obedecerá 
ao seguinte: se de 2 (dois) partidos, o tempo de um mais 50% (ciqiienta por cento); se de 3 (três) 
ou mais, o tempo de um mais 1{K)% (cem por cento); 

IV - em caso de coligação entre partidos com representação e partidos sem representação 
no Congresso Nacional, estes não poderão acrescentar mais do que o tempo conferido a um par
tido no item 1, alínea a, do inciso H; 

V - a representação de cada partido no Congresso Nacional e na Assembleia Legislativa, 
para efeito da distribuição do tempo, será a existente em 10 de julho de 1988; 

VI - onde não houver Assembleia Legislativa, a distribuição do total do tempo previsto na 
alínea c do inciso n deste artigo far-se-á na proporcionalidade da representação do partido no 
Congresso Nacional; 

Vn - compete aos partidos ou coligações, por meio de Comissão especialmente designada 
para esse fim, distribuir, entre os candidatos registrados, os horários que lhes couberem; 

Vni - desde que haja concordância entre todos os partidos interessados, em cada parte do 
horário gratuito poderá ser adotado critério de distribuição diferente do fixado pela Justiça Elei
toral, à qual caberá homologar; 

IX - as emissoras de rádio e televisão ficam obrigadas a divulgar, gratuitamente, comuni-
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cados ou instruções da Justiça Eleitoral, até o máximo de 15 (quinze) minutos diários, consecu
tivos ou não, nos 30 (trinta) dias anteriores ao pleito; 

X - independetemente do horário gratuito de propaganda eleitoral, fica facultada a trans
missão, pelo rádio e pela televisão, de debates entre os candidatos registrados pelos partidos po
líticos e coligações, assegurada a participação de todos os partidos que tenham candidatos, em 
conjunto ou em blocos e dias distintos; nesta última hipótese, os debates deverão fazer parte de 
programação previamente estabekicida, e a organização dos blocos far-se-á mediante sorteio, 
salvo acordo entre os partidos interessados. 

Art. 29. Da propaganda eleitoral gratuita poderão participar, além dos candidatos registra
dos, pessoas devidamente credenciadas pelos partidos aos quais couber o uso do tempo, median
te comunicação às emissoras pela Comissão a que alude o inciso VII do artigo anterior, resguar
dada aos candidatos a destinação de pelo menos dois terços do tempo, em cada programa. 

§12 (Vetado). 

§ 2- Fica assegurado o direito de resposta a qualquer pessoa, candidato ou não, à qual se
jam feitas acusações difamatórias, injuriosas ou caluniosas, no horário gratuito da propaganda 
eleitoral. O ofendido utilizará, para sua defesa, tempo igual ao usado para a ofensa, deduzido do 
tempo reservado ao mesmo partido em cujo horário esta foi cometida. 

Art. 30. (Vetado). 

Art 31. Pela imprensa escrita será permitida a divulgação paga de Curriculum Vitae do 
candidato, ilustrado ou não com foto e um Slogan, do número de seu registro na Justiça Eleito
ral, bem como do Partido a que pertence. 

Parágrafo único. O espaço máximo de cada anúncio a ser utilizado, por edição, é de 
240cm (duzentos e quarenta centímetros quadrados) para cada candidato à eleição proporcio
nal, e de 360cm (trezentos e sessenta centímetros quadrados) para cada candidato à eleição ma
joritária. 

Art. 32. Em bens particulares, fica livre a fixação de propaganda eleitoral com a permis
são do detentor de sua posse; nos bens que dependam de concessão do Poder Público ou que a 
ele pertençam, bem como nos de uso comum, fica proibida a propaganda, inclusive por meio de 
faixas ou cartazes afixados em quadros ou painéis, salvo em locais indicados pelas Prefeituras, 
com igualdade de condições para todos os partidos. 

Art. 33. Constitui crime eleitoral, punível com a pena de detenção de 6 (seis) meses a 1 
(um) ano e cassação do registro, se o responsável for candidato, a divulgação de qualquer espé
cie de propaganda política na data da eleição, mediante publicações, faixas, cartazes, dísticos em 
vestuários, postos de distribuição ou entrega de material e qualquer forma de aliciamento, coa
ção ou manifestação tendente a influir coercitivamente, na vontade do eleitor, junto às seções 
eleitorais ou vias públicas de acesso às mesmas. 

Art. 34. O profissional de rádio e televisão fica impedido de apresentar programa ou dele 
participar, quando candidato a cargo eletivo nas eleições de que trata esta Lei, durante o período 
destinado à propaganda eleitoral jp-atuita, sob pena de anulação do registro de sua candidatura 
pela Justiça Eleitoral. 

Art. 35. O Poder Executivo, a seu critério, editará normas regulamentando o modo e a for
ma de ressarcimento fiscal às emissoras de rádio e de televisão, pelos espaços dedicados ao ho
rário de propaganda eleitoral gratuita. 

Art. 36. Ficam anistiados os débitos decorrentes da multa prevista no art. 8- da Lei n̂  
4.737, de 15 de julho de 1965, aos que se inscreverem como eleitores até a data do encerramen
to do prazo de alistamento para as eleições de 15 de novembro de 1988. 
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Art. 37. (Vetado). 
Art. 38. O Tribunal Superior Eleitoral - TSE expedirá instruções para o fiel cumprimento 

desta Lei, inclusive adaptando, naquilo em que ela for omissa, aos dispositivos constitucionais, 
as regras para as eleições deste ano. 

Art. 39. O Tribunal Superior Eleitoral - TSE poderá complementar o disposto nesta Lei, 
através de instrução normativa, sobretudo para cumprimento do que for estabelecido na nova 
Constituição Federal a ser promulgada pela Assembleia Nacional Constituinte. 

Art 40. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 4L Revogam-se as disposições em contrário. 
Brasília, 29 de junho de 1988;. 1672 da Independência e KXF da República. - JOSÉ SAR-

NEY- José Fernando Cinte Lima Eichenberg. 
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LEI N2 7.673, DE 29 DE SETEMBRO DE 1988 

Modifica a redação do indso I do art. 28 da Lei n̂  7.664, de 29 de junho 
de 1988, estabelecendo novo horário para veiculação de propaganda eleitoral 
para as eleições municipais de 15 de novembro de 1988. 

O Presidente da República, 
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei: 
ArL 1- O inciso I do art 28 da Lei n̂  7.664, de 29 de junho de 1988, passa a ter a seguinte 

redação: 

"Art. 28 
I - todas as emissoras do País reservarão, nos 45 (quarenta e cinco) dias ante

riores à antevéspera das eleições, 90 (noventa) minutos diários para a propaganda, 
sendo 45 (quarenta e cinco) minutos à noite, entre 20h30min (vinte horas e trinta 
minutos) e 22h30min (vinte e duas horas e trinta minutos), nas emissoras de televi
são, e entre 20h (vinte horas) e 22h30min (vinte e duas horas e trinta minutos), nas 
emissoras de rádio, hora de Brasília; 

ArL 2- Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
ArL 3- Revogam-se as disposições em contrário. 
Brasília, 29 de setembro de 1988; 167= da Independência e lOÔ  da República. - JOSÉ 

SARNEY - Paulo Brossard 
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CONSTITUIÇÃO DA REPUBLICA 
FEDERATIVA DO BRASIL, 
DE 5 DE OUTUPRO DE 1988 

(Disposições eleitorais e partidárias) 

TÍTULO I 
Dos Princípios Fundamentais 

Art. 1- A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e 
Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como 
fundamentos: 

V - o pluralismo político. 
Parágrafo único. Todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes 

eleitos ou diretamente, nos termos desta Constituição. 

TÍTULO n 
Dos Direitos e Garantias Fundamentais 

CAPÍTULO I 
Dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos 

ArL 5- Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se 
aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberda
de, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: 

Vin - ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção 
filosófica ou política, salvo se as invocar para eximir-se de obrigação a todos imposta e recusar-
se a cumprir prestação alternativa, fixada em lei. 

XXXV - a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direi
to; 

LXX - o mandado de segurança coletivo pode ser impetrado por: 
a) partido político com representação no Congresso Nacional; 

LXXI - conceder-se-á mandado de injunção sempre que a falta de norma regulamentadora 
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torne inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes 
à nacionalidade, à soberania e à cidadania; 

CAPÍTULO m 
Da Nacionalidade 

Art. 12. São brasileiros: 
I - natos: 
a) os nascidos na República Federativa do Brasil, ainda que de pais estrangeiros, desde 

que estes não estejam a serviço de seu país; 
b) os nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro ou mãe brasileira, desde que qualquer deles 

esteja a serviço da República Federativa do Brasil; 
c) os nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro ou mãe brasileira, desde que sejam registra

dos em repartição brasileira competente, ou venham a residir na República Federativa do Brasil 
antes da maioridade e, alcançada esta, optem em qualquer tempo pela nacionalidade brasileira; 

n - naturalizados: 
a) os que, na forma da lei, adquiram a nacionalidade brasileira, exigidas aos originários de 

países de língua portuguesa apenas residência por um ano ininterrupto e idoneidade moral; 
b) os estrangeiros de qualquer nacionalidade, residentes na República Federativa do Brasil 

há mais de trinta anos ininterruptos e sem condenação penal, desde que requeiram a nacionalida
de brasileira. 

§ 1- Aos portugueses com residência permanente no país, se houver reciprocidade em fa
vor dos brasileiros, serão atribuídos os direitos inerentes ao brasileiro nato, salvo os casos pre
vistos nesta Constituição. 

§ 2^ A lei não poderá estabelecer distinção entre brasileiros natos e naturalizados, salvo 
nos casos previstos nesta Constituição. 

§ 3- São privativos de brasileiro nato os cargos: 
I - de Presidente e Vice-Presidente da República; 
II - de Presidente da Câmara dos Deputados; 
n i - de Presidente do Senado Federal; 
rV - de Ministro do Supremo Tribunal Federal; 
V - da carreira diplomática; 
VI - de oficial das Forças Armadas. 
§ 4- Será declarada a perda da nacionalidade do brasileiro que: 
I - tiver cancelada sua naturalização, por sentença judicial, em virtude de atividade nociva 

ao interesse nacional; 
n - adquirir outra nacionalidade por naturalização voluntária. 

CAPÍTULO IV 
Dos Direitos Políticos 

Art. 14. A soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto e se
creto, com valor igual para todos, e, nos termos da lei, mediante: 

I - plebiscito; 
II - referendo; 
in - iniciativa popular. 
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§1-0 alistamento eleitoral e o voto são: 
I - obrigatórios para os maiores de dezoito anos; 
II - facultativos para: 
a) os analfabetos; 
b) os maiores de setenta anos; 
c) os maiores de dezesseis e menores de dezoito anos. 
§ 2- Não podem alistar-se como eleitores os estrangeiros e, durante o penodo do serviço 

militar obrigatório, os conscritos. 
§ 32 São condições de elegibilidade, na forma da lei: 
I - a nacionalidade brasileira; 
n - o pleno exercício dos direitos políticos; 
m - o alistamento eleitoral; 
IV - o domicílio eleitoral na circunscrição; 
V - a filiação partidária; 
VI - a idade mínima de: 
a) trinta e cinco anos para Presidente e Vice-Presidente da República e Senador; 
b) trinta anos para Governador e Vice-Govemador de Estado e do Distrito Federal; 
c) vinte e um anos para Deputado Federal, Deputado Estadual ou Distrital, Prefeito, Vice-

Prefeito e Juiz de Paz; 
d) dezoito anos para Vereador. 
§ 4̂  São inelegíveis os inalistáveis e os analfabetos. 
§ 52 São inelegíveis para os mesmos cargos, no período subsequente, o Presidente da Re

pública, os Governadores de Estado e do Distrito Federal, os Prefeitos e quem os houver sucedi
do ou substituído nos seis meses anteriores ao pleito. 

§ & Para concorrerem a outros cargos, o Presidente da República, os Governadores de Es
tado e do Distrito Federal e os Prefeitos devem renunciar aos respectivos mandatos até seis me
ses antes do pleito. 

§ 7- São inelegíveis, no território de jurisdição do titular, o cônjuge e os parentes consan
guíneos ou afins, até o segundo grau ou por adoção, do Presidente da República, de Governador 
de Estado ou Território, do Distrito Federal, de Prefeito ou de quem os haja substituído dentro 
dos seis meses anteriores ao pleito, salvo seja titular de mandato eletivo e candidato à reeleição. 

§ 8- O militar alistável é elegível, atendidas as seguintes condições: 
I - se contar menos de dez anos de serviço, deverá afastar-se da atividade; 
II - se contar mais de dez anos de serviço, será agregado pela autoridade superior se elei

to, passará automaticamente, no ato da diplomação, para a inatividade. 
§ 92 Lei conçlementar estabelecerá outros casos de inelegibilidade e os prazos de sua ces

sação, a fim de proteger a normalidade e legitimidade das eleições contra a influência do poder 
económico ou o abuso do exercício de função, cargo ou emprego na administração direta ou in-
direta 

§ 10. O mandato eletivo poderá ser impugnado ante a Justiça Eleitoral no prazos de quin
ze dias contados da diplomação, instruída a ação com provas de abuso do poder económico, cor
rupção ou fraude. 

§ 11. A ação de in^ugnação de mandato tramitará em segredo de justiça, respondendo o 
autor, na forma da lei, se temerária ou de manifesta má-fé. 
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ArL 15. É vedada a cassação de direitos políticos, cuja perda ou suspensão só se dará nos 
casos de: 

I - cancelamento da naturalização por sentença transitada em julgado; 
II - incapacidade civil absoluta; 
ni - condenação criminal transitada em julgado, enquanto durarem seus efeitos; 
rv - recusa de cumprir obrigação a todos imposta ou prestação alternativa, nos termos do 

art. 52, Vm; 
V - improbidade administrativa, nos termos do art. 37, § 4-
Art 16. A lei que alterar o processo eleitoral entrará em vigor na data de sua publicação, 

não se aplicando à eleição que ocorra até um ano da data de sua vigência. 

CAPÍTULO V 
Dos Partidos Pdíticos 

Art. 17. É livre a criação, fusão, incorporação e fxtinção de partidos poUticos, resguarda
dos a soberania nacional, o regime democrático, o pluripartidarismo, os direitos fundamentais 
da pessoa humana e observados os seguintes preceitos: 

I - caráter nacional; 
n - proibição de recebimento de recursos financeiros de entidade ou governo estrangeiros 

ou de subordinação a estes; 
m - prestação de contas à Justiça Eleitoral; 
rv - funcionamento parlamentar de acordo com a lei. 
§ 1- É assegurada aos partidos políticos autonomia para definir sua estrutura interna, orga

nização e funcionamento, devendo seus estatutos estabelecer normas de fidelidade e disciplina 
partidárias. 

§ 2- Os partidos políticos, após adquirirem personalidade jurídica, na forma da lei civil, 
registrarão seus estatutos no Tribunal Superior Eleitoral. 

§ 32 Os partidos políticos têm direito a recursos do fundo partidário e acesso gratuito ao 
rádio e à televisão, na forma da lei. 

§ 42 É vedada a utilização pelos partidos políticos de organização paramilitar. 

TÍTULO m 
Da Organização do Estado 

. CAPÍTULO I 
Da Organização Político-Administrativa 

Art 18. 

§ 32 Os Estados podem incorporar-se entre si, subdividir-se ou desmembrar-se para se 
anexarem a outros, ou formarem novos Estados ou Territórios Federais, mediante aprovação da 
população diretamente interessada, através de plebiscito, e do Congresso Nacional, por lei com
plementar. 

§ 4- A criação, a incorporação, a fusão e o desmembramento de Municípios preservarão a 
continuidade e a unidade histórico-cultural do ambiente urbano, far-se-ão por lei estadual, obe
decidos os requisitos previstos em lei complementar estadual, e dependerão de consulta prévia, 
mediante plebiscito, às populações diretamente interessadas. 
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CAPITULO n 
Da União 

Art. 22. Compete privativamente à União legislar sobre: 
I - direito civil, comercial, penal, processual, eleitoral, agrário, marítimo, aeronáutico, es

pacial e do trabalho; 

CAPÍTULO ra 
Dos Estados Federados 

Art. 27.0 número de Deputados à Assembleia Legislativa corresponderá ao triplo da repre
sentação do Estado na Câmara dos Deputados e, atingido o número de trinta e seis, será acrescido 
de tantos quantos forem os Deputados Federais acima de doze. 

§ 1- Será de quatro anos o mandato dos Deputados Estaduais, aplicando-se-lhes as regras 
desta Constituição sobre sistema eleitoral, inviolabilidade, imunidades, remuneração, perda de 
mandato, licença, impedimentos e incorporação às Forças Armadas. 

§ 42 A lei disporá sobre a iniciativa popular no processo legislativo estadual. 
Art. 28. A eleição do Governador e do Vice-Govemadpr de Estado, para mandato de quatro 

anos, realizar-se-á noventa dias antes do término do mandato de seus antecessores, e a posse 
ocorrerá no dia 1- de janeiro do ano subsequente, obswvado quanto ao mais, o disposto no art. 77. 

Parágrafo único. Perderá o mandato o Governador que assumir outro cargo ou função na 
administração pública direta ou indireta, ressalvada a posse em virtude de concurso público e 
observado o disposto no art. 38,1, FV e V. 

CAPÍTULO rv 
Dos Municípios 

Art. 29. O município reger-se-á por lei orgânica, votada em dois turnos, com o interstício 
mínimo de dez dias, e aprovada por dois terços dos membros da Câmara Municipal, que a pro
mulgará, atendidos os princípios estabelecidos nesta Constituição, na Constituição do respectivo 
Estado e os seguintes preceitos: 

I - eleição do Prefeito, do Vice-Prefeito e dos Vereadores, para mandato de quatro anos, 
mediante pleito direto e simultâneo realizado em todo o país; 

n - eleição do Prefeito e do Vice-Prefeito até noventa dias antes do término do mandato 
dos que devam suceder, aplicadas as regras do art. 77, no caso de Municípios com mais de du
zentos mil eleitores; 

in - posse do Prefeito e do Vice-Prefeito no dia 1- de janeiro do ano subseqtiente ao da 
eleição; 

IV - número de Vereadores proporcional à população do Município, observados os se
guintes limites: 

a) mínimo de nove e máximo de vinte e um nos Municípios de até um milhão de habitantes; 
b) mínimo de trinta e três e máximo de quarenta e um nos Municípios de mais de um mi

lhão e menos de cinco milhões de habitantes; 
c) mínimo de quarenta e dois e máximo de cinquenta e cinco nos Municípios de mais de 

cinco milhões de habitantes; 
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Vni - inviolabilidade doS. Vereadores por suas opiniões, palavras e votos no exercício do 
mandato e na circunscrição do Município; 

IX - proibições e incompatibilidades, no exercício da vereança, similares, no que couber, 
ao disposto nesta Constituição para os membros do Congresso Nacional e na Constituição do 
respectivo Estado para os membros da Assembleia Legislativa; 

Xin - iniciativa popular de projetos de lei de interesse específico do Município, da cidade 
ou de bairros, através de manifestação de, pelo menos, cinco por cento do eleitorado; 

XrV - perda do mandato do Prefeito, nos termos do art. 28, parágrafo único. 

CAPITULO V 
Do Distrito Federal e dos Territórios 

SEÇÃOI 
Do Distrito Federal 

Art. 32. 

§ 2- A eleição do Governador e do Vice-Govemador, observadas as regras do art. 77, e 
dos Deputados Distritais coincidirá com a dos Governadores e Deputados Estaduais, para man
dato de igual duração. 

§ 32 Aos Deputados Distritais e à Câmara Legislativa aplica-se o disposto no art. 27 

SEÇÃOn 
Dos Territórios 

Art. 33. 

§ 3.- Nos Territórios Federais com mais de cem mil habitantes, além do Governador no
meado na forma desta Constituição, haverá órgãos judiciários de primeira e segunda instância, 
membros do Ministério Público e defensores públicos federais; a lei disporá sobre as eleições 
para a Câmara Territorial e sua competência deliberativa. 

CAPÍTULO VI 
Da Intervenção 

Art 34. A União não intervirá nos Estados nem no Distrito Federal, exceto para: 

Vn - assegurar a observância dos seguintes princípios constitucionais: 
a) forma republicana, sistema representativo e regime democrático; 

Art. 36. A decretação da intervenção dependerá: 

II - no caso de desobediência a ordem ou decisão judiciária, de requisição do Supremo 
Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do Tribunal Superior Eleitoral;. 
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in - de provimento, pelo Supremo Tribunal Federal, de representação do Frocurador-Ge-
ral da República, na hipótese do arL 34, VÊ; 

CAPÍTULO vn 
Da Administração Pública 

SEÇÃOI 
Disposições Gerais 

Art.37. 

§ 42 Os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos pob'ticos, 
a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, na forma e 
gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível. 

Art. 38. Ao servidor público em exercício de mandato eletivo aplicam-se as seguintes dis
posições: 

I - tratando-se de mandato eletivo federal, estadual ou distrital, ficará afastado de seu car
go, emprego ou função; 

n - investido no mandato de Prefeito, será afastado do cargo, emprego ou função, sendo-
Ihe facultado optar pela sua remuneração; 

m - investido no mandato de Vereador, havendo compatibilidade de horários, perceberá 
as vantagens de seu cargo, emprego ou função, sem prejuízo da remuneração do cargo eletivo, e, 
não havendo compatibilidade, será aplicada a norma do inciso anterior; 

IV - em qualquer caso que exija o afastamento parao exerdcio de mandato eletivo, seu tenpo 
de serviço será contado para todos os efeitos legais, exceto para promoção por merecimento; 

V - para efeito de benefício previdenciário, no caso de afastamento, os valores serão de
terminados como se no exercício estivesse. 

SEÇÃOm 
Dos Servidores Públicos Militares 

ArL 42 

§ 6̂  O militar, enquanto em efetivo serviço, não pode estar filiado a partidos poUticos. 

TÍTULO IV 
Da Organização dos Poderes 

CAPÍTULO I 
Do Poder Legislativo 

SEÇÃOI 
Do Congresso Nacional 

Art 45. A Câmara dos Deputados compõe-se de representantes do povo, eleitos, pelo sis
tema proporcional, em cada Estado, em cada Território e no Distrito Federal. 
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§ 1 - 0 número total de Deputados, bem como a representação por Estado e pelo Distrito 
Federal, será estabelecido por lei complementar, proporcionalmente à população, procedendo-se 
aos ajustes necessários, no ano anterior às eleições, para que nenhuma daquelas unidades da Fe
deração tenha menos de oito ou mais de setenta Deputados. 

§ 2- Cada Território elegerá quatro Deputados. 
Art. 46. O Senado Federal compõe-se de representantes dos Estados e do Distrito Federal, 

eleitos segundo o princípio majoritário. 
§ 1- Cada Estado e o Distrito Federal elegerão três Senadores, com mandato de oito anos. 
§ 2- A representação de cada Estado e do Distrito Federal será renovada de quatro em 

quatro anos, alternadamente, por um e dois terços. 
§ 3- Cada Senador será eleito com dois suplentes. 

SEÇÃOn 
Das Atribuições do Congresso Nacional 

Art. 49. É da competência exclusiva do Congresso Nacional: 

XV - autorizar referendo e convocar plebiscito; 

SEÇÃO V 
Dos Deputados e dos Senadores 

Art 53. Os Deputados e Senadores são invioláveis por suas opiniões, palavras e votos. 
§ 1- Desde a expedição do diploma, os membros do Congresso Nacional não poderão ser 

presos, salvo em flagrante de crime inafiançável, nem processados criminalmente, sem prévia li
cença de sua Casa 

§ 22 O indeferimento do pedido de licença ou a ausência de deliberação suspende a pres
crição enquanto durar o mandato. 

§ 3- No caso de flagrante de crime inafiançável, os autos serão remetidos, dentro de vinte 
e quatro horas, à Cara respectiva, para que, pelo voto secreto da maioria de seus membros, re
solva sobre a prisão e autorize, ou não, a formação de culpa. 

§ 4^ Os Deputados e Senadores serão submetidos a julgamento perante o Supremo Tribu
nal Federal. 

§ 5- Os Deputados e Senadores não serão obrigados a testemunhar sobre informações re
cebidas ou prestadas em razão do exercício do mandato, nem sobre as pessoas que lhes confia
ram ou deles receberam informações. 

§ 62 A incorporação às Forças Armadas de Deputados e Senadores, embora militares e 
ainda que em tempo de guerra, dependerá de prévia licença da Casa respectiva. 

§ 1- As imunidades de Deputados ou Senadores subsistirão durante o estado de sítio, só 
podendo ser suspensas mediante o voto de dois terços dos membros da Casa respectiva, nos ca
sos de atos, praticados fora do recinto do Congresso, que sejam incompatíveis com a execução 
da medida 

Art. 54. Os Deputados e Senadores não poderão: 
I - desde a expedição do diploma: 
a) firmar ou manter contrato com pessoa jurídica de direito público, autarquia, empresa 
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pública, sociedade de economia mista ou empresa concessionária de serviço público, salvo 
quando o contrato obedecer a cláusulas uniformes; 

b) aceitar ou exercer cargo, função ou emprego remunerado, inclusive os de que sejam de-
missíveis ad nutum, nas entidades constantes da alínea anterior. 

II - desde a posse: 
a) ser proprietários, controladores ou diretores de empresa que goze de favor decorrente 

de contrato com pessoa jurídica de direito público, ou nela exercer função remunerada; 
b) ocupar cargo ou função de que sejam demissíveis ad nutum, nas entidades referidas no 

inciso I, a; 
c) patrocinar causa em que seja interessada qualquer das entidades a que se refere o inciso I, a; 
d) ser titulares de mais de um cargo ou mandato público eletivo. 
Art. 55. Perderá o mandato o Deputado ou Senador: 
I - que infringir qualquer das proibições estabelecidas no artigo anterior; 
II - cujo procedimento for declarado incompatível com o decoro parlamentar; 
III - que deixar de comparecer, em cada sessão legislativa, à terça parte das sessões ordi

nárias da Casa a que pertencer, salvo licença ou missão por esta autorizada; 
rV - que perder ou tiver suspensos os dinntos políticos; 
V - quando o decretar a Justiça Eleitoral, nos casos previstos nesta Constituição; 
VI - que sofrer condenação criminal em sentença transitada em julgado. 
§ 1- É incompatível com o decoro parlamentar, além dos casos definidos no regimento in

terno, o abuso das prerrogativas asseguradas a membro do Congresso Nacional ou a percepção 
de vantagens indevidas. 

§ 2- Nos casos dos incisos I, n e VI, a perda do mandato será decidida pela Câmara dos Depu
tados ou pelo Senado Federal, por voto secreto e maioria absoluta, mediante provocação da respecti
va Mesa ou de partido político representado no Congresso Nacional, assegurada ampla defesa 

§ 3- Nos casos previstos nos incisos IH a V, a perda será declarada pela Mesa da Casa 
respectiva, de ofício ou mediante provocação de qualquer de seus membros, ou de partido políti
co representado no Congresso Nacional, assegurada ampla defesa. 

Art. 56. Não perderá o mandato o Deputado ou Senador: 
I - investido no cargo de Ministro de Estado, Governador de Território, Secretário de Es

tado, do Distrito Federal, de Território, de Prefeitura de capital ou chefe de missão diplomática 
temporária; 

n - licenciado pela respectiva Casa por motivo de doença, ou para tratar, sem remunera
ção, de interesse particular, desde que, neste caso, o afastamento não ultr^asse cento e vinte 
dias por sessão legislativa 

§ 1- O suplente será convocado nos casos de vaga, de investidura em funções previstas 
neste artigo ou de licença superior a cento e vinte dias. 

§ 2- Ocorrendo vaga e não havendo suplente, far-se-á eleição para preenchê-la se faltarem 
mais de quinze meses para o término do mandato. 

§ 3- Na hipótese do inciso I, o Deputado ou Senador poderá optar pela remuneração do 
mandato. 

SEÇÃOVI 
Das Reuniões 

§ 4^ Cada uma das Casas reunir-se-á em sessões preparatórias, a partir de 1- de fevereiro, 
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no primeiro ano da legislatura, para a posse de seus membros e eleição das respectivas Mesas, 
para mandato de dois anos, vedada a recondução para o mesmo cargo na eleição imediatamente 
subsequente. 

§ 6̂  A convocação extraordinária do Congresso Nacional far-se-á: 
I - pelo Presidente do Senado Federal, em caso de decretação de estado de defesa ou de 

intervenção federal, de pedido de autorização para a decretação de estado de sítio e para o com
promisso e a posse do Presidente e do Vice-Presidente da República; 

SEÇAO vn 
Das Comissões 

Art.58 
§ 1- Na constituição das Mesas e de cada Comissão, é assegurada, tanto quanto possível, a 

representação proporcional dos partidos ou dos blocos parlamentares que participam da respec
tiva Casa. 

§ 4- Durante o recesso, haverá uma Comissão representativa do Congresso Nacional, elei
ta por suas Casas na última sessão ordinária do período legislativo, com atribuições definidas no 
regimento comum, cuja composição reproduzirá, quanto possível, a proporcionalidade da repre
sentação partidária 

SEÇÃo vm 
Do Processo Legislativo 

SUBSEÇÃOn 
Da Emenda à Constituição 

ArtóO 

§ 42 Não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir: 

n - o voto direto, secreto, universal e periódico; 

SUBSEÇÃO m 
Das Leis 

Art 61. A iniciativa das leis complementares e ordinárias cabe a qualquer membro ou Co
missão da Câmara dos Deputados, do Senado Federal ou do Congresso Nacional, ao Presidente 
da República, ao Supremo Tribunal Federal, aos Tribunais Superiores, ao Procurador-Geral da 
República e aos cidadãos, na forma e nos casos previstos nesta Constituição. 

§ 22 A iniciativa popular deve ser exercida pela apresentação à Câmara dos Deputados de 
projeto de lei subscrito por, no mínimo, um por cento do eleitorado nacional, distribuído pelo 
menos por cinco Estados, com não menos de três décimos por cento dos eleitores de cada um 
deles. 

441 



Art. 63. Não será admitido aumento da despesa prevista: 

n - nos projetos sobre organização dos serviços administrativos da Câmara dos Deputa
dos, do Senado Federal, dos tribunais federais e do Ministério Público. 

ArL 64. A discussão e votação dos projetos de lei de iniciativa do Presidente da Repúbli
ca, do Supremo Tribunal Federal e dos Tribunais Superiores terão início na Câmara dos Deputa
dos. 

Art 68. As leis delegadas serão elaboradas pelo Presidente da República, que deverá soli
citar a delegação ao Congresso Nacional. 

§ 1- Não serão objeto de delegação os atos de competência exclusiva do Congresso Nacio
nal, os de coiiq)etência privativa da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal, a matéria re
servada à lei complementar, nem a legislação sobre: 

II - nacionalidade, cidadania, direitos individuais, políticos e eleitorais; 

SEÇÃOIX 
Da Fiscalização Contábil, Financeira e Orçamentária 

Art. 74. 

§ 2- Qualquer cidadão, partido político, associação ou sindicato é parte legítima para, na 
forma da lei, denunciar irregularidades ou ilegalidades perante o Tribunal de Contas da União. 

CAPÍTUIjOn 
Do Poder Executivo 

SEÇÃOI 
Do Presidente e do Vice-Presidente da República 

Art 77. A eleição do Presidente e do Vice-Presidente da República realizar-se-á, simulta
neamente, noventa dias antes do último término do mandato presidencial vigente. 

§ 1- A eleição do Presidente da República importará a do Vice-Presidente com ele regis
trado. 

§ 2- Será considerado eleito Presidente o candidato que, registrado por partido político, 
obtiver a maioria absoluta de votos, não computados os em branco e os nulos. 

§ 3- Se nenhum candidato alcançar maioria absoluta na primeira votação, far-se-á nova 
eleição em até vinte dias q)ós a proclamação do resultado, concorrendo os dois candidatos mais 
votados e considerando-se eleito aquele que obtiver a maioria dos votos válidos. 

§ 4- Se, antes de realizado o segundo turno, ocorrer morte, desistência ou impedimento le
gal de candidato, convocar-se-á, dentre os remanescentes, o de maior votação. 

§ 5̂  Se, na hipótese dos parágrafos anteriores, remanescer, em segundo lugar, mais de um 
candidato com a mesma votação, qualificar-se-á o mais idoso. 
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Art. 78. O Presidente e o Vice-Presidente da República tomarão posse em sessão do Con
gresso Nacional, prestando o compromisso de manter, defender e cumprir a Constituição, obser
var as leis, promover o bem geral do povo brasileiro, sustentar a união, a integridade e a inde
pendência do Brasil. 

Parágrafo único. Se, decorridos dez dias da data fixada para a posse, o Presidente ou o 
Vice-Presidente, salvo motivo de força maior, não tiver assumido o cargo, este será declarado 
vago. 

Art. 79. Substituirá o Presidente, no caso de impedimento, e suceder-lhe-á, nó de vaga, o 
Vice-Presidente. 

Art. 80. Em caso de impedimento do Presidente e do Vice-Presidente, ou vacância dos 
respectivos cargos, serão sucessivamente chamados ao exercício da Presidência o Presidente da 
Câmara dos Deputados, o do Senado Federal e o do Supremo Tribunal Federal. 

Art. 81. Vagando os cargos de Presidente e Vice-Presidente da República, far-se-á eleição 
noventa dias depois de aberta a última vaga. 

§ 12 Ocorrendo a vacância nos últimos dois anos do período presidencial, a eleição para 
ambos os cargos será feita trinta dias depois da última vaga, pelo Congresso Nacional, na forma 
da lei. 

§ 22 Em qualquer dos casos, os eleitos deverão completar o pen'odo de seus antecessores. 
Art. 82. O mandato do Presidente da República é de cinco anos, vedada a reeleição para o 

período subsequente, e terá início em 1̂  de janeiro do and seguinte ao da sua eleição. 
Art 83. O Presidente e o Vice-Presidente da República não poderão, sem licença do Con

gresso Nacional, ausentar-se do país por período superior a quinze dias, sob pena de perda do 
cargo. 

SEÇÃOffl 
Da Responsabilidade do Presidente da República 

Art. 85. São crimes de responsabilidade os atos do Presidente da República que atentem 
contra a Constituição Federal e, especialmente, contra: 

ni - o exercício dos direitos políticos, individuais e sociais; 

SEÇÃOIV 
Dos Ministros de Estado 

ArL 87. Os Ministros de Estado serão escolhidos dentre brasileiros maiores de vinte e um 
anos e no exercício dos direitos políticos. 

SEÇÃO V 
Do Conselho da República e do Conselho de Defesa Nacional 

SUBSEÇÃOI 
Do Conselho da República 

Art. 89. O Conselho da República é órgão superior de consulta do Presidente da Repúbli
ca, e dele participam: 
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IV - os líderes da maioria e da minoria na Câmara dos Deputados; 
V - os b'deres da maioria e da minoria no Senado Federal; 

CAPÍTULO m 
Do Poder Judiciário 

SEÇÃOI 
Disposições Gerais 

Art. 92. São órgãos do Poder Judiciário: 

V - os Tribunais e Juízes Eleitorais; 

Parágrafo único. O Supremo Tribunal Federal e os Tribunais Superiores têm sede na Ca
pital Federal e jurisdição em todo o território nacional. 

Art. 93. Lei complementar, de iniciativa do Supremo Tribunal Federal, disporá sobre o 
Estatuto da Magistratura, observados os seguintes princípios: 

IX - todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamenta
das todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei, se o interesse público o exigir, limi
tar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes; 

X - as decisões administrativas dos tribunais serão motivadas, sendo as disciplinares to
madas pelo voto da maioria absoluta de seus membros; 

Art. 95 

Parágrafo único. Aos juízes é vedado: 

in - dedicar-se à atividade político-partidária. 
Art. 96. Compete privativamente: 
l - aos tribunais: 
a) eleger seus órgãos diretivos e elaborar seus regimentos internos, com observância das 

normas de processo e das garantias processuais das partes, dispondo sobre a competência e o 
funcionamento dos respectivos órgãos jurisdicionais e administrativos; 

b) organizar suas secretarias e serviços auxiliares e os dos juízos que lhes forem vincula
dos, velando pelo exercício da atividade correicional respectiva; 

f) conceder licença, férias e outros afastamentos a seus membros e aos juízes e servidores 
que lhes forem imediatamente vinculados; 

n - ao Supremo Tribunal Federal, aos Tribunais Superiores e aos Tribunais de Justiça 
propor ao Poder Legislativo respectivo, observado o disposto no art 169: 

b) a criação e a extinção de cargos e a fixação de vencimentos de seus membros, dos juí-
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zes, inclusive dos tribunais inferiores, onde houver, dos serviços auxiliares e os dos juízos que 
lhe forem vinculados; 

III - aos Tribunais de Justiça julgar os juízes estaduais e do Distrito Federal e Territórios, 
bem como os membros do Ministério Público, nos crimes comuns e de responsabilidade, ressal
vada a competência da Justiça Eleitoral. 

Art. 97. Somente pelo voto da maioria absoluta de seus membros ou dos membros do res
pectivo órgão especial poderão os tribunais declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato norma
tivo do poder público. 

Art. 98. A União, no Distrito Federal e nos Territórios, e os Estados criarão: 

II - justiça de paz, remunerada, composta de cidadãos eleitos pelo voto direto, univer
sal e secreto, com mandato de quatro anos e competência para, na forma da lei, celebrar ca
samentos, verificar, de ofício ou em face de impugnação apresentada, o processo de habili
tação e exercer atribuições conciliatórias, sem caráter jurisdicional, além de outras previstas 
na legislação. 

Art 99. Ao Poder Judiciário é assegurada autonomia administrativa e financeira. 
§ 1- Os tribunais elaborarão suas propostas orçamentárias dentro dos limites estipulados 

conjuntamente com os demais Poderes na lei de diretrizes orçamentárias. 
§ 2 - 0 encaminhamento da proposta, ouvidos os outros tribunais interessados, compete: 
I - no âmbito da União, aos Presidentes do Supremo Tribunal Federal e dos Tribunais Su

periores, com a aprovação dos respectivos tribunais; 

SEÇÃOn 
Do Supremo Tribunal Federal 

Ail 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constitui
ção, cabendo-lhe: 

I - processar e julgar, originariamente: 

c) nas infrações penais comuns e nos crimes de responsabilidade, os Ministros de Estado, 
ressalvado o disposto no art. 52, I, os membros dos Tribunais Superiores, os do Tribunal de 
Contas da União e os chefes de missão diplomática de caráter permanente; 

d) o habeas corpus, sendo paciente qualquer das pessoas referidas nas alíneas anteriores; 
o mandado de segurança e o habeas data contra atos do Presidente da República, das Mesas da 
Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-
Geral da República e do próprio Supremo Tribunal Federal; 

o) os conflitos de competência entre o Superior Tribunal de Justiça e quaisquer tribunais, 
entre Tribunais Superiores, ou entre estes e qualquer outro tribunal; 

q) o mandado de injunção, quando a elaboração da norma regulamentadora for atribuição 
do Presidente da República, do Congresso Nacional, da Câmara dos Deputados, do Senado Fe
deral, da Mesa de uma dessas Casas Legislativas, do Tribunal de Contas da União, de um dos 
Tribunais Superiores, ou do próprio Supremo Tribunal Federal; 
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Art 109. Aos juízes federais compete processar e julgar: 
I - as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem inte

ressadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as de aci
dentes de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho; 

rV - os crimes políticos e as infrações penais praticadas em detrimento de bens, serviços 
ou interesse da União ou de suas entidades autárquicas ou empresas públicas, excluídas as con
travenções e ressalvada a competência da Justiça Militar e da Justiça Eleitoral; 

Vin - os mandados de segurança e os habeas data contra ato de autoridade federal, exce-
tuados os casos de competência dos tiibunais federais; 

SEÇAO VI 
Dos Tribunais e Juízes Eleitorais 

Art. 118. São órgãos da Justiça Eleitoral: 
I - o Tribunal Superior Eleitoral; 
n - os Tribunais Regionais Eleitorais; 
IH - os Juízes Eleitorais; 
IV - as Juntas Eleitorais. 
ArL 119. O Tribunal Superior Eleitoral compor-se-à, no mínimo, de sete membros, esco

lhidos: 
I - mediante eleição, pelo voto secreto: 
a) três juízes dentre os Ministros do Supremo Tribunal Federal; 
b) dois juízes dentre os Ministros do Superior Tribunal de Justiça; 
II - por nomeação do Presidente da República, dois juízes dentre seis advogados de notá

vel saber jurídico e idoneidade moral, indicados pelo Supremo Tribunal Federal. 
Parágrafo único. O Tribunal Superior Eleitoral elegerá seu Presidente e o Vice-Presidente 

dentre os Ministros do Supremo Tribunal Federal, e o Corregedor Eleitoral dentre os Ministros 
do Superior Tribunal de Justiça. 

ArL 120. Haverá um Tribunal Regional Eleitoral na capital de cada Estado e no Distrito 
Federal. 

§ l- Os Tribunais Regionais Eleitorais compor-se-ão: 
I - mediante eleição, pelo voto secreto: 
a) de dois juízes dentre os desembargadores do Tribunal de Justiça; 
b) de dois juízes, dentre juízes de direito, escolhidos pelo Tribunal de Justiça; 
n - de um juiz do Tribunal Regional Federal com sede na capital do Estado ou no Distrito 

Federal, ou, não havendo, de juiz federal, escolhido, em qualquer caso, pelo Tribunal Regional 
Federal respectivo; 

ni - por nomeação, pelo Presidente da República, de dois juízes dentre de seis advogados 
de notável saber jurídico e idoneidade moral, indicados pelo Tribunal de Justiça. 

§ 2^ O Tribunal Regional Eleitoral elegerá seu Presidente e o Vice-Presidente dentre os 
desembargadores. 

ArL 121. Lei complementar disporá sobre a organização e competência dos tribunais, dos 
juízes de direito e das juntas eleitorais. 
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§ l- Os membros dos tribunais, os juízes de direito e os integrantes das juntas eleitorais, 
no exercício de suas funções, e no que lhes for aplicável, gozarão de plenas garantias e serão 
inamovíveis. 

§ 2- Os juízes dos tribunais eleitorais, salvo motivo justificado, servirão por dois anos, no 
mínimo, e nunca por mais de dois biénios consecutivos, sendo os substitutos escolhidos na mes
ma ocasião e pelo mesmo processo, em número igual para cada categoria. 

§ 3- São irrecorríveis as decisões do Tribunal Superior Eleitoral, salvo as que contrariarem 
esta Constituição e as denegatórias de habeas corpus ou mandato de segurança. 

§ 42 Das decisões dos Tribunais Regionais Eleitorais somente caberá recurso quando: 
I - forem proferidas contra disposição expressa desta Constituição ou de lei; 
n - ocorrer divergência na interpretação de lei entre dois ou mais tribunais eleitorais; 
m - versarem sobre inelegibilidade ou expedição de diplomas nas eleições federais ou es

taduais; 
rv - anularem diplomas ou decretarem a perda de mandatos eletivos federais ou esta

duais; 
V - denegarem habeas corpus, mandado de segurança, habeas data ou mandato de injun

ção. 

CAPÍTULO rv 
Das Funções Essenciais à Justiça 

SEÇÃOI 
Do Ministério Público 

Artl28. 

§ 5- Leis complementares da União e dos Estados, cuja iniciativa é facultada aos respecti
vos Procuradores-Gerais, estabelecerão a organização, as atribuições e o estatuto de cada Minis
tério Público, observadas, relativamente a seus membros: 

n - as seguintes vedações: 

e) exercer atividade político-partidáría, salvo exceções previstas na lei. 

TÍTULO V 
Da Defesa do Estado e das Instituições Democráticas 

CAPÍTULO I 
Do Estado de Defesa e do Estado de Sítio 

SEÇÃom 
Disposições Gerais 

Art. 140. A Mesa do Congresso Nacional, ouvidos os líderes partidários, designará comis
são composta de cinco de seus membros para acompanhar e fiscalizar a execução das medidas 
referentes ao estado de defesa e ao estado de sítio. 
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TITULO VI 
Da Tributação e do Orçamento 

CAPÍTULO I 
Do Sistema Tributário Nacional 

SEÇÃOII 
Das Limitações do Poder de Tributar 

Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, 
aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios: 

VI - instituir impostos sobre: 

c) património, renda ou serviços dos partidos poUticos, inclusive suas fundações, das enti
dades sindicais dos trabalhadores, das instituições de educação e de assistência social, sem fins 
lucrativos, atendidos os requisitos da lei; 

§ 4- As vedações expressas no inciso VI, aUneas bcc, compreendem somente o património, a 
renda e os serviços, relacionados com as finalidades essenciais das entidades nelas mencionadas. 

TITULO Vffl 
Da Ordem Social 

CAPÍTULO V 
Da Comunicação Social 

Art. 220. A manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação, sob qual
quer forma, processo ou veículo não sofrerão qualquer restrição, observado o disposto nesta 
Constituição. 

§ l- Nenhuma lei conterá dispositivo que possa constituir embaraço à plena liberdade de 
informação jornalística em qualquer veículo de comunicação social, observado o disposto no 
art. 5MV, V, X, Xin e XIV. 

§ 2- É vedada toda e qualquer censura de natureza poUtica, ideológica e artística. 

Art. 222 
§ 12 É vedada a participação de pessoa jurídica no capital social de empresa jornalística ou 

de radiodifusão, exceto a de partido político e de sociedades cujo capital pertença exclusiva e 
nominalmente a brasileiros. 

§ 22 A participação referida no parágrafo anterior só se efetuará através de capital sem di
reito a voto e não poderá exceder a trinta por cento do capital social. 

TÍTULO IX 
Das Disposições Constitucionais Gerais 
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ArL 235. Nos dez primeiros anos da criação de Estado, serão observadas as seguintes nor
mas básicas: 

I - a Assembleia Legislativa será composta de dezessete Deputados se a população do Es
tado for inferior a seiscentos mil habitantes, e de vinte e quatro se igual ou superior a esse núme
ro, até um milhão e quinhentos mil; 

ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS 

ArL 2- No dia 7 de setembro de 1993 o eleitorado definirá, através de plebiscito, a forma 
(república ou monarquia constitucional) e o sistema de governo (parlamentarismo ou presiden
cialismo) que devem vigorar no país. 

§ \- Será assegurada gratuidade na livre divulgação dessas formas e sistemas, através dos 
meios de comunicação de massa cessionários de serviço público. 

§ 22 O Tribunal Superior Eleitoral, promulgada a Constituição, expedirá as normas regula
mentadoras deste artigo. 

EMENDA CONSTITUCIONAL N2 2, 
DE 25 DE AGOSTO DE 1992 

Artigo único. O plebiscito de que trata o art. 2^ do Ato das Disposições Cons
titucionais Transitórias realizar-se-á no dia 21 de abril de 1993. 

§ 12 A forma e o sistema de governo definidos pelo plebiscito terão vigência 
em 12 de janeiro de 1995. 

§ 22 A lei poderá dispor sobre a realização do plebiscito, inclusive sobre a gra
tuidade da livre divulgação das formas e sistemas de governo, através dos meios de 
comunicação de massa concessionários ou permissionários de serviço público, asse
guradas igualdades de tempo e paridade de horários. 

§ 32 A norma constante do parágrafo anterior não exclui a competência do 
Tribunal Superior Eleitoral para expedir instruções necessárias à realização da con
sulta plebiscitária. 

Art 42 O mandato do atual Presidente da República terminará em 15 de março de 1990. 
§ 12 A primeira eleição para Presidente da República após a promulgação da Constituição 

será realizada no dia 15 de novembro de 1989, não se lhe aplicando o disposto no art. 16 da 
Constituição. 

§ 22 É assegurada a irredutibilidade da atual representação dos Estados e do Distrito Fede
ral na Câmara dos Deputados. 

§ 32 Os mandatos dos Governadores e dos Vice-Govemadores eleitos em 15 de novembro 
de 1986 terminarão em 15 de março de 1991. 

§ 42 Os mandatos dos atuais Prefeitos, Vice-Prefeitos e Vereadores terminarão no dia I2 
de janeiro de 1989, com a posse dos eleitos. 

Art. 52 Não se aplicam às eleições previstas para 15 de novembro de 1988 o disposto no 
art. 16 e as regras do art. 77 da Constituição. 

§ 12 Para as eleições de 15 de novembro de 1988 será exigido domicílio eleitoral na cir
cunscrição pelo menos durante os quatro meses anteriores ao pleito, podendo os candidatos que 
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preencham este requisito, atendidas as demais exigências da lei, ter seu registro efetivado pela 
Justiça Eleitoral após a promulgação da Constituição. 

§ 2- Na ausência de norma legal específica, caberá ao Tribunal Superior Eleitoral editar as 
normas necessárias à realização das eleições de 1988, respeitada a legislação vigente. 

§ 32 Os atuais parlamentares federais e estaduais eleitos Vice-Prefeitos, se convocados a 
exercer a função de Prefeito, não perderão o mandato parlamentar. 

§ 42 O número de Vereadores por Município será fixado, para a representação a ser eleita 
em 1988, pelo respectivo Tribunal Regional Eleitoral, respeitados os limites estipulados no art. 
29, rV, da Constituição. 

§ 52 Para as eleições de 15 de novembro de 1988, ressalvados os que já exercem mandato 
eletivo, são inelegíveis para qualquer cargo, no território de jurisdição do titular, o cônjuge e os 
parentes por consanguinidade ou afinidade, até o segundo grau, ou por adoção, do Presidente da 
República, do Governador de Estado, do Governador do Distrito Federal e do Prefeito que te
nham exercido mais da metade do mandato. 

ArL (?• Nos seis meses posteriores à promulgação da Constituição, parlamentares federais, 
reunidos em número não inferior a trinta, poderão requerer ao Tribunal Superior Eleitoral o re
gistro de novo partido político, juntando ao requerimento o manifesto, o estatuto e o programa 
devidamente assinados pelos requerentes. 

§ 1- O registro provisório, que será concedido de plano pelo Tribunal Superior Eleitoral, 
nos termos deste artigo, defere ao novo partido todos os direitos, deveres e prerrogativas dos 
atuais, entre eles o de participar, sob legenda própria, das eleições que vierem a ser realizadas 
nos doze meses seguintes a sua formação. 

§ 22 O novo partido perderá automaticamente seu registro provisório se, no prazo de vinte 
e quatro meses, contados de sua formação, não obtiver registro definitivo no Tribunal Superior 
Eleitoral, na forma que a lei dispuser. 

Art 8- É concedida anistia aos que, no período de 18 de setembro de 1946 ate a data da 
promulgação da Constituição, foram atingidos, em decorrência de motivação exclusivamente 
pob'tica, por atos de exceção, institucionais ou con:̂ )lementares, aos que foram abrangidos pelo 
Decreto Legislativo n̂  18, de 15 de dezembro de 1961, e aos atingidos pelo Decreto-Lei n̂  864, 
de 12 de setembro de 1969, asseguradas as promoções na inatividade, ao cargo, emprego, posto 
ou graduação a que teriam direito se estivessem em serviço ativo, obedecidos os prazos de per
manência em atividade previstos nas leis e regulamentos vigentes, respeitadas as características 
e pecularíedades das carreiras dos servidores públicos civis e militares e observados os respecti
vos regimes jurídicos. 

§1 -0 disposto neste artigo somente gerará efeitos financeiros a partir da promulgação da 
Constituição, vedada a remuneração de qualquer espécie em caráter retroativo. 

§ 2- Ficam assegurados os benefícios estabelecidos neste artigo aos trabalhadores do setor 
privado, dirigentes e repesentantes sindicais que, por motivos exclusivamente políticos, tenham 
sido punidos, demitidos ou compelidos ao afastamento das atividades remuneradas que exer
ciam, bem como aos que foram impedidos de exercer atividades profissionais em virtude de 
pressões ostensivas ou expedientes oficiais sigilosos. 

§ 32 Aos cidadãos que foram impedidos de exercer, na vida civil, atividade profissional 
específica, em decorrência das Portarias Reservadas do Ministério da Aeronáutica n̂  S-50-
GM5, de 19 de junho de 1964, e n̂  S-285-GM5 será concedida reparação de natureza económi
ca, na forma que dispuser lei de iniciativa do Congresso Nacional e a entrar em vigor no prazo 
de doze meses a contar da promulgação da Constituição. 
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§ 42 Aos que, por força de atos institucionais, tenham exercido gratuitamente mandato ele-
tivo de Vereador serão computados, para efeito de aposentadoria no serviço público e previdên
cia social, os respectivos períodos. 

§ 52 A anistia concedida nos termos deste artigo aplica-se aos servidores públicos civis e 
aos empregados em todos os níveis de governo ou em suas fundações, empresas públicas ou 
empresas mistas sob controle estatal, exceto nos Ministérios militares, que tenham sido punidos 
ou demitidos por atividades profissionais interrompidas em virtude de decisão de seus trabalha
dores, bem como em decorrência do Decreto-Lei n- 1.632, de 4 de agosto de 1978, ou por moti
vos exclusivamente poUticos, assegurada a readmissão dos que foram atingidos a partir de 1979, 
observado o disposto no § 1-. 

Art. 92 Os que, por motivos exclusivamente políticos, foram cassados ou tiveram seus di
reitos pob'ticos suspensos no pen'odo de 15 de julho a 31 de dezembro de 1969, por ato do então 
Presidente da República, poderão requerer ao Supremo Tribunal Federal o reconhecimento dos 
direitos e vantagens intertompidos pelos atos punitivos, desde que comprovem terem sido estes 
eivados de vício grave. 

Parágrafo único. O Supremo Tribunal Federal proferirá a decisão no prazo de cento e vin
te dias, a contar do pedido do interessado. 

Art. 13. É criado o Estado de Tocantins, pelo desmembramento da área descrita neste arti
go, dando-se sua instalação no quadragésimo sexto dia após a eleição prevista no § 3-, mas não 
antes de 1-de janeiro de 1989. 

§ 3 - 0 Governador, o Vice-Govemador, os Senadores, os Deputados Federais e os Depu
tados Estaduais serão eleitos, em um único turno, até setenta e cinco dias após a promulgação 
da Constiuição, mas não antes de 15 de novembro de 1988, a critério do Tribunal Superior Elei
toral, obedecidas, entre outras, as seguintes normas: 

I - o prazo de filiação partidária dos candidatos será encerrado setenta e cinco dias antes 
da data das eleições; 

II - as datas das convenções regionais partidárias destinadas a deliberar sobre coligações e 
escolha de candidatos, de apresentação de requerimento de registro dos candidatos escolhidos e 
dos demais procedimentos legais serão fixadas, em calendário especial, pela Justiça Eleitoral; 

m - São inelegíveis os ocupantes de cargos estaduais ou municipais que não se tenham 
deles afastado, em caráter definitivo, setenta e cinco dias antes da data das eleições previstas 
neste parágrafo; 

IV- ficam mantidos os atuais diretórios dos partidos políticos do Estado de Goiás, caben
do às comissões executivas nacionais designar comissões provisórias no Estado de Tocantins, 
nos termos e para os fins previstos na lei. 

§ 42 Os mandatos do Governador, do Vice-Govemador, dos Deputados Federais e Esta
tuais eleitos na forma do parágrafo anterior extinguir-se-ão concomitantemente aos das demais 
unidades da Federação; o mandato do Senador eleito menos votado extinguir-se-á nessa mesma 
oportunidade, e os dos outros dois, juntamente com os dos Senadores eleitos em 1986 nos de
mais Estados. 

§ 52 A Assembleia Estadual Constituinte será instalada no quadragésimo sexto dia da elei
ção de seus integrantes, mas não antes de 1- de janeiro de 1989, sob a presidência do Presidente 
do Tribunal Regional Eleitoral do Estado de Goiás, e dará posse, na mesma data, ao Governador 
e ao Vice-Governador eleitos. 
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Art. 14. Os territórios Federais de Roraima e do Amapá são transformados em Estados Fe
derados, mantidos seus atuais limites geográficos. 

§ 1- A instalação dos Estados dar-se-á com a posse dos Governadores eleitos em 1990. 

§3-0 Presidente da República, até quarenta e cinco dias após a promulgação da Constiui-
ção, encaminhará à apreciação do Senado Federal os nomes dos Governadores dos Estados de 
Roraima e do Amapá que exercerão o Poder Executivo até a instalação dos novos Estados com a 
posse dos Governadores eleitos. 

Art. 16. Até que se efetive o disposto no art. 32, § 1-, da Constituição, caberá ao Presiden
te da República, com a aprovação do Senado Federal, indicar o Governador e o Vice-Govema-
dor do Distrito Federal. 

Art. 30. A legislação que criar a justiça de paz manterá os atuais Juízes de Paz até a posse 
dos novos titulares, assegurando-lhes os direitos e atribuições conferidos a estes, e designará o 
dia para a eleição prevista no art. 98, H, da Constituição. 

Art. 34 
§ 1- Entrarão em vigor com a promulgação da Constituição os arts. 148, 149, 150, 154,1, 

156, in, e 159,1, c, revogadas as disposições em contrário da Constituição de 1967 e das emen
das que a modificaram, especialmente de seu art. 25, Hl. 

EMENDA CONSTITUCIONAL N̂  3, DE 17 DE MARÇO DE 1993 

Art.22 A União poderá instituir, nos termos de lei complementar, com vigên
cia até 31 de dezembro de 1994, imposto sobre movimentação ou transmissão de 
valores e de créditos e direitos de natureza financeira 

§ 2- Ao imposto de que trata este artigo não se aplica o art. 150, IH, b, e VI, 
nem o disposto no § 5- do art. 153 da Constituição. 
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LEI N2 7.710, DE 22 DE DEZEMBRO DE 1988 

Dispõe sobre a eleição para Prefeitos, Vice-Prefeitos e Vereadores dos 
Municípios novos criados até 15 de julho de 1988 e determina outras providên
cias. 

O Presidente da República, 
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sa;nciono a seguinte Lei: 
Art. 1- As eleições para Prefeito, Vice-Prefeito e Vereadores dos Municípios que tenham 

sido criados até 15 de julho de 1988 serão realizadas no dia 16 de abril de 1989, devendo a pos
se dos eleitos ocorrer no dia 1̂  de junho de 1989. 

Art. 2- O mandato dos Prefeitos, Vice-Prefeitos e Vereadores eleitos de acordo com esta 
Lei coincidirá com o dos Prefeitos, Vice-Prefeitos e Vereadores dos demais Municípios, eleitos 
em 15 de novembro de 1988, terminando a 31 de dezembro de 1992. 

Art 3^ Para as eleições previstas nesta Lei, o prazo de filiação partidária dos candidatos 
encerrar-se-á no dia 16 de janeiro de 1989. 

Art. Ar Somente poderão votar os eleitores dos respectivos Municípios, regularmente ins
critos até o dia 6 de agosto de 1988. 

Art. 5^ As Convenções Municipais partidárias destinadas a deliberar sobre coligações e 
escolha de candidatos serão realizadas a partir de 16 de janeiro de 1989, e o requerimento de re
gistro dos candidatos deverá ser apresentado ao Cartório Eleitoral até as dezoito horas do dia 18 
de fevereiro de 1989. 

Art. 6̂  Aplicam-se nas eleições de que tratam os artigos anteriores a legislação eleitoral 
partidária vigente, e, no que couber, as regras da Lei n- 7.664, de 29 de junho de 1988. 

Art 72 O Tribunal Superior Eleitoral expedirá instruções para o fiel cumprimento desta 
Lei. 

Art. 8- Fica o Poder Executivo autorizado a destacar crédito especial, na forma requerida 
pelo Tribunal Superior Eleitoral, para fazer face às despesas relativas à efetivação do processo 
eleitoral estabelecido pela presente Lei. 

Art. 9^ Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
ArL 10. Revogam-se as disposições em contrário. 
Brasília, 22 de dezembro de 1988; 167- da Independência e 100^ da República - JOSÉ 

SARNEY - Paulo Brossard. 

DO 23-12-88 
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LEI N2 7.773, DE 8 DE JUNHO DE 1989 

Dispõe sobre a eleição para Presidente e Vice-Presídente da República. 

O Presidente da República, 
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei: 
ArL 1- A eleição para Presidente e Vice-Presidente da República para o mandato a iniciar-

se no dia 15 de março de 1990, nos termos do § 1- do art. 4̂  do Ato das Disposições Constitu
cionais Transitórias de S de outubro de 1988, será realizada, simultaneamente, no dia IS de no
vembro de 1989. 

Parágrafo único. Na mesma data serão realizadas eleições para Prefeitos, Vice-Prefeitos e 
Vereadores nos municipios criados até 15 de junho de 1989, aplicando-se no que couber, na for
ma das instruções a serem baixadas pela Justiça Eleitoral, as disposições da Lei n̂  7.664, de 29 
de junho de 1988. 

Art. 2- SCTá considerado eleito Presidente o candidato que obtiver a maioria absoluta de 
votos, não conqjutados os em branco e os nulos. 

§ l- Se nenhum candidato alcançar maioria absoluta na primeira votação, far-se-á nova 
eleição em até 20 (vinte) dias, após a proclamação do resultado, concorrendo os dois candidatos 
mais votados e considerando-se eleito aquele que obtiver a maioria dos votos válidos. 

§ 2- Se, antes de realizado o segundo turno, ocorrer morte, desistência ou impedimento le
gal de candidato a Presidente, convocar-se-á, dentre remanescentes, o de maior votação. 

§ 3- Se remanescer em segundo lugar mais de um candidato com a mesma votação, quali-
ficar-se-á o mais idoso. 

§ 42 A data da eleição na hipótese do § 1.- deste artigo será fixada pelo Tribunal Superior 
Eleitoral. 

Art. 3- A eleição do Presidente da República importará a do Vice-Presidente com ele re
gistrado. 

Art. 42 (Vetado). 
ArL 5- Dois ou mais Partidos Políticos, nas condições do artigo anterior, poderão coligar-

se para registro de candidatos comuns. 
§ 12 A Coligação terá denominação própria, que poderá ser a junção de todas as siglas 

que a integram, sendo a ela assegurados os direitos conferidos aos Partidos PoUticos, no que se 
refere ao processo eleitoral. 

§ 2- Os Partidos Políticos ou Coligações deverão, necessariamente, identificar sua legenda 
em todo o material de propaganda utilizado na campanha. 

§ 32 cada Partido deverá usar sua própia legenda, sob a denominação da Coligação. 
Art 62 As Coligações dependerão de proposta do órgão executivo de direção nacional ou 
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de 25% (vinte e cinco por cento) de convencionais, e de aprovação pela maioria absoluta dos 
membros da Convenção Nacional, em voto direto e secreto. 

ArL 7- Na formação de Coligações serão observadas as seguintes normas: 
I - a Coligação poderá inscrever candidatos filiados a quaisquer Paridos Políticos dela in

tegrantes; 
n - o pedido de registro dos candidatos será subscrito pelos Presidentes ou representantes 

legais dos Partidos Políticos coligados ou pela maioria dos membros do órgão executivo de di-
reção nacional. 

ni - a Coligação será representada perante a Justiça Eleitoral por delegados indicados 
pelo Partidos que a compõem. 

Art 82 (Vetado). 
ArL 92 As convenções Nacionais Partidárias destinadas a deliberar sobre Coligações e es

colha de candidatos serão realizadas até 15 de julho de 1989, e o requerimento de registro dos 
candidatos escolhidos deverá ser apresentado ao Tribunal Superior Eleitoral até as 18 (dezoito) 
horas do dia 17 de agosto de 1989. 

§ 1- A Convenção Nacional será constituída na forma estabelecida nos Estatutos do Parti
do PoKtico. 

§ ^ São convalidadas as convenções nacionais realizadas antes da data da publicação des
ta Lei, desde que constituídas na forma dos Estatutos do Partido Político. 

Art 10. A inscrição de canididatos às eleições de que trata esta Lei, para decisão da Con
venção poderá ser feita por órgão executivo de direção nacional ou grupo de 30 (trinta) conven
cionais. 

§ 1- Nenhum convencional poderá subscrever mais de uma chapa, ficando anuladas as as
sinaturas em dobro. 

§ 2- A inscrição de candidato só será válida mediante seu expresso consentinnento. 
Art 11. Os Presidentes dos órgãos executivos de direção nacional solicitarão à Justiça 

Eleitoral o registro dos candidatos indicados na Convenção. 
§ l- No caso de Coligação, o pedido de registro dar-se-á na conformidade do disposto no 

inciso n do art 7- desta Lei. 
§ ^ Na hipótese de os Partidos ou Coligações não requererem o registro de seus candida

tos, estes poderão fazê-lo perante a Justiça Eleitoral nas 48 (quarenta e oito) horas seguintes ao 
encerramento do prazo previsto no art. 9̂ . 

§ 32 Em caso de morte, renúncia ou indeferimento de registro de candidato, o Partido ou 
Coligação deverá providenciar a sua substituição no prazo de até 10 (dez) dias, por decisão 
da maioria absoluta do órgão executivo de direção nacional do Partido a que pertenceu o 
substituído. 

§ 42 Se o Partido ou Coligação, no prazo do parágrafo anterior, não fizer a substituição de 
candidato a Vice-Presidente, o candidato a Presidente poderá fazê-lo em 48 (quarenta e oito) ho
ras, indicando membro filiado, no prazo legal, ao mesmo Partido Político do substituído. 

Art 12. A Justiça Eleitoral regulará a identificação dos Partidos e seus candidatos. 
§ 1- Aos Partidos fica assegurado o direito de manter os números atribuídos à sua legenda 

na eleição anterior. 
§ 2̂  No caso de Coligação, esta optará, para representar seus candidatos, entre os números 

designativos dos Partidos que a integrarem. 
Art 13. As cédulas oficiais para as eleições regulamentadas por esta Lei serão confeccio

nadas segundo modelo aprovado pela Justiça Eleitoral, que as imprimirá, com exclusividade, 
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para distribuição às Mesas receptoras. A impressão será feita em papel branco e opaco, com ti
pos uniformes de letras, devendo as cédulas ter os nomes e números dos candidatos, bem como, 
no caso de cédula especial destinada ao eleitor analfabeto, a fotografia dos candidatos de modo 
a permitir identificar e assinalar aquele de sua preferência. 

Parágrafo único. Os candidatos, identificados por nomes, números ou fotografias, deverão 
figurar na ordem determinada por sorteio. 

Art. 14. O candidato poderá ser registrado sem o prenome ou com o nome abreviado, ape
lido ou nome pelo qual é mais conhecido, desde que não se estabeleça dúvida quanto a sua iden
tidade, não atente contra o pudor, não seja ridículo ou irreverente. 

Art. 15. São vedados e considerados nulos de pleno direito, não gerando obrigações de es
pécie alguma para a pessoa jurídica interessada e nenhum direito para o beneficiário, os atos 
que, no penodo compreendido entre o trigésimo dia da publicação desta Lei e o término do 
mandato do Presidente da República, importarem em nomear, admitir ou contratar ou exonerar 
ex officio, demitir, dispensar, transferir ou suprimir vantagens de qualquer espécie de servidor 
público, estatutário ou não, da Administração Pública Direta ou Indireta e Fundações instituídas 
e mantidas pelo Poder Público da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e dos 
Territórios. 

§ 1- Excentuam-se do disposto neste artigo: 
I - nomeação de aprovados em concurso público ou de ascensão funcional; 
n - nomeação ou exoneração de cargos em comissão e designação ou dispensa de função 

de confiança; 
in - nomeação para cargos da Magistratura, do Ministério Público, de Procuradores do 

Estado e dos Tribunais de Contas. 
§ 2? Os atos editados com base no § 1- deste artigo deverão ser fundamentados e publica

dos dentro de 48 (quarenta e oito) horas após a sua edição, no respectivo órgão oficial. 
§ 3- O atraso da publicação no Diário Oficial relativo aos 15 (quinze) dias que antecedem 

os prazos iniciais a que se refere este artigo implica a nulidade automática dos atos relativos a 
pessoal nele inseridos. 

Art. 16. A propaganda eleitoral no rádio e televisão restringir-se-á, unicamente, ao horário 
gratuito disciplinado pela Justiça Eleitoral, para o período de 15 de setembro a 12 de novembro, 
com geração de Brasília, em cadeia nacional, e expressa proibição de qualquer prapaganda paga. 

Art. 17. A distribuição dos horários diários entre os Partidos Políticos e Coligações que te
nham candidatos registrados observará os seguintes critérios: 

a) 30 (trinta) segundos a cada Partido Político sem representação no Congresso Nacional; 
b) aos Partidos Políticos e Coligações, com representação no Congresso Nacional, será 

concedido tempo, de acordo com o seguinte: 
1 - até 20 (vinte) congressistas, 5 (cinco) minutos; 
2 - de 21 (vinte e um) a 60 (sessenta) congressistas, 10 (dez) minutos; 
3 - de 61 (sessenta e um) a 120 (cento e vinte) congressistas, 13 (treze) minutos; 
4 - de 121 (cento e vinte e um) a 200 (duzentos) congressistas, 16 (dezesseis) minutos; 
5 - acima de 200 (duzentos) congressistas, 22 (vinte e dois) minutos. 
§ 1- Aos Partidos Políticos a que se refere a alínea a do caput deste jirtigo facultar-se-á a 

soma desses tempos, mediante programação comum, homologada ou determinada pela Justiça 
Eleitoral, para utilização cumulativa até o limite de 2 (dois) minutos. 

§ 2? Para os efeitos de concessão do tenço a que se refere a alínea b do caput deste artigo, 
será considerada a representação do Partido Político no Congresso Nacional existente no dia 5 
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de abril de 1989; serão, entretanto, consideradas as adesões ou coligações realizadas posterior
mente a esta data, até o encerramento do prazo de registro das candidaturas, desde que impli
quem transferência de faixa da mesma alínea. 

§ 32 (Vetado). 
§ 42 Desde que haja concordância entre todos os Partidos interessados, em cada parte do 

horário gratuito poderá ser adotado critério de distribuição diferente do fixado pela Justiça Elei
toral, à qual caberá homologar. 

Art 18. A Justiça Eleitoral, encerrado o prazo de registro de candidaturas, requisitará às 
emissoras do País os horários que considerar necessários pra a propaganda, sendo metade à noi
te, com início às 20h30min (vinte horas e trinta minutos), nas emissoras de televisão, e, com iní
cio às 20h (vinte) horas, nas emissoras de radio, hora de Brasília. 

§ 1- A propaganda diurna será iniciada às 7h (sete horas), nas emissoras de rádio, e às 13h 
(treze horas), nas de televisão, hora de Brasília. 

§ 2- As emissoras de rádio e de televisão ficam obrigadas a divulgar, gratuitamente, co
municados ou instruções da Justiça Eleitoral, até o máximo de 15 (quinze) minutos diários, con
secutivos ou não, nos 30 (trita) dias anteriores ao pleito. 

Art. 19. Independentemente do horário gratuito de propaganda eleitoral, fica facultada a 
transmissão, pelo rádio e pela televisão, de debates entre candidatos registrados pelos Partidos 
Políticos e Coligações, assegurada a participação de todos os candidatos, em conjunto ou dividi
dos em grupos e dias distintos; nesta última hipótese, os debates deverão fazer parte de progra
mação previamente estabelecida, e a organização dos grupos far-se-á mediante sorteio, salvo 
acordo entre os Partidos interessados. 

Art. 20. Da propaganda eleitoral gratuita poderão participar, além dos candidatos registra
dos, pessoas devidamente autorizadas pelos Partidos ou Coligações. 

§ 1- Enquanto durar a propaganda eleitoral gratuita, fica assegurado o direito de resposta 
ao candidato atingido pw atos ou afirmações difamatórias, injuriosas ou caluniosas, praticados 
nos horários destinados às programações normais das emissoras de rádio ou televisão. 

§2 -0 ofendido ou seu representante legal poderá formular pedido para o exercício do di
reito de resposta à Justiça Eleitoral, dentro de 24 (vinte e quatro) horas da ciência do fato, de
vendo a decisão ser prolatada no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas da formulação do 
pedido. 

§ 3- No caso do parágrafo anterior, o tempo e o horário destinados à resposta serão estabe
lecidos pela Justiça Eleitoral, na própria decisão deferitória, de modo a possibilitar a reparação 
do dano. 

§ 42 Fica assegurado o direito de resposta a qualquer pessoa, candidato ou não, à qual se
jam feitas acusações difamatórias, injuriosas, ou caluniosas, no horário gratuito da propaganda 
eleitoral; o ofendido utilizará, para sua defesa, tempo igual ao usado para a ofensa, deduzido o 
tempo reservado ao mesmo Partido ou Coligação em cujo horário esta foi cometida. 

§ 52 No caso do parágrafo anterior, o ofendido ou seu representante legal poderá formular 
pedido para exeracio do direito de resposta à Justiça Eleitoral, dentro de 24 (vinte e quatro) ho
ras da ciência do fato, devendo a decisão ser prolatada no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) 
horas da formulação do pedido. 

§ 62 Deferido o pedido, o exercício do direito de resposta dar-se-á em até 72 (setenta e 
duas) horas após a decisão. 

§ 7- Se a ofensa for produzida em dia e hora que inviabilizem sua reparação dentro dos 
prazos estabelecidos nos parágrafos acima, a Justiça Eleitoral determinará que esta seja divulga-
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da nos horários que deferir, em termos e na forma que serão previamente aprovados, de modo a 
não ensejar tréplicas. 

Art. 21. Ocorrendo a hipótese da eleição em segundo turno, a distribuição do tempo será 
igualitária entre os Partidos PoUticos ou Coligações dos candidatos concorrentes. 

§ l- Na hipótese prevista neste artigo, o tempo reservado para a propaganda eleitoral gra
tuita será de 40 (quarenta) minutos diários, sendo a metade à noite; os programas serão iniciados 
nos horários estabelecidos no art 18 desta Lei. 

§ 22 A propaganda eleitoral gratuita, no segundo turno, realizar-se-á do dia seguinte à pro
clamação oficial do resultado do primeiro turno até 48 (quarenta e oito) horas antes da data fixa
da para o segundo turno. 

§ 3- Observar-se-ão, no segundo turno, as prorrogações e reparações previstas nos §§ 3- e 
7- do art. 20, a serem veiculadas até 24 (vinte e quatro) horas antes da data fixada para a vota
ção. 

ArL 22. Será permitida, na imprensa escrita, a divulgação, paga de propaganda, no espaço 
máximo a ser utilizado, por edição, para cada candidato, de 1/8 (um oitavo) de página de jornal 
padrão e de 1/4 (um quarto) de página de revista ou tablóide. 

Art 23. Fica livre, em bens particulares, a fixação de propaganda eleitoral com a permis
são do detentor de sua posse; nos bens que dependam de concessão do Poder Público ou que a 
ele pertençam, bem como nos de uso comum, fica proibida a propaganda, inclusive por meio de 
faixas ou cartazes afixados em quadros ou painéis, salvo em locais indicados pelas Prefeituras, 
para uso gratuito, com igualdade de condições, ouvidos os Partidos Políticos. 

Art 24. Constitui crime eleitoral, punível com a pena de detenção de 6 (seis) meses a 1 
(um) ano e cassação do registro, se o responsável for candidato, a divulgação de qualquer espé
cie de propaganda política na data da eleição, mediante publicações, faixas, cartazes, dísticos em 
vestuários, postos de distribuição ou entrega de material ou qualquer forma de aliciamento, coa
ção ou manifestação tendente a influir coercitivamente, na vontade do eleitor, junto às seções 
eleitorais ou vias públicas de acesso às mesmas. 

Art 25. Os candidatos, após o registro, ficam impedidos de íçresentar ou participar de 
quaisquer programas em emissoras de rádio e televisão, ressalvado o horário de propaganda 
eleitoral gratuita, os debates organizados de acordo com esta Lei e os noticiários jornalísticos re
gulares. 

Parágrafo único. O desrespeito às normas deste artigo, sem prejuízo de outras sanções pre
vistas em Lei, acarretará a suspensão por até 10 (dez) dias da emissora infringente, determinada 
pela Justiça Eleitoral, mediante denúncia de Partido Político ou do Ministério Público. 

Art 26. As entidades ou empresas que realizarem prévias, pesquisas ou testes pré-eleito-
rais ficam obrigadas a colocar à disposição de todos os Partidos Políticos, com candidatos regis
trados para o pleito, os resultados obtidos, bem como informações sobre métodos utilizados e 
fonte financiadora dos respectivos trabalhos. 

§ 12 As pesquisas, prévias ou testes pré-eleitorais, divulgados por qualquer meio de comu
nicação, devem conter plano amostrai definido e obedecer a padrões metodológicos universal
mente aceitos, asseguradas aos Partidos PoUticos a que se refere o caput deste artigo as seguin
tes informações: 

I - período e método para a realização do trabalho; 
II - número de pessoas ouvidas em cada bairro ou localidade; 
m - plano amostrai e peso ponderado no que se refere a sexo, idade, grau de instrução, ní

vel económico e área física de realização do trabalho; 
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rv - nome do patrocinador do trabalho; 
V - controle e verificação da coleta de dados e do trabalho de campo. 
§ 2- Fica vedada, nos 30 (trinta) dias anteriores à data da eleição em primeiro turno e nos 

10 (dez) dias anteriores à do segundo turno, a divulgação de quaisquer pesquisas, prévias ou tes
tes pré-eleitorais, relativamente à eleição presidencial de que trata esta Lei. 

§ 3- Ficam proibidos, no dia do pleito, até às 19 (dezenove) horas, quaisquer noticiários de 
televisão e radiodifusão referentes a candidatos e ao comportamento de eleitores. 

§ 4- Os responsáveis pela realização das pesquisas referidas neste artigo e os órgãos que 
as divulgarem deverão adotar providências eficazes para garantia da idoneidade, rigor metodo
lógico, lisura e veracidade das mesmas, constituindo a omissão crime eleitoral, com as penas co
minadas no art. 354 da Lei n- 4.737, de 15 de julho de 1965 - Código Eleitoral. 

Art. 27. O Poder Executivo, a seu critério, editará normas sobre o modo e a forma de res
sarcimento fiscal às emissoras de rádio e de televisão, pelos espaços dedicados ao horário de 
propaganda eleitoral gratuita 

Art. 28. Os prazos previstos na ah'nea c do parágrafo único da art 118 da Lei n̂  5.682, de 
21 de julho de 1971, alterado pela Lei n̂  6.339, de 1- de julho de 1976, serão reduzidos para os 
120 (cento e vinte) dias que antecedem as eleições e até 30 (trinta) dias depois do pleito, desde 
que o Partido Poh'tico requisitante do horário tenha representação eleita ao Congresso Nacional 
ou obtida até 6 (seis) meses após a promulgação da Constituição Federal, e ainda não tenha feito 
divulgação de seu programa no ano em curso. 

Parágrafo único. No caso de coincidência de datas requisitadas, terá preferência na esco
lha o Partido de maior representação no Congresso Nacional. 

Art. 29. (Vetado). 
Art. 30. (Vetado). 
Art. 31. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 32. Revogam-se as disposições em contrário. 
Brasília, 8 de junho de 1989; 168̂  da Indqjendência e lOl^ da República. - JOSÉ SAR-

NEY- Oscar Dias Corrêa. 
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LEI N2 7.914, DE 7 DE DEZEMBRO DE 1989 

Revoga dispositivos do Código Eleitoral e dá outras providências. 

Faço saber que o Presidente da República adotou a Medida Provisória n̂  103, de 1989, 
que o Congresso Nacional aprovou, e eu, Nelson Carneiro, Presidente do Senado Federal, para 
os efeitos do disposto no parágrafo único do art. 62 da Constituição Federal, promulgo a seguin
te Lei: 

Art. 12 São revogados os artigos 51 e parágrafos, 151 e incisos, e 157 da Lei n̂  4.737, de 
15 de julho de 1965, que institui o Código Eleitoral. 

Art. 2- Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Senado Federal, 7 de dezembro de 1989; 168- da Ind^endência e 101- da República. -

NELSON CARNEIRO. 
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RESOLUÇÃO N216 J36, DE 22 DE MARÇO DE 1990 
Processo n̂  10.990 - Classe 10̂  - Distrito Federal (Brasflia) 

Fixa o número de membros à Câmara dos Deputados, às Assembleias e 
Câmara Legislativas para as eleições de 3 de outubro de 1990. 

O Tribunal Superior Eleitoral, usando das atribuições que lhe confere o artigo 23, IX, do 
Código Eleitoral, 

Considerando a inexistência da lei complementar de que trata o artigo 45, § 1-, da Consti
tuição Federal. 

Considerando, ainda, o disposto nos seus artigos 27, caput, ^il, § 3-, e artigos 4-, § 2-, e 
14, caput e § 1- do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, resolve: 

Art. 1- Considerar mantida a representação eleita em 1986, à Câmara dos Deputados, sal
vo para os recém-criados Estados do Amapá e Roraima, cujas representações foram adequadas 
ao mínimo assegurado no texto constitucional e, em consequência, fixar o número de membros 
às respectivas Assembleia e à Câmara Legislativa do Distrito Federal: 

CÂMARA DOS DEPUTADOS 
Estado População Representação Representação 

(31-12-89) (1986) (1990) 
São Paulo 33.096.435 60 60 
Minas Gerais 16.455.067 53 53 
Rio de Janeiro 13.969.946 46 46 
Bahia 11.897.734 39 39 
Rio Grande do Sul 9.356.486 31 31 
Paraná 9.253.964 30 30 
Pernanbuco 7.451.535 25 25 
Ceará 6.532.749 22 22 
Maranhão 5.202.445 18 18 
Pará 5.192.444 17 17 
Santa Catarina 4.501.011 16 16 
Goiás 4.184.284 17 17 
Paraíba 3.350.485 12 12 
Piauí 2.728.008 10 10 
Espírito Santo 2.566.590 10 10 
Alagoas 2.465.245 9 9 
Rio Grande do Norte 2.393.127 8 8 
Amazonas 2.177.316 8 8 
Mato Grosso 2.023.560 8 8 
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Estado População Representação Representação 
(31-12-89) (1986) 

1990) 
Mato Grosso do Sul 1.827.700 8 8 
Sergipe 
Rondõnia 

1.472.133 8 8 
1.072.704 8 8 

Tocantins 995.053 8 (1988) 8 
Acre 423.243 8 8 
Amapá 
Roraima 

262.944 4 8 
132.986 4 8 

Distrito Federal 1.803.478 8 8 

TOTAL 152.788.672 495 503 

ASSEMBLEIAS E CÂMARA LEGISLATIVAS 

Estado Representação Federal Representação Estadual 
(1990) (1990) 

São Paulo 60 84 
Minas Gerais 53 77 
Rio de Janeiro 46 70 
Bahia 39 63 
Rio Grande do Sul 31 55 
Paraná 30 54 
Pemanbuco 25 49 
Ceará 22 46 
Maranhão 18 42 
Pará 17 41 
Santa Catarina 16 40 
Goiás 17 41 
Paraíba 12 36 
Piauí 10 30 
Espírito Santo 
Alagoas 
Rio Grande do Norte 

10 30 
9 27 
8 24 

Amazonas 8 24 
Mato Grosso 8 24 
Mato Grosso do Sul 8 24 
Sergipe 
Rondõnia 

8 24 
8 24 

Tocantins 8 24 
Acre 8 24 
Amapá 
Roraima 

8 24 
8 24 

Distrito Federal 8 24 

TOTAL 503 1.049 
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Alt y Esta Instrução entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 
em contrário. 

SYDNEY SANCHES, Presidente em exercício - Octávio Gallotti. Relator - Célio Borja -
Pedro Acioli - Américo Luz - Roberto Rosas - Vilas Boas - Ruy Ribeiro França, Vice-Procura-
dor-Geral Eleitoral. 
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LEI COMPLEMENTAR N̂  64, DE 18 DE MAIO DE 1990 

Estabelece, de acordo com o art. 14, § 9̂ , da Constituição Federal, casos 
de inelegibilidade, prazos de cessação e determina outras providências. 

0 Presidente da República 
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei: 
Art. 1- São inelegíveis: 
1 - para qualquer cargo: 
a) os inalistáveis e os analfabetos; 
b) os membros do Congresso Nacional, das Assembleias Legislativas, da Câmara Legisla

tiva e da Câmaras Municipais que hajam perdido os respectivos mandatos por infringência do 
disposto no art. 55,1 e H, da Constituição Federal, dos dispositivos equivalentes sobre perda de 
mandato das Constituições Estaduais e Leis Orgânicas dos Municípios e do Distrito Federal, 
para as eleições que se realizarem durante o penodo remanescente do mandato para o qual fo
ram eleitos e nos 3 (três) anos subsequentes ao término da legislatura; 

c) o Governador e o Vice-Govemador de Estado e do Distrito Federal, o Prefeito e o Vice-
Presidente que perderem seus cargos eletivos por infringência a dispositivo da Constituição Es
tadual, da Lei Orgânica do Distrito Federal ou da Lei Orgânica do Município, para as eleições 
que se realizarem durante o penodo remanescente e nos 3 (três) anos subsequentes ao término 
do mandato para o qual tenham sido eleitos: 

d) os que tenham contra sua pessoa representação julgada procedente pela Justiça Eleito
ral, transitada em julgada, em processo de apuração de abuso do poder económico ou poUtico, 
para a eleição na qual concorrem ou tenham sido diplomados, bem como para as que se realiza
rem nos 3 (três) anos seguintes; 

e) os que forem condenados criminalmente, com sentença transitada em julgado, pela prá
tica de crimes contra a economia popular, a fé pública, a administração pública, o património 
público, o mercado financeiro, pelo tráfico de entorpecentes e por crimes eleitorais, pelo prazo 
de 3 (três) anos, após o cumprimento da pena; 

f) os que forem declarados indignos do oficialato, ou com ele incompatíveis, pelo prazo de 
4 (quatro) anos; 

g) os que tiverem suas contas relativas ao exercício de cargos ou fiinções públicas rejeita
das por irregularidade insanável e por decisão irreconivel do órgão competente, salvo se a ques
tão houver sido ou estiver sendo submetida à apreciação do Poder Judiciário, para as eleições 
que se ralizarem nos 5 (cinco) anos seguintes, contados a partir da data da decisão; 

h) os detentores de cargo na administração pública direta, indireta ou fundacional, que be
neficiarem a si ou a terceiros, pelo abuso do poder económico ou político apurado em processo, 
com setença transitada em julgado, para as eleições que se realizarem nos 3 (três) anos seguinte 
ao término do seu mandato ou do penodo de sua permanência no cargo; 
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i) os quem em estabelecimentos de crédito, financiamento ou seguro, que tenham sido ou 
estejam sendo objeto de processo de liquidação judicial ou extrajudicial, hajam exercido, nos 12 
(doze) meses anteriores à respectiva decretação, cargo ou função de direção, administração ou 
representação, enquanto não forem exonerados de qualquer responsabilidade; 

II - para Presidente e Vice-Presidenta da República: 
a) até 6 (seis) meses depois de afastados definitivamente de seus cargos e funções: 
1 - os Ministros de Estado; 
2 - os chefes dos órgãos de assessoramento direto, civil e militar, da Presidência da Repú

blica; 
3 - o chefe do órgão de assessoramento de informações da Presidência da República; 
4 - o Chefe do Estado-Maior das Forças Armadas; 
5 - 0 Advogado-Geral da União e o Consultor-Geral da República; 
6 - os Chefes do Estado-Maior da Marinha, do Exército e da Aeronáutica; 
7 - os Comandantes do Exército, Marinha e Aeronáutica; 
8 - os magistrados; 
9 - os presidentes, diretores e superintendentes de autarquias, empresas públicas, socieda

des de econonomia mista e fundações públicas e as mantidas pelo poder público. 
10 - os Govemadors de Estados do Distrito Federal e Territórios; 
11 - os Interventores Federais; 
12 - os Secretários de Estado; 
13 - os Prefeitos Municipais; 
14 - os membros dos Tribunais de Contas da União dos Estados e do Distrito Federal; 
1 5 - 0 Diretor-Geral do Departamento de Polícia Federal; 
16 - os Secretários-Gerais, os Secretários Executivos, os Secretários Nacionais, os Secre

tários Federais dos Ministérios e as pessoas que ocupem cargos equivalentes; 
b) os que tenham exercido, nos 6 (seis) meses anteriores à eleição, nos Estados, no Distri

to Federal, Territórios e em qualquer dos Poderes da União, cargo ou função de nomeação pelo 
Presidente da República sujeito à aprovação prévia do Senado Federal: 

c) (vetado) 
d) os que, até 6 (seis) meses antes da eleição, tiverem competência ou interesse, direto, in-

direto ou eventual, no lançamento, arrecadação ou fiscalização de impostos, taxas e contribui
ções de caráter obrigatório, inclusive parafiscais, ou para aplicar multas relacionadas com essas 
atividades; 

e) os quem até 6 (seis) meses antes da eleição, tenham exercido cargo ou função de dire
ção, administração ou representação nas empresas de que tratam os arts. 3- e 5^ da Lei n^ 4.137, 
de 10 de semtembro de 1962, quando, pelo âmbito e natureza de suas atividades, possam tais 
empresas influir na economia nacional; ' 

f) os que, detendo o controle de empresas ou grupo de empresas que atuem no Brasil, nas 
condições monopolísticas previstas no parágrafo único do art. 5- da lei citada na aUnea anterior, 
não apresentarem à Justiça Eleitoral, até 6 (seis) meses antes do pleito, a prova de que fizeram 
cessar o abuso, apurado, do poder económico, ou de que transferiram, por força regular, o con
trole de referidas empresas ou grupo de empresas; 

g) os que tenham, detro dos 4 (quatro) meses anteriores ao pleito, ocupado cargo ou fun
ção de direção, administração ou representação em entidades representativas de clase, mantidas, 
total ou parcialmente, por contibruições impostas pelo poder público ou com recursos arrecada
dos e repassados pela Previdência Social: 

h) os que, até 6 (seis) meses depois de afastados das funções, tenham exercido cargo de 
presidente, diretor ou superintendente de sociedades com objetivo exclusivos de operações fi-
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nanceiras e façam publicamente apelo à poupança e ao crédito inclusive através de cooperativas 
e da empresa ou estabelecimentos que gozem, sob qualquer forma, de vantagens asseguradas 
pelo poder público, salvo se decorrentes de contratos que obedeçam a cláusulas uniformes; 

i) os que, dentro de 6 (seis) meses anteriores ao pleito, hajam exercido cargo ou função de 
direção, administração ou representação em pessoa jurídica ou em empresa que matenha contra
to de execução de obras, de prestação de serviços ou de fornecimento de bens com órgão do po
der público ou sob seu controle salvo no caso de contrato que obedeça a cláusulas uniformes; 

j) os que, membros do Ministério Público, não se tenham afastado das suas funções até 6 
(seis) meses anteriores ao pleito; 

/) os que, servidores públicos, estatutários ou não, dos órgãos ou entidades da administra
ção direta ou indireta da Unão, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e dos Territó
rios, inclusive das fundações mantidas pelo poder público, não se afastarem até 3 (três) meses 
anteriores ao pleito, garantindo o direito à percepção dos seus vencimentos integrais; 

in - para Governador e Vice-Govemador de Estado e do Distrito Federal: 
a) os inelegíveis para os cargos de Presidente e Vice-Presidente da República especifica

dos na aUnea a do inciso II deste artigo e, no tocante às demais alíneas, quando se tratar de re
partição pública, associação ou empresas que operem no território do Estado ou do Distrito Fe
deral, observados os mesmos prazos; 

b) até 6 (seis) meses depois de afastados definitivamente de seus cargos ou funções: 
1 - os Chefes dos Gabinetes Civil e Militar do Governador do Estado ou do Distrito Fed^al; 
2 - os Comandantes do Direito Naval, Região Militar e Zona Aérea; 
3 - os diretores de órgão estaduais ou sociedades de assistência aos Municípios; 
4 - os Secretários da administração municipal ou membros de órgãos congéneres; 
rv - para Prefeito e Vice-Prefeito: 
a) no ano que lhes for aplicável, por identidade de situações, os inelegíveis para os cargos 

de Presidente e Vice-Presidente da República, Governador e Vice-Govemador de Estado e do 
Distrito Federal, observado o prazo de 4 (quatro) meses para a desincompatibilização; 

b) os membros do Ministério Público e Defensoria Pública em exercício na comarca, nos 
4 (quatro) meses anteriores ao pleito, sem prejuízo dos vencimentos integrais; 

c) as autoridades policiais, civis ou militares, com exercício no Município, nos 4 (quatro) 
meses anteriores ao pleito; 

V - para o Senado Federal: 
a) os inelegíveis para os cargos de Presidente e Vice-Presidente da República especifica

dos na ah'nea a do inciso n deste artigo e, no tocante às demais aUneas, quando se tratar de re
partição pública, associação ou empresa que opere no território do Estado, observados os mes
mos prazos; 

b) em cada Estado e no Distrito Federal, os inelegíveis para os cargos de Governador e 
Vice-Govemador, nas mesmas condições estabelecidas, observados os mesmos prazos; 

VI - para a Câmara dos Deputados, Assembleia Legislativa e Câmara Legislativa, no que 
lhe for aplicável, por identidade de situações os inelegíveis para o Senado Federal, nas mesmas 
condições estabelecidas, observados os mesmos prazos; 

Vn - para a Câmara Municipal: 
a) no que lhes for aplicável, por identidade de situações, os inelegíveis para o Senado Fe-

dCTal e para a Câmara dos Deputados, observado o prazo de 6 (seis) meses para a desincompati
bilização; 

b) em cada Município, os inelegíveis para os cargos de Prefeito e Vice-Prefeito, observa
do o prazo de 6 (seis) meses para a desincon:q)atibilização. 

§ l- Para concorrência a outros cargos, o Presidente da República, os Governadores de Es-
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tado e do Distrito Federal e os Prefeitos devem renunciar aos respectivos mandatos até 6 (seis) 
meses antes do pleito. 

§ 2- O Vice-Presidente, o Vice-Govemador e o Vice-Prefeito poderão candidatar-se a ou
tros cargos, preservando os seus mandatos respectivos, desde que, nos últimos 6 (seis) meses 
anteriores ao pleito, não tenham sucedido ou substituído o titular. 

§ 3- São inelegíveis, no território de jurisdição do titular, o cônjuge e os parentes consan
guíneos ou afins, até o segundo grau ou por adoção, do Presidente da República, de Governador 
de Estado ou Território, do Distrito Federal, de Prefeito ou de quem os haja substituído dentro 
dos 6 (seis) meses anteriores ao pleito, salvo seja titular de mandato eletivo e candidato à reelei
ção. 

Art 2- Compete à Justiça Eleitoral conhecer e decidir as arguições de inelegibilidade. 
Parágrafo único. A arguição de inelegibilidade será feita perante: 
I - o Tribunal Superior Eleitoral, quando se tratar de candidato a presidente ou Vice-Presi

dente da República; 
II - os Tribunais Regionais Eleitorais, quando ̂ e tratar de candidato a Senador, Governa

dor e Vice-Governador de Estado e do Distrito Federal, Deputado Federal, Deputado Estadual e 
Deputado Distrital; 

ni - os Juízes Eleitorais, quando se tratar de candidato a Prefeito, Vice-Prefeito e Verea
dor. 

Art. 3- Caberá a qualquer candidato, a partido poUtíco, coligação ou ao Ministério Públi
co, no prazo de S (cinco) dias, contados da publicação do pedido de registro do candidato, im
pugná-lo em petição fundamentada. 

§ 1- A impugnação, por parte do candidato, partido político ou coligação, não impede a 
ação do Ministério Público no mesmo sentido. 

§ 2- Não poderá impugnar o registro de candidato o representante do Ministério Público 
que, nos 4 (quatro) anos anteriores, tenham disputado cargo eletivo, integrado Diretório de parti
do ou exercido atividade político-partidária. 

§ 32 O impugnante especificará, desde logo, os meios de prova com que pretende demons
trar a veracidade do alegado, artolando testemunhas, se for o caso, no máximo de 6 (seis). 

Art 45 A partir da data em que terminar o prazo para a impugnação, passará a correr, após 
devida notificação, o prazo de 7 (sete) dias para que o candidato, partido político ou coligação 
possa contestá-la, juntar documentos, indicar rol de testemunhas e requerer a produção de outras 
provas, inclusive documentais, que se encontrarem em poder de terceiros, de repartições públi
cas ou em procedimentos judiciais, ou administrativos, salvo os processos em tramitação em se
gredo de justiça 

Art. 52 Decorrido o prazo para contestação, se não se tratar apenas de matéria de direito e 
a prova protestada for relevante, serão designadas os 4 (quatro) dias seguintes para inquirição 
das testemunhas do impugnante e do impugnado, as quais connparecerão por iniciativa das par
tes que as tiverem arrolado, com notificação judicial. 

§ 1̂  As testemunhas do impugnante e do in^ugnado serão ouvidas em uma só assentada. 
§ 2- Nos 5 (cinco) dias subsequentes, o Juiz, ou o Relator, procederá a todas as diligências 

que determinar, de ofício ou a requerimento das partes. 
§ 3- No prazo do parágrafo anterior, o Juiz, ou Relator, poderá ouvir terceiros, referidos 

pelas partes, ou testemunhas, como conhecedores dos fatos e circunstâncias que possam influir 
na decisão da causa. 

§ 42 Quando qualquer documento necessário à formação da prova se achar em poder de 
terceiros, o Juiz, ou Relator, poderá ainda, no mesmo prazo, ordenar o respectivo depósito. 
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§ 5^ Se o terceiro, sem justa causa, não exibir o documento, ou não comparecer a juízo, 
poderá o Juiz contra ele expedir mandado de prisão e instaurar processo por crime de desobe
diência. 

Art. 62 Encerrado o prazo da dilação probatória, nos termos do artigo anterior, as partes, 
inclusive o Ministério Público, poderão apresentar alegações no prazo comum de 5 (cinco) dias. 

ArL 1- Encerrado o prazo para alegações, os autos serão conclusos ao Juiz, ou ao Relator, 
no dia imediato, para sentença, ou julgamento pelo Tribunal. 

Parágrafo único. O Juiz, ou Tribunal, formará sua convicção pela livre apreciação da pro
va, atendendo aos fatos e às circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas 
partes, mencionando, na decisão, os que motivaram seu convencimento. 

Art. 82 Nos pedidos de registro de candidatos a eleições municipais, o Juiz Eleitoral apre
sentará a sentença em Cartório 3 (três) dias após a conclusão dos autos, passando a correr deste 
momento o prazo de 3 (três) dias para inteqx)SÍção de recursos para o Tribunal Regional Eleitoral. 

§ 12 A partir da data em que for protocolizada a petição de recursos, passará a correr o 
prazo de 3 (três) dias para a apresentação de contra-razões. 

§ 2- Apresentadas as contra-razões, serão os autos imediatamente remetidos ao Tribunal 
Regional Eleitoral, inclusive por portador, se houver necessidade, decorrente da exiguidade de 
prazo, correndo as despesas do transporte por conta do recorrente, se tiver condições de 
pagá-las. 

Art. 9- Se o Juiz Eleitoral não apresentar a sentença no prazo do artigo anterior, o prazo 
para recurso só começará a correr após a publicação da mesma por edital, em Cartório. 

Parágrafo único. Ocorrendo a hipótese prevista neste artigo, o Corregedor Regional, de 
ofício, apurará o motivo do retardamento e proporá ao Tribunal Regional Eleitoral, se for o 
caso, aplicação da penalidade cabível. 

Art. 10. Recebidos os autos na Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral, estes serão au
tuados e apresentados no mesmo dia ao Presidente, que, também na mesma data, os distribuirá a 
um Relator e mandará abrir vistas ao Procurador Regional pelo prazo de 2 (dois) dias 

Parágrafo único. Findo o prazo, com ou sem parecer, os autos serão enviados ao Relatw, que os 
apresentará em mesa para julgamento em 3 (três) dias, independentemente de publicação em pauta 

Art 11. Na sessão do julgamento, que poderá se realizar ém até 2 (duas) reuniões segui
das, feito o relatório, facultada a palavra às partes e ouvido o Procurador Regional, proferirá o 
Relator o seu voto e serão tomados os dos demais Juízes. 

§ 12 Proclamado o resultado, o Tribunal se reunirá para lavratura de acórdão, no qual se
rão indicados o direito, os fatos e as circunstâncias com base nos fundamentos do Relator ou do 
voto vencedor. 

§ 22 Terminada a sessão, far-se-á a leitura e a publicação do acórdão, passando a correr 
dessa data o prazo de 3 (três) dias, para a interposição de recursos para o Tribunal Superior Elei
toral, em petição fundamentada. 

Art. 12. Havendo recurso para Tribunal Superior Eleitoral, a partir da data em que for pro
tocolizada a petição passará a correr o prazo de 3 (três) dias para a apresentação de contra-razões, 
notificado por telegrama o recorrido. 

Parágrafo único. Apresentadas as contra-razões, serão os autos imediatamente remetidos 
ao Tribunal Superior Eleitoral. 

Art. 13. Tratando-se de registro a ser julgado originariamente por Tribunal Regional 
Eleitoral, observado o disposto no art. 62 desta Lei Complementar, o pedido de registro, 
com ou sem impugnação, será julgado em 3 (três) dias, independentemente de publicação 
em pauta. 

Parágrafo único. Proceder-se-á ao julgamento na forma estabelecida no art. 11 desta Lei 
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Complementar e, havendo recurso para o Tribunal Superior Eleitoral, observar-se-á o disposto 
no artigo anterior. 

Art. 14. No Tribunal Superior Eleitoral, os recursos sobre o registro de candidatos serão 
processados e julgados na forma prevista nos arts. 10 e 11 desta Lei Complementar. 

Art. 15. Transitada em julgado a decisão que declarar a inelegibilidade do candidato, ser-
Ihe-á negado, ou cancelado, seja tiver sido feito, ou declarado nulo o diploma, se já expedido. 

Art. 16. Os prazos a que se referem os arts. 3̂  e seguintes desta Lei Complementar são pe
remptórios e contínuos e correm em Secretaria ou Cartório e, a partir da data do encerramento 
do prazo para registro de candidatos, não se suspendem aos sábados, domingos e feriados. 

ArL 17. É facultado ao partido político ou coligação que requerer o registro de candidato 
considerado inelegível dar-lhe substituto, mesmo que a decisão passada em julgado tenha sido 
proferida após o teníio final do prazo de registro, caso em que respectiva Comissão Executiva 
do partido fará a escolha do candidato. 

Art. 18. A declaração de inelegibilidade do candidato a Presidência da República, Gover
nador de Estado e do Distrito Federal e Prefeito Municipal não atingirá o candidato a Vice-Pre-
sidente, Vice-Govemador ou Vice-Prefeito, assim como a destes não atingirá aqueles. 

ArL 19. As transgressões pertinentes a origem de valores pecuniários, abuso do poder eco
nómico ou político, em detrimento da liberdade de voto, serão apuradas mediante investigações 
jurisdicionais realizadas pelo Corregedor-Geral e Corregedores Regionais Eleitorais. 

Parágrafo único. A apuração e a punição das transgressões mencionadas no caput deste ar
tigo terão o objetivo de proteger a normalidade e legitimidade das eleições contra a influência 
do poder económico ou do abuso do exercício de função, cargo ou emprego na administração 
direta, indireta e fundacional da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. 

Art. 20. O candidato, partido político ou coligação são parte legítima para denunciar os 
culpados e promover-lhes a responsabilidade; a nenhum servidor público, inclusive de autar
quias, de entidade paraestatal e de sociedade de economia mista será lícito negar ou retardar ato 
de ofício tendente a esse fim, sob pena de crime funcional. 

ArL 21. As transgressões a que se refere o art. 19 desta Lei Complementar serão apuradas 
mediante procedimento sumaríssimo de investigação judicial, realizada pelo Corregedor-Geral e 
Corregedores Regionais Eleitorais, nos termos das Leis n% 1.579, de 18 de março de 1952, 
4.410, de 24 de setembro de 1964, com as modificações desta Lei Complementar.̂  ' 

ArL 22. Qualquer partido político, coligação, candidato ou Ministério Público Eleitoral 
poderá representar à Justiça Eleitoral, diretamente ao Corregedor Geral ou Regional, relatando 
fatos e indicando provas, indícios e circunstancias e pedir abertura de investigação judicial para 
apurar uso indevido, desvio ou abuso do poder económico ou do poder de autoridade, ou utiliza
ção indevida de veículos ou meios de comunicação social, em beneficio de candidato ou de par
tido político, obedecido o seguinte rito: 

I - o Corregedor, que terá as mesmas atribuições do Relator em processo judiciais, ao des
pachar a inicial, adotará as seguintes providencias: 

a) ordenará que se notifique o representado do conteúdo da petição, entregando-se-lhe a se
gunda via apresentada pelo representante com as cópias dos documentos, a fim de que no prazo de 5 
(cinco) dias, ofereça ampla defesa, juntada de documentos e rol de testemunhas, se cabível; 

b) determinará que se suspenda o ato que deu motivo à representação, quando for relevan
te o fundamento e do ato impugnado puder resultar a ineficiência da medida, caso seja julgada 
procedente; 

c) indeferirá desde logo a inicial, quando não for caso de representação ou lhe faltar algum 
requisito desta Lei Complementar; 

II - no caso de Corregedor indefínir a reclamação ou representação, ou retardar-lhe a solu-
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ção, poderá o interessado renová-la perante o Tribunal, que resolverá dentro de 24 (vinte e qua
tro ) horas; 

IH - o interessado, quando for atendido ou ocorrer demora, poderá levar o fato ao conhe
cimento do Tribunal Superior Eleitoral, a fim de que sejam tomadas as providências necessárias; 

rv - feita a notificação, a Secretaria do Tribunal juntará aos autos cópia autêntica do ofí
cio endereçado ao representado, bem como a prova da entrega ou da sua recusa em aceitá-la ou 
dar recibo; 

V - findo o prazo da notificação, com ou sem defesa, abrir-se-à prazo de 5 (cinco) dias 
para inquirição, em uma só assentada, de testemunhas arroladas pelo representante e pelo repre
sentado, até o máximo de 6 (seis ) para cada um, as quais connparecerão independentemente de 
intimação; 

VI - nos 3 (três) dias subsequentes, o Corregedor Procederá a todas as diligências que de
terminar, ex officio ou a requerimento das partes; 

Vn - no prazo da alinear anterior, o Corregedor poderá ouvir terceiros, referidos pelas 
partes, ou testemunhas, como conhecedores dos fatos e circunstâncias que possam influir na de
cisão do feito; 

VIU - quando qualquer documento necessário à formação da prova se achar em poder de 
terceiro, inclusive estabelecimento de credito, oficial ou privado, o Corregedor poderá, ainda, no 
mesmo prazo, ordenar o respectivo deposito ou requisitar cópias; 

IX - se o terceiro, sem justa causa, não exibir o documento, ou não comparecer a juízo, o 
Juiz poderá expedir contra ele mandado de prisão e instaura processo por crime de desobediên
cia; 

X - encerrado o prazo da dilação probatória, as partes, inclusive o Ministério Público, po
derão apresentar alegações no prazo comum de 2 (dois) dias; 

XI - terminado o prazo para alegações, os autos serão conclusos ao Corregedor, no dia 
imediato, para apresentação de relatório conclusivo sobre o que houver sido apurado; 

XII - o relatório do Corregedor, que será assentado em (três) dias, e os autos da repre
sentação serão encaminhados ao Tribunal conpetente, no dia imediato, com pedido de inclusão 
incontinente do feito em pauta, para julgamento na primeira seção subsequente; 

Xni - no tribunal, o Procurador-Geral ou Regional Eleitoral terá vista dos autos por 48 
(quarenta e oito) horas, para se pronuciar sobre as imputações e conclusões do relatório; 

XVI -julgada procedente a representação, o Tribunal declarará a inelegibilidade do repre
sentado e de quantos hajam contribuído para a pratica do ato, cominando-lhes sanção de inelegi
bilidade para as eleições a se realizarem nos 3 (três) anos subsequentes à eleição em que se veri
ficou, além da cassação do registro do candidato diretamente beneficiado pela interferência do 
poder económico e pelo desvio ou abuso do poder de autoridade, determinando a remessa dos 
autos ao Ministério Público Eleitoral, para instauração de processo disciplinar, se for o caso, e 
processo-crime, ordenando quaisquer outras providências que a espécie comportar; 

XV - se a representação for julgada procedente após a eleição do candidato, serão remeti
das cópias de todo o processo ao Ministério Público Eleitoral, para os fins previstos no art. 14. 
§§ 10 e 11, da Constituição Federal, e art 262, inciso IV, do Código Eleitoral. 

Parágrafo único. O recurso contra a diplomação, interposto pelo representante, não impe
de a atuação do Ministério Público no mesmo sentido. 

Art. 23. O Tribunal fomnará sua convicção pela livre apreciação dos fatos públicos e notó
rios, dos indícios e presunções e prova produzida, atentando para circunstâncias ou fatos, ainda 
que não indicados ou alegados pelas partes, mas, que preservem o interesse público de lisura 
aleitoral. 

Art. 24. Nas eleições municipais, o Juiz Eleitoral será competente para conhecer e proces-
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sar a representação prevista nesta Lei Complementar, exercendo todas as iunções atribuídas ao 
Corregedor-Geral ou Regional, constantes dos incisos I a XV do art. 22 desta Lei Complemen
tar, cabendo ao representante do Ministério Público Eleitoral em função da Zona Eleitoral as 
atribuições deferidas ao Procurador-Geral e Regional Eleitoral, observadas as normas do proce
dimento previstas nesta Lei complementar. 

Art.25. Constitui crime eleitoral a arguição de inelegibilidade, ou a impugnação de regis
tro de candidato feito por interferência do poder económico, desvio ou abuso do poder de autori
dade, deduzida de forma temerária ou de manifesta má-fé: 

Pena - detenção de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, e multa de 20 (vinte) a 50 (cinquenta) 
vezes o valor do bónus do Tesouro Nacional (BTN), e , no caso de sua extinção, de título públi
co que o substitua. 

Art. 26. Os prazos de desincompatibilização previstos nesta Lei Complementar que já es
tiverem ultríçassados na data de sua vigência considerar-se-ão atendidos desde que a desincom
patibilização ocorra até 2 (dois) dias, após a publicação desta Lei Complementar. 

Art 27. Esta Lei Complementar enfra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 28. Revogam-se a Lei Complementar n̂  5, de 29 de abril de 1970, e as demais dispo

sições em contrário. 
Brasília, 18 de maio de 1990; 1692 da Independência e 1022 da República. - FERNANDO 

COLLOR - Bernardo Cabral. 
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LEI N" 8.037, DE 25 DE MAIO DE 1990 

Altera os arts. 176 e 177 da Lei n̂  4.737^'\ de 15 de julho de 1965, que 
instituiu o Código Eleitoral, com as alterações promovidas pelas Leis n^ 
6.989^ \̂ de 5 de maio de 1982 e 7 J32^ \̂ de 1= de julho de 1985, e dá outras pro
vidências. 

O Presidente da República, 
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei: 
Art 12 Os arts. 176 e 177 da Lei n̂  4.737, de 15 de julho de 1965, que instituiu o Código 

Eleitora], com as alterações promovidas pelas Leis n% 6.989, de 5 de maio de 1982 e 7.332 de 
1= de julho de 1985, passam a vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 176. Contar-se-á o voto apenas para a legenda, nas eleições pelo sistema 
proporcional: 

I - se o eleitor escrever apenas a sigla partidária, não indicando o candidato de 
sua preferência; 

II - se o eleitor escrever o nome de mais de um candidato do mesmo Partido; 
III - se o eleitor, escrevendo apenas os números, indicar mais de um candida

to do mesmo Partido; 
IV - se o eleitor não indicar o candidato através do nome ou do número com 

clareza suficiente para distingui-lo de outro candidato do mesmo Partido. 
Art. 177. Na contagem dos votos para as eleições realizadas pelo sistema pro

porcional observar-se-ão, ainda, as seguintes normas: 
I - a inversão, omissão ou erro de grafia do nome ou prenome não invalidará 

o voto, desde que seja possível a identificação do candidato; 
II - se o eleitor escrever o nome de um candidato e o número correspondente 

a outra da mesma legenda ou não, contar-se-á o voto para o candidato cujo o nome 
foi escrito, bem como para a legenda a que pertence; 

ni - se o eleitor escrever o nome ou o número de um candidato e a legenda de 
outro Partido, contar-se-á o voto para o candidato cujo nome ou número foi escrito; 

rv - se o eleitor escrever o nome ou o número de um candidato a Deputado 
Federal na parte da cédula referente a Deputado Estadual ou vice-versa, o voto será 
contado para o candidato cujo nome ou número foi escrito; 

V - se o eleitor escrever o nome ou o número de candidatos em espaço da cé
dula que não seja o correspondente ao cargo para o qual o candidato foi registrado, 
será o voto computado para o candidato e respectiva legenda, conforme o registro." 

(1) V. Coleção das I^is de 1965, Volume V, pág. 62. 
(2) V. Coleção das Leis de 1982, Volume III, pág. 58. 
(3) V. Coleção das Leis de 1985, Volume V, pág. 1. 
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Art. 22 Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 32 Revogam-se as disposições em contrário. 
Brasília, 25 de maio de 1990; 1692 da Independência e 1022 da República - FERNANDO 

COLLOR - Bernardo Cabral. 
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LEI N2 8.054, DE 21 DE JUNHO DE 1990 

Prorroga o prazo de vencimento do registro de partidos com repre
sentação parlamentar, federai ou estadual. 

O Presidente da República, 
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei: 
ArL 1- O partido com representação parlamentar, federal ou estadual, terá prorrogado por 

12 (doze) meses o prazo previsto no artigo 12 da Lei n. 5.682̂  ', de 21 de julho de 1971, modifi
cado pelo artigo 1- da Lei n. 6.767̂  \ de 20 de dezembro de 1979, quando seu vencimento se 
der em ano eleitoral até 90 (noventa) dias antes da realização das eleições, revalidando-se os 
efeitos dos atos preliminares praticados. 

ArL 2- Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
ArL 3- Revogam-se as disposições em contrário. 

FERNANDO COLLOR, Presidente da República. 
Bernardo Cabral 
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LEI N2 8.214, DE 24 DE JULHO DE 1991 

Estabelece normas para a realização das eleições municipais de 3 de 
outubro de 1992 e dá outras providências. 

O Presidente da República, 
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei: 

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

Art 1- As eleições para Prefeitos, Vice-Prefeitos e Vereadores serão realizadas, simulta
neamente, em todo o país, no dia 3 de outubro de 1992. 

§ l- Na mesma data serão realizadas eleições para Prefeitos, Vice-Prefeitos e Vereadores 
nos Municípios que venham a ser criados até 1̂  de maio de 1992. 

§ 2- Serão considerados eleitos o Prefeito e o Vice-Prefeito com ele registrado que obtive
rem maioria de votos. 

ArL 2- Nos Municípios com mais de duzentos mil eleitores, serão considerados eleitos o 
Prefeito e o Vice-Prefeito com ele registrado que obtiverem maioria absoluta de votos, não com
putados os em branco e os nulos. 

§ 1- Se nenhum candidato alcançar maioria absoluta na primeira votação, far-se-á nova 
eleição no dia 15 de novembro de 1992, concorrendo os dois candidatos mais votados e conside-
rando-se eleito aquele que obtiver a maioria dos votos, não computados os em branco e os nulos. 

§ 2r Se, antes realizado o segundo tumo, ocorrer morte, desistência ou impedimento legal 
de candidato a Prefeito, convocar-se-á, dentre os remanescentes, o de maior votação. 

§ 3- Se remanescer em segundo lugar mais de um candidato com a mesma votação, quali-
ficar-se-á o mais idoso. 

Art. 3- A posse do Prefeito, Vice-Prefeito e Vereadores, eleitos nos termos desta Lei, dar-
se-á no dia 1̂  de janeiro de 1993. 

Art. 42 Nas eleições referidas nos artigos anteriores será aplicada a legislação eleitoral vi
gente, ressalvadas as regras especiais estabelecidas nesta Lei e o disposto no art. 17, § 1-, da 
Constituição Federal, assegurando-se autonomia aos partidos políticos. 

Art. 5- Somente poderão registrar candidatos ou participar de coligações, com vistas às 
eleições previstas nesta Lei, os partidos políticos que tenham os estatutos e o Diretório Nacional 
devidamente registrados no Tribunal Superior Eleitoral até o dia 5 de julho de 1992. 

§ 1- Nos Municípios em que não houver Diretório Municipal organizado, a Convenção 
Municipal destinada a deliberar sobre coligações e escolha de candidatos será organizada e diri
gida por Comissão Municipal provisória designada para esse fim pela Comissão Executiva Re
gional ou Comissão Regional Provisória, sendo essa atribuição conferida, onde houver, à Co
missão Provisória de que trata o § 1- do arL 59 da Lei n̂  5.682, de 21 de julho de 1971, e altera
ções posteriores. 

475 



§ 2- Nos Municípios a que se refere o parágrafo anterior, as atribuições previstas nesta Lei 
para as Comissões Executivas Municipais serão exercidas pelas Comissões Municipais Provisó
rias. 

Art. 6r É facultado aos partidos políticos celebrar coligações para o registro de candidatos 
à eleição majoritária, à eleição proporcional ou a ambas. 

§ 12 É vedado ao partido poUtico celebrar coligações diferentes para a eleição majoritária 
e para a eleição proporcional. 

§ 2- A coligação terá denominação própria, que poderá ser a junção de todas as siglas dos 
partidos que a integram, sendo a ela assegurados os direitos conferidos aos partidos políticos no 
que se refere ao processo eleitoral. 

§ 3- Cada partido deverá usar sua própria legenda, sob a denominação de coligação. 
§ 42 Nos Municípios com mais de um milhão de habitantes, a proposta de coligação deve

rá ser encaminhada pela Comissão Executiva Regional, pela Comissão Regional Provisória ou 
ou na forma do estatuto partidário. 

Art. 7-. As coligações dependerão de proposta da Comissão Executiva Municipal ou de 
trinta por cento dos convencionais e de aprovação pela maioria absoluta dos membros da Con
venção Municipal. 

Art. 8- Na formação de coUgações serão observadas as seguintes normas: 
I - na chapa de coligação poderão ser inscritos candidatos filiados a quaisquer partidos 

poUticos dela integrantes; 
II - o pedido de registro dos candidatos será subscrito pelos presidentes dos partidos coli

gados, ou por seus delegados, ou pela maioria dos membros das respectivas Comissões Executi
vas Municipais; 

III - a coligação será representada perante a Justiça Eleitoral por delegados indicados pe
los partidos que a compõem. 

Art. 92 As Convenções destinadas a deliberar sobre coligações e escolha de candidatos se
rão convocadas na forma do estatuto de cada partido poUtico ou, se este for omisso, na forma do 
art. 34 da Lei n̂  5.682, de 21 de julho de 1971, para se realizarem, até 24 de junho de 1992, e o 
requerimento de registro dos candidatos deverá ser s^resentado ao Cartório Eleitoral até às de
zoito horas do dia 5 de julho de 1992. 

§ 12 (Vetado). 
§ 22 A Convenção Municipal será constituída na forma do estatuto de cada partido político 

ou, se este for omisso, na seguinte forma: 
I - nos Municípios com até um milhão de habitantes, onde haja Diretóno: 
a) os membros do Diretóno Municipal; 
b) os Vereadores, Deputados e Senadores com domicílio eleitoral no Município; 
c) os delegados à Convenção Regional; 
II - nos Municípios com mais de um milhão de habitantes, onde haja Diretório; 
a) os Vereadores, Deputados e Senadores com domicílio eleitoral no Município; 
b) os delegados à Convenção Regional dos Diretórios de unidades administrativas ou Zo

nas Eleitorais equiparadas a Municípios. 
§ 3- Nos Municípios em que não haja Diretório, participarão das Convenções os membros 

a que se refere o parágrafo anterior, observado o seguinte: 
I - nos Municípios com até um milhão de habitantes, os membros do Diretório Municipal 

serão substituídos pelos membros da Comissão Municipal Provisória. 
II - nos Municípios com mais de um milhão de habitantes, as unidades administrativas ou 

Zonas Eleitorais que não tiverem Diretório organizado serão representadas pelo presidente da 
Comissão Provisória respectiva, salvo diversa determinação estatutária. 
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§ 42 Nos Municípios com mais de um milhão de habitantes, a Convenção Municipal será 
convocada pela Comissão Executiva Regional, pela Comissão Regional Provisória ou na forma 
do estatuto partidário. 

Art. 10. O prazo de filiação partidária dos candidatos às eleições previstas nesta Lei 
rege-se pelo disposto no art. 1- da Lei n- 7.454, de 30 de dezembro de 1985, encerrando-se 
no dia 2 de abril de 1992, e o prazo de domicílio eleitoral no Município é de um ano antes 
do pleito. 

§ 1- Considera-se deferida a filiação partidária com o atendimento das regras estatutárias 
do partido respectivo, cabendo ao órgão da Justiça Eleitoral proceder às devidas anotações, res
salvados os direitos de recurso. 

§ 2° No caso dos Municípios criados até maio de 1992, o domicílio eleitoral será compro
vado pela inscrição nas Seções Eleitorais que funcionem dentro dos limites territoriais do novo 
Município. 

Art. 11. Cada partido político poderá registrar candidatos para a Câmara Municipal em 
número de até o dobro de cargos a serem preenchidos. 

§ \- No caso de coligação, independente do número de partidos participantes, o número de 
candidatos registrados corresponderá ao triplo de lugares a preencher. 

§ 22 A Convenção do partido político poderá fixar, dentro dos limites previstos neste arti
go, quantos candidatos deseja registrar, antes da votação de sua relação de candidatos. 

Art. 12. Os partidos políticos que optarem pela realização de eleições prévias procederão 
de acordo com o que prescrevem seus estatutos, observados os prazos estabelecidos no arL 9̂  
desta Lei. 

Parágrafo único. (Vetado.) 
Art. 13. (Vetado.) 
Art. 14. A inscrição de candidato às eleições majoritárias e de chapa às eleições propor

cionais, para decisão da Convenção, salvo diversa determinação estatutária, poderá ser feita pela 
Comissão Executiva Municipal, pela Comissão Municipal Provisória ou cada grupo de dez por 
cento dos convencionais. 

§ 1- A inscrição a que se refere este artigo será feita na secretaria da Comissão Executiva 
Municipal até quarenta e oito horas do início da Convenção. 

§ 2- Serão votadas em escrutínios diferentes as chapas de candidatos às eleições majoritá
rias e proporcionais. 

§ 32 Nenhum convencional poderá subscrever mais de uma chapa e nenhum candidato po
derá concorrer ao mesmo cargo em chapas diferentes, ficando anuladas as assinaturas e inscriçõ
es de candidaturas em dobro. 

§ Ar- Todas as chapas que obtiverem, no mínimo, vinte por cento dos votos dos convencio
nais participarão, proporcionalmente, obedecida a ordem de votação, da lista de candidatos do 
partido às eleições para a Câmara Municipal. 

Art. 15. Os presidentes dos Diretórios Municipais ou das Comissões Municipais Provisó
rias solicitarão à Justiça Eleitoral o registro dos candidatos escolhidos na Convenção. 

§ \~ No caso de coligação, o pedido de registro dar-se-á na conformidade do disposto no 
inciso II do art. 8̂  desta Lei. 

§ 22 Na hipótese de os partidos ou coligações não requererem os registros dos seus candi
datos, estes poderão fazê-lo perante a Justiça Eleitoral nas quarenta e oito horas seguintes ao en-
certamento do prazo previsto no art. 9̂  desta Lei. 

§ 32 A hipótese prevista no parágrafo anterior aplica-se também ao candidato escolhido 
em eleições prévias, se estas se realizarem em conformidade com o que determina o estatuto 
partidário. 
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§ 42 A declaração de bens a que se refere o art 94, § l̂ , VI, da Lei nP 4.737, de 15 de ju
lho de 1965, será obrigatória e gratuitamente registrada no cartório de títulos e documentos. 

Art. 16. É facultado ao partido ou coligação substituir o nome do candidato que venha a 
ser considerado inelegível ou que renunciar ou falecer após o termo final do prazo de registro. 

§ 1- A escolha do substituto far-se-á pela maioria absoluta dos membros da Comissão 
Executiva Municipal ou da Comissão Provisória do partido, ou na forma do estatuto do partido 
a que pertencer o substituído, e o registro deverá ser requerido imediatamente, não podendo ul
trapassar, em qualquer hipótese, o prazo de dez dias contado da ocorrência do fato que deu ori
gem à substituição. 

§ 22 Nas eleições proporcionais, a substituição só se efetivará se o novo pedido, com a ob
servância de todas as formalidades exigidas para o registro, for apresentado até sessenta dias an
tes do pleito. 

§ 32 Se a hipótese de morte ou renúncia ocorrer no segundo tumo eleitoral, aplica-se o dis
posto no § 22 do art 2̂  desta Lei. 

§ 42. Tratando-se de eleições majoritárias, se o candidato for de coligação, a substituição 
deverá ser feita pelo partido a que pertencer o substituído ou, se este não o fizer, por qualquer 
dos partidos dela integrantes. 

§ 52 Se a hipótese prevista no parágrafo anterior ocorrer com o candidato a Vice-Prefeito, 
aplica-se o disposto no § I2 deste artigo, devendo a substituição ser registrada, no máximo, até 
quarenta e oito horas antes do pleito. 

Art 17. Com a antecedência mínima de oito dias, o partido comunicará ao Juiz Eleitoral o 
dia, lugar e hora em que se realizará a Convenção, sendo obrigatória a presença do observador 
da Justiça Eleitoral, se o presidente da Comissão Executiva Municipal ou grupo de dez por cen
to dos convencionais a solicitar. 

Art. 18. Se a Convenção partidária municipal se opuser, na deliberação sobre coligações, 
às diretrizes legitimamente estabelecidas pelos órgãos superiores do partido, estes poderão, nos 
termos do respectivo estatuto, anular tais decisões o os atos delas decorrentes. 

Parágrafo único. Da decisão da Comissão Executiva Regional, que será tomada por maio
ria absoluta de votos, cabe recurso sem efeito suspensivo. 

Art. 19. A Justiça Eleitoral regulará a identificação dos partidos e seus candidatos. 
§ 12 Aos partidos é assegurado o direito de manter os números atribuídos à sua legenda na 

eleição anterior e ao candidato, nessa hipótese, o direito de manter o número que lhe foi atribuí
do na eleição anterior para o mesmo cargo. 

§ 22 Os candidatos de coligações para as eleições majoritárias serão registrados com o nú
mero da legenda de seu partido; para as eleições proporcionais, serão inscritos com o número da 
série do respectivo partido. 

Art. 20. As cédulas oficiais para as eleições regulamentadas por esta Lei serão confeccio
nadas segundo modelo aprovado pela Justiça Eleitoral, que as imprimirá, com exclusividade, 
para distribuição às Mesas Receptoras. A impressão será em papel branco e opaco, com tipos 
uniformes de letras e números que permitam ao eleitor, sem possibilidade da leitura de nomes, 
identificar e assinalar os candidatos de sua preferência. 

§ 12 Os candidatos para as eleições majoritárias, identificados por nomes e números, deve
rão figurar na ordem determinada por sorteio. 

§ 22 Para as eleições realizadas pelo sistema proporcional, a cédula terá espaço para que o 
eleitor escreva o nome ou o número do candidato ou assinale a legenda do partido de sua prefe
rência. 
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§ 2r- Além das características previstas neste artigo, o Tribunal Superior Eleitoral poderá 
estabelecer outras no interesse de tomar fácil a manifestação da preferência do eleitor, bem 
como definir os critérios para a identificação dos partidos ou coligações, através de símbolos. 

§ 42 Nas eleições em segundo turno, aplica-se o disposto no § 1- deste artigo. 
Art. 21. O candidato poderá ser registrado sem o prenome ou com o nome abreviado, ape

lido ou nome pelo qual é mais conhecido, até o máximo de três opções, desde que não se esta
beleça dúvidas quanto a sua identidade, não atente contra o pudor, não seja ridículo ou irreve
rente. 

§12 (Vetado.) 
§ 2- Para efeito de registro, bem como para q)uração e contagem de votos, no caso de dú

vida quanto à identificação da vontade do eleitor, serão válidos e consignados os nomes, preno-
mes, congnomes ou apelidos de candidatos registrados em eleições imediatamente anteriores. 

§32 (Vetado.) 
§ 42 No boletim eleitoral de apuração e no mapa de votação, obrigatoriamente constarão o 

número, nome e partido do candidato. 
§ 52 Para fms de apuração, prevalecerá o nome do candidato, mesmo que o número indica

do pelo eleitor seja discordante. 
§ 62 Aos candidatos à eleição majoritária também é facultado requerer à Justiça Eleitoral, 

no ato do registro da candidatura, a impressão na cédula do seu nome completo ou abreviado, ou 
de seu apelido ou ainda do nome pelo qual é mais conhecido, desde que não se estabeleça dúvi
da quanto a sua identidade, não atente contra o pudor, não seja ridículo ou irreverente. 

ArL 22. Se o elevado número de partidos e candidatos às eleições proporcionais tomar in
viável serem afixadas suas relações dentro da cabine indevassável, a afixação deverá ser efetua-
da em local visível no recinto da Seção Eleitoral. 

Art. 23. Nas capitais nos Municípios com mais de cem mil eleitores, as Mesas Receptoras 
serão também Mesas Apuradoras. 

§ 12 O Juiz Eleitoral escolherá os mesários considerando também o nível de instrução, não 
podendo nomear para a Mesa Receptora aqueles que tenham entre si afinidade por local especí
fico de trabalho, em empresa pública ou privada, ou parentesco até o 32 grau. 

§ 22 As Mesas Receptoras, uma vez concluída a recepção dos votos e elaborada a ata da 
eleição, transformar-se-ão em Mesas Apuradoras, para procederem, imediatamente e no mesmo 
local, à apuração dos votos da Seção Eleitoral de sua responsabilidade e confecção do respectivo 
boletim de uma e redação da ata de apuração. 

§ 32 Encerrada a recepção dos votos, a Mesa Apuradora inventariará as cédulas não utili
zadas, inutilizando-as imediata e obrigatoriamente antes da abertura da uma para contagem dos 
votos. O resultado desse inventário, assim como o número de cédulas recebidas para utilização 
na Seção, constará, indispensavelmente, da ata da eleição. 

§ 42 Concluída a apuração e preenchido o correspondente boletim de uma com os re
sultados apurados, as cédulas eleitorais serão, à vista de todos os membros da Mesa, Dele
gados e Fiscais de partidos, advogados e candidatos presentes ao ato, recolocadas na urna, 
que, devidamente lacrada e rubricada, será conduzida ao local determinado pela Justiça 
Eleitoral. 

§ 52 O boletim de uma, com os resultados apurados, será sempre assinado pelos membros 
da Mesa e Fiscais dos partidos presentes ao ato. A última via do boletim deverá ser entregue, 
imediatamente depois de elaborado, ao representante do Comité Interpartidário, constituído na 
forma que o Tribunal Superior Eleitoral determinar, sendo as demais vias, também lacradas e 
mbricadas, em envelope apropriado, recolhidas ao mesmo destino da uma, na maneira do pará
grafo anterior. 
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§ 62 o representante do Comité Interpartidário, a que se refere o parágrafo anterior, fará 
distribuir aos Fiscais dos partidos, presentes à apuração, cópias reprográficas do boletim de 
uma, para o que a Justiça Eleitoral requisitará junto a quaisquer órgãos públicos os meios neces
sários ao cumprimento do disposto neste parágrafo. 

§ 7- Da ata da apuração constará, além da assinatura, a identificação completa do repre
sentante do Comité Interpartidário que receber a cópia do boletim referida no parágrafo anterior. 

§ 8 - 0 Tribunal Superior Eleitoral, através de resolução específica, definirá o modelo e 
imprimirá as atas da eleição e apuração referidas, delas constando, necessariamente, espaços 
próprios para registro dos incidentes, impugnações, protestos e reclamações feitas pelos mem
bros da Mesa, candidatos, delegados, fiscais e advogados de partidos. 

§ 92 Aplicam-se às Mesas Receptoras dos Municípios referidas neste artigo as normas 
constantes da Lei n- 4.737, de 25 de julho de 1965 (Código Eleitoral), no que não contrariarem 
esta Lei. 

Art. 24. Da nomeação da Mesa Receptora, Turma ou Juntas Apuradoras, escrutinadores 
ou auxiliares, qualquer partido poderá oferecer impugnação motivada ao Juiz Eleitoral no prazo 
de dez dias, a contar da divulgação, devendo a decisão ser proferida em três dias. 

Parágrafo único. Da decisão do Juiz Eleitoral caberá recurso ao Tribunal Regional, inter
posto dentro de três dias, devendo, dentro de igua) prazo, ser resolvido. 

Art. 25. O Juiz Eleitoral, no prazo de trinta e seis horas após a realização das eleições, 
dará conhecimento, na sede da Zona Eleitoral ou no local onde esteja a mesma funcionando, dos 
resultados de cada boletim de uma e da totalização dos votos por Município. Dentro das quaren
ta e oito horas seguintes, os partidos políticos e candidatos poderão requerer, fundamentadamen
te, a recontagem de votos de uma determinada Seção. 

§ l- Sendo o pedido formulado conjuntamente pela maioria dos partidos participantes do 
pleito, considerados individualmente, quer sejam coligados ou não, o deferimento será auto
mático e a recontagem pela Junta Apuradora se efetivará no prazo máximo de quarenta e 
oito horas. 

§ 2- Será também assegurada a recontagem dos votos, na forma do parágrafo anterior, 
quando, na fundamentação do recurso, ficar evidenciada a atribuição de votos a candidatos ine
xistente, o não-fechamento da contabilidade da uma, bem como presentação de totais de votos 
nulos, brancos ou mesmo proporcionais destoantes da média geral verificada nas demais Seções 
do mesmo Município ou Zona Eleitoral. 

§ 3- Nos casos não enquadrados nos parágrafos anteriores, caberá à Junta Apuradora, pela 
maioria dos votos, decidir sobre o recurso. 

§ 4- Ao advogado, devidamente constituído por partido poh'tico ou coligação, é assegura
do o desempenho de suas atividades profissionais junto aos Juízes Eleitorais e às Mesas Recep
toras e Apuradoras de votos, nos termos da Ixi n̂  4.215, de 1963. 

Art. 26. É livre a escolha dos fiscais e delegados pelos partidos ou coligações, sendo defe
so ao Juiz Eleitoral a nomeação de qualquer um deles para compor Mesa Receptora ou Junta 
Apuradora de votos. 

Parágrafo único. O fiscal poderá ser nomeado para fiscalizar mais de uma Seção Eleitoral 
no mesmo local de votação, inclusive ser for eleitor de outra Zona Eleitoral, porém seu voto so
mente será admitido na Seção de sua inscrição. 

Art. 27. (Vetado.) 
ArL 28. Até sessenta dias antes da eleição, o Presidente da Junta Eleitoral comunicará ao 

Presidente do Tribunal Regional os nomes de escrutinadores e auxiliares que houver nomeado, 
podendo qualquer partido oferecer impugnação motivada, no prazo de dez dias da ciência ao 
partido político ou comunicação protocolar ao seu Presidente. 
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§ 1- o Juiz Eleitoral, ao nomear escrutinadores e auxiliares de cada Turma ou Junta Apu-
radora, obedecerá ao disposto no § 1- do art. 23 desta Lei. 

§ 22 As Mesas Apuradoras serão instaladas de forma a possibilitar uma total visualização 
dos trabalhos dos escrutinadores. 

Art. 29. São vedados e considerados nulos de pleno direito, não gerando obrigações de 
espécie alguma para a pessoa jurídica interessada e nenhum direito para o beneficiário, os 
atos que, no período compreendido entre o primeiro dia do quarto mês anterior às eleições 
de que trata esta Lei e o término do mandato do Prefeito do Município, importarem a con
cessão de reajuste de vencimentos em percentual superior à inflação acumulada desde o últi
mo reajustamento ou em nomear, admitir, contratar ou exonerar de ofício, demitir, dispen
sar, transferir, designar, readaptar ou suprimir vantagens, de qualquer espécie, de servidor 
público, estatutário ou não, da administração pública centralizada ou descentralizada, de 
âmbito estadual ou municipal, ficando igualmente vedada a realização de concurso público 
no mesmo período. 

§ l- Excetuam-se do disposto neste artigo: 
I - a nomeação de aprovados em concurso público; 
II - a nomeação ou exoneração de cargos em comissão e designação ou dispensa de fun

ção de confiança; 
ni - a nomeação para cargos do Poder Judiciário, do Ministério Público, de Procuradores 

do Estado e dos Tribunais e Conselhos de Contas. 
§ 2- Os atos editados com base no parágrafo anterior deverão ser fundamentados e publi

cados dentro de quarenta e oito horas após a sua edição, no respectivo órgão oficial. 
§ 32 O atraso na publicação do órgão oficial, relativo aos quinze dias que antecedem os 

prazos iniciais a que se refere este artigo, implica a nulidade automática dos atos relativos a pes
soal nele inseridos, salvo se provocado por caso fortuito ou força maior. 

DA PROPAGANDA ELEITORAL 

Art. 30. A propaganda de candidatos a cargos eletivos somente é permitida após a respec
tiva escolha pela Convenção, salvo a intr^artidária com vistas à indicação pelo partido. 

Parágrafo único. No caso das prévias, a permissão prevista neste artigo é limitada aos 
quinze dias anteriores à sua realização, esgotando-se com o seu resultado. 

Art 31. A propaganda através de quadros o painéis de publicidade e outdoors somente 
será permitida após o registro de candidatos. 

§ \- As empresas de publicidade deverão indicar ao Comité Interpartidário os seus pontos 
disponíveis para veiculação de propaganda eleitoral, os quais não poderão ultrapassar cinquenta 
por cento do total dos espaços existentes no Município. Esses locais serão divididos em grupos, 
de forma equitativa, com ponto de maior e menor impacto visual, para serem sorteados entre os 
partidos e coligações concorrentes, para utilização em qualquer perfodo ou durante todo o pro
cesso eleitoral. 

§ 2- Os partidos e coligações deverão comunicar às empresas, por escrito, os penodos e a 
quantidade de quadros ou painéis que utilizarão dos grupos a que se refere o parágrafo anterior. 
Os que deixarem de ser utilizados não poderão ser redistribuídos entre os demais concorrentes, 
autorizando-se a venda desses espaços, nos intervalos dos penodos estipulados, somente para 
publicidade sem fins eleitorais. 

§ 32 O custo estimado pelas empresas para propaganda eleitoral de que trata este artigo 
não poderá ser superior àquele praticado para publicidade comercial. 
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Art 32. As entidades ou empresas que realizarem pesquisas de opinião pública relativas 
às eleições ou aos candidatos, para serem levadas ao conhecimento público, são obrigadas a re
gistrar, no prazo mínimo de três dias antes da divulgação, na sede da Zona Eleitoral ou no Tri
bunal Regional Eleitoral nas capitais, previamente notificados pelo Juízo os partidos ou coliga
ções, as informações mínimas a seguir relacionadas: 

I - quem solicitou a pesquisa; 
II - de onde proveio o montante global dos recursos despendidos no trabalho; 
ni - a metodologia e o período de realização da pesquisa; 
IV - o plano amostrai e ponderação no que se refere a sexo, idade, grau de instrução, nível 

económico e área física de realização de trabalho; 
V - o nome do financiador do trabalho; 
VI - o sistema interno de controle e verificação, conferência e fiscalização da coleta de 

dados e do trabalho de campo. 
§ 1- As infomações especificadas nos incisos deste artigo ficarão à disposição dos partidos 

poh'ticos, das coligações e dos candidatos registrados para o pleito, que a elas terão livre acesso. 
§ 2- Em caso de descumprimento do disposto neste artigo, responsáveis pela empresa ou 

instituto de pesquisa e pelo órgão divulgador, no limite de suas responsabilidades, estarão sujei
tos à pena cominada no art. 322 da Lei n̂  4.737, de 15 de julho de 1965 (Código Eleitoral). 

Art. 33. (Vetado.) 
Art. 34. A propaganda eleitoral no rádio e na televisão, para as eleições de 3 de outubro de 

1992, restringir-se-á, unicamente, ao horário gratuito disciplinado pela Justiça Eleitoral, com ex
pressa proibição de qualquer propaganda paga, obedecidas as seguintes normas: 

I - todas as emissoras do país reservarão, nos quarenta e cinco dias anteriores à antevéspe
ra das eleições, oitenta minutos diários para a propaganda, sendo quarenta minutos à noite, en
tre vinte horas e trinta minutos e vinte e uma horas e dez minutos na televisão e entre vinte horas 
e vinte horas e quarenta minutos no rádio; 

II - a Justiça Eleitoral distribuirá os horários reservados entre os partidos políticos que te
nham candidatos registrados às eleições majoritárias, às eleições proporcionais ou a ambas, ob
servados os seguintes critérios: 

a) vinte minutos diários divididos igualmente entre os partidos políticos que tenham elegi
do, em 3 de outubro de 1990, no mínimo um representante para o Congresso Nacional e três 
representantes para Assembleias Legislativas; 

b) trinta minutos diários distribuídos entre os partidos políticos, na proporção do número 
de seus representantes no Congresso Nacional, cunprida a exigência da aUnea anterior; 

c) trinta minutos diários distribuídos entre os partidos poUticos, na proporção do número 
de seus representantes na Assembleia Legislativa, cumprida a exigência da alínea a; 

d) ao partido poUtico a que tenha sido distribuídos tempo diário inferior a um minuto fa-
cultar-se-á a soma desses tempos para utilização cumulativa até o limite de três minutos; 

e) os partidos políticos, que registrarem candidatos a apenas uma das eleições, proporcio
nal ou majoritária, terão direito à metade do tempo que lhes caberia de acordo com critérios das 
alíneas a,bec deste inciso, inclusive no que se refere aos tempos mínimos; 

f) a redução prevista na almea anterior não se aplica se tiverem sido registrados candidatos 
a ambas as eleições em coligação; 

in - na distribuição do tempo a que se refere o inciso anterior, a coligação usufiruirá cu
mulativamente do tenpo atribuído aos partidos que a integram, respeitados os critérios das alí
neas a, be c; 

rV - a representação de cada partido no Congresso Nacional e na Assembleia Legislativa, 
para efeito da distribuição do tempo, será a existente na data da publicação desta Lei; 
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V - compete aos partidos ou coligações, por meio de comissão especialmente designada 
para esse fim, distribuir, entre os candidatos registrados, os horários que lhes couberem; 

VI - desde que haja concordância entre todos os partidos participantes, em cada parte do 
horário gratuito poderá ser adotado critério de distribuição diferente do fixado pela Justiça Elei
toral, à qual caberá homologar; 

Vn - as emissoras de rádio e televisão são obrigadas a divulgar, gratuitamente, comunica
dos ou instruções da Justiça Eleitoral, até o máximo de quinze minutos diários, consecutivos ou 
não, nos trinta dias anteriores ao pleito; 

Vm - independentemente do horário gratuito de propaganda eleitoral, é facultada a trans
missão, pelo rádio e pela televisão, de debates entre os candidatos registrados pelos partidos po
líticos e coligações, assegurada a participação de todos os partidos que tenham candidatos em 
conjunto ou em blocos e dias distintos; nesta última hipótese, os debates deverão fazes parte de 
programação previamente estabelecida, e a organização dos bloco far-se-á mediante sorteio, sal
vo acordo entre os partidos interessados; 

IX-(Vetado.) 
§ l- Ocorrendo a hipótese de eleição em segundo turno, o tempo destinado ao horário gra

tuito previsto no inciso I deste artigo é reduzido à metade, sendo a propaganda eleitoral no rádio 
e televisão realizada nos vinte dias anteriores à antevéspera da eleição, aplicada a hipótese pre
vista nos incisos e IX deste artigo. 

§ 22 O tempo destinado à propaganda gratuita ao segundo turno será dividido igualmente 
entre os candidatos, observando-se, quanto ao início da programação, os horários e critérios fi
xados no inciso I deste artigo. 

Art. 35. Da propaganda eleitoral gratuita poderão participar, além dos candidatos registra
dos, pessoas devidamente credenciadas pelos partidos aos quais couber o uso do tempo, median
te comunicação às emissoras pela comissão referida no inciso V do artigo anterior, resguardada 
aos candidatos a destinação de pelo menos dois terços do tempo, em cada programa. 

Art. 36. Após o processo de escolha dos candidatos pelos partidos, ficará assegurado o di
reito de resposta aos candidatos, partidos ou coligações atingidos por atos ou afirmações calu
niosas, difamatórias ou injuriosas praticados nos horários destinados às programações normais 
das emissoras de rádio ou televisão. 

§ 1- O ofendido, ou seu representante legal, poderá formular pedido para o exercício de 
direito de reposta ao Juiz Eleitoral, dentro de quarenta e oito horas da ocorrência do fato, deven
do a decisão ser prolatada improrrogavelmente nas quarenta e oito horas seguintes. 

§ 2- Para efeito de apreciação do exercício do direito de reposta previsto neste artigo, o 
Juiz Eleitoral deverá notificar imediatamente a emissora responsável pelo programa para que 
entregue, nas vinte e quatro horas subsequentes, sob as penas do art. 347 do Código Eleitoral, 
cópia da fita da transmissão pela televisão ou pelo rádio, conforme o caso, que será devolvida 
após a decisão. 

§ 3- Deferido o pedido, a resposta será dada em quarenta e oito horas após a decisão. 
§ 42 Se a ofensa for produzida em dia e hora que inviabilizem sua reparação dentro dos 

prazos estabelecidos nos parágrafos anteriores, o Juiz Eleitoral determinará que a resposta seja 
divulgada nos horários que deferir, em termos e forma previamente aprovados, de modo a não 
ensejar tréplica. 

Art. 37. É assegurado o direito de resposta a qualquer pessoa, candidato ou não, em rela
ção a quem sejam feitas afirmações ou transmitidas imagens caluniosas, difamatórias ou injurio
sas no horário gratuito da propaganda eleitoral; o ofendido utilizará, para sua defesa, tempo 
igual ao usado para a ofensa, nunca inferior a um minuto, deduzido do tempo reservado ao parti
do ou coligação em cujo horário esta foi cometida Se o tempo reservado, na forma prevista no 
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art. 34 desta Lei, ao partido ou coligação a que pertencer o ofensor for inferior a um minuto, a 
resposta será levada ao ar tantas vezes quantas sejam necessárias para sua complementação, de
vendo, necessariamente, responder aos fatos veiculados na ofensa. 

§ 1- O ofendido, ou seu representante legal, poderá formular pedido para o exercício de 
direito de reposta ao Juiz Eleitoral, dentro de vinte e quatro horas do término da transmissão, de
vendo instruir o requerimento com cópia do programa em fita, se a veiculação foi feita pela tele
visão ou pelo rádio, a qual será devolvida cumprida a decisão. 

§ 22 O Juiz Eleitoral, no prazo não superior a vinte e quatro horas, notificará de imediato o 
ofensor para que exerça seu direito de defesa, também em vinte e quatro horas, após o que, no 
mesmo prazo, deverá proferir sua decisão. 

§ 3- Deferido o pedido, a resposta ocorrerá em até quarenta e oito horas após a decisão. 
§ 4- Se a ofensa for produzida em dia e hora que inviabilizem sua reparação dentro dos 

prazos estabelecidos nos parágrafos anteriores, o Juiz Eleitoral determinará que esta seja divul
gada nos horários que deferir, em termos e na forma que serão previamente aprovados, de modo 
a não ensejar tréplica. 

§ 5̂  Da decisão caberá recursos, sem efeito suspensivo, ao Tribunal Regional Eleitoral, no 
prazo de vinte e quatro horas da data da sua publicação, juntando o recorrente a fita referente ao 
programa e assegurando-se igual prazo ao recorrido para contra-razões. 

§ 6̂  O Tribunal Regional Eleitoral deverá proferir sua decisão no prazo máximo de 
vinte e quatro horas e, no caso de provimento do recurso, observado o disposto nos §§ 3* e 4̂  
deste artigo. 

§ 7- As decisões referentes a reclamações sobre a propaganda eleitoral gratuita nas emis
soras de rádio e televisão serão julgadas pelo plenário dos Tribunais Regionais Eleitorais nas ca
pitais e pelo Juiz Eleitoral da respectiva Zona, quando do interior, assegurada ampla defesa aos 
acusados. 

ArL 38. Em nenhuma hipótese e sob nenhum pretexto será admitida a censura ao progra
ma eleitoral. 

Parágrafo único. A Justiça Eleitoral coibirá, imediatamente, de ofício, toda a propaganda 
eleitoral ofensiva à honra do candidato, à moral e aos bons costumes. 

Art. 39. A partir do registro da respectiva candidatura, é vedada a transmissão de propa
ganda de rádio ou televisão apresentadas ou comentadas por candidatos e, se o nome do progra
ma for o mesmo que o do candidato, fica proibida a sua divulgação, sob pena de cassação do re
gistro correspondente. 

Parágrafo único. (Vetado.) 
Art 40. As reclamações ou representações contra o não-cumprimento das disposições 

contidas em lei por parte das emissoras, dos partidos ou coUgações, seus representantes ou can
didatos deverão ser dirigidas aos Juízes Eleitorais. 

§ 1- Se o Município for dividido em mais de uma Zona Eleitoral, o Tribunal Regional 
Eleitoral designará um dos respectivos Juízes para decidir as reclamações ou representações re
feridas neste artigo, inclusive as que versarem propaganda eleitoral gratuita nas emissoras de rá
dio e televisão. 

§ 2- Se a reclamação ou representação for de partido ou coligação contra emissora ou au
toridade pública que esteja impedindo o exercício de propaganda assegurada por lei ou permitin
do o exercício de propaganda proibida, o órgão competente da Justiça Eleitoral decidirá imedia
tamente, a fim de que, no prazo máximo de vinte e quatro horas da data da reclamação ou repre
sentação, seja assegurado ao interessado acesso ao rádio ou à televisão para iniciar ou prosseguir 
na propaganda eleitoral ou para que seja imediatamente suspensa, sem prejuízo das sanções que 
possam ser aplicadas à emissora ou autoridade responsável. 

484 



§ 3- Os Tribunais Regionais Eleitorais manterão sempre um dos seus Juízes de plantão 
para conhecer e jujgar reclguaiações ou representações não decididas no prazo estabelecido no 
parágrafo anterior. 

§ 4̂  O disposto nos parágrafos anteriores não exclui o uso de habeas corpus ou mandato 
de segurança, quando cabíveis. 

§ 52 No caso de o Juiz Eleitoral indeferir a reclamação ou representação, poderá o interes
sado renová-la perante o Tribunal Regional Eleitoral, que resolverá dentro de vinte e quatro ho
ras. 

§ 6̂  O interessado, quando não for atendido no prazo a que se refere o parágrafo anterior 
ou ocorrer demora, poderá levar o fato ao conhecimento do Tribunal Superior Eleitoral, a fim de 
que sejam adotadas as providências necessárias. 

Art. 41. A Justiça Eleitoral poderá notificar os responsáveis por qualquer emissora de rá
dio ou televisão, sob as penas do art 347 do Código Eleitoral, para que cessem e desmintam 
imediatamente transmissão que constitua infração à legislação eleitoral. 

Art. 42. No caso de abuso ou crime eleitoral praticado na propaganda através de radiodifu
são, a emissora, ao ter conhecimento da denúncia, através da Justiça Eleitoral ou de cópia proto
colar que receber do denunciante, manterá a gravação à disposição do Juízo Eleitoral, até a deci
são final do processo. 

Art. 43. Nenhuma estação de radiofusão de propriedade da União, dos Estados, dos Muni
cípios e do Distrito Federal, e de qualquer outra entidade de direito público, ou nas quais pos
suam eles maioria de cotas ou ações, bem ainda qualquer serviço de alto-falante mantido pelas 
mesmas pessoas, poderá ser utilizada para fazer propaganda política ou difundir opiniões favo
ráveis ou contrárias a qualquer partido ou coligação, seus órgãos, representantes ou candidatos, 
ressalvada, quanto às estações de radiodifusão, a propaganda gratuita de que trata esta Lei. 

Art. 44. No que se refere à propaganda eleitoral e ao uso do rádio e da televisão, observar-
se-ão, no segundo turno, as prorrogações, reparações e penalidades previstas nesta Lei. 

Art. 45. Será permitida, na imprensa escrita, a divulgação paga de propaganda no espaço 
máximo a ser utilizado, por edição, para cada candidato, de um oitavo de página de jornal pa
drão e de um quarto de página de revista ou tablóide. 

Art 46. E assegurado o direito de resposta na imprensa escrita aos candidatos, partidos ou 
coligações atingidos por afirmações caluniosas, difamatórias ou injuriosas, utilizando-se o ofen
dido para sua defesa, do mesmo espaço, página, tamanho e caracteres usados na ofensa 

§ 1- Na hipótese deste artigo, o ofendido, ou seu representante legal, poderá impetrar o di
reito de resposta ao Juiz Eleitoral, dentro de dois dias da data da veiculação, instruindo o pedido 
com um exemplar da publicação. 

§ 22 O Juiz Eleitora] notificará imediatamente o ofensor para, em igual prazo, exercer o 
seu direito de defesa, devendo a decisão ser prolatada no prazo máximo de seis dias da data do 
aforamento do pedido. 

§ 3- Deferido o requerimento, a divulgação da resposta ocorrerá até quarenta e oito horas 
após a decisão. 

Art. 47. Nos bens que dependam de concessão do poder público ou que a ele pertençam, 
bem como nos de uso comum, é proibida a propaganda, inclusive por meio de faixas ou cartazes 
afixados em quadros ou painéis, salvo em locais indicados pelas prefeituras, para uso gratuito, 
com igualdade de condições, ouvidos os partidos e coligações. Em bens particulares, desde que 
com a permissão do detentor de sua posse, fica livre, independentemente de licença de qualquer 
autoridade, a fixação de propaganda eleitoral, exceto: 

I - através de anúncios luminosos, faixas fixas, cartazes colocados em pontos não espe
cialmente designados e inscrições nos leitos das vias públicas, inclusive rodovias; 
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II - através de projeção de vídeo, de cartazes afixados em cinemas, teatros, clubes, lojas, 
restaurantes, bares, mercados, exposições, estações rodoviárias, ferroviárias, de metros e aero
portos; 

m - com utilização de faixas ou cartazes instalados em ginásios e estádios desportivos, de 
propriedade particular ou pública, ou por meio de faixas e cartazes portáteis levados, mesmo vo
luntária e gratuitamente, por frequentadores de ginásios e estádios; 

IV - por intermédio de circuito fechado de som ou de simples imagem em recintos a que o 
público tenha acesso, como cinemas, teatros, clubes, lojas, exposições e semelhantes. 

Art. 48. É assegurada, independentemente de licença, decretos ou posturas municipais, a 
propaganda através de distribuição de folhetos, volantes e demais tipos de publicações impres
sas. 

Art. 49. (Vetado.) 
Art. 50. O Poder Executivo editará normas regulamentando o modo e a forma de ressarci

mento fiscal às emissoras de rádio e de televisão, pelos espaços dedicados ao horário de propa
ganda eleitoral gratuita. 

Art 51. A transferência do eleitor de um Município para outro do mesmo Estado não será 
permitida no ano em que se realizarem eleições municipais. 

Parágrafo único. O disposto neste artigo e nos itens II e III do § 1- do art. 55 da Lei n̂  
4.737, de 15 de julho de 1965 (Código Eleitoral), não se ^lica à transferência de título eleitoral 
de servidor público civil, militar ou autárquico, ou de membro de sua família, sob sua dependên
cia económica, que seja obrigado à mudança de residência por motivo de remoção ou de transfe
rência funcional. 

Art. 52. A transferência do domicilio eleitoral dos atuais Prefeitos, Vice-Prefeitos e Ve
readores para outros Municípios não será deferida no curso de seus correntes mandatos, ressal
vada a hipótese de renúncia, no prazo previsto no art. 10 desta Lei. 

Art. 53. (Vetado.) 
ArL 54. O Tribunal Superior Eleitoral expedirá instruções para o fiel cumprimento desta 

Lei. 
Art. 55. Esta Lei entra em vigor nos termos do art. 16 da Constituição Federal. 
Art. 56. Revogam-se as disposições em contrário. 
Brasília, 24 de julho de 1991; 170̂  da Independência e 103= da República. - FERNANDO 

COLLOR — Jarbas Passarinho. 
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LEI N2 8.247, DE 23 DE OUTUBRO DE 1991 

Altera dispositivos da Lei n- 5.682, de 21 de julho de 1971 - Lei Orgânica 
dos Partidos Políticos. 

O Presidente da República, 
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei: 
Art. 1- As aL'neas a e c do parágrafo único do art. 118 da Lei n̂  5.682, de 21 de julho de 

1971, alterada pela Lei n̂  6.339, de 1̂  de julho de 1976, passam a vigorar com a seguinte reda-
ção: 

"Art. 118 
Parágrafo único 
a) as transmissões soão realizadas em rede e anualmente, por iniciativa e sob res

ponsabilidade dos Diretórios Regionais e Nacionais, atendidas as seguintes condições: 
I - o Partido que tenha eleito rq)resentante na Câmara dos Deputados ou no Se

nado Federal ou que conte com bancada composta por, no mínimo, dez membros do 
Congresso Nacional poderá utilizar, em âmbito nacional, duas transmissões de sessenta 
minutos, cada, facultada a divisão em quatro transmissões de trinta minutos; 

II - o Partido que tenha eleito em cada Estado representante às Assembleias 
Legislativas ou que conte com bancada composta por cinco por cento do total dos 
Deputados Estaduais, desprezada a fração e com o mínimo de dois Deputados ou 
obtido um por cento dos votos na última eleição proporcional poderá utilizar, em 
âmbito regional, uma transmissão de sessenta minutos, facultada a divisão em duas 
transmissões de trinta minutos; 

ni - o Partido que tenha obtido um por cento dos votos na última eleição para 
a Câmara dos Deputados, em cada Território e no Distrito Federal, poderá utilizar, 
no âmbito respectivo, uma transmissão de sessenta minutos, facultada a divisão em 
duas transmissões de trinta minutos; 

b) 
c) não será permitida a transmissão de congressos ou sessões públicas realiza

das nos anos de eleições gerais, de âmbito estadual ou municipal, nos cento e oitenta 
dias que antecedam as eleições e até quarenta e cinco dias depois do pleito, sendo, 
nesses anos, o tempo de transmissão reduzido de sessenta para trinta minutos; 

ti 

Art. 2- Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3- Revogam-se as disposições em contrário. 
Brasília, 23 de outubro de 1991; 1702 da Independência e 1032 ^ República. - FERNAN

DO COLLOR - Jarbas Passarinho. 
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LEI N2 8.624, DE 4 DE FEVEREIRO DE 1993 

Dispõe sobre o plebiscito que defínirá a forma e o sistema de governo e 
regulamenta o art. 2- do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, alte
rado pela Emenda Constitucional n- 2. 

O Presidente da República, 
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei: 
Art. 1- O plebiscito sobre a forma e o sistema de governo, previsto no art. 1- do Ato das 

Disposições Constitucionais Transitórias, alterado pela Emenda Constitucional n̂  2, será reali
zado, em todo o território nacional, no dia 21 de abril de 1993, obedecidas as normas estabeleci
das nesta Lei. 

Parágrafo único. Somente poderão participar da consulta popular de que trata este artigo 
os eleitores inscritos até cem dias antes do plebiscito. 

Art. 1- (Vetado). 
§ 12 (Vetado). 
§ 2- Serão considerados vencedores a forma e o sistema de governo que obtiverem a 

maioria dos votos, válidos, excluídos os em branco. 
Art. 3- O voto no plebiscito é obrigatório para maiores de dezoito anos e facultativo para 

analfabetos, maiores de setenta e maiores de dezesseis, menores de dezoito anos. 
Parágrafo único. Ao eleitor em trânsito ou residente no exterior fica assegurado o direito 

de votar, obedecidas normas específicas baixadas pelo Tribunal Superior Eleitoral. 
Art. A- Para representar as diferentes correntes de pensamento sobre forma e sistema de 

governo serão organizadas três frentes parlamentares, às quais se vincularão entidades repre
sentativas da sociedade civil. 

§ \- As frentes que representam, respectivamente, o parlamentarismo com República, o 
presidencialismo com República e o parlamentarismo com Monarquia, organizadas sob a forma 
de sociedade civil, devem ter estatuto e programa definindo as caractensticas básicas da forma e 
do sistema de governo que cada qual defenderá. 

§ 2- As frentes devem registrar-se perante a Mesa Diretora do Congresso Nacional, que 
baixará normas para tal fim. 

§ 3- Em caso de disputa, compete à Mesa Diretora do Congresso Nacional definir e indi
car a frente que representará a respectiva corrente de pensamento. 

§ 4- Da decisão da Mesa Diretora do Congresso Nacional, mediante apoiamento de dez por 
cento de congressistas, cabe recursos sem efeito suspensivo, ao Plenário do Congresso Nacional. 

§ Art. 5- Durante os sessenta dias que antecederem a véspera da realização do plebiscito, 
as emissoras de rádio reservarão, diariamente, trinta minutos de sua programação, de sete às sete 
e trinta horas e outros trinta minutos de dezoito às dezeoito e trinta horas; e as emissoras de tele
visão reservarão, diariamente, trinta minutos de sua programação, entre as treze e treze e trinta 
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horas, e outros trinta minutos, entre as vinte e trinta e vinte e uma horas, para divulgar, em rede 
nacional, a propaganda relativa ao plebiscito. 

§ 12 O espaço destinado à propaganda do plebiscito só pode ser utilizado pelas frentes na
cionais constituídas na forma do art. 4- desta Lei, sendo que, em cada período, cada uma delas 
disporá de dez minutos, obedecido o rodízio na ordem de apresentação. 

§ 22 A utilização do espaço e do tempo a que se refere o caput deste artigo respeitará posi
ções político-partidárias diferenciadas, na proporção de sua representação parlamentar na res
pectiva frente. 

§ 32 As transmissões e a geração de imagem e som serão feitas, gratuitamente, pela Radio-
brás, podendo as frentes nacionais, de comum acordo com as emissoras de rádio ou televisão, 
dispor, de modo diverso, do respectivo espaço de tempo, utilizá-lo contínua ou fracionadamente 
e, ainda, alterar o horário ou optar por divulgações regionais. 

§ 42 As emissoras de rádio e televisão podem abater de sua renda bruta, para efeitos do 
imposto de renda, como despesa, o valor correspondente ao espaço utilizado na campanha do 
plebiscito, nos termos desta Lei. 

Art. 62 Até a realização do plebiscito, as frentes nacionais podem levantar recursos para 
suas campanhas, recebendo contribuições e doações de pessoas físicas e jundicas, estabelecido 
que podem ser deduzidos, como despesa, para efeitos do imposto de renda, valores até o corres
pondente, ao máximo, de 45.000 UFIR. 

Parágrafo único. A prestação de contas pelas frentes parlamentares, perante o Tribunal Su
perior Eleitoral, será apresentada dentro do prazo de noventa dias após a realização do plebiscito, 
revertendo eventuais sobras de recursos, obrigatoriamente, ao fundo partidário. 

Art. 1- Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art 9r Revogam-se as disposições em contrário. 
Brasília, 4 de fevereiro de 1993; 172̂  da Independência e 105̂  da República. - ITAAÍAR 

FRANCO - Maurício Corrêa. 

DO áe 5-2-93 
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EMENDA CONSTITUCIONAL N̂  4, 
DE 14 DE SETEMBRO DE 1993 

Dá nova redação ao art 16 da Constituição Federal. 

As Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, nos termos do § 3̂  do art. 60 da 
Constituição Federal, promulgam a seguinte Emenda ao texto constitucional: 

Artigo único. O art. 16 da Constituição Federal passa a vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 16. A lei que alterar o processo eleitoral entrará em vigor na data de sua pu
blicação, nib se içlicando à eleição que ocorra até um ano da data de sua vigência." 

Brasília, 14 de setembro de 1993. 
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LEI N2 8.713, DE 30 DE SETEMBRO DE 1993 

Estabelece nonnas para as eleições de 3 de outubro de 1994. 

O Presidente da República, 
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei: 

DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. l- As eleições para Presidente e Vice-Presidente da Rq)ública, Governador e Vice-GovCT-
nador de Estado e do Distrito Federal, Senador, Deputado Federal, Deputado Estadual e Eteputado 
Distrital serão realizadas simultaneamente, em todo o País, no dia 3 de outubro de 1994. 

Parágrafo único. Na eleição para Senador, a representação de cada Estado e do Distrito 
Federal será renovada por dois terços. 

Art. 2- Será considerado eleito o candidato a Presidente, a Vice-Presidente, a Governador 
e a Vice-Govemador, que obtiver maioria absoluta de votos, não computados os em branco e os 
nulos. 

§ 1- Se nenhum candidato às eleições de que trata este artigo alcançar maioria absoluta na 
primeira votação, será realizado segundo turno no dia 15 de novembro de 1994, concorrendo, 
para as respectivas eleições, os dois candidatos mais votados, considerando-se eleito aquele que 
obtiver a maioria dos votos válidos em cada uma das eleições. 

§ 2- Se, antes de realizado o segundo turno, ocorrer morte, desistência ou impedimento le
gal de candidato a Presidente ou a Governador, convocar-se-á, dentre os remanescentes, o de 
maior votação. 

§ 3- Se, na hipótese dos parágrafos anteriores, remanescer em segundo lugar mais de um 
candidato com a mesma votação, qualifícar-se-á o mais idoso. 

Art. 3- A posse do Presidente, do Vice-Presidente, dos Governadores e Vice-Govemado-
res eleitos nos termos desta Lei dar-se-á no dia 1-de janeiro de 1995. 

Parágrafo único. Os Senadores e Deputados Federais serão empossados no dia 1- de feve
reiro de 1995 e os Deputados Estaduais e Distritais tomarão posse na data indicada na Constitui
ção do respectivo Estado ou na Lei Orgânica do Distrito Federal. 

Art. 42 Nas eleições referidas nos artigos anteriores será ^licada a legislação eleitoral vi
gente, ressalvadas as regras especiais estabelecidas nesta Lei. 

DO REGISTRO DE CANDIDATOS 

Art. 52 Poderá participar das eleições previstas nesta Lei o partido que, até 3 de outubro de 
1993, tenha obtido, junto ao Tribunal Superior Eleitoral, registro definitivo ou provisório, desde 
que, neste último caso, conte com, pelo menos, um representante titular na Câmara dos Deputa
dos, na data da publicação desta Lei. 
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§ 1- Só poderá registrar candidato próprio à eleição para Presidente e Vice-Presidente da 
República: 

I - o partido que tenha obtido, pelo menos, cinco por cento dos votos apurados na eleição 
de 1990 para a Câmara dos Deputados, não computados os brancos e os nulos, distribuídos em, 
pelo menos, um terço dos Estados; ou 

II - o partido que conte, na data da publicação desta Lei, com representante titulares na 
Câmara dos Deputados em número equivalente a, no nunimo, três por cento da composição da 
Casa, desprezada a fração resultante desse percentual; ou 

ni - coligação integrada por, pelo menos, um partido que preencha condição prevista em 
um dos incisos anteriores, ou por partidos que, somados, atendam às mesmas condições. 

§ 22 Só poderá registrar candidatos a Senador, Governador e Vice-Governador: 
I - o partido que tenha atendido a uma das condições indicadas nos incisos I e n do pará

grafo anterior; ou 
II - o partido que, organizado na circunscrição, tenha obtido na eleição de 1990 para a res

pectiva Assembleia ou Câmara Legislativa três por cento dos votos apurados, excluídos os bran
cos e nulos; ou 

in - coligação integrada por, pelo menos, um partido que preencha uma das condições 
previstas nos incisos I e II deste parágrafo, ou por partidos que, somados, atendam às mesmas 
condições. 

§ 3̂  Até cinco dias a contar da data da publicação desta Lei, a Presidência da Câmara dos 
Deputados informará ao Tribunal Superior Eleitoral o número de Deputados Federais integran
tes de cada bancada partidária naquela data. 

§ A- Até 31 de dezembro de 1993, o Tribunal Superior Eleitoral divulgará a relação dos 
partidos aptos a registrar candidatos próprios às eleições para Presidente e Vice-Presidente da 
República, e ainda daqueles que, em cada Estado e no Distrito Federal, poderão registrar candi
datos para Senador, Governador e Vice-Governador. 

Art. 62 É facultado aos partidos políticos celebrar coligações para eleição majoritária, elei
ção proporcional ou ambas, desde que elas não sejam diferentes dentro da mesma circunscrição. 

§ 1- A coligação terá denominação própria, que poderá ser a junção de todas as siglas dos 
partidos que a integrem, sendo a ela atribuídas as prerrogativas e obrigações dos partidos políti
cos no que se refere ao processo eleitoral. 

§ 2- Na propaganda para eleição majoritária, a coligação usará, obrigatoriamente, sob sua 
denominação, as legendas de todos os partidos que a integrem; na propaganda para eleição pro
porcional, cada partido usará apenas sua legenda sob o nome da coligação. 

§ 3- Na formação de coligações, devem ser observadas, ainda, as seguintes normas: 
I - na ch^a da coligação podem ser inscritos candidatos filiados a qualquer partido políti

co dela integrante; 
II - o pedido de registro dos candidatos deve ser subscrito pelos presidentes dos partidos 

coligados ou por seus delegados ou pela maioria dos membros dos respectivos órgãos executi
vos de direção; 

ni - os partidos integrantes da coligação devem designar um representante, que terá atri
buições equivalentes às de presidente de partido poUtico no trato dos interesses e na repre
sentação da coligação, no que se refere ao processo eleitoral; 

rv - a coligação será representada perante a Justiça Eleitoral pela pessoa designada na forma 
do inciso in ou por delegados indicados pelos partidos que a compõem, podendo nomear até: 

a) três delegados perante o Juízo Eleitoral; 
b) quatro delegados perante o Tribunal Regional Eleitoral; 
c) cinco delegados perante o Tribunal Superior Eleitoral; 
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V - celebrada a coligação, os partidos que a integram passam a funcionar como um único 
partido durante o processo eleitoral no relacionamento com a Justiça Eleitoral e no trato de inte
resses interpartidários. 

Art. 7- As normas para a escolha dos candidatos e para a formação de coligações serão es
tabelecidas no estatuto do partido, que poderá fazê-lo de forma mais restrita do que a prevista no 
caput do art. 6^ desta Lei. 

Parágrafo único. Em caso de omissão do estatuto, caberá ao órgão de direção nacional do 
partido estabelecer as normas a que se refere este artigo, publicando-as no Diário Oficial até 2 
de abril de 1994. 

Art. 8̂  A escolha dos candidatos pelos partidos e a deliberação sobre coligações deverão 
ser feitas no período de 2 de abril a 31 de maio de 1994, lavrando-se a respectiva ata em livro 
aberto e rubricado pela Justiça Eleitoral, podendo ser utibzados os já existentes. 

§ 1- Aos que, na data de publicação desta Lei, forem detentores de mandato de Deputado 
Federal, Estadual ou Distrital, é assegurado o registro de candidatura para o mesmo cargo pelo 
partido a que estejam filiados na data da convenção, independentemente de sua escolha nesta, 
salvo deliberação em contrário do órgão nacional do partido. 

§ 2- Para os fins do disposto no art. 10, não será computado no limite ali definido o núme
ro de candidatos da coligação ou partido que, na condição do parágrafo anterior, superar um ter
ço dos lugares a preencher. 

Art. 9- Para concorrer às eleições, o candidato deverá: 
I - estar com a filiação deferida pelo respectivo partido até cem dias após a publicação 

desta Lei; 
II - possuir domicílio eleitoral na circunscrição na qual pretende concorrer pelo menos 

desde 31 de dezembro de 1993. 
Parágrafo único. Havendo fusão ou incorporação de partidos após 31 de dezembro de 

1993, será considerada, para efeito de filiação partidária, a data de filiação do candidato ao parti
do originário. 

Art. 10. Cada partido poderá registrar candidatos para o Senado Federal, Câmara dos De
putados, Câmara Legislativa e Assembleias Legislativas até o número de lugares a preencher. 

Parágrafo único. No caso de coligação para as eleições proporcionais, independentemente 
do número de partidos que a integram, só poderão ser registradas candidatos até uma vez e meia 
o número de lugares a preencher, observado, para cada partido, o limite estabelecido no caput. 

Art. 11. Os partidos e coligações solicitarão à Justiça Eleitoral o registi-o de seus candida
tos até às dezenove horas do dia 10 de junho de 1994. 

§ 1 - 0 pedido de registro deve ser instruído com os seguintes documentos: 
a) cópia, autenticada pela Justiça Eleitoral, da ata a que se refere o art. 8-; 
b) autorização do candidato; 
c) prova de filiação partidária; 
d) certidão de quitação eleitoral; 
é) declaração de bens, assinada pelo candidato, com os respectivos valores atualizados; 
f) certidões criminais fornecidas pelos órgãos de distribuição da Justiça Eleitoral, Federal 

e Estadual. 
§ 2- Na hipótese de o partido ou coligação não requerer o registro de seus candidatos, es

tes poderão fazê-lo perante a Justiça Eleitoral em quarenta e oito horas a contar do encerramento 
do prazo previsto no caput. 

Art. 12. O candidato às eleições indicará, no pedido de registro, além de seu nome com
pleto, as variações nominais com que deseja ser registrado, até o máximo de duas opções, que 
poderão ser o prenome, sobrenome, cognome, nome abreviado, apelido ou nome pelo qual é 

493 



mais conhecido, desde que não se estabeleça dúvida quanto à sua identidade, não atente contra o 
pudor e não seja ridículo ou irreverente, mencionando em ordem de preferência desses nomes 
deseja registrar-se. 

§ 1- Verificada a ocorrência de harmonia, a Justiça Eleitoral procederá atendendo ao se
guinte: 

I - havendo dúvida, poderá exigir do candidato prova de que é conhecido por dada opção 
de nome que indicou no pedido de registro e que possa confundir o eleitor; 

II - ao candidato que, na data de publicação, desta Lei, esteja exercendo mandato eletivo 
ou o tenha exercido nos últimos quatro anos, oú que nesse mesmo prazo tenha concorrido em 
eleição com um dos nomes por ele indicados, será definida a sua utilização no registro, ficando 
outros candidatos impedidos de fazer propaganda com esse mesmo nome; 

m - ao candidato que, pela sua vida política, social ou profissional, seja identificado por 
um dado nome que tenha indicado, será deferido o registro com esse nome, observado o dispos
to na parte do inciso anterior; 

IV - em se tratando de candidatos cuja homonímia não se resolva pelas regras dos dois in
cisos anteriores, a Justiça Eleitoral os notificará para que em dois dias cheguem a acordo sobre 
os respectivos nomes a serem utilizados; 

V - no caso do inciso anterior, não havendo acordo, a Justiça registrará cada candidato com o 
nome por ele indicado no pedido de registro, observada a ordem de preferência ali definida. 

§ 22 A Justiça Eleitoral poderá exigir do candidato prova de que é conhecido por determi
nada opção de nome que tenha indicado, quando seu uso puder confundir o eleitor. 

§ 32 A Justiça Eleitoral organizará, para auxiliar os escrutinadores na apuração, e publica
rá, até o dia 1- de setembro de 1994, as seguintes listas: 

I - a primeira, ordenada por partidos terá a relação dos respectivos candidatos em ordem numéri
ca com as duas variações de nome correspondentes a cada um, na a-dem escolhida pelo candidato; 

II - a segunda, com índice onomástico e organizada em ordem alfabética, nela constando 
o nome completo de cada candidato e cada variação de nome, também em ordem alfabética, se
guidos da respectiva legenda e número. 

§ 42 Na apuração serão anulados os votos dados a homónimos em que não se possa identi
ficar com exatidão a vontade do eleitor. 

§ 52 Ao decidir sobre os pedidos de registro, a Justiça Eleitoral publicará obrigatoriamente 
as variações de nome deferidas aos candidatos. 

§ 62 A Justiça Eleitoral indeferirá todo pedido de variação de nome coincidente com nome 
de candidato a eleição majoritária. 

Art 13. É facultado ao partido ou coligação substituir candidato que for considerado ine
legível ou falecer ^ ó s o termo final do prazo do registro ou, ainda, que tiver seu registro indefe
rido ou cancelado. 

§ 1- A escolha do substituto far-se-á na forma estabelecida no estatuto do partido a que 
pertencer o substituído, e o registro deverá ser requerido até oito dias contados do fato que deu 
origem à substituição. 

§ 2r Tratando-se de eleições majoritárias, se o candidato for de coligação, a substituição deverá 
ser feita por decisão da maioria absoluta das comissões executivas dos partidos coligados. 

§ 32 Nas eleições proporcionais, a substituição só se efetivará se o novo pedido, com a ob
servância de todas as formalidades exigidas para o registro, for apresentado até sessenta dias an
tes do pleito. 

Art. 14. Se a convenção partidária regional se opuser, na deliberação sobre coligações, às 
diretrizes legitimamente estabelecidas pelos órgãos superiores do partido, estes poderão, nos ter
mos do respectivo estatuto, anular tais decisões e os atos delas decorrentes. 
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Art. 15. Estão sujeitos ao cancelamento do registro os candidatos que, até a data da elei
ção, forem expulsos do partido, em processo no qual seja assegurada ampla defesa e sejam ob
servadas as normas estatutárias. 

Parágrafo único. O cancelamento do registro será decretado pela Justiça Eleitoral, após so
licitação do partido que registrou o candidato. 

Art. 16. Cabe à Justiça Eleitoral disciplinar a identificação dos partidos e de seus candida
tos no processo eleitoral. 

§ 1° Ao partido fica assegurado o direito de manter o número atribuído à sua legenda na 
eleição anterior, e ao candidato, nessa hipótese, o direito de manter o número que lhe foi atribuí
do na eleição anterior para o mesmo cargo. 

§ 2- Os candidatos de coligações, nas eleições majoritárias, serão registrados com o núme
ro da legenda de seu partido, e, nas eleições proporcionais, com o número da legenda do respec
tivo partido acrescido do número que lhe couber no sorteio a que se refere o § 2̂  do art. 100 do 
código eleitoral, observado o disposto no parágrafo anterior. 

DA CÉDULA OFICIAL 

Art. 17. As cédulas oficiais para as eleições previstas nesta lei serão confeccionadas pela 
Justiça Eleitoral, que as imprimirá com exclusividade para distribuição às Mesas Receptoras, 
sendo sua impressão feita em papel opaco, com tinta preta e em tipos uniformes de letras e nú
meros. 

§ 1- Haverá duas cédulas distintas, uma para as eleições majoritárias e outra para as pro
porcionais, a serem confeccionadas segundo modelos constantes do Anexo. 

§ 2- Os candidatos para eleição majoritária serão identificados pelo nome indicado no pe
dido de registro e pela sigla adotada pelo partido a que pertencem, e deverão figurar na ordem 
determinada por sorteio, observado, no que couber, o disposto no art. 12. 

§ 3- Para as eleições realizadas pelo sistema proporcional, a cédula terá espaços para que o 
eleitor escreva o nome do candidato escolhido ou a sigla do partido de sua preferência ou o nú
mero deste. 

§ 4- Às eleições em segundo turno aplica-se o disposto no § 2°. 
§ 52 No prazo de quinze dias após a realização do sorteio a que se refere o § 2-, os Tribu

nais Regionais Eleitorais divulgarão o modelo da cédula completa com os nomes dos candidatos 
majoritários na ordem já definida. 

Art 18. As votações serão feitas em dois momentos distintos, na mesma uma, devendo 
ser entregue ao eleitor, primeiramente, a cédula destinada às eleições proporcionais, de cor bran
ca, e, em seguida, a cédula destinada às eleições majoritárias de cor amarela. 

§ 1- O eleitor dirigir-se-á à cabina duas vezes, sendo a primeira para preencher a cédula 
destinada às eleições majoritárias. 

§ 22 A Justiça Eleitoral fixará o tempo de votação e o número de eleitores por Seção de 
modo a garantir a realização das votações no prazo legal necessário ao exercício do voto. 

DA nSCAUZAÇÃO DAS ELEIÇÕES 

Art. 19. É defeso ao Juiz Eleitoral nomear para Mesa Receptora, Turma ou Junta Apura-
dora, fiscais e delegados dos Partidos Políticos, ou menor de dezoito anos. 

Art 20. É vedada a participação de parentes, em qualquer grau, na mesma Mesa, Turma 
ou Junta Apuradora, ou de servidores de uma mesma repartição pública ou empresa privada. 

Art. 21. Os eleitores nomeados para compor as Mesas Receptoras serão, no dia seguinte 
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ao da eleição e ao do eventual segundo turno, dispensados do serviço sem prejuízo do salário, 
vencimento ou qualquer outra vantagem, mediante comprovação expedida pela Justiça Elei
toral. 

ArL 22. A escolha de fiscais e delegados pelos partidos ou coligações não poderá recair 
em quem, por nomeação do Juiz Eleitoral, já faça parte de Mesa Receptora, ou em menor de de
zoito anos. 

§ 1 - 0 fiscal poderá ser nomeado para fiscalizar mais de uma Seção Eleitoral no mesmo 
local de votação, mesmo sendo eleitor de outra Zona Eleitoral, porém seu voto será admitido so
mente na Seção de sua inscrição. 

§ 22 As credenciais dos fiscais e delegados serão expedidas, exclusivamente, pelos parti
dos ou coligações e não necessitam de visto do Juiz Eleitoral. 

§ 32 Para efeito do disposto no parágrafo anterior, o presidente do partido ou o repre
sentante da coligação deverá registrar na Justiça Eleitoral o nome das pessoas autorizadas a ex
pedir as credenciais dos fiscais e delegados. 

Art. 23. Fica vedado aos juízes que sejam partes em ações judiciais que envolvam candi
datos às eleições de 1994 participar de qualquer das fases do processo eleitoral nos diversos 
pleitos de que trata esta Lei. 

Art. 24. Os partidos e coligações poderão fiscalizar todas as fases do processo de votação 
e apuração das eleições, inclusive o preenchimento dos boletins de uma e o processamento ele-
trônico da totalização dos resultados, sendo-lhes garantido o acesso antecipado aos programas 
de computador a serem utilizados na apuração. 

§ l- Os fiscais e delegados dos partidos e coligações serão posicionados a uma distância 
não superior a um metro da Mesa Apuradora, de modo que possam observar diretamente a aber
tura da uma, a abertura e contagem das cédulas e o preenchimento do boletim. 

§ 2- Os trabalhos de apuração não poderão ser realizados sem que seja dado cumprimento 
ao disposto no parágrafo anterior, sujeitos os responsáveis às penas previstas no art. 347 do Có
digo Eleitoral. 

§ 3- O não-atendimento ao disposto no § 1- enseja a impugnação do resultado da urna, 
desde que apresentada antes de sua abertura 

§ 42 No prazo de 48 horas a contar do conhecimento dos programas de computador a que 
se refere o caput, o partido ou coligação poderá apresentar impugnação fundamentada junto à 
Justiça Eleitoral. 

§ 52 Os partidos concorrentes ao pleito poderão constituir sistema próprio de fiscalização, 
apuração e totalização dos resultados, contratando inclusive empresas de auditoria de sistemas, 
que, credenciadas junto à Justiça Eleitoral, receberão, previamente, os programas de computador 
e, simultaneamente, os mesmos dados alimentadores do sistema oficial de apuração e totalização. 

Art. 25. Os órgãos encarregados do processamento eletrônico de dados são obrigados a 
fornecer aos partidos ou coligações, no mesmo momento da entrega ao Juiz encarregado, cópias 
dos dados contidos em fita magnética do processamento parcial de cada dia. 

Art 26. O boletim de urna, cujo modelo será aprovado pelo Tribunal Superior Eleitoral, 
conterá impressos os números dos candidatos concorrentes. 

§ 12 O Juiz Presidente da junta apuradora é obrigado a entregar aos partidos concorrentes 
ao pleito ou coligações, e seus respectivos delegados ou fiscais credenciados, cópia do boletim 
de uma; não o fazendo, incorrerá na pena prevista no art. 310 do Código Efeitoral, aplicada cu
mulativamente. 

§ 22 A transcrição dos resultados apurados no boletim deverá ser feita na presença de fis
cais, delegados e advogados dos partidos e coligações, que, ao final do preenchimento do bole
tim, receberão imediatamente exemplar idêntico, expedido pela Junta Eleitoral. 
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§ 3- Para os fins do disposto no parágrafo anterior, cada partido ou coligação credenciará 
dois fiscais perante a Junta Eleitoral, funcionando um de cada vez. 

§ 4- O rascunho, denominado borrão, ou qualquer outro tipo de papel utilizado pelo Juiz 
ou qualquer membro da Junta Apuradora, não poderá servir de consulta posterior à apuração pe
rante a Junta totalizadora apuradora de votos. 

Art. 27. O Juiz Presidente da Junta Apuradora é obrigado a recontar a urna cujo resultado 
apresentar no Boletim incoincidência com o número de votantes ou houver discrepância com os 
dados obtidos no momento da apuração. 

Parágrafo único. Os Tribunais Regionais Eleitorais também são obrigados a proceder à 
contagem de votos sempre que os candidatos apresentarem boletins de uma incoincidentes. 

Art. 28. Antes de concluir a expedição do Boletim de Apuração, o Juiz e os membros da 
Juntas não poderão passar a apurar a urna subsequente, sob pena de incorrer no crime previsto 
no art. 313 do Código Eleitoral. 

Art. 29. A impugnação não recebida pela Junta Apuradora pode ser apresentada, em quarenta 
e oito horas, acompanhada de declaração de duas testemunhas ao Tribunal Regional Eleitoral. 

Parágrafo único. O Tribunal decidirá sobre o recebimento em quarenta e oito horas, publi
cando o acórdão na própria sessão de julgamento e transmitindo imediatamente à Junta, via te
lex ou fax, o inteiro teor da decisão e da impugnação. 

Art 30. Nos municípios com mais de uma Zona Eleitoral, a apuração das umas correspon
dentes a cada uma será realizada em locais distintos. 

DAS PESQUISAS E TESTE PRÉ-ELEITORAIS 

ArL 31. A partir de 2 de abril de 1994, as entidades ou empresas que realizarem pesquisas 
de opinião pública relativas às eleições ou aos candidatos para serem levadas ao conhecimento 
público são obrigadas a registrar, junto à Justiça Eleitoral, até cinco dias antes da divulgação, as 
informações a seguir relacionadas: 

I - quem contratou a realização da pesquisa; 
II - valor e origem dos recursos despendidos no trabalho; 
ni - a metodologia e o período de realização da pesquisa; 
rV - o plano amostrai e ponderação no que se refere a sexo, idade, grau de instrução, nível 

económico e área física de realização do trabalho; 
V - o nome de quem pagou pela realização do trabalho; 
VI - o sistema interno de controle e verificação, conferência e fiscalização da coleta de 

dados e do trabalho de campo. 
§ l- As informações relativas à eleição presidencial devem registradas no Tribunal Supe

rior Eleitoral, e as relativas às demais eleições, no Tribunal Regional Eleitoral. 
§ 2- A Justiça Eleitoral afixará imediatamente, no local de costume, aviso comunicando o 

registro das informações a que se refere esse artigo, colocando-as à disposição dos partidos ou 
colições com candidatos ao pleito, que a elas terão livre acesso pelo prazo de trinta dias. 

§ 3- Imediatamente após a divulgação da pesquisa, as empresas ou entidades a que se refe
re este artigo colocarão à disposição dos partidos ou coligações que possuam candidatos regis
trados para as eleições a que se refere a pesquisa todas as informações, resultados obtidos e de
mais elementos atinentes a cada um dos trabalhos efetuados. 

§ 42 Os responsáveis pela empresa ou entidade de pesquisa, pelo órgão veiculador, parti
do, coligação ou candidato que divulgarem pesquisa não registrada estarão sujeitos à pena comi
nada no art. 323 do Código Eleitoral e a multa de valor igual ao contratado pela realização da 
pesquisa. 
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Art. 32. Os partidos, mediante requerimento à Justiça Eleitoral, que determinará imediata
mente a realização de diligência, terão acesso ao sistema interno de controle, verificação e fisca
lização da coleta de dados dos institutos ou entidades que derem ao conhecimento público pes
quisas de opinião relativas às eleições, e poderão, através da escolha livre e aleatória de plani
lhas individuais, mapas ou equivalentes, confrotar e conferir os dados publicados. 

§ 12 A recusa ao cumprimento do disposto neste artigo ou qualquer ato que vise a retardar, 
impedir ou dificultar a ação fiscalizadora dos partidos, tomará os responsáveis pela entidade ou 
empresa de pesquisa sujeitos à pena de detenção de seis meses a um ano e multa de valor igual 
ao recebido pela realização da pesquisa. 

§ 22 A coniprovação de irregularidade ou dessemelhança entre os dados públicos e aque
les aferidos pela diligência do partido pob'tico tornará os responsáveis pela entidade ou instituto 
de pesquisa e os responsáveis pelo órgão divulgador sujeitos às penalidades indicadas no pará
grafo anterior, sem prejuízo da obrigatoriedade de publicação dos dados corretos. 

DA ARRECADAÇÃO E DA APUCAÇÃO DE RECURSOS 
NAS CAMPANHAS ELEITORAIS 

ArL 33. As despesas da campanha eleitoral serão realizadas sob a responsabilidade dos 
partidos ou de seus candidatos, e por eles pagas. 

ArL 34. Até cinco dias úteis após a escolha de seus candidatos em convenção, o partido 
construirá Comités Financeiros, com a finalidade de arrecadar recursos e aplicá-los nas campa
nhas eleitorais. 

§ l- Os Comités devem ser vinculados a cada uma das eleições para as quais o partido 
apresente candidato próprio, podendo haver reunião, num único Comité, das atribuições relati
vas às eleições de uma dada circunscrição. 

§ 2- Na eleição presidencial é obrigatória a criação de Comité nacional e facultativa a de 
Comité nos Estados e no Distrito Federal. 

§ 3- Os Comités Financeiros serão registrados: 
I - no Tribunal Superior Eleitoral, o nacional; 
II - nos Tribunais Regionais Eleitorais os estaduais e o distrital. 
Art. 35. O candidato a cargo eletivo fará, diretamente ou por intermédio de pessoa por ele 

designada, a administração financeira de sua própria campanha, utilizando recursos que lhe se
jam repassados pelo Comité, inclusive os relativos à cota do Fundo Partidário, recursos próprios 
ou doações de pessoas físicas ou jundicas, na forma estabelecida nesta Lei. 

Parágrafo único. Os Comités respondem solidariamente com os candidatos pelos recursos 
que repassem a estes. 

Art. 36. É obrigatório para o partido e facultativo para o candidato abrir contas bacárias 
específicas para registrar todo o movimento financeiro da campanha. 

Art. 37. O candidado é o único responsável pela veracidade das informações financeiras e 
contábeis referentes à sua campanha, devendo assinar a respectiva prestação de contas sozinho 
ou, se for o caso, em conjunto com a pessoa que tenha designado para essa tarefa. 

Art. 38. A partir da escolha dos candidatos em convenção, pessoas físicas ou jundicas po
derão fazer doações em dinheiro, ou estimáveis em dinheiro, para campanhas eleitorais, obede
cido o disposto nesta Lei. 

§ l- As doações e contribuições de que trata este artigo ficam limitadas: 
I - no caso de pessoa física, a dez por cento dos rendimentos brutos no ano de 1993; 
II - no caso em que o candidato utilize recursos próprios, ao valor máximo de gastos esta

belecido pelo seu partido, na forma desta Lei; 
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ni - no caso de pessoa jurídica, a dois por cento da receita operacional bruta do ano de 
1993. 

§ 7r Os percetuais de que tratam os incisos I e Hl do § 1- poderão ser excedidos, desde 
que as contribuições e doações não sejam superiores a setenta mil UFER e trezentas mil UFIR, 
respectivamente. 

§ 3- As doações e contribuições de que trata esta Lei serão convertidas em UFER, pelo va
lor desta do mês em que ocorrerem. 

ArL 39. Até cinco dias após a escolha dos candidatos, os órgãos de direção Fegional co
municarão ao órgão de direção nacional do partido o número de candidatos e o limite de gastos 
estabelecido para cada eleição na respectiva circunscrição. 

Art. 40. O órgão de direção nacional consolidará os limites de gastos estabelecidos para 
cada circunscrição, acrescidos do limite que fixar para a eleição presidencial, e solicitará ao Mi
nistério da Fazenda a emissão de Bónus Eleitorais ao portador em valor correspondente ao total 
de gastos previstos peXo partido para todas as eleições de que trata esta I^i. 

Art. 41.0 Ministério da Fazenda emitirá os Bónus Eleitorais ao portador, os quais deve
rão: 

I - indicar o valor em moeda da doação, convertido em Unidade Fiscal de Referencia 
(UFER); 

II - ser previamente numerados, para fins de identificação de sua distribuição posterior 
aos partidos; 

III - ser emitidos em valores variados. 
Art. 42. O órgão de direção nacional do partido repassará aos regionais os Bónus corres

pondentes à respectiva circunscrição, os quais serão distribuídos aos candidatos no limite indivi
dual permitido para seu gastos. 

Art. 43. Toda doação a candidato específico deverá ser feita mediante troca por Bónus 
Eleitorais, correspondente ao seu valor. 

Parágrafo único. Os recursos próprios do candidato poderão ser utilizados em sua 
campanha, desde que sejam integralmente convertidos em Bónus recebidos do Comité Fi
nanceiro. 

ArL 44. Os partidos e os candidatos manterão em seus arquivos, durante cinco anos, à dis
posição da Justiça Eleitoral, a relação completa de todas as doações recebidas com identificação 
dos doadores. 

Art. 45. É vedado, a partido e candidato, receber direta ou indiretamente doação em di
nheiro ou estimável em dinheiro, inclusive através de publicidade de qualquer espécie, proce
dente de: 

I - entidade ou governo estrangeiro; 
II - órgão da administração pública direta, ressalvado o Fundo Partidário, indireta ou fun

dação instituída em virtude de lei ou mantida com recursos provenientes do Poder Público; 
ni - concessionário ou permissionário de serviço público federal, estadual, distrital ou 

municipal; 
rV - entidade de direito privado que receba, na condição de beneficiária, recursos prove

nientes de contribuição compulsória em virtude de disposição legal; 
V - entidade declarada de utilidade pública federal, estadual, distrital ou municipal; 
VI - entidade de classe ou sindical; 
Vn - pessoa jurídica sem fms lucrativos que receba recursos do exterior. 
Art. 46. O partido que receber recursos de origem vedada nesta Lei ou gastar além dos li

mites estabelecidos na forma dos arts. 39 e 40 perderá o direito ao Fundo Partidário do ano se
guinte. 
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Art. 47. São considerados gastos eleitorais e, como tais, sujeitos a registro e aos limites fi
xados na forma desta Lei: 

I - confecção de material impresso de qualquer natureza e tamanho; 
II - propaganda e publicidade direta ou indireta, por qualquer meio de divulgação destina

da a conquistar votos; 
in - aluguel de locais para a promoção de atos de campanha eleitoral; 
IV - despesas com transportes ou deslocamento de pessoal a serviço das candidaturas; 
V - correspondência e despesas postais; 
VI - despesas relativas à organização e ao funcionamento de Comités e serviços necessá

rios às eleições; 
Vn - montagem e operação de carros de som, de propaganda e assemelhados; 
Vni - produção ou patrocínio de espetáculos ou eventos promocionais de candidatura; 
IX - produção de programas de rádio, televisão ou vídeo, inclusive os destinados à propa

ganda gratuita; 
X - pagamento de cache de artistas ou animadores de eventos relacionados a candidaturas; 
XI - confecção, aquisição e distribuição de camisetas, chaveiros e outros brindes de cam

panha; 
XII - realização de pesquisas ou testes pré-eleitorais. 
Art. 48. Qualquer eleitor poderá realizar gastos pessoais até um mil UblK em apoio aos 

candidatos de sua preferência desde que esses gastos não sejam sujeitos a reembolso pelo candi
dato ou pelos Comités ou partidos. 

Art. 49. A infração às normas que regem a administração financeira da campanha eleitoral 
sujeita o candidato à cassação do registro ou, se eleito, à perda do mandato, decretada pela Justi
ça Eleitoral, nos termos das disposições constitucionais e legais em vigor. 

Art. 50. A prestação de contas dos Comités Financeiros de âmbito nacional e regional 
deve ser elaborada de acordo com os princípios fundamentais de contabilidade aprovados pelo 
Conselho Federal de Contabilidade e assinada por profissional habilitado, pelo presidente do 
respectivo Comité ou pessoa por ele designada 

Art. 51. Até 30 de novembro de 1994, os Comités Financeiros devem enviar à Justiça 
Eleitoral as prestações de contas referentes a cada campanha para cada uma das eleições previs
tas nesta Lei. 

Parágrafo único. Da prestação de contas do partido deverão constar a numeração e valor 
total dos Bónus distribuídos para cada uma das eleições. 

Art. 52. Em anexo às prestações de conta devem ser apresentados: 
I - os extratos das contas bancárias abertas pelo Comité, e se for caso, pelos candidatos 

para a movimentação dos recursos financeiros utilizados na campanha; 
II - relação dos cheques recebidos, indicando seus respectivos números. 
Parágrafo único. Os candidatos e partidos conservarão a documentação comprobatória de 

suas prestações de contas até cinco anos £q)ós a posse dos candidatos eleitos. 
Art 53. O candidato que usar a faculdade prevista no art. 36 deve £q)resentar ao Comité 

Financeiro de seu partido a prestação de contas dos recursos arrecadados e aplicados em sua 
campanha, devendo dela constar as informações exigidas nesta Lei. 

Art. 54. Ao receber as prestações de contas e demais informações dos candidatos, deve o 
Comité: 

I - verificar se os valores declarados pelo candidato como tendo sido recebidos através do 
próprio Comité conferem com seus próprios registros financeiros e contábeis; 

II - resimiir as informações contidas nas prestações de conta, de forma a apresentar de
monstrativo consolidado das campanhas de todos os candidatos; 
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ni - encaminhar à Justiça Eleitoral o conjunto das prestações de contas dos candidatos e 

do próprio Comité, de forma ordenada que permita fácil compreensão das informações, assim 
como identificação de documentos e transações efetuadas. 

Parágrafo único. O candidato é o único responsável pela veracidade das informações apre
sentadas na prestação de contas de sua campanha. 

Art. 55. A Justiça Eleitoral fará o exame da prestação de contas dos partidos e candidatos, 
referente a cada eleição, devendo verificar a sua regularidade e correta apresentação das contas, 
assegurado aos partidos participantes da eleição o direito de acompanhamento. 

§ 1- Para efetuar os exames de que trata este artigo, a Justiça Eleitoral poderá requisitar 
técnicos do Tribunal de Contas da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios, 
pelo tempo que for necessário. 

§ 2- Havendo indício de irregularidade na prestação de contas, a Justiça Eleitoral poderá 
requisitar diretamente às instituições financeiras os extratos e comprovantes de movimentação 
financeira das contas referidas no inciso I do art. 52, bem como determinar diligências necessá
rias à complementação de informações ou ao saneamento das irregularidades encontradas. 

§ 3- As prestações de contas a que se refere este artigo devem ser encaminhadas pelo ór
gão regional do partido ao Tribunal Eleitoral do respectivo Estado ou Distrito Federal, e pelo ór
gão nacional ao Tribunal Superior Eleitoral, devendo ser apreciadas até oito dias antes da diplo-
mação dos eleitos. 

Art. 56. Se, ao final da campanha, ocorrer sobra de recursos financeiros, deve ser declara
da na prestação de contas e permanecerá depositada na respectiva conta bancária até o fim do 
prazo de impugnação. 

Parágrafo único. Após julgados todos os recursos, as sobras referidas neste artigo serão 
entregues ao partido. 

DOS CRIMES ELEITORAIS 

Art. 57. Constitui crime eleitoral: 
I - doar, direta ou indiretamente, a partido, coligação ou candidato, recurso de valor supe

rior ao definido em lei para aplicação em campanha eleitoral: 
Pena: multa de valor igual ao do excesso verificado; 
n - gastar recursos acima do valor definido nesta Lei para aphcação em cançanha eleitoral: 
Pena: multa de valor igual ao do exceso verificado; 
III - distribuir, no dia da eleição, qualquer espécie de propaganda política, inclusive vo

lantes e outros impressos, ou fazer funcionar postos de distribuição ou de entrega de material de 
propaganda: 

Pena: detenção de 1 a 3 meses; 
rv - exercer, no dia da eleição, qualquer forma de aliciamento, coação ou manifestação 

tendente a influir na vontade do eleitor: 
Pena: detenção de 1 a 3 meses; 
V - divulgar fato que sabe inverídico, distorcer ou manipular informações relativas a par

tido, coligação ou candidato, com o objetivo de influir na vontade do eleitor: 
Pena: detenção de dois meses a um ano ou pagamento de 120 a 150 dias-multa, agravada 

se o crime é cometido pela imprensa, rádio ou televisão. 
§ 1- Consideram-se recursos para os fins deste artigo: 
I - quantia em dinheiro, seja em moeda nacional ou estrangeira; 
II - título representativo de valor mobiliário; 
n i - qualquer mercadoria que tenha valor económico; 
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rv - a prestação, gratuita ou por preço significativamente inferior ao do mercado, de qual

quer serviço, ressalvada a oferta de mão-de-obra por pessoa física; 
V - a utilização de qualquer equipamento ou material; 
VI - a difusão de propaganda, por qualquer meio de comunicação, ou o pagamento das 

despesas necessárias à sua produção ou veiculação; 
Vn - a cessão de imóvel, temporária ou definitiva; 
Vin - o pagamento de salário ou qualquer outra forma de remuneração a empregado ou 

prestador de serviço a partido ou a candidato; 
IX - o pagamento, a terceiros, de quaisquer despesas relativas às hipóteses previstas neste 

artigo. 
§ 22 As penas indicadas no inciso n do caput serão aplicadas aos dirigentes partidários ou 

membros de comités de partidos ou coligações, e se o responsável for o candidato ser-lhe-ão 
aplicadas as penas sem prejuízo das previstas na lei complementar definidora de casos de inele
gibilidade. 

§ 32 Aplicam-se as penas previstas no inciso I ao presidente, gerente, diretor, administra
dor ou equivalente responsável por pessoa jurídica da qual se originem os recursos destinados a 
partidos, coligações ou a candidato em valor acima dos previstos nesta Lei. 

§ 42 O candidato, se responsável pelo crime, está sujeito às penas indicadas neste artigo e 
à cassação do registro de sua candidatura ou do diploma, se já eleito, observadas as disposições 
legais e constitucionais em vigor. 

Art. 58. À pessoa jurídica da qual se originar recurso ilícito, na forma do artigo anterior, 
será aplicada multa de valor igual ao excesso verificado. 

Parágrafo único. O valor da multa pode ser aumentado até dez vezes, se o juiz considerar 
que, em virtude da situação económica da infratora, é ineficaz a cominada neste artigo. 

DA PROPAGANDA ELEITORAL EM GERAL 

Art. 59. A propaganda eleitoral somente é permitida após a escolha do candidato pelo 
partido ou coligação em convenção. 

§ 1- Ao postulante à candidatura para o cargo eletivo é permitida a realização, na semana 
anterior à escolha pelo partido, de propaganda visando à indicação de seu nome. 

§ 2- A violação do disposto neste artigo sujeitará o responsável pela divulgação da propa
ganda, bem como o beneficiário, à multa de 10.000 a 20.000 UFIR. 

Art. 60. É livre, independendo da obtenção de licença municipal e de autorização da 
Justiça Eleitoral, a veiculação de propaganda eleitoral por meio de fixação de faixas, placas, 
cartazes, pinturas ou inscrições em bens particulares, desde que haja permissão do detentor 
de sua posse. 

Parágrafo único. Nos bens cujo uso dependa de cessão, permissão ou concessão do Poder 
Público, ou que a ele pertençam, bem como nos de uso comum, é vedada a veiculação de propa
ganda. 

ArL 61. Independe da obtenção de licença municipal e de autorização da Justiça Eleitoral 
a veiculação de propaganda eleitoral pela distribuição de folhetos, volantes e outros impressos, 
devendo ser editados sob a responsabilidade de partido, coligação ou candidato. 

ArL 62. A propaganda através de quadros ou painéis de publicidade ou outdoors somente 
será permitida após realização do sorteio de que trata este artigo, sob pena de cassação do regis
tro do candidato infrator. As empresas responsáveis pela afixação que não efetuarem a retirada 
do material ficarão sujeitas às penas previstas no art. 347 do Código Eleitoral. 

§ 1- As empresas de publicidade deverão relacionar os pontos disponíveis para a veicula-
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ção de propaganda eleitoral, os quais não poderão ultrapassar a metade do total dos espaços 
existentes no território municipal. 

§ 2- Os locais destinados à propaganda eleitoral deverão ser assim distribuídos: 
a) trinta por cento entre os partidos e coligações que tenham candidato a Presidente da Re

pública; 
b) trinta por cento entre os partidos e coligações que tenham candidato a Governador e Senado-; 
c) quarenta por cento entre os partidos e coligações que tenham candidatos a deputados fe

derais, estaduais ou distritais. 
§ 3- Os locais a que se refere o parágrafo anterior deverão ser divididos em grupos equita

tivos de pontos com maior e menor impacto visual, tantos quantos forem os partidos e coligações 
concorrentes, para serem sorteados e utilizados durante a propaganda eleitoral. 

§ 42 A relação dos locais com a indicação dos grupos deverá ser entregue pelas empresas 
de publicidade aos Juízes Eleitorais nos Municípios, e ao Tribunal Regional Eleitoral, nas Capi
tais, até o dia 20 de junho de 1994. 

§ 5 - 0 sorteio a que se refere este artigo será realizado pela Justiça Eleitoral até o dia 25 
de junho de 1994, para o que os Tribunais Regionais Eleitorais farão publicar na imprensa ofi
cial até o dia 15 de junho de 1994 a relação de partidos e coligações que requereram registro de 
candidatos às eleições previstas nesta Lei. 

§ 6̂  Para efeito do sorteio, a coligação é equiparada a um partido, qualquer que seja o nú
mero de partidos que a integram. 

§ 7- Após a realização do sorteio, os partidos e coligações deverão comunicar às empre
sas, por escrito, os períodos e a quantidade de quadros ou painéis que utilizarão dos grupos a 
que se refere o § 2-. Os que não forem utilizados não poderão ser redistribuídos entre os demais 
concorrentes, liberando-se a venda desses espaços, nos intervalos do períodos estipulados, so
mente para publicidade sem fins eleitorais. 

§ 82 O preço cobrado pelas empresas para a veiculação da propaganda eleitoral de que se 
trata este artigo não poderá ser superior àquele por elas praticado normalmente para a publicida
de comercial. 

§ 9- Nos oito dias que antecedem a realização do pleito, não é permitida a alteração de 
mensagem veiculada nos quadros, painéis de publicidade e outdoors, sujeito o infrator às penas 
do art. 347 do Código Eleitoral. 

DA PROPAGANDA ELEITORAL NA IMPRENSA 

Art. 63. Será permitida, até o dia das eleições, a divulgação paga, na imprensa escrita, de 
propaganda eleitoral, no espaço máximo a ser utilizado, por edição, para cada candidato, partido 
ou coligação, de 1/8 (um oitavo) de página de jornal padrão, e de 1/4 (um quarto) de páginas de 
revista ou tablóide. 

Parágrafo único. A violação do disposto neste artigo sujeitará os responsáveis pelos veícu
los de divulgação, bem como os partidos, coligações ou candidatos beneficiados, à multa de 
5.000 a 10.000 UFIR. 

Art. 64. A partir da escolha de candidato pelo partido, é assegurado o exercício do direito 
de resposta ao partido, coligação ou candidato atingido por afirmação caluniosa, difamatóna ou 
injuriosa publicada em veículo de imprensa 

§1 -0 ofendido, ou seu representante legal, poderá requerer o exercício do direito de res
posta ao Juiz Eleitoral, dentro de três dias da data da publicação, instruindo o pedido com um 
exemplar da publicação e o texto para resposta 

§ 22 A Justiça Eleitoral notificará imediatamente o ofensor para defender-se em 48 horas, 
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devendo a decisão ser prolatada no prazo máximo de cinco dias a contar da data da formulação 
do pedido. 

§ 3- Deferido o pedido, a divulgação da resposta dar-se-á no mesmo veículo, espaço, lo
cal, página, tamanho, caracteres e outros elementos de destaque usados na ofensa, em até 48 ho
ras após a decisão, ou, por solicitação do ofendido, no mesmo dia da semana em que foi divul
gada a ofensa, ainda que fora desse prazo. 

§ 42 Se a ofensa for produzida em dia e hora que inviabilize sua reparação dentro dos pra
zos estabelecidos nos parágrafos anteriores, a Justiça Eleitoral determinará que a resposta seja 
divulgada imediatamente. 

DA PROPAGANDA ELEITORAL, NO RÁDIO E NA TELEVISÃO 

Art. 65. A propaganda eleitoral no rádio e televisão é restrita ao horário gratuito .definido 
nesta Lei, vedada a veiculação de propaganda paga. 

Art. 66. A partir da escolha de candidatos em convenção, é vetado à emissora, na sua pro
gramação normal: 

I - transmitir pesquisa ou consulta de natureza eleitoral em que seja possível ou evidente a 
manipulação de dados; 

II - utilizar trucagem, montagem ou outro recurso de áudio ou vídeo, ou produzir ou vei
cular programa, que possa degradar ou ridicularizar candidato, partido ou coligação; 

in - veicular propaganda política ou difundir opinião favorável ou contrária a candidato, 
partido ou coligação, ou seus órgãos ou representantes. 

Parágrafo único. A não-observância do disposto neste artigo enseja a suspensão das trans
missões da emissora por uma hora no mesmo horário em que a infração foi cometida, dobrado o 
tempo em caso de reincidência. 

Art. 67. As emissoras de rádio e televisão ficam obrigadas a dar tratamento equânime a to
dos os candidatos em sua programação normal e seus noticiários. 

§ 1- A manifesta preferência, na programação normal de emissora de rádio ou televisão, 
em favor de algum candidato ou em detrimento de outro, acarretará a suspensão das transmissões 
da emissora por um dia, por determinação da Justiça Eleitoral mediante denúncia de partido po
lítico, de candidato, ou do Ministério Público, ficando responsável pela empresa sujeito às pena
lidades prevista no arL 323 do Código Eleitoral, e multa de 5.000 a 10.000 UFIR. 

§ 2- A reincidência implica a duplicação da penalidade aplicada nos termos deste artigo. 
Art. 68. A partir da escolha de candidatos em convenção, é assegurado o exercício do di

reito de resposta ao partido, coligação ou candidato atingido por afirmação caluniosa, difamató-
ria ou injuriosa praticada nos horários destinados à programação normal das emissoras de rádio 
e televisão. 

§ 1 - 0 ofendido, ou seu representante, legal poderá formular pedido para o exercício de 
direito de resposta dentro de quarenta e oito horas da veinculação do programa, dirigido ao res
pectivo Tribunal Regional Eleitoral, no caso de transmissão local, e ao Tribunal Superior Eleito
ral, no caso de transmissão nacional ou interestadual, devendo a decisão ser prolatada improrro-
gavelmente em setenta e duas horas. 

§ 2- Para efeito de q)reciação do exercício do direito de resposta previsto neste artigo, a 
Justiça Eleitoral, à vista do pedido, deverá notificar imediatamente o responsável pela emissora 
que realizou o programa, para que entregue em vinte e quatro horas, sob as penas do arL 347 do 
Código Eleitoral, cópia da fita da transmissão, que será devolvida após a decisão. 

§ 3- Deferido o pedido, a resposta será dada até quarenta e oito horas após a decisão. 
§ 42 Se a ofensa for produzida em dia e hora que inviabilizem sua reparação dentro dos 
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prazos estabelecidos nos parágrafos anteriores, a resposta será divulgada no horário deferido 
pela Justiça Eleitoral, ainda que seja nas quarenta e oito horas antecedentes ao pleito, em termos 
e forma previamente aprovados, de modo a não ensejar tréplica. 

Art 69. O responsável pela emissora, ao ser notificado pela Justiça Eleitoral ou informado 
por cópia protocolada que receber de reclamante, preservará a gravação até a decisão final do 
processo. 

Art. 70. É vedada, a partir da data de escolha do candidato pelo partido, a transmissão de 
programa de rádio ou televisão por ele apresentado ou comentado. 

Parágrafo único. Sendo o nome do programa o mesmo que o do candidato, é proibida a 
sua divulgação, sob pena de cassação do respectivo registro. 

Art. 71. Independentemente de veiculação de propaganda eleitoral gratuita no horário de
finido nesta Lei, é facultada a transmissão, por emissora de radiodifusão, de debates entre candidatos 
a eleição majoritária, assegurada a participação de todos os partidos que tenham candidatos. 

§ 12 A apresentação dos debates pode ser feita: 
a) em conjunto, estando presentes todos os candidatos a um mesmo cargo eletivo, realiza

do num mesmo dia; 
b) em grupos, em dias diferentes, de modo que em cada sessão estejam presentes dois ou 

mais candidatos. 
§ 22 No caso da alínea b, os debates deverão fazer parte de programação previamente esta

belecida e divulgada pela emissora, devendo a escolha do dia e da ordem de fala ser feita me
diante sorteio, salvo se for celebrado acordo entre os partidos e coligações interessados. 

Art, 72. Independentemente da veiculação de propaganda eleitoral gratuita no horário de
finido nesta Lei, é também facultada a transmissão, por emissora de radiodifusão, de debates en
tre candidatos a eleição proporcional, assegurada a participação de todos os partidos que tenham 
candidatos. 

§ l- Os debates serão organizados de modo a assegurar número equivalente de candidatos 
de todos os partidos, podendo desdobrar-se em mais de um dia. 

§ 2- Será admitida a realização de debate sem a presença de candidato de algum partido, 
desde que o veículo de comunicação responsável comprove haver convidado o candidato do 
partido ausente com a antecedência mínima de setenta e duas horas da realização do debate. 

§ 32 No caso de desdobramento do debate em mais de um dia, a escolha do dia e da ordem 
da fala deverá ser feita mediante sorteio, salvo se houver acordo entre os candidatos interessa
dos. 

§ 42 É vedada a realização de mais de um debate pela mesma emissora com a presença do 
mesmo candidato, salvo se for, para isto, indicado pelo seu partido. 

Art 73. As emissoras de rádio e de televisão reservarão em sua programação, nos sessenta 
dias anteriores à antevéspera das eleições, duas horas diárias para a propaganda eleitoral gratui
ta, sendo uma hora para a eleição presidencial e uma hora para as eleições federais, estaduais e 
distritais. 

§ 12 A veinculação de propaganda com vistas à eleição presidencial será feita em cadeia 
nacional, das 7h às 7h30min e das 20h30min às 21 h na televisão, e das 7h às 7h30min e das 12h 
às 12h30min no rádio. 

§ 2- Para as eleições federais, estaduais e distritais, a propaganda será feita em rede esta
dual, das 7h30min às 8h e das 21h às 21h30min na televisão, e das 7h30min às 8h e das 
12h30min às 13h no rádio. 

§ 32 Às terças-feiras, quintas-feiras e sábados, o horário definido nos §§ 1- e 2- será intei
ramente destinado à divulgação das propostas partidárias ou de candidatos quanto à atuação na 
Câmara dos Deputados, nas Assembleias Legislativas e na Câmara Legislativa 
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§ 42 Havendo segundo turno, o tempo destinado ao horário gratuito previsto no caput fica
rá reduzido a trinta minutos diários para cada eleição e será dividido igualmente entre os candidatos. 

§ 5- No caso do parágrafo anterior, a propaganda de rádio e televisão será realizada nos 
vinte dias que antecedem a antevéspera da eleição, observados, quanto ao início da programa
ção, os horários fixados para a propaganda presidencial, seguindo-se imediatamente a propagan
da para governador. 

§ 6̂  A emissora que não permanecer em rede ou cadeia no horário previsto nesta Lei terá 
suspensas suas transmissões por vinte e quatro horas, por determinação da Justiça Eleitoral, à 
vista de reclamação de partido, coligação ou candidato, dobrando-se o período a cada reincidên
cia. 

§ 1- Na hipótese do parágrafo anterior, a emissora penalizada divulgará, a cada quinze mi
nutos, mensagem informando que se encontra fora do ar por determinação da Justiça Eleitoral, 
por ter desobedecido à lei eleitoral. 

§ 8- A fita com a gravação referente a cada programa eleitoral diário deve ser entregue, 
pelo partido ou coligação, às emissoras geradoras da transmissão: 

a) no primeiro tumo, até seis horas antes do início da formação das redes estaduais ou na
cional; 

b) no segundo turno, até três horas antes da formação das redes estaduais ou nacional. 
ArL 74. A Justiça Eleitoral distribuirá o tempo em que cada um dos períodos diários do 

horário reservado à propaganda eleitoral gratuita entre os partidos e coligações que tenham can
didato a cada eleição de que trata esta Lei, observados os seguintes critérios: 

I - na eleição presidencial: 
a) dez minutos divididos igualitariamente entre os partidos e coligações; 
b) vinte minutos divididos proporcionalmente ao número de representantes de cada parti

do ou coligação na Câmara dos Deputados, observado o disposto no § 1-, 
II - na eleição para Senador, dez minutos divididos pelo número de partidos ou coligações 

que tenham candidato próprio; 
in - na eleição para Governador e Vice-Govemador de Estado ou do Distrito Federal: 
a) dez minutos divididos igualitariamente entre os partidos e coligações; 
b) dez minutos divididos proporcionalmente ao número de representantes de cada partido 

ou coligação na Câmara dos Deputados, observando o disposto no § 1̂ ; 
IV - nas eleições proporcionais, o horário definido no § 3- do artigo anterior será assim 

distribuído: 
a) vinte minutos divididos igualitariamente entre os partidos, independentemente de esta

rem coligados ou não; 
b) quarenta minutos divididos proporcionalmente ao número de representantes de cada 

partido na Câmara dos Deputados. 
§ 1- Na divisão prevista na alínea b do inciso I e na alínea b do inciso III, o número 

de representantes da coligação será igual à soma dos representantes dos partidos que a 
compõem. 

§ 2- Para os efeitos deste artigo, o número de representantes será o existente na data da 
publicação desta Lei. 

§ 3- Para o partido que tenha resultado de fusão ou que se tenha incorporado outro, o nú
mero de representantes corresponde ao somatório dos representantes que os partidos originários 
possuíam na data fixada no parágrafo anterior. 

ArL 75. Em nenhuma hipótese e sob nenhum pretexto serão admitidos os cortes instantâ
neos ou qualquer tipo de censura prévia aos programas eleitorais gratuitos. 

Art. 76. Os programas destinados à veiculação no horário gratuito pela televisão devem 
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ser realizados em estúdio, seja para transmissão ao vivo ou pré-gravados, podendo utilizar músi
ca on jingle do partido, criados para a campanha eleitoral. 

§ \- Nos programas a que se refere este artigo, é vedada a utilização de gravações exter
nas, montagens ou trucagens. 

§ 22 A violação do disposto no parágrafo anterior sujeita o candidato à suspensão por um 
programa, duplicando-se a penalidade a cada reincidência. 

Art. 77. É assegurado o exercício do direito de reposta a qualquer pessoa, candidato ou 
não, partido ou coligação, em relação a quem sejam feitas afirmações ou transmitidas imagens 
caluniosas, difamatórias ou injuriosas no horário gratuito da propaganda eleitoral. 

§ 12 O ofendido utilizará, para sua defesa, tempo igual ao usado para a ofensa, sendo nun
ca inferior a um minuto, deduzido este do tempo reservado ao partido ou coligação em cujo ho
rário foi cometida a ofensa, devendo necessariamente responder aos fatos nela veiculados. 

§ 22 Se o tempo reservado no partido ou coligação a que pertencer o ofensor for inferior a 
um minuto, a reposta será levada ao ar tantas vezes sejam necessárias para a sua complementa
ção. 

§ 32 O ofendido, ou seu representante legal, poderá formular pedido para o exercício do 
direito de reposta à Justiça Eleitoral, dentro de 24 horas do término da transmissão. 

§ 42 Em prazo não superior a 24 horas, será notificado o ofensor para que exerça seu direi
to de defesa, também em 24 horas, após o que, no mesmo prazo, deverá ser proferida a decisão. 

§ 52 Deferido o pedido, a emissora geradora do programa eleitoral gratuito deverá ser ime
diatamente notificada da decisão, na qual deverão estar indicados quais os períodos, diurno ou 
notumo, para veiculação da resposta. A fita referente à reposta deverá ser entregue à emissora 
geradora, pelo ofendido, até trinta e seis horas após a ciência da decisão e transmitida no progra
ma subsequente do partido ou cohgação em cujo horário se praticou a ofensa. 

§ 62 Se a ofensa for produzida em dia e hora que inviabilizem sua reparação dentro dos 
prazos estabelecidos nos parágrafos anteriores, a resposta será divulgada nos horários que a Jus
tiça Eleitoral definir, mesmo sendo nas 48 horas antes do pleito, em termos e forma previamente 
aprovados, de modo a não ensejar tréplica. 

§ 72 Da decisão sobre o deferimento do exercício do direito de resposta cabe recurso às 
instâncias superiores, em 24 horas da data de sua publicação, assegurado ao recorrido oferecer 
contra-razões em igual prazo. 

§ 82 Os Tribunais devem proferir suas decisões no prazo máximo de 24 horas, observan-
do-se o disposto nos §§ 42 e 52 para a restituição do tempo em caso de provimento de recurso. 

§ 92 Se o ofendido for candidato, partido ou coligação que tenha utilizado o tempo conce
dido sem responder aos fatos veiculados na ofensa, terá subtraído tempo idêntico de seu respec
tivo programa eleitoral. Tratando-se de outra pessoa, ficará sujeita a suspensão de igual tempo 
concedido em eventuais novos pedidos de direito de resposta e a multa de 2.000 a 5.000 UFIR. 

§ 10. A requerimento de partido, coligação ou candidato, a Justiça Eleitoral impedirá a 
representação de propaganda ofensiva à honra de candidato, à moral e aos bons costumes. 

Art. 78. Na propaganda eleitoral no horário gratuito, são aplicáveis ao partido, coligação 
ou candidato as vedações indicadas nos incisos I e II do art. 66. 

Parágrafo único. A não-observância do disposto neste artigo sujeita o partido ou coligação 
a perda, no período do horário gratuito subsequente, equivalente ao dobro do tempo utilizado na 
prática do ih'cito, dobrado o tempo a cada reincidência. 

Art. 79. É vedada às emissoras de televisão e radiodifusão a veiculação ou divulgação, du
rante o período da propaganda eleitoral gratuita, de filmes, novelas, minisséries ou qualquer ou
tro programa, que faça alusão ou crítica que prejudique qualquer candidato ou partido político, 
mesmo que de maneira subjetiva. 
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Parágrafo único. O partido político que se julgar prejudicado poderá solicitar ao Tribunal, que 
suspenderá de imediato a programação, devendo em cinco dias julgar a questão em definitivo. 

Art. 80. O Poder Executivo editará normas regulamentando o modo e a forma de ressarci
mento fiscal às emissoras de rádio e televisão, pelos espaços dedicados ao horário de propagan
da eleitoral gratuita. 

DISPOSIÇÕES FINAIS 

Art. 81. Ao servidor público da administração direta ou indireta da União, dos estados, do 
Distrito Federal e dos municípios é garantido, no período compreendido entre 1- de junho e 31 
de dezembro de 1994, permanecer na circunscrição do pleito e em seu cargo ou emprego, não 
podendo ser ex ojficio removido, transferido ou exonerado, ou ainda ser demitido sem justa cau
sa ou dispensado, ter suprimidas ou readaptadas vantagens, ou por outros meios ter dificultado 
ou impedido seu exercício funcional ou permanência na circunscrição do pleito. 

§ 1- São considerados nulos de pleno direito, não gerando quaisquer obrigações para a 
pessoa jurídica interessada e nenhum direito para o .servidor, os atos praticados sem observância 
do disposto neste artigo, bem como aqueles que importarem nomear, contratar ou admitir servi
dores. 

§ 2- Excetua-se do disposto neste artigo: 
á) a nomeação dos aprovados em concurso público; 
b) a nomeação ou exoneração de cargos em comissão e designação ou dispensa de função 

de confiança; 
c) a nomeação para o cargo do Poder Judiciário, do Mirtistério Público e dos órgãos de as-

sessoramento superior vinculados à Presidência da República; 
d) a transferência ou remoção ex officio de policiais civis e militares e de agentes peniten

ciários. 
§ 32 Os atos indicados no parágrafo anterior devem ser fundamentados, e serão publicados 

no Diário Oficial dentro de quarenta e oito horas após a sua assinatura 
§ 45 O atraso na publicação do Diário Oficial, relativo aos quinze dias que antecedem os 

prazos iniciais previstos neste artigo, implica a nulidade automática dos atos relativos a pessoal 
nele inseridos, salvo se o atraso for provocado por caso fortuito ou força maior. 

Art. 82. Para as eleições previstas nesta Lei, os pedidos de alistamento e de transferências 
de eleitores serão recebidos até 31 de maio de 1994. 

Art. 83. Aos crimes previstos nesta Lei aplica-se o disposto nos arts. 287 e 355 a 364 do 
Código Eleitoral. 

Art. 84. Salvo disposições específicas em contrário mencionadas nesta Lei, as reclama
ções ou representações relativas ao seu descumprimento devem ser dirigidas: 

I - aos Tribunais Regionais Eleitorais, nas eleições federais, estaduais e distritais; 
II - ao Tribunal Superior Eleitoral, na eleição presidencial. 
§ 1- Os Tribunais Eleitorais designarão, para a apreciação das reclamações ou repre

sentações três juízes auxiliares, que sobre elas decidirão. 
§ 2- Os recursos contra as decisões dos juízes auxiliares serão julgados pelo Plenário do 

Tribunal, em sessão a que esteja presente a maioria de seus membros. 
Art. 85. O Tribunal Superior Eleitoral, por meio de instrução, reduzirá os prazos previstos 

nesta Lei para o exercício do direito de resposta na imprensa, no rádio e na televisão, para ga
rantir sua eficácia nos cinco dias que antecedem o pleito. 

Art. 86. Nas eleições de que trata esta Lei, será permitida a utilização de instrumentos que 
auxiliem o eleitor analfabeto a votar. 
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Parágrafo único. Os instrumentos de que trata este artigo não serão fornecidos pela Justiça 
Eleitoral. 

Art. 87. No prazo previsto no § 1̂  do artigo 200 do Código eleitoral, os partidos podem 
apresentar impugnação ao resultado de boletins de uma. 

§1-0 pedido deve ser fundamentado em pelo menos um dos seguintes motivos: 
I - não-fechamento da contabilidade de uma; 
II - apresentação, quanto a voto nulos, brancos ou válidos, de totais destoantes da média 

geral verificada nas demais Seções do mesmo Município ou Zona Eleitoral. 
§ 2- Evidenciada a ocorrência alegada no pedido, é assegurada a recontagem da uma pelo 

Tribunal Regional Eleitoral. 
Art. 88. Nos quinze dias anteriores à data das eleições a que se refere esta Lei, os Tribu

nais Regionais Eleitorais esclarecerão o eleitor sobre o preenchimento da cédula eleitoral no 
momento da votação, mediante quatro inserções diárias, no rádio e na televisão, de até dois mi
nutos cada uma. 

Parágrafo único. As inserções serão veiculadas no período de uma hora antes do início e 
uma hora depois do final dos horários de propaganda eleitoral definidos no art. 74. 

Art. 89. O Tribunal Superior Eleitoral expedirá instruções para o fiel cumprimento desta 
Lei. 

Art. 90. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Brasília, 30 de setembro de 1993; 1722 da Independência e lOŜ  da República. - ITAMAR 

FRANCO - Maurício Corrêa. 
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Anexo I 

Anexo 11 

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 

Para Deputado Federal 

Nume uii númern do candidato uu partido 

Para Deputado Estadual 

Nome uu niimero do candidato ou partido 

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 

Para Presidente Para Senador 

1 00 1 Paulo Farabolino Gomes IMl.B 1 00 1 Chico Anapolino RRRP 

1 00 1 Reginaldo Farias PCL 1 ofJ 1 Fonseca Lima CVB 

1 00 1 Coriolando Salvador PDL [ 00 1 João Paulo JPSD 

1 00 1 Studart Simões PMCD 1 00 1 Santos Silva PFM 

1 00 1 Roberto Silva PMJ 1 C) 1 Ricardo Apolo PDOL 

1 00 1 Sinval Leonardo PCBJ 1 00 1 Levino Lima PFR 

Para Governador 1 00 1 Ruth Angélica PER 

1 00 1 Ana Carolina PTRS 

1 00 1 Florêncio Pinto ARM 1 00 1 Maria Amclina PTUS 

1 00 1 Juvenal Senhor PDMF 1 0" 1 Joana Cavalcanti PIL 

1 00 1 Ricarco Tenor PMFS 1 w lAldenir Brandão PSDJ 

1 00 1 Iranildo Pereira MJL 1 00 1 Adismar Pinto PBN 

[ ooj Hebervaldo Tinto CPLD ("õõ^ Maria Alice PCS 
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LEI COMPLEMENTAR N̂  78, DE 30 DE DEZEMBRO DE 1993 

Disciplina a fixação do número de Deputados, nos termos do art. 45, § 1-, 
da Constituição Federai. 

O Presidente da República, 
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei: 
Art. 1- Proporcional à população dos Estados e do Distrito Federal o número de Deputados 

Federais não ultrapassará quinhentos e treze representantes, fornecida, pela Fundação Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística, no ano anterior às eleições, a atualização estatística demo
gráfica das unidades da Federação. 

Parágrafo único. Feitos os cálculos da representação dos Estados e do Distrito Federal, o 
Tribunal Superior Eleitoral formxerá aos Tribunais Regionais Eleitorais e aos partidos políticos 
o número de vagas a serem disputadas. 

Art. 22 Nenhum dos Estados-membros da Federação terá menos de oito Deputados Fede
rais. 

Parágrafo único. Cada Território Federal será representado por quatro Deputados Federais. 
Art. 3- O Estado mais populoso será representado por setenta Deputados Federais. 
Art. 4- Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 5- Revogam-se as disposições em contrário. 
Brasília, 30 de dezembro de 1993; 172- da Independência e lOŜ  da República. - ITAMAR 

FRANCO — Maurício Corrêa. 

DO de 5-1-94 
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LEI COMPLEMENTAR N̂  81, DE 13 DE ABRIL DE 1994 

Altera a redação da alínea b do inciso I do art. 1̂  da Lei Complementar 
n- 64, de 18 de maio de 1990, para elevar de três para oito anos o prazo de ine
legibilidade para os parlamentares que perderem o mandato por falta de deco
ro parlamentar. 

O Presidente da República, 
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei: 
Art. 12 A alínea b do inicio I do art. 1- da Lei Complementar n2 64, de 18 de maio de 

1990, passa a vigorar com a seguinte redação: 
"Art. 12 São inelegíveis: 
I - 
b) os membros do Congresso Nacional, das Assembleias Legislativas, da Câ

mara Legislativa e das Câmaras Municipais, que hajam perdido os respectivos man
datos por infrigência do disposto nos incisos I e 11 do art. 55 da Constituição Fede
ral, dos dispositivos equivalentes sobre perda de mandato das Constituições Esta
duais e Leis Orgânicas dos Municípios e do Distrito Federal, para as eleições que se 
realizarem durante o penodo remanescente do mandato para o qual foram eleitos e 
nos oito anos subsequentes ao término da legislatura." 

Art. 2- Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 32 Revogam-se as disposições em contrário. 
Brasflia, 13 de abril de 1994; 1732 da Independência e 1062 da República. - ITAMAR 

FRANCO - Alaxandre de Paula Dupeyrat Martins. 
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RESOLUÇÃO DE12 DE ABRIL DE 1994 

PROCESSO N2 14.235 - CLASSE 10° - DISTRITO FEDERAL (BRASÍLIA). 

Relator: Ministro Diniz de Andrada 

Fixa o número de membros à Câmara dos Deputados e às Assembleias e 
Câmara Legislativas para as eleições de 3 de outubro de 1994. 

O Tribunal Superior Eleitoral, usando das atribuições que lhe confere o parágrafo único 
do artigo 1- da Lei Complementar n̂  78, de 30 de dezembro de 1993, 

Considerando que referido diploma legal, imprescindível para a elaboração da proporcio
nalidade aludida no artigo 45, § 1- da Constituição Federal, somente foi editado e entrou em vi
gor em 5 de janeiro de 1994; 

Considerando o disposto no § 2- do artigo 4^ do Ato das Disposições Constitucionais 
Transitórias; 

Considerando, finalmente, o disposto nos artigos 27, caput, 32, § 3- e 45, caput e § 1- da 
Constituição Federal, resolve: 

Art. 1° Considerar mantida, para a legislatura que se iniciará em 1995, a representação 
eleita em 1990 à Câmara dos Deputados, salvo em relação ao Estado de São Paulo, por força do 
disposto no artigo 3^ da Lei Complementar n^ 78, de 30 de dezembro de 1993, e, em consequên
cia, fixar o número de membros às respectivas Assembleias e à Câmara Legislativa do Distrito 
Federal: 

CAMARÁ DOS DEPUTADOS 

Estado População 
(31-12-93) 

Representação 
(1990) 

Representação 
(1994) 

São Paulo 32.653.501 60 70 

Minas Gerais 16.127.576 53 53 

Rio de Janeiro 13.054.199 46 46 

Bahia 12.271.897 39 39 

Rio Grande do Sul 9.338.167 31 31 

Paraná 8.568.474 30 30 

Pernambuco 7.292.619 25 25 

Ceará 6.547.109 22 22 
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Estado População 
(31-12-93) 

Representação 
(1990) 

Representação 
(1994) 

Pará 5.552.056 17 17 

Maranhão 5.086.527 18 18 

Santa Catarina 4.675.603 16 16 

Goiás 4.190.756 17 17 

Paraíba 3.273.228 12 12 

Espfrito Santo 2.694.469 10 10 

Piauí 2.656.290 10 10 

Alagoas 2.603.045 9 9 

Rio Grande do Norte 2.502.149 8 8 

Amazonas 2.242.629 8 8 

Mato Grosso 2.197.238 8 8 

Mato Grosso do Sul 1.858.974 8 8 

Distrito Federal 1.682.249 8 8 

Sergipe 1.550.740 8 8 

Rondônia 1.265.549 8 8 

Tocantins 978.488 8 8 

Acre 441.824 8 8 

Amapá 313.031 8 8 

Roraima 246.246 8 8 

TOTAL 151.864.633 503 513 

ASSEMBLEL\S E CAMARÁ LEGISLATIVAS 

Estado Representação Federal 
(1994) 

Representação Estadual 
(1994) 

São Paulo 70 94 

Minas Gerais 53 77 

Rio de Janeiro 46 70 

Bahia 39 63 

Rio Grande do Sul 31 55 

Paraná 30 54 

Pernambuco 25 49 

Ceará 22 46 

Pará 17 41 

Maranhão 18 42 

Santa Catarina 16 40 
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Estado Representação Federal 
(1994) 

Representação Estadual 
(1994) 

Goiás 17 41 

Paraíba 12 36 

Espfrito Santo 

Piauí 

10 

10 

30 

30 

Alagoas 

Rio Grande do Norte 

9 

8 

27 

24 

Amazonas 8 24 

Mato Grosso 8 24 

Mato Grosso do Sul 8 24 

Distrito Federal 8 24 

Sergipe 

Rondônia 

8 

8 

24 

24 

Tocantins 8 24 

Acre 8 24 

Amapá 

Roraima 

8 

8 

24 

24 

TOTAL 513 1.059 

Art. 2- Esta Instrução entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 
em contrário. 

Sala das Sessões do Tribunal Superior Eleitoral. - Brasília, 12 de abril de 1994. 
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LEI N^ 9.096, DE 19 DE SETEMBRO DE 1995 

Dispõe sobre partidos políticos, regulamenta os arts. 17 e 14, § 3 ,̂ inciso 
V, da Constituição Federal. 

O Vice-Presidente da República, no exercício do cargo de Presidente da República, 
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei: 

TÍTULO I 
Disposições Preliminares 

Art. 1- O partido político, pessoa jurídica de direito privado, destina-se a assegurar, no in
teresse do regime democrático, a autenticidade do sistema reípresentativo e a defender os direitos 
fundamentais definidos na Constituição Federal. 

Art. 2- É livre a criação, fusão, incorporação e extinção de partidos políticos cujos progra
mas respeitem a soberania nacional, o regime democrático, o pluripartidarismo e os direitos fun
damentais da pessoa humana. 

Art. 3- É assegurada, ao partido político, autonomia para definir sua estrutura interna, or
ganização e funcionamento. 

Art. 4- Os filiados de partido poh'tico têm iguais direitos e deveres. 
Art. 5^ A ação do partido tem caráter nacional e é exercida de acordo com seu estatuto e 

programa, sem subordinação a entidades ou governos estrangeiros. 
Art. 6̂  É vedado ao partido político ministrar instrução militar ou paramilitar, utilizar-se 

de organização da mesma natureza e adotar uniforme para seus membros. 
Art. 7- O partido político, após adquirir personalidade jundica na forma da lei civil, regis

tra seu estatuto no Tribunal Superior Eleitoral. 
§ 1- Só é admitido o registro do estatuto de partido político que tenha caráter nacional, 

considerando-se como tal aquele que comprove o apoiamento de eleitores correspondente a, 
pelo menos, meio por cento dos votos dados na última eleição geral para a Câmara dos Deputa
dos, não computados os votos em branco e os nulos, distribuídos por um terço, ou mais, dos Es
tados, com um mínimo de um décimo por cento do eleitorado que haja votado em cada um 
deles. 

§ 22 Só o partido que tenha registrado seu estatuto no Tribunal Superior Eleitoral pode 
participar do processo eleitoral, receber recursos do Fundo Partidário e ter acesso gratuito ao rá
dio e à televisão, nos termos fixados nesta Lei. 

§ 3- Somente o registro do estatuto do partido no Tribunal Superior Eleitoral assegura a 
exclusividade da sua denominação, sigla e símbolos, vedada a utilização, por outros partidos, de 
variações que venham a induzir a erro ou confusão. 
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TITULO n 
Da Organização e Funcionamento dos Partidos Políticos. 

CAPÍTULO I 
Da Criação e do Registro dos Partidos Políticos. 

Art. 8- O requerimento do registro de partido político, dirigido ao cartório competente do 
Registro Civil das Pessoas Jundicas, da Capital Federal, deve ser subscrito pelos seus fundado 
res, em número nunca inferior a cento e um, com domicílio eleitoral em, no mínimo, um terço 
dos Estados, e será acompanhado de: 

I - cópia autêntica da ata da reunião de fundação do partido; 
II - exemplares do Diário Oficial que publicou, no seu inteiro teor, o programa e o estatu

to; 
m - relação de todos os fundadores com o nome completo, naturalidade, número do título 

eleitoral com a Zona, Seção, Município e Estado, profissão e endereço da residência. 
§ 1 - 0 requerimento indicará o nome e função dos dirigentes provisórios e o endereço da 

sede do partido na Capital Federal. 
§ 2- Satisfeitas as exigências deste artigo, o Oficial do Registro Civil efetua o registro no 

livro correspondente, expedindo certidão de inteiro teor. 
§ 3^ Adquirida a personalidade jurídica na forma deste artigo, o partido promove a obten

ção do apoiamento mínimo de eleitores a que se refere o § 1- do art. 7^ e realiza os atos necessá
rios para a constituição definitiva de seus órgãos e designação dos dirigentes, na forma do seu 
estatuto. 

Art. 9- Feita a constituição e designação, referidas no § 3- do artigo anterior, os dirigentes 
nacionais promoverão o registro do estatuto do partido junto ao Tribunal Superior Eleitoral, 
através de requerimento acompanhado de: 

I - exemplar autenticado do inteiro teor do programa e do estatuto partidários, inscritos no 
Registro Civil; 

II - certidão do registro civil da pessoa jundica, a que se refere o § 2- do artigo anterior; 
III - certidões dos cartórios eleitorais que comprovem ter o partido obtido o apoiamento 

mínimo de eleitores a que se refere o § 1̂  do art. 7-. 
§ 1- A prova do apoiamento mínimo de eleitores é feita por meio de suas assinaturas, com 

menção ao número do respectivo título eleitoral, em listas organizadas para cada Zona, sendo a 
veracidade das respectivas assinaturas e o número dos títulos atestados pelo Escrivão Eleitoral. 

§ 22 O Escrivão Eleitoral dá imediato recibo de cada lista que lhe for apresentada e, no 
prazo de quinze dias, lavra o seu atestado, devolvendo-a ao interessado. 

§ 3- Protocolado o pedido de registro no Tribunal Superior Eleitoral, o processo respecti
vo, no prazo de quarenta e oito horas, é distribuído a um Relator, que, ouvida a Procuradoria-
Geral, em dez dias, determina, em igual prazo, diligências para sanar a eventuais falhas do pro
cesso. 

§ 42 Se não houver diligências a determinar, ou após o seu atendimento, o Tribunal Supe
rior Eleitoral registra o estatuto do partido, no prazo de trinta dias. 

Art. 10. As alterações programáticas ou estatutárias, após registradas no Ofício Civil com
petente, devem ser encaminhadas, para o mesmo fim, ao Tribunal Superior Eleitoral. 

Art. 11.0 partido com registro no Tribunal Superior Eleitoral pode credenciar, respectiva
mente: 

I - delegados perante o Juiz Eleitoral; 
II - delegados perante o Tribunal Regional Eleitoral; 
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in - delegados perante o Tribunal Superior Eleitoral. 
Parágrafo único. Os delegados credenciados pelo órgão de direção nacional representam o 

partido perante quaisquer Tribunais ou Juizes Eleitorais; os credenciados pelos órgãos estaduais, 
somente perante o Tribunal Regional Eleitoral e os Juizes Eleitorais dos respectivo Estado, do 
Distrito Federal ou Território Federal; e os credenciados pelo órgão municipal, perante o Juiz 
Eleitoral da respectiva jurisdição. 

CAPÍTULO n 
Do Funcionamento Pariamentar 

Art. 12.0 partido político funciona, nas Casas Legislativas, por intermédio de uma banca
da, que deve constituir suas lideranças de acordo com o estatuto do partido, as disposições regi
mentais das respectivas Casas e as normas desta Lei. 

Art. 13. Tem direito a funcionamento parlamentar, em todas as Casas Legislativas para as 
quais tenha elegido representante, o partido que, em cada eleição para a Câmara dos Deputados 
obtenha o apoio de, no mínimo, cinco por cento dos votos apurados, não computados os brancos 
e os nulos, distribuídos em, pelo menos, um terço dos Estados, com um mínimo de dois por cen
to do total de cada um deles. 

CAPÍTULO m 
Do Programa e do Estatuto 

Art. 14. Observadas as disposições constitucionais e as desta Lei, o partido é livre para fi
xar, em seu programa, seus objetivo políticos e para estabelecer, em seu estatuto, a sua estrutura 
interna, organização e funcionamento. 

Art. 15. O Estatuto do partido deve conter, entre outras, normas sobre: 
I - nome, denominação abreviada e o estabelecimento da sede na Capital Federal; 
II - filiação e desligamento de seus membros; 
in - direitos e deveres dos filiados; 
IV - modo como se organiza e administra, com a definição de sua estmtura geral e identi

ficação, composição e competências dos órgãos partidários nos níveis municipal, estadual e na
cional, duração dos mandatos e processo de eleição dos seus membros; 

V - fidelidade e disciplina partidárias, processo para apuração das infrações e aplicação 
das penalidades, assegurado amplo direito de defesa; 

VI - condições e forma de escolha de seus candidatos a cargos e funções eletivas; 
Vn - finanças e contabilidade, estabelecendo, inclusive, normas que os habilitem a apurar 

as quantias que os seus candidatos possam despender com a própria eleição, que fixem os limi
tes das contribuições dos filiados e definam as diversas fontes de receita do partido, além daque
las previstas nesta Lei; 

VIU - critérios de distribuição dos recursos do Fundo Partidário entre os órgãos de m'vel 
municipal, estadual e nacional que compõem o partido; 

IX - procedimento de reforma do programa e do estatuto. 

CAPÍTULO IV 
Da Filiação Partidária 

Art. 16. Só pode filiar-se a partido o eleitor que estiver no pleno gozo de seus direitos po
líticos. 
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Art. 17. Considera-se deferida, para todos os efeitos, a filiação partidária, com o atendi
mento das regras estatutárias do partido. 

Parágrafo único. Deferida a filiação do eleitor, será entregue comprovante ao interessado, 
no modelo adotado pelo partido. 

Art. 18. Para concorrer a cargo eletivo, o eleitor deverá estar filiado ao respectivo partido 
pelo menos um ano antes da data fixada para as eleições, majoritárias ou proporcionais. 

Art. 19. Na primeira semana dos meses de maio e dezembro de cada ano, o partido envia, 
aos Juízes Eleitorais, para arquivamento, publicação e cumprimento dos prazos de filiação parti
dária para efeito de candidatura a cargos eletivos, a relação dos nomes de todos os seus filiados, 
da qual constará o número dos títulos eleitorais e das seções em que são inscritos. 

§ 12 Se a relação não é remetida nos prazos mencionados neste artigo, permanece inaltera
da a filiação de todos os eleitores, constantes da relação remetida anteriormente. 

§ 2- Os prejudicados por desídia ou má-fé poderão requerer, diretamente à Justiça Eleito
ral, a observância do que prescreve o caput deste artigo. 

Art. 20. É facultado ao partido poKtico estabelecer, em seu estatuto, prazos de filiação par
tidária superiores aos previstos nesta Lei, com vistas a candidatura a cargos eletivos. 

Parágrafo único. Os prazos de filiação partidária, fixados no estatuto do partido, com vis
tas a candidatura a cargos eletivos, não podem ser alterados no ano da eleição. 

Art. 21. Para desligar-se do partido, o filiado faz comunicação escrita ao órgão de direção 
municipal e ao Juiz Eleitoral da Zona em que for inscrito. 

Parágrafo único. Decorridos dois dias da data da entrega da comunicação, o vínculo toma-
se extinto, para todos os efeitos. 

Art. 22. O cancelamento imediato da filiação partidária verifica-se nos casos de: 
I - morte; 
II - perda dos direitos poKticos; 
in - expulsão; 
rv - outras formas previstas no estatuto, com comunicação obrigatória ao atingido no pra

zo de quarenta e oito horas da decisão. 
Parágrafo único. Quem se filia a outro partido deve fazer comunicação ao partido e ao juiz 

de sua respectiva Zona Eleitoral, para cancelar sua filiação; se não o fizer no dia imediato ao da 
nova filiação, fica configurada dupla filiação, sendo ambas consideradas nulas para todos os 
efeitos. 

CAPÍTULO V 
Da Fidelidade e Da Disciplina Partidárias 

Art. 23. A responsabilidade por violação dos deveres partidários deve ser apurada e puni
da pelo competente órgão, na conformidade do que disponha o estatuto de cada partido. 

§ 1- Filiado algum pode sofrer medida disciplinar ou punição por conduta que não esteja 
tipificada no estatuto do partido político. 

§ 2- Ao acusado é assegurado amplo direito de defesa. 
Art. 24. Na Casa Legislava, o integrante da bancada de partido deve subordinar sua ação 

parlamentar aos princípios doutrinários e programáticos e às diretrizes estabelecidas pelos órgãos 
de direção partidários, na forma do estatuto. 

Art. 25. O estatuto do partido poderá estabelecer, além das medidas disciplinares básicas 
de caráter partidário, normas sobre penalidades, inclusive com desligamento temporário da ban
cada, suspensão do direito de voto nas reuniões internas ou perda de todas as prerrogativas, car
gos e funções que exerça em decorrência da representação e da proporção partidária, na respec-
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tiva Casa Legislativa, ao parlamentar que se opuser, pela atitude ou pelo voto, às diretfizes legi
timamente estabelecidas pelos órgãos partidários. 

Art 26. Perde automaticamente a função ou cargo que exerça, na respectiva Casa Legisla
tiva, em virtude da proporção partidária, o parlamentar que deixar o partido sob cuja legenda te
nha sido eleito. 

CAPITULO VI 
Da Fusão, Incorporação e Extinção dos Partidos Políticos 

Art. 27. Fica cancelado, junto ao Ofício Civil e ao Tribunal Superior Eleitoral, o regis
tro do partido que, na forma de seu estatuto, se dissolva, se incorpore ou venha a se fundir a 
outro. 

Art. 28. O Tribunal Superior Eleitoral, após trânsito em julgado de decisão, determina o 
cancelamento do registro civil e do estatuto do partido contra o qual fique provado: 

I - ter recebido ou estar recebendo recursos financeiros de procedência estrangeira; 
II - estar subordinado a entidade ou governo estrangeiros; 
III - não ter prestado, nos termos desta Lei, as devidas contas à Justiça Eleitoral; 
IV - que mantém organização paramilitar. 
§ 1- A decisão judicial a que se refere este artigo deve ser precedida de processo regular, 

que assegure ampla defesa. 
§ 22 O processo de cancelamento é iniciado pelo Tribunal à vista de denúncia de qualquer 

eleitor, de representante de partido, ou de representação do Procurador-Geral Eleitoral. 
Art 29. Por decisão de seus órgãos nacionais de deliberação, dois ou mais partidos pode

rão fundir-se num só ou incorporar-se um ao outro. 
§ 1- No primeiro caso, observar-se-ão as seguintes normas: 
I - Os órgãos de direção dos pai tidos elaborarão projetos comuns de estatuto e progra

ma; 
II - os órgãos nacionais de deliberação dos partidos em processo de fusão votarão em reu

nião conjunta, por maioria absoluta, os projetos, e elegerão o órgão de direção nacional que pro
moverá o registro do novo partido. 

§ 2- No caso de incorporação, observada a lei civil, caberá ao partido incorporando delibe
rar por maioria absoluta de votos, em seu órgão nacional de deliberação, sobre a adoção do esta
tuto e do programa de outra agremiação. 

§ 3- Adotados o estatuto e o programa do partido incorporador, realizar-se-á, em reunião 
conjunta dos órgãos nacionais de deliberação, a eleição do novo órgão de direção nacional. 

§ 42 Na hipótese de fusão, a existência legal do novo partido tem início com o registro, no 
Ofício Civil competente da Capital Federal, do estatuto e do programa, cujo requerimento deve 
ser acompanhado das atas das decisões dos órgãos competentes. 

§ 5- No caso incorporação, o instrumento respectivo deve ser levado ao Ofício Civil com
petente, que deve, então, cancelar o registro do partido incorporado a outro. 

§ 62 Havendo fiisão ou incorporação de partidos, os votos obtidos por eles, na última elei
ção geral para a Câmara dos Deputados, devem ser somados para efeito do funcionamento par
lamentar, nos termos do art. 13, da distribuição dos recursos do Fundo Partidário e do acesso 
gratuito ao rádio e à televisão. 

§ 72 O novo estatuto ou instrumento de incoiporação deve ser levado a registro e averba
do, respectivamente, no Ofício Civil e no Tribunal Superior Eleitoral. 
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TITULO in 
Das Finanças e Contabilidade dos Partidos 

CAPÍTULO I 
Da Prestação de Contas 

Art. 30 O partido poUtico, através de seus órgãos nacionais, regionais e municipais, deve 
manter escrituração contábil, de forma a permitir o conhecimento da origem de suas receitas e a 
destinação de suas despesas. 

Art. 31. É vedado ao partido receber, direta ou indiretamente, sob qualquer forma ou pre
texto, contribuição ou auxílio pecuniário ou estimável em dinheiro, inclusive através de publici
dade de qualquer espécie, procedente de: 

I - entidade ou governo estrangeiro; 
II - autoridade ou órgãos públicos, ressalvadas as dotações referidas no art. 38; 
III - autarquias, empresas públicas ou concessionárias de serviços públicos, sociedades de 

economia mista e fundações instituídas em virtude de lei e para cujos recursos concorram ór
gãos ou entidades governamentais; 

IV - entidade de classe ou sindical. 
Art. 32. O partido está obrigado a enviar, anualmente, à Justiça Eleitoral, o balanço contá

bil do exercício findo, até o dia 30 de abril do ano seguinte. 
§ 12 O balanço contábil do órgão nacional será enviado ao Tribunal Superior Eleitoral, o 

dos órgãos estaduais aos Tribunais Regionais Eleitorais e dos órgãos municipais aos Juízes Elei
torais. 

§ 2- A Justiça Eleitoral determina, imediatamente, a publicação dos balanços na imprensa 
oficial, e, onde ela não exista, procede à afixação dos mesmos no Cartório Eleitoral. 

§ 3- No ano em que ocorrem eleições, o partido deve enviar balancetes mensais à Justiça 
Eleitoral, durante os quatro meses anteriores e os dois meses posteriores ao pleito. 

Art. 33. Os balanços devem conter, entre outros, os seguintes itens: 
I - discriminação dos valores e destinação dos recursos oriundos do fundo partidário; 
II - origem e valor das contribuições e doações; 
ni - despesas de caráter eleitoral, com a especificação e comprovação dos gastos com 

programas no rádio e televisão, comités, propaganda, publicações, comícios e demais atividades 
de campanha; 

rv - discriminação detalhada das receitas e despesas. 
Art. 34. A Justiça Eleitoral exerce a fiscalização sobre a escrituração contábil e a presta

ção de contas do partido e das despenas de campanha eleitoral, devendo atestar se elas refletem 
adequadamente a real movimentação financeira, os dispêndios e recursos aplicados nas campa
nhas eleitorais, exigindo a observação das seguintes normas: 

I - obrigatoriedade de constituição de comités e designação de dirigentes partidários espe
cíficos, para movimentar recursos financeiros nas campanhas eleitorais; 

II - caracterização da responsabilidade dos dirigentes do partido e comités, inclusive do 
tesoureiro, que responderão, civil e criminalmente, por quaisquer irregularidades; 

in - escrituração contábil, com documentação que comprove a entrada e saída de dinheiro 
ou de bens recebidos e aplicados; 

rv - obrigatoriedade de ser conservada pelo partido a documentação comprobatória de 
suas prestações de contas , por prazo não inferior a cinco anos; 

V - obrigatoriedade de prestação de contas, pelo partido político, seus comités e candida-
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tos, no encerramento da campanha eleitoral, com recolhimento imediato à tesouraria do partido 
dos saldos financeiros eventualmente apurados. 

Parágrafo único. Para efetuar os exames necessários ao atendimento do disposto no caput, 
a Justiça Eleitoral pode requisitar técnicos do Tribunal de Contas da União ou dos Estados, pelo 
tempo que for necessário. 

Art. 35. O Tribunal Superior Eleitoral e os Tribunais Regionais Eleitorais, à vista denúncia 
fundamentada de filiado ou delegado de partido, de representação do Procurador-Geral ou Regional 
ou de iniciativa do Corregedor, determinarão o exame da escrituração do partido e a apuração de 
qualquer ato que viole as prescrições legais ou estatutárias a que, em matéria financeira, aquele ou 
seus filiados estejam sujeitos, podendo, inclusive, determinar a quebra de sigilo bancário das contas 
dos partidos para o esclarecimento ou apuração de fatos vinculados à denúncia. 

Parágrafo único. O partido pode examinar, na Justiça Eleitoral, as prestações de contas 
mensais ou anuais dos demais partidos, quinze dias após a publicação dos balanços financeiros, 
aberto o prazo de cinco dias para impugná-las, podendo, ainda, relatar fatos, indicar provas e pe
dir abertura de investigação para apurar qualquer ato que viole as prescrições legais ou estatutá
rias a que, em matéria financeira, os partidos e seus filiados estejam sujeitos. 

ArL 36. Constatada a violação de normas legais ou estatutárias, ficará o partido sujeito às 
sanções: 

I - no caso de recursos de origem não mencionada ou esclarecida, fica suspenso o recebi
mento das quotas do Fundo Partidário até que o esclarecimento seja aceito pela Justiça Eleitoral; 

II - no caso de recebimento de recursos mencionados no art. 31, fica suspensa a participa
ção no Fundo Partidário por um ano; 

ni - no caso de recebimento de doações cujo valor ultrapasse os limites previstos no art. 
39, § 42, fica suspensa por dois anos a participação no Fundo Partidário e será aplicada ao parti
do multa correspondente ao valor que exceder aos limites fixados. 

Art. 37. A falta de prestação de contas ou de sua desaprovação total ou parcial, implica a 
suspensão de novas quotas do Fundo Partidário e sujeita os responsáveis às penas da lei, cabí
veis na espécie, aplicado também o disposto no art. 28. 

Parágrafo único. A Justiça Eleitoral pode determinar diligências necessárias à comple
mentação de informações ou ao saneamento de irregularidades encontradas nas contas dos órgã
os de direção partidária ou de candidatos. 

CAPÍTULO n 
Do Fundo Partidário 

Art 38. O Fundo Especial de Assistência Financeira aos Partidos Políticos (Fundo Parti
dário) é constituído por: 

I - multa e penalidades pecuniárias aplicadas nos termos do Código Eleitoral e leis cone
xas; 

II - recursos financeiros que llie forem destinados por lei, em caráter permanente ou even
tual; 

ni - doações de pessoa física ou jurídica, efetuadas por intermédio de depósitos bancários 
diretamente na conta do Fundo Partidário; 

rv - dotações orçamentarias da União em valor nunca inferior, cada ano, ao número de 
eleitores inscritos em 31 de dezembro do ano anterior ao da proposta orçamentária, multiplica
dos por trinta e cinco centavos de real, em valores de agosto de 1995. 

§12 (VETADO). 
§ 22 (VETADO). 
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Art. 39. - Ressalvado o disposto no art. 31, o partido político pode receber doações de 
pessoas físicas e jundicas para constituição de seus fundos. 

§ 1̂  As doações de que trata este artigo podem ser feitas diretamente aos órgãos de dire-
ção nacional, estadual e municipal, que remeterão, à Justiça Eleitoral e aos órgãos hierarquica
mente superiores do partido, o demonstrativo de seu recebimento e respectiva destinação, junta
mente com o balanço contábil. 

§ 2- Outras doações, quaisquer que sejam, devem ser lançadas na contabilidade do parti
do, definidos seus valores em moeda corrente. 

§ 3- As doações em recursos financeiros devem ser, obrigatoriamente, efetuadas por che
que cmzado em nome do partido poh'tico ou por depósito bancário diretamente na conta do par
tido político. 

§ 42 O valor das doações feitas a partido poKtico, por pessoa jurídica, limita-se à impor
tância máxima calculada sobre o total das dotações previstas no inciso IV do artigo anterior, 
corrigida até o mês em que se efetuar a doação, obedecidos os seguintes percentuais: 

I - para órgãos de direção nacional: até dois décimos por cento; 
II - para órgãos de direção regional e municipal: até dois centésimos por cento. 
Art. 40. A previsão orçamentaria de recursos para o Fundo Partidário deve ser consignada, 

no Anexo do Poder Judiciário, ao Tribunal Superior Eleitoral. 
§ 1 - 0 Tesouro Nacional depositará, mensalmente, os duodécimos no Banco do Brasil, em 

conta especial à disposição do Tribunal Superior Eleitoral. 
§ 2- Na mesma conta especial serão depositadas as quantias arrecadadas pela aplicação de 

multas e outras penalidades pecuniárias, previstas na Legislação Eleitoral. 
Art. 41. O Tribunal Superior Eleitoral, dentro de cinco dias, a contar da data do depósito a 

que se refere o § 1- do artigo anterior, 
fará a respectiva distribuição aos órgãos nacionais dos partidos, obedecendo aos seguintes 

critérios: 
I - um por cento do total do Fundo Partidário será destacado para entrega, em partes 

iguais, a todos os partidos que tenham seus^estatutos registrados no Tribunal Superior Eleitoral; 
II - noventa e nove por cento do total do Fundo Partidário serão distribuídos aos partidos 

que tenham preenchido as condições do art. 13, na proporção dos votos obtidos na última elei
ção geral para a Câmara dos Deputados. 

Art. 42. Em caso de cancelamento ou caducidade do órgão de direção nacional do partido, 
reverterá ao Fundo Partidário a quota que a este caberia. 

Art 43. Os depósitos e movimentações dos recursos oriundos do Fundo Partidário serão 
feitos em estabelecimentos bancários controlados pelo Poder Público Federal, pelo Poder Públi
co Estadual ou, inexistindo estes, no banco escolhido pelo órgão diretivo do partido. 

Art. 44. Os recursos oriundos do Fundo Partidário serão aplicados: 
I - na manutenção das sedes e serviços do partido, permitido o pagamento de pessoal, a 

qualquer título, este último até o limite máximo de vinte por cento do total recebido; 
II - na propaganda doutrinária e política; 
in - no alistamento e campanhas eleitorais; 
rV - na criação e manutenção de instituto ou fundação de pesquisa e de doutrinação e edu

cação política, sendo esta aplicação de, no mínimo, vinte por cento do total recebido. 
§ 1- Na prestação de contas dos órgãos de direção partidária de qualquer nível devem ser 

discriminadas as despesas realizadas com recursos do Fundo Partidário, de modo a permitir o 
controle da Justiça Eleitoral sobre o cumprimento do disposto nos incisos l e IV deste artigo. 
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§ 2- A Justiça Eleitoral pode, a qualquer tempo, investigar sobre a aplicação de recursos 
oriundos do Fundo Partidário. 

TITULO rv 
Do acesso gratuito ao rádio e à televisão 

Art. 45. A propaganda partidária gratuita, gravada ou ao vivo, efetuada mediante transmis
são por rádio e televisão será realizada entre as dezenove horas e trinta minutos e as vinte e duas 
horas para, com exclusividade: 

I - difundir os programas partidários; 
II - transmitir mensagens aos filiados sobre a execução do programa partidário, dos even

tos com este relacionados e das atividades congressuais do partido; 
ni - divulgar a posição do partido em relação a temas político-comunitários. 
§ l- Fica vedada, nos programas de que trata este Título: 
I - a participação de pessoa filiada a partido que não o responsável pelo programa; 
II - a divulgação de propaganda de candidatos a cargos eletivos e a defesa de interesse 

pessoais ou de outros partidos; 
m - a utilização de imagens ou cenas incorretas ou incompletas, efeitos ou quaisquer ou

tros recursos que distorçam ou falseiem os fatos ou a sua comunicação. 
§ 22 O Tribunal Superior Eleitoral, julgando procedente representação de partido, cassará 

o direito de transmissão a que faria jus, no semestre seguinte, do partido que contrariar o dispos
to neste artigo. 

§ 3- A propaganda partidária, no rádio e na televisão, fica restrita aos horários gratuitos 
disciplinados nesta Lei, com proibição de propaganda paga. 

Art. 46. As emissoras de rádio e de televisão ficam obrigadas a realizar, para os partidos 
pohticos, na forma desta Lei, transmissões gratuitas em âmbito nacional e estadual, por iniciati
va e sob a responsabilidade dos respectivos órgãos de direção. 

§ 1- As transmissões serão em bloco, e em cadeia nacional ou estadual, e em inserções de 
trinta segundos e um minuto, no intervalo da programação normal das emissoras. 

§ 2- A formação das cadeias, tanto nacional quanto estaduais, será autorizada pelo Tribu
nal Superior Eleitoral, que fará a necessária requisição dos horários às emissoras de rádio e de 
televisão, mediante requerimento dos órgãos nacionais dos partidos, com antecedência nunima 
de quinze dias. 

§ 32 No requerimento a que se refere o parágrafo anterior, o órgão partidário solicitará 
conjuntamente a fixação das datas de formação das cadeias nacional e estaduais. 

§ 42 O Tribunal Superior Eleitoral, independentemente do âmbito nacional ou estadual da 
transmissão, havendo coincidência de data, dará prioridade ao partido que apresentou o requeri
mento em primeiro lugar. 

§ 5- As fitas magnéticas com as gravações dos programas em bloco ou em inserções serão 
entregues às emissoras com a antecedência mínima de doze horas da transmissão. 

§ 6̂  As inserções a serem feitas na programação das emissoras serão determinadas: 
I - pelo Tribunal Superior Eleitoral, quando solicitadas por órgão de direção nacional de 

partido; 
II - pelo Tribunal Regional Eleitoral, quando solicitadas por órgão de direção estadual de 

partido. 
§ 7- Em cada rede somente serão autorizadas até dez inserções de trinta segundos ou cinco 

de um minuto por dia. 
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Art. 47. Para agilizar os procedimentos, condições especiais podem ser pactuadas direta-
mente entre as emissoras de rádio e de televisão e os órgãos de direção do partido, obedecidos 
os limites estabelecidos nesta Lei, dando-se conhecimento ao Tribunal Eleitoral da respectiva 
jurisdição. 

Art. 48. O partido registrado no Tribunal Superior Eleitoral que não atenda ao disposto no 
art. 13 tem assegurada a realização de um programa em cadeia nacional, em cada semestre, com 
a duração de dois minutos. 

Art. 49. O partido que atenda ao disposto no art. 13 tem assegurado: 
I - a realização de um programa, em cadeia nacional e de um programa, em cadeia esta

dual em cada semestre, com a duração de vinte minutos cada; 
II - a utilização do tempo total de quarenta minutos, por semestre, para inserções de trinta 

segundos ou um minuto, nas redes nacionais, e de igual tempo nas emissoras estaduais. 

TÍTULO y 
Disposições Gerais 

Art. 50. (VETADO). 
Art. 51. É assegurado ao partido político com estatuto registrado no Tribunal Superior 

Eleitoral o direito à utilização gratuita de escolas públicas ou Casas Legislativas para a realiza
ção de suas reuniões ou convenções, responsabilizando-se pelos danos porventura causados com 
a realização do evento. 

Art. 52. (VETADO). 
Parágrafo único. As emissoras de rádio e televisão terão direito a compensação fiscal pela 

cedência do horário gratuito previsto nesta Lei. 
Art. 53. A fundação ou instituto de direito privado, criado por partido político, destinado 

ao estudo e pesquisa, à doutrinação e à educação política, rege-se pelas normas da lei civil e tem 
autonomia para contratar com instruções públicas e privadas, prestar serviços e manter estabele
cimentos de acordo com suas finalidades, podendo, ainda, manter intercâmbio com instituições 
não-nacionais. 

Art. 54. Para fins de aplicação das normas estabelecidas nesta Lei, consideram-se como 
equivalentes a Estados e Municípios o Distrito Federal e os Territórios e respectivas divisões 
poh'tico-administrativas. 

TÍTULO VI 
Disposições Finais e Transitórias 

Art. 55. O partido político que, nos termos da legislação anterior, tenha registro defi
nitivo, fica dispensado da condição estabelecida no § 1- do art. 7-, e deve providenciar a 
adaptação de seu estatuto às disposições desta Lei, no prazo de seis meses da data de sua 
publicação. 

§ 12 A alteração estatutária com a finalidade prevista neste artigo pode ser realizada pelo 
partido pob'tico em reunião do órgão nacional máximo, especialmente convocado na forma dos 
estatutos, com antecedência mínima de trinta dias e ampla divulgação, entre seus órgãos e filia
dos, do projeto do estatuto. 

§ 22 Aplicam-se as disposições deste artigo ao partido que, na data da publicação desta 
Lei: 

I - tenha completado seu processo de organização nos termos da legislação anterior e re
querido o registro definitivo; 
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II - tenha seu pedido de registro sub judice, desde que sobrevenha decisão favorável do 
órgão judiciário competente; 

III - tenha requerido registro de seus estatutos junto ao Tribunal Superior Eleitoral, após o 
devido registro como entidade civil. 

Art. 56. No período entre a data da publicação desta Lei e o início da próxima Legislatura, 
será observado o seguinte: 

I - fica assegurado o direito ao funcionamento parlamentar na Câmara dos Deputados ao par
tido que tenha elegido e mantenha filiados, no nunimo, três representantes de diferentes Estados; 

II - a Mesa Diretora da Câmara dos Deputados disporá sobre o funcionarnento da repre
sentação partidária conferida, nesse período, ao partido que possua representação eleita ou filia
da em número inferior ao disposto no inciso anterior; 

III - ao partido que preencheR as condições do inciso I é assegurada a realização anual de 
um programa, em cadeia nacional, com a duração de dez minutos; 

IV - ao partido com representante na Câmara dos Deputados desde o início da Sessão Le
gislativa de 1995, fica assegurada a realização de um programa em cadeia nacional em cada se
mestre, com a duração de cinco minutos, não cumulativos com o tempo previsto no inciso IH; 

V - vinte e nove por cento do Fundo Partidário será destacado para distribuição a todos 
os partidos com estatutos registrados no Tribunal Superior Eleitoral, na proporção da repre
sentação parlamentar filiada no inicio da Sessão Legislativa de 1995. 

Art. 57. No período entre o inicio da próxima Legislatura e a proclamação dos resultados 
da segunda eleição geral subsequente para a Câmara dos Deputados, será observado o seguinte: 

I - direito a funcionamento parlamentar ao partido com registro definitivo de seus estatu
tos no Tribunal Superior Eleitoral até a data da publicação desta Lei que, a partir de sua funda
ção tenha concorrido ou venha a concorrer às eleições gerais para a Câmara dos Deputados, ele
gendo representante em duas eleições consecutivas: 

a) na Câmara dos Deputados, toda vez que eleger representante em, no mínimo, cinco Es
tados e obtiver um por centro dos votos apurados no País não computados os brancos e os nulos; 

b) nas Assembleias Legislativas e nas Câmaras de Vereadores, toda vez que, atendida 
a exigência do inciso anterior, eleger representante para a respecfiva Casa e obtiver um total 
de um por centro dos votos apurados na Circunscrição, não computados os brancos e os 
nulos; 

II - vinte e nove por cento do Fundo Partidário será destacado para distribuição, aos Parti
dos que cumpram o disposto no art. 13 ou no inciso anterior, na proporção dos votos obtidos na 
última eleição geral para a Câmara dos Deputados; 

III - é assegurada, aos Partidos a que se refere o inciso I, observadas, no que couber, as 
disposições do Título IV: 

a) a realização de um programa, em cadeia nacional, com duração de dez minutos por se
mestre; 

b) a utilização do tempo total de vinte minutos por semestre em inserções de trinta segun
dos ou um minuto, nas redes nacionais e de igual tempo nas emissoras dos Estados onde hajam 
atendido ao disposto no inciso I, b. 

Art. 58. A requerimento de partido, o Juiz Eleitoral devolverá as fichas de filiação partidá
ria existente no cartório da respectiva Zona, devendo ser organizada a primeira relação de filia
dos, nos termos do art. 19, obedecidas as normas estatutárias. 

Parágrafo único. Para efeito de candidatura a cargo eletivo será considerada como primei
ra filiação a constante das listas de que trata este arúgo. 

Art. 59. O art. 16 da Lei n̂  3.071, de 1̂  de janeiro de 1916 (Código Civil), passa a vigorar 
com a seguinte redação: 
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"Art. 16 
.jrt\ T77TT • mm 

ni - os partidos políticos. 

§ 32 Os partidos poUticos reger-se-ão pelo disposto, no que lhes for aplicável, 
nos arts. 17 a 22 deste Código e em lei específica." 

Art. 60. Os artigos a seguir enumerados da Lei n^ 6.015, de 31 de dezembro de 1973, pas
sam a vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 114 

m - os atos constitutivos e os estatutos dos partidos políticos. 

Art. 120. O registro das sociedades, fundações e partidos políticos consistirá 
na declaração, feita em livro, pelo oficial, do número de ordem, da data da apresen
tação e da espécie do ato constitutivo, com as seguintes indicações: 

Parágrafo único. Para o registro dos partidos políticos, serão obedecidos, além 
dos requisitos deste artigo, os estabelecidos em lei específica." 

Art. 61. O Tribunal Superior Eleitoral expedirá instruções para a fiel execução desta Lei. 
Art. 62. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 63. Ficam revogadas a Lei n̂  5.682, de 21 de julho de 1971, e respectivas alterações; 

a Lei n2 6.341, de 5 de julho de 1976; a Lei n̂  6.817, de 5 de setembro de 1980; a Lei n̂  6.957, 
de 23 de novembro de 1981; o art. 16 da Lei n^ 6.996, de 7 de junho de 1982; a Lei n̂  7.307, de 
9 de abril de 1985, e a Lei n̂  7.514, de 9 julho de 1986. 

Brasília, 19 de setembro de 1995; 174- da Independência e 107- da República - MARCO 
ANTÓNIO DE OUVEIRA MACIEL - Nelson A. Jobim. 
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LEI N2 9.100, DE 29 DE SETEMBRO DE 1995 

Estabdece normas para a realização das eleições municipais de 3 de outubro 
de 1996, e dá outras providências. 

O Presidente da República, 
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei: 
ArL 1- As eleições para Prefeitos, Vice-Prefeitos e Vereadores serão realizadas, simulta

neamente, em todo o País, no dia 3 de outubro de 1996. 
Parágrafo único. Na mesma data serão realizadas eleições para Prefeitos, Vice-Prefeitos e 

Vereadores nos municípios que venham a ser criados até 31 de dezembro de 1995. 
ArL 2- Será considerado eleito Prefeito o candidato que obtiver a maioria de votos, não 

computados os em branco e os nulos. 
§ 12 A eleição do Prefeito importará a do Vice-Prefeito com ele registrado. 
§ 2- Nos municípios com mais de duzentos mil eleitores, serão considerados eleitos o Pre

feito e o Vice-Prefeito com ele registrado que obtiverem a maioria absoluta dos votos, não com
putados os em branco e nulos. 

§ 3- Se nenhum candidato alcançar maioria absoluta na primeira votação, far-se-á nova 
eleição no dia 15 de novembro de 1996, concorrendo os dois candidatos mais votados e conside-
rando-se eleito aquele que obtiver a maioria dos votos válidos. 

§ 4- Para o segundo turno, qualificar-se-á o mais idoso, se remanescer em segundo lugar 
mais de um candidato com a mesma votação. 

§ 5- Se houver empate no segundo turno, de que trata o § 3̂  deste artigo, será considerado 
eleito o candidato mais idoso. 

ArL 3- A posse do Prefeito, Vice-Prefeito e Vereadores eleitos nos termos desta Lei, dar-
se-á no dia 1̂  de janeiro de 1997. 

ArL 4- Nas eleições referidas nos artigos anteriores, será aplicada a legislação eleitoral vi
gente, ressalvadas as regias especiais estabelecidas nesta Lei. 

DO REGISTRO DE CANDIDATOS 

ArL 52 Poderá participar das eleições previstas nesta Lei o partido que, até 31 de dezem
bro de 1995, tenha registrado seus estatutos no Tribunal Superior Eleitoral, conforme o disposto 
em lei, e que tenha seu órgão de direção constituído em forma permanente ou provisória no Mu
nicípio na forma do respectivo estatuto. 

Art. 6̂  Serão admitidas coligações se celebradas conjuntamente para as eleições majoritá
rias e proporcional, e integradas pelos mesmos partidos, ou se celebradas apenas para as elei
ções majoritárias. 

§ 12 A coligação terá denominação própria, que poderá ser a junção de todas as siglas dos 
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partidos que a integram, sendo a ela atribuídos os direitos e obrigações dos partidos políticos no 
que se refere ao processo eleitoral. 

§ 2- Na propaganda, a coligação usará, obrigatoriamente, sob sua denominação, as legen
das de todos os partidos que a integram. 

ArL 7- Na formação de cobgações, devem ser observadas, ainda, as seguintes normas: 
I - na chapa da coligação podem ser inscritos candidatos filiados a qualquer partido políti

co dela integrante; 
II - o pedido de registro dos candidatos deve ser subscrito pelos presidentes dos partidos 

coligados ou por seus delegados, ou pela maioria dos membros dos respectivos órgãos executi
vos de direção; 

n i - os partidos integrantes da coligação devem designar um representante, que terá atri
buições equivalentes às de presidente de partido poh'tico no trato dos interesses e na repre
sentação da coligação, no que se refere ao processo eleitoral; 

rV - a coligação será representada, perante a Justiça Eleitoral, pela pessoa designada na 
forma do inciso Hl ou por até três delegados indicados pelos partidos que a compõem. 

Art. 8- As normas para escolha dos candidatos e para formação de coligações serão esta
belecidas no estatuto do partido. 

Parágrafo único. Em caso de omissão do estatuto, caberá ao órgão de direção estadual do 
partido estabelecer as normas, comunicando-as ao Tribunal Eleitoral competente. 

Art 9- A escolha dos candidatos pelos partidos pob'ticos e a deliberação sobre coUgações 
deverão ser feitas no período compreendido entre 1- a 30 de junho de 1996, lavrando-se ata em 
livro próprio, podendo ser utilizados os já existentes. 

Art. 10. Para concorrer às eleições previstas nesta Lei, o candidato deverá possuir domicí
lio eleitoral no Município e estar com sua filiação deferida pelo respectivo partido até 15 de de
zembro de 1995. 

§ \- No caso dos municípios criados até 31 de dezembro de 1995, o domicílio eleitoral 
será comprovado pela inscrição nas Seções Eleitorais que funcionem dentro dos limites territo
riais do novo Município. 

§ 2- Havendo fusão ou incorporação de partido após 15 de dezembro de 1995, será consi
derada, para efeito de filiação partidária, a data de filiação do candidato ao partido originário. 

Art. 11. Cada partido ou coligação poderá registrar candidatos para a Câmara Municipal 
até cento e vinte por cento do número de lugares a preencher. 

§ 1- Os partidos ou coligações poderão acrescer, ao total estabelecido no caput, candida
tos em proporção que corresponda ao número de seus Deputados Federais, na forma seguinte: 

I - de zero a vinte Deputados, mais vinte por cento dos lugares a preencher; 
II - de vinte e um a quarenta Deputados, mais quarenta por cento; 
n i - de quarenta e um a sessenta Deputados, mais sessenta por cento; 
FV - de sessenta e um a oitenta Deputados, mais oitenta por cento; 

V - acima de oitenta Deputados, mais cem por cento. 
§ 2^ Para os efeitos do parágrafo anterior, tratando-se de coligação, serão somados os De

putados Federais dos partidos que a integram; se desta soma não resultar mudança de faixa, será 
garantido à coligação o acréscimo de dez por cento dos lugares a preencher. 

§ Z- Vinte por cento, no mínimo, das vagas de cada partido ou coligação deverão ser 
preenchidas por candidaturas de mulheres. 

§ Ar Em todos os cálculos, será sempre desprezada a fração, se inferior a meio, e igualada 
a um, se igual ou superior. 
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Art. 12. Os partidos políticos e as coligações solicitarão à Justiça Eleitoral o registro de 
seus candidatos até as dezenove horas do dia 5 de julho de 1996. 

§ 1- O pedido de registro deve ser instruído com os seguintes documentos: 
I - cópia, autenticada pela Justiça Eleitoral, da ata a que se refere o art. 9°; 
II - autorização do candidato, em documento com a assinatura reconhecida por tabelião; 
n i - prova de filiação partidária; 
rV - cópia do título eleitoral ou certidão fornecida pelo Cartório Eleitoral de que o candi

dato é eleitor no Município desde 15 de dezembro de 1995, ou que requereu sua inscrição ou 
transferência de domicílio até aquela data; 

V - certidões criminais fornecidas pelos órgãos de distribuição da Justiça Eleitoral, Fede
ral e Estadual; 

VI - declaração de bens, assinada pelo candidato, com os respectivos valores atualizados. 
§ 2- Na hipótese de o partido ou coligação não requerer o registro de seus candidatos, es

tes poderão fazê-lo perante a Justiça Eleitoral nas quarenta e oito horas seguintes ao encerra
mento do prazo previsto no caput deste artigo. 

Art 13. O candidato às eleições proporcionais indicará, no pedido de registro, além de seu 
nome completo, as variações nominais com que deseja ser registrado, até o máximo de duas op
ções, que poderão ser o prenome, sobrenome, cognome, nome abreviado, apelido ou nome pelo 
qual é mais conhecido, desde que não se estabeleça dúvida quanto à sua identidade, não atente 
contra o pudor e não seja rídiculo ou irreverente, mencionando em que ordem de preferência 
desses nomes deseja registrar-se. 

§ 1- Verificada o ocorrência de homonímia, a Justiça Eleitoral procederá atendendo ao se
guinte: 

I - havendo dúvida, poderá exigir do candidato prova de que é conhecido por dada opção 
de nome indicada no pedido de registro; 

II - ao candidato que esteja exercendo mandato eletivo ou o tenha exercido nos últimos 
quatro anos, ou que, nesse mesmo prazo, tenha concorrido em eleição com um dos nomes por 
ele indicados, será deferida a sua utilização no registro, ficando outros candidatos impedidos de 
fazer propaganda com esse mesmo nome; 

n i - ao candidato que, pela sua vida política, social ou profissional, seja identificado por 
um dado nome que tenha indicado, será deferido o registro com esse nome, observado o dispos
to na parte final do inciso anterior; 

rV - tratando-se de candidatos cuja homorumia não se resolva pelas regras dos dois inci
sos anteriores, a Justiça Eleitoral os notificará para que, em dois dias, cheguem a acordo sobre 
os respectivos nomes a serem utilizados; 

V - no caso do inciso anterior, não havendo acordo, a Justiça Eleitoral registrará cada can
didato com o nome por ele indicado no pedido de registro, observada a ordem de preferência ali 
definida. 

§ 22 A Justiça Eleitoral poderá exigir do candidato prova de que é conhecido por determi
nada opção de nome que tenha indicado, quando seu uso puder confundir o eleitor. 

§ 3- Ao decidir sobre os pedidos de registro, a Justiça Eleitoral pubUcará, obrigatoriamen
te, as variações de nome deferidas aos candidatos. 

§ 42 A Justiça Eleitoral indeferirá todo pedido de variação de nome coincidente com nome 
de candidato a eleição majoritária, salvo para candidato que esteja exercendo mandato eletivo ou 
o tenha exercido nos últimos quatro anos, ou que, nesse mesmo prazo, tenha concorrido em elei
ção com o nome coincidente. 
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§ 5- A Justiça Eleitoral organizará e publicará, até trinta dias antes da eleição, as seguintes 
relações para serem utilizadas na votação e na apuração: 

I - a primeira, ordenada por partidos, terá a lista dos respectivos candidatos em ordem nu
mérica, com as duas variações de nome correspondentes a cada um, na ordem escolhida pelo 
candidato; 

II - a segunda, com índice onomástico em ordem alfabética, nela constando o nome com
pleto de cada candidato e cada variação de nome, também em ordem alfabética, seguidos da res
pectiva legenda e número. 

Art. 14. É facultado ao partido ou coligação substituir candidato que venha a ser conside
rado inelegível, que renunciar ou falecer após o termo final do prazo do registro ou ainda, que ti
ver seu registro indeferido ou cancelado. 

§ 1- A escolha do substituto far-se-á na forma estabelecida no estatuto do partido a que 
pertencer o substituído devendo o registro ser necessariamente requerido em até dez dias conta
dos do fato que deu origem à substituição. 

§ 2- Tratando-se de eleições majoritárias, se o candidato for de coligação, a substituição 
deverá ser feita por decisão da maioria absoluta dos membros dos órgãos municipais de direção 
dos partidos coligados, podendo o substituto ser filiado a qualquer partido dela integrante, desde 
que o partido ao qual pertencia o substituído renuncie ao direito de preferência. 

§ 32 Nas eleições proporcionais, a substituição só se efetivará se o novo pedido, com a ob
servância de todas as formalidades exigidas para o registro, for apresentado até sessenta dias an
tes do pleito. 

Art. 15. Se o órgão municipal se opuser, na escolha de candidatos ou na deliberação sobre 
coligações, às diretrizes legitimamente estabelecidas pelos órgãos superiores do partido, estes 
poderão, nos termos do respectivo estatuto, anular tais decisões e os atos delas decorrentes. 

§ 12 O partido pode requerer, até a data da eleição, o cancelamento do registro do candida
to que: 

I - for expulso do partido, obedecidas as normas estatutárias; ou 

II - apoie ou faça propaganda de candidato a cargo eletivo inscrito por outro partido ou, 
de qualquer forma, recomende seu nome ao sufrágio do eleitor. 

§ 22 A apreciação do pedido de cancelamento do registro obedecerá ao previsto no art 65, 
alterando-se os prazos ali fixados para 72 horas. 

Art. 16. A Justiça Eleitoral disciplinará a identificação dos partidos e de seus candidatos 
no processo eleitoral. 

§ 1- Aos partidos fica assegurado o direito de manter os números atribuídos à sua legenda 
na eleição anterior, e ao candidato, nessa hipótese, o direito de manter o número que lhe foi atri
buído na eleição anterior para o mesmo cargo. 

§ 2- Os candidatos de coligações, nas eleições majoritárias, serão registrados com o núme
ro da legenda de seu partido, e, nas eleições proporcionais, serão inscritos com o número da sé
rie do respectivo partido. 

DAS CÉDULAS ELEITORAIS 

ArL 17. As cédulas oficiais para as eleições regulamentadas por esta Lei serão confeccio
nadas segundo modelo aprovado pela Justiça Eleitoral, que as imprimirá, com exclusividade, 
para distribuição às Mesas Receptoras. A impressão será feita em papel branco e opaco, com ti
pos uniformes de letras. 
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§ 1- A parte esquerda da cédula deverá corresponder à eleição para Prefeito, e a direita, à 
eleição para Vereadores. 

§22 (vetado.) 

§ 3- A indicação do nome a que se refere o parágrafo anterior deverá ser feita no pedido 
de registro, observado o disposto na parte final do caput do art. 13. 

§ 4- Para as eleições realizadas pelo sistema proporcional, a cédula terá espaço para que o 
eleitor escreva o nome ou número do candidato escolhido, ou da legenda do partido de sua pre
ferência. 

§ 5- Às eleições em segundo turno, aplica-se o disposto no § 2- deste artigo. 

DO SISTEMA ELETRÔNICO DE VOTAÇÃO E APURAÇÃO 

ArL 18. O Tribunal Superior Eleitoral poderá autorizar os Tribunais Regionais a utilizar, 
em uma ou mais Zonas Eleitorais, o sistema eletrônico de votação e apuração. 

§ 1- A autorização poderá se referir apenas à apuração. 
§ 2- Ao autorizar a votação eletrônica, o Tribunal Superior Eleitoral disporá sobre a dis

pensa do uso de cédulas. 

§ 32 O Tribunal Superior Eleitoral poderá autorizar, excepcionalmente, mais de um siste
ma eletrônico de votação e apuração, observadas as condições e as peculiaridades locais. 

§ 42 A votação eletrônica será feita no número do candidato ou da legenda partidária, de
vendo o nome do candidato e do partido, ou da legenda partidária, conforme for o caso, aparecer 
no painel da máquina utilizada para votação. 

§ 52 Na votação para eleição majoritária, deverá aparecer, também, no painel, a fotografia 
do candidato. 

§ 6̂  Na votação para Vereador, serão computados para a legenda partidária os votos em 
que não seja possível a identificação do candidato, desde que o número identificador do partido 
seja digitado de forma correta. 

§ 7- A máquina de votar imprimirá cada voto, assegurado o sigilo e a possibilidade de 
conferência posterior para efeito de recontagem. 

ArL 19. O sistema eletrônico adotado assegurará o sigilo do voto e sua inviolabilidade, ga
rantida aos partidos poUticos e aos candidatos ampla fiscalização. 

Parágrafo único. Os partidos concorrentes ao pleito poderão constituir sistema próprio de 
fiscalização, apuração e totalização dos resultados, contratando, inclusive, empresas de auditoria 
de sistemas, que, credenciadas junto à Justiça Eleitoral, receberão, previamente, os programas 
de computador e, simultaneamente, os mesmos dados alimentadores do sistema oficial de apura
ção e totalização. 

Art. 20. No mínimo 120 dias antes das eleições, o Tribunal Superior Eleitoral expedirá, ouvi
dos os partidos pob'ticos, as instruções necessárias à ultilização do sistema eletrônico de votação e 
apuração, garantindo aos partidos o acesso aos programas de computador a serem utilizados. 

Parágrafo único. Nas Seções em que for adotado o sistema eletrônico de votação, somente 
poderão votar eleitores cujos nomes estiverem nelas incluídos, não se aplicando a ressalva do 
art. 148, § 1̂ , da Lei n̂  4.737, de 15 de julho de 1965. 

DA nSCAUZAÇÃO DAS ELEIÇÕES 

Art. 21. Da nomeação da Mesa Receptora, poderá qualquer partido reclamar ao Juiz Elei
toral, no prazo de cinco dias, devendo a decisão ser proferida em 48 horas. 
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§ 1- Da decisão do Juiz Eleitoral caberá recurso para Tribunal Regional, interposto dentro 
de três dias, devendo ser resolvido em igual prazo. 

§ 2- Não podem ser nomeados presidentes e mesários menores de dezoito anos. 
Art. 22. É vedada a participação, na mesma Mesa, Turma ou Junta Apuradora, de paren

tes, em qualquer grau, ou de servidores de uma mesma repartição pública ou empresa privada. 
Art. 23. A escolha de fiscais e delegados, pelos partidos ou coligações, não poderá recair 

em menor de dezoito anos ou em quem, por nomeação do Juiz Eleitoral, já faça parte de Mesa 
Receptora. 

§ 12 O fiscal poderá ser nomeado para fiscalizar mais de uma Seção Eleitoral, no mesmo 
local de votação, mesmo sendo eleitor de outra Zona Eleitoral, porém seu voto será admitido so
mente na Seção de sua inscrição. 

§ 2- As credenciais de fiscais e delegados serão expedidas, exclusivamente, pelos partidos 
ou coligações e não necessitam de visto do Juiz Eleitoral. 

§ 3- Para efeito do disposto no parágrafo anferior, o presidente do partido ou o repre
sentante da coligação deverá registrar na Justiça Eleitoral o nome das pessos autorizadas a expe
dir as credenciais dos fiscais e delegados. 

Art, 24. Aos Juízes que sejam ou tenham sido parte em ações judiciais que envolvam can
didatos de determinado município às eleições de 1996 é vedado participar de qualquer das fases 
do processo eleitoral nos pleitos realizados no mesmo município. 

Art. 25. Os partidos e coligações poderão fiscalizar todas as fases do processo de votação 
e apuração das eleições, inclusive o preenchimento do Boletim de Uma e o processamento ele-
trônico da totalização dos resultados, sendo-lhes garantido o acesso antecipado aos programas 
de computador a serem utilizados na apuração. 

§ 1- Os fiscais e delegados dos partidos e coligações serão posicionados a uma distância 
não superior a um metro da Mesa Apuradora, de modo que possam observar diretamente a aber
tura da uma, a abertura e contagem das cédulas e o preenchimento do boletim. 

§ 2- Os trabalhos de apuração não poderão ser realizados sem que seja dado cumprimento 
ao disposto no parágrafo anterior, sujeitos os responsáveis às penas previstas no art 347 do Có
digo Eleitoral. 

§ 3- O não-atendimento ao disposto no § 1- enseja a impugnação do resultado da urna, 
desde que apresentada antes de sua abertura 

§ A- No prazo de 72 horas, a contar do conhecimento dos programas de computador a que 
se refere o parágrafo único do arL 19, o partido ou coligação poderá apresentar impugnação fun
damentada à Justiça Eleitoral. 

Art. 26. Os órgãos encarregados do processamento eletrônico de dados são obrigados a 
fornecer aos partidos ou cohgações, no mesmo momento da entrega ao Juiz encarregado, cópias 
dos dados do processamento parcial de cada dia, contidos em meio magnético. 

ArL 27. O Boletim de Uma, cujo modelo será aprovado pelo Tribunal Superior Eleitoral, 
conterá impressos os nomes e os números dos candidatos concorrentes. 

§ 12 O Juiz Presidente da Junta Eleitoral é obrigado a entregar cópia do Boletim de Uma 
aos partidos e coligações concorrentes ao pleito; não o fazendo, incorrerá na pena prevista no 
art. 310 da Lei n^ 4.737, de 15 de julho de 1965, aplicada cumulativamente. 

§ 22 A transcrição dos resultados apurados no boletim deverá ser feita na presença de fis
cais, delegados e advogados dos partidos e coligações, os quais, ao final do preenchimento do 
boletim, receberão, imediatamente, exemplar idêntico, expedido pela Junta Eleitoral. 

§ 32 O rascunho, denominado borrão, ou qualquer outro tipo de anotação fora dos formu-
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lários adotados pela Justiça Eleitoral, utilizados pelo Juiz ou qualquer membro da Junta Apara
dora, não poderão servir de consulta ou prova posterior à apuração perante a Junta totalizadora 
dos votos. 

Art. 28. Aplicam-se as seguintes disposições sobre recontagem de votos às eleições em 
que não seja utilizado o sistema eletrônico de votação e apuração: 

I - nas 48 horas seguintes à divulgação dos dados da totalização dos votos do Município, 
poderão os partidos políticos, independentemente de prévia impugnação, requerer, fundamenta
damente, a recontagem de votos de uma determinada seção ou Zona Eleitoral; 

II - (vetado.) 

n i - será, também, assegurada a recontagem dos votos, na forma do inciso anterior, quan
do, na fundamentação do recurso, ficar evidenciada a atribuição de votos a candidatos inexisten
tes, o não-fechamento da contabilidade da uma, bem como a apresentação de totais de votos nu
los, brancos ou válidos destoantes da média geral verificada nas demais Seções do mesmo mu
nicípio ou 2^na Eleitoral; 

rv - nos casos não enquadrados nos incisos anteriores, caberá à Junta Apuradora, por 
maioria dos votos, decidir sobre o recurso. 

Art 29. Cumpre aos partidos e coligações, por seus fiscais e delegados devidamente cre
denciados, e aos candidatos proceder à instrução dos recursos interpostos contra a apuração, 
juntando, para tanto, cópia do boletim relativo à urna impugnada. 

Parágrafo único. Na hipótese de surgirem obstáculos à obtenção do boletim, caberá ao re
corrente requerer, mediante a indicação dos números da Zona e da Seção Eleitoral, e o nome da 
unidade da federação, que o órgão da Justiça Eleitoral perante o qual foi interposto o recurso 
instrua-o mediante a anexação do respectivo Boletim de Uma. 

Art. 30. A impugnação não recebida pela Junta Apuradora pode ser apresentada ao Tribu
nal Regional Eleitoral, em quarenta e oito horas, acompanhada de declaração de duas testemu
nhas. 

Parágrafo único. O Tribunal decidirá sobre o recebimento em 48 horas, publicando o acór
dão na própria sessão de julgamento e transmitindo imediatamente à Junta, via telex ou fax, o 
inteiro teor da decisão e da impugnação. 

ArL 31. O Presidente de Junta Eleitoral que deixar de receber ou mencionar, nas atas de 
apuração, protestos, ou ainda, que impedir o exercício de fiscalização pelos partidos ou coliga
ções, deverá ser imediatamente afastado, além de responder pelos crimes previstos no Código 
Eleitoral. 

Art. 32. Nos Municípios com mais de uma Zona Eleitoral, a apuração das urnas corres
pondentes a cada uma será realizada em locais distintos. 

DA ARRECADAÇÃO E DA APLICAÇÃO DE RECURSOS 
NAS CAMPANHAS ELEITORAIS 

Art. 33. As despesas da campanha eleitoral serão realizadas sob a responsabilidade dos 
partidos, ou de seus candidatos, e por eles pagas. 

Art. 34. Juntamente com o pedido de registro de seus candidatos, os partidos e coligações 
comunicarão à Justiça Eleitoral os valores máximos de gastos que despenderão por candidatura 
em cada eleição a que concorrerem. 

Parágrafo único. Tratando-se de coligação, os valores máximos de gastos deverão ser 
iguais para os candidatos de cada partido que as integra. 

Art. 35. Até cinco dias úteis após a escolha de seus candidatos em convenção, o partido 
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constituirá comités financeiros, com a finalidade de arrecadar recursos e aplicá-los nas campa
nhas eleitorais. 

§ 1- A cada Município em que o partido concorrer com candidato próprio, corresponderá 
um comité financeiro, independentemente do comité financeiro estadual, cuja constituição é fa
cultada ao partido. 

§ 2- Os comités financeiros serão registrados nos órgãos da Justiça Eleitoral aos quais 
compete fazer o registro dos candidatos. 

§ 32 A abertura de contas bancárias específicas para registrar todo o movimento financeiro 
da campanha é facultada a qualquer candidato e obrigatória para o partido e para os candidatos a 
Prefeito e, nos municípios com mais de 50 mil eleitores, para os candidatos a Vereador. 

§ 4 - 0 candidato a cargo eletivo fará, diretamente ou por intermédio de pessoa por ele de
signada, a administração financeira de sua própria campanha, utilizando recursos que lhe sejam 
repassados pelos comités, inclusive os relativos à cota do Fundo Partidário, recursos próprios ou 
doações de pessoas físicas ou jurídicas. 

§ 52 O candidato é o único responsável pela veracidade das informações financeiras e con-
tábeis referentes à sua campanha, devendo assinar a respectiva prestação de contas sozinho ou, 
se for o caso, em conjunto com a pessoa que tenha designado para essa tarefa. 

§ 6^ A prestação de contas dos candidatos e comités financeiros deve ser feita de acordo 
com plano de contas simplificado elaborado pelo Tribunal Superior Eleitoral. 

§ 72 A prestação de contas à Justiça Eleitoral será sempre feita por intermédio do comité 
financeiro e assinada pelo presidente do partido. 

§ S- Nos Municípios de até dez mil eleitores, o partido poderá acordar com os seus candi
datos a adoção de sistema único de prestação de contas. 

§ 92 Os bancos acatarão, obrigatoriamente, o pedido para abertura de conta de qualquer 
partido ou candidato escolhido em convenção, destinada à movimentação financeira da campa
nha, sendo-lhes vedado condicioná-la a depósito mínimo. 

Art. 36. A partir da constituição dos comités financeiros, as pessoas físicas e jurídicas pp-
derão fazer doações em dinheiro, ou estimáveis em dinheiro, a partido ou a candidato, para as 
campanhas eleitorais. 

§ 1- As doações e contribuições de que trata este artigo ficam limitadas: 
I - no caso de pessoa física, a dez por cento dos rendimentos brutos auferidos no ano ante

rior à eleição; 
II - no caso em que o candidato utilize recursos próprios, ao valor máximo de gastos esta

belecidos pelo seu partido ou coligação; 
III - no caso de pessoa jurídica, a um por cento da receita operacional bruta do ano ante

rior à eleição. 
§ 2- Os percentuais de que tratam os incisos I e Hl do parágrafo anterior poderão ser exce

didos, desde que as contribuições e doações não sejam superiores a setenta mil UFIR e trezentas 
mil UFIR, respectivamente. 

§ 32 As doações e contribuições serão convertidas em UFIR, pelo valor desta no mês em 
que ocorrerem. 

§ 4- Em qualquer das hipóteses deste artigo, a contribuição de pessoa jurídica a todos os 
candidatos de determinada circunscrição eleitoral não poderá exceder de dois por cento da recei
ta de impostos arrecadados pelo Município no ano anterior ao da eleição acrescida das transfe
rências constitucionais. 

§ 5- Toda doação a candidato específico ou a partido deverá ser feita mediante recibo, em 
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formulário impresso em série própria para cada partido, segundo modelo aprovado pela Justiça 
Eleitoral. 

ArL 37. É vedado, a partido e candidato, receber direta ou indiretamente doação em di
nheiro ou estimável em dinheiro, inclusive através de publicidade de qualquer espécie, proce
dente de: 

I - entidade ou governo estrangeiro; 
II - órgão da administração pública direta, indireta ou fundação instituída em virtude de 

lei ou mantida com recursos provenientes do Poder Público, ressalvado o Fundo Partidário; 
ni - concessionário ou permissionário de serviço público; 
IV - entidade de direito privado que receba, na condição de beneficiária, recursos prove

nientes de contribuição compulsória em virtude de disposição legal; 
V - entidade declarada de utilidade pública; 
VI - entidade de classe ou sindical; 
Vn - pessoa jurídica sem fins lucrativos que receba recursos do exterior. 
ArL 38. São considerados gastos eleitorais e, como tais, sujeitos a registro e aos limites fi

xados nesta Lei, os referentes a: 
I - confecção de material impresso de qualquer natureza e tamanho; 
II - propaganda e publicidade direta ou indireta, por qualquer meio de divulgação, desti

nada a conquistar votos; 
ni - aluguel de locais para a promoção de atos de campanha eleitoral; 
IV despesas com transporte ou deslocamento de pessoal a serviço das candidaturas; 
V correspondência e despesas postais; 
VI - instalação e funcionamento de comités e serviços necessários às eleições; 
VII - montagem e operação de carros de som,"de propaganda e assemelhados; 
Vm - produção de programas de rádio, televisão ou vídeo; 
IX - confecção, aquisição e distribuição de camisetas, chaveiros e outros brindes de cam

panha; 
X - realização de pesquisas ou testes pré-eleitorais; 
XI - aluguel de bens particulares para veiculação, por qualquer meio, de propaganda eleitoral. 
ArL 39. Qualquer cidadão pode realizar, em apoio a candidato de sua preferência, gastos 

até 200 UhlK, não sujeitos a contabilização, desde que não sejam reembolsados. 
Art. 40. Os candidatos detentores de mandato eletivo não poderão utilizar serviços gráfi

cos custeados pelas Casas Legislativas para a confecção de impressos de propaganda eleitoral, 
sendo-lhes, também, vedada a utilização de materiais e serviços que excedam as prerrogativas 
consignadas nos regimentos e normas das Casas que integram. 

ArL 41. O candidato apresentará ao comité financeiro de seu partido, até o vigésimo dia 
posterior à realização das eleições no Município, a prestação de contas dos recursos arrecadados 
e dos aplicados, incluídos os próprios e os oriundos do Fundo Partidário, e os transferidos pelos 
comités financeiros estaduais, quando houver. 

Parágrafo único. As contas do candidato serão incorporadas às contas do comité financei
ro, para os fins previsto no artigo seguinte. 

ArL 42. Até o trigésimo dia posterior à realização das eleições no Município, os comités 
financeiros enviarão à Justiça Eleitora] as prestações de contas referentes às campanhas de cada 
uma das eleições e de cada um dos candidatos. 

Art. 43. Acompanharão a prestação de contas: 
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I - os extratos das contas bancárias referentes à movimentação, pelos comités e pelos can
didatos, de recursos financeiros utilizados na campanha, ou os dados contábeis das doações e 
dos gastos em dinheiro ou estimáveis em dinheiro; 

n - relação dos cheques recebidos, com a indicação dos respectivos números, valores e 
emitentes; 

m - relação dos doadores, pessoas físicas e jundicas, com os respectivos valores e indica
ção das formas de doação. 

Parágrafo único. Até cinco anos após o trânsito em julgado da decisão sobre suas contas, 
os candidatos e os partidos conservarão a documentação a elas concernente. 

Art. 44. Ao receber as prestações de contas e demais informações dos candidatos, deverá 
o comité: 

I - verificar se os valores declarados pelo candidato como tendo sido recebidos do comité 
conferem com seus próprios registros financeiros e contábeis; 

II - resumir as informações contidas nas prestações de contas, de forma a apresentar de
monstrativo consolidado das campanhas de todos os candidatos; 

in - encaminhar à Justiça Eleitoral o conjunto das prestações de contas dos candidatos e 
do próprio comité, de forma ordenada e que permita fácil compressão das informações, assim 
como identificação de documentos e transações efetuadas. 

Art. 45. Examinando a prestação de contas, a Justiça Eleitoral, conhecendo-as, decidirá 
sobre a sua regularidade. 

§ 1- A decisão de julgar as contas será publicada, em sessão, até três dias antes da diplo-
mação. 

§ 22 Meros erros formais e materiais que venham a ser corrigidos não autorizam a rejeição 
das contas e a cominação de sanção a candidato ou partido. 

Art 46. A Justiça Eleitoral poderá, posteriormente à realização do pleito, requisitar, dire-
tamente, às instituições financeiras, os extratos e comprovantes de movimentação financeira das 
contas dos comités e dos candidatos, referentes à campanha, podendo, ainda, ordenar diligências 
necessárias à complementação das informações ou saneamento das irregularidades encontradas. 

Art. 47. Se, ao final da campanha, ocorrer sobra de recursos financeiros, esta deve ser de
clarada na prestação de contas e permanecerá depositada na respectiva conta bancária até o fim 
do prazo de impugnação. 

Parágrafo único. Após julgados todos os recursos, as sobras referidas no caput serão en
tregues ao partido ou coligação, neste caso para divisão entre os partidos que a compõem. 

DAS PESQUISAS ELEITORAIS 

Art. 48. A partir de 2 de abril de 1996, as entidades ou empresas que realizarem pesquisas 
de opinião pública relativas às eleições ou aos candidatos, para serem levadas ao conhecimento 
público, são obrigadas a registrar, junto à Justiça Eleitoral, até cinco dias antes da divulgação de 
cada pesquisa, as informações a seguir relacionadas: 

I - quem contratou a realização da pesquisa; 
II - valor e origem dos recursos despendidos no trabalho; 
in - a metodologia e o período de realização da pesquisa; 
rV - o plano amostrai e ponderação no que se refere a sexo; idade, grau de instrução, nível 

económico e área física de realização do trabalho; 
V - o intervalo de confiança e a margem de erro; 
VI - o nome de quem pagou pela realização do trabalho; 
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VII - o sistema interno de controle e verificação, conferência e fiscalização da coleta de 
dados e do trabalho de campo; 

Vin - o questionário completo aplicado. 
§ 1- A juntada de documentos e o registro das informações a que se refere este artigo, re

lativas ás eleições nas capitais, devem ser feitos, a cada pesquisa, nos Tribunais Regionais Elei
torais, e, nos demais municípios, nos juízos eleitorais respectivos. 

§ 2- A Justiça Eleitoral afixará, imediatamente, no local de costume, aviso comunicando o 
registro das informações a que se refere este artigo, colocando-as à disposição dos partidos ou 
coligações com candidatos ao pleito, que a elas terão livre acesso pelo prazo de trinta dias. 

§ 3- Imediatamente após o registro referido no caput, as empresas ou entidades referidas 
colocarão à disposição dos partidos ou coligações que possuam candidatos registrados para as 
eleições a que se refere a pesquisa, na Sede do Município onde se situa o órgão da Justiça Elei
toral perante o qual foi registrada, as informações e demais elementos atinentes a cada um dos 
resultados a publicar, em meio magnético ou impresso, a critério do interessado. 

§ 4- Os responsáveis pela empresa ou entidade de pesquisa, pelo órgão veiculador, parti
do, coligação ou candidato que divulgarem pesquisa não registrada estarão sujeitos à pena comi
nada no art. 323 do Código Eleitoral e a multa de 20.000 UFIR ou de valor igual ao contratado 
pela realização da pesquisa, se este for superior. 

§52 (VETADO). 
Art. 49. Os partidos, mediante requerimento à Justiça Eleitoral, que determinará imediata

mente a realização de diligência, terão acesso ao sistema interno de controle, verificação e fisca
lização da coleta de dados, inclusive à identificação dos entrevistadores, das entidades que de
rem ao conhecimento público pesquisas de opinião relativas às eleições, e poderão confrontar e 
conferir os dados publicados, preservando-se a identidade dos respondentes. 

§ 1- A recusa ao cumprimento do disposto neste artigo ou qualquer ato que vise a retardar, 
impedir ou dificultar a ação fiscalizadora dos partidos, tomará os responsáveis pela entidade ou 
empresa de pesquisa sujeitos à pena de detenção de seis meses a um ano e multa de 20.000 
UFIR ou de valor igual ao recebido pela realização da pesquisa, se este for superior. 

§ 2- A comprovação de irregularidade ou dessemelhança entre os dados veiculados e 
aqueles aferidos pela diligência do partido político tomará os responsáveis pela entidade ou ins
tituto de pesquisa e os responsáveis pelo órgão divulgador sujeitos às penalidades indicadas no 
parágrafo anterior, sem prejuízo da obrigatoriedade de veiculação dos dados corretos no mesmo 
espaço, local, horário, página, caracteres e outros elementos de destaque, de acordo com veículo 
utilizado. 

DA PROPAGANDA ELEITORAL 

Art. 50. A propaganda eleitoral somente é permitida após escolha do candidato pelo parti
do ou coligação em convenção. 

§ 1- Ao postulante a candidatura a cargo eletivo é permitida a realização, na semana ante
rior à escolha pelo partido, de propaganda visando à indicação de seu nome. 

§ 2- A violação do disposto neste artigo sujeitará o responsável pela-divulgação da propa
ganda, bem como o beneficiário, a multa de 10.000 a 20.000 UFIR. 

Art. 51. Nos bens cujo uso dependa de cessão, pemiissão ou concessão do Poder Público, 
ou que a ele pertençam, bem como nos de uso comum, é vedada a pichação e inscrição a tinta e 
a veiculação de propaganda. 
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§ 1- A violação do disposto no caput sujeita os responsáveis às penas do art. 334 da Lei n̂  
4.737, de 15 de julho de 1965, e a multa de 1.000 a 10.000 UHR. 

§ 2- Em bens particulares é livre, independendo da obtenção de licença municipal e de au
torização da Justiça Eleitoral, a veiculação de propaganda eleitoral por meio de fixação de fai
xas, placas, cartazes, pinturas ou inscrições, ou murais de qualquer dimensão, desde que haja 
permissão do detentor de sua posse. 

Art. 52. Independe da obtenção de licença municipal e de autorização da Justiça Eleitoral 
a veiculação de propaganda eleitoral pela distribuição de folhetos, volantes e outros impressos, 
devendo ser editados sob a responsabilidade de partido, coligação ou candidato. 

Art 53. A realização de qualquer ato de propaganda partidária ou eleitoral, em recinto 
aberto ou fechado, não depende de Ucença da poh'cia. 

§ 1- O candidato ou partido promotor do ato fará a devida comunicação à autoridade poli
cial, pelo menos 24 horas antes de sua realização, a fim de que esta lhe garanta, segundo a prio
ridade do aviso, o direito contra qualquer que, no mesmo dia, hora e lugar, pretenda celebrar ou
tro ato. 

§ 2- A autoridade policial tomará as providências necessárias à garantia da realização do 
ato, bem como da normalidade possível do funcionamento do tráfego e de serviços públicos que 
possam ser afetados pelo evento. 

§ 3 - 0 direito à propaganda exercido nos termos da legislação eleitoral não pode ser cer
ceado sob alegação do exercício do poder de polícia. 

§ 42 A distância mínima referida no parágrafo único do art. 244 da Lei n̂  4.737, de 15 de 
julho de 1965, será de duzentos metros. 

§ 52 A realização de comícios será permitida no horário compreendido entre as oito e as 
vinte e quatro horas. 

ArL 54. Será permitida a divulgação paga, na imprensa escrita, de propaganda eleitoral, no 
espaço máximo por edição, para cada candidato, partido ou coligação, de um oitavo de página 
de jornal padrão, e de um quarto de página de revista ou tablóide. 

Parágrafo único. A violação do disposto neste artigo sujeita os responsáveis pelos veícu
los de divulgação, bem como os partidos, coligações ou candidatos beneficiados, a multa de 
1.000 a 10.000 UFIR. 

Art. 55. A propaganda através de quadros ou painéis de publicidade ou outdoors somente 
será permitida após a realização do sorteio de que trata este artigo, aplicando-se ao infrator mul
ta de 1.000 a 10.000 UFIR. 

§ 1- As empresas de publicidade deverão relacionar os pontos disponíveis para a veicula
ção de propaganda eleitoral, em quantidade não inferior à metade do total dos espaços existentes 
no território municipal. 

§ 2- Os locais a que se refere o parágrafo anterior deverão ser divididos em grupos equita
tivos de pontos com maior ou menor impacto visual, tantos quantos forem o partidos e coligações 
concorrentes, para serem sorteados e utilizados durante a propaganda eleitoral. 

§ 32 A relação dos locais, com a indicação dos grupos, deverá ser entregue, pelas empre
sas de publicidade, aos Juízes Eleitorais, nos municípios, e ao Tribunal Regional Eleitoral, nas 
capitais, até 5 de junho de 1996. 

§.42 O sorteio será realizado em quinze dias após o recebimento da relação, para o que a 
Justiça Eleitoral fará publicar, até 10 de julho de 1996, a relação de partidos e coligações que re
quereram registros de candidatos às eleições. 
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§ 5- Para efeito do sorteio, a coligação é equiparada a um partido, qualquer que seja o nú
mero de partido que a integram. 

§ 6^ Após a realização do sorteio, os partidos e coligações deverão comunicar, por escrito, 
às empresas, os períodos e a quantidade de quadros ou painéis que utilizarão, dos grupos a que 
se refere o § 2-. 

Os que não forem utilizados deverão ser redistribuídos entre os demais concorrentes inte
ressados, fazendo-se novo sorteio, se necessário, a cada renovação de painéis. 

§ 7- Os partidos distribuirão, entre seus candidatos, os espaços que lhe couberem. 

Art. 56. A propaganda eleitoral, no rádio e na televisão, é restrita ao horário gratuito defi
nido nesta lei vedada a veinculação de propaganda paga. 

§ 1- Durante os sessenta dias que antecederem a antevéspera do pleito, as emissoras de rá
dio reservarão, para divulgar, em rede, a propaganda eleitoral gratuita, diariamente, exceto aos 
domingos, trinta minutos de sua programação, das sete horas às sete horas e trinta minutos; ou
tros trinta minutos, das doze horas às doze horas e trinta minutos, e outros trinta minutos, das 
dezessete horas às dezessete horas e trinta minutos. 

§ 2- No caso de pleito em que concorrerem apenas dois candidatos, a propaganda no rádio 
será de vinte minutos, das sete horas às sete horas e vinte minutos; de vinte minutos, das doze às 
doze horas e vinte minutos; e de outros vinte minutos, das dezessete horas às dezessete hora e 
vinte minutos. 

§ 3- Durante os sessenta dias que antecederem a antevéspera do pleito, as emissoras de te
levisão reservarão, para divulgar, em rede, a propaganda eleitoral gratuita, diariamente, exceto 
aos domingos, trinta minutos de sua programação, entre as treze horas a treze horas e trinta mi
nutos; e outros trinta minutos, entre as vinte horas e trinta minutos e as vinte e uma horas. 

§ 42 No mesmo período, as emissoras de televisão reservarão, ainda, trinta minutos diários 
para a propaganda eleitoral gratuita, a serem utilizados em inserções de trinta ou sessenta segun
dos, assinadas obrigatoriamente pelo partido ou coligação, e distribuídas proporcionalmente ao 
longo da programação veiculada entre as oito e as vinte e quatro horas, inclusive aos sábados e 
domingos, obedecido o seguinte: 

I - destinação exclusiva para a campanha dos candidatos a Prefeito e a Vice-Prefeito e de 
sua legenda partidária ou das que componham sua coligação, quando for o caso; 

n - a distribuição levará em conta os blocos de audiência entre as oito e as doze horas, as doze 
e as dezoito horas, as dezoito e as vinte e uma horas, e as vinte e uma horas e as vinte e quatro horas; 

in - nenhum candidato, partido ou coligação terá direito a mais de dez inserções por dia; 

IV - em cada intervalo da programação normal, haverá ^enas uma inserção de propagan
da eleitoral; 

V - se da combinação dos incisos III e IV, resultar tempo inferior a trinta minutos, será 
este reservado para os fins do disposto neste parágrafo. 

§ 52 A partir do dia 8 de julho de 1996, a Justiça Eleitoral convocará os candidatos que re
quereram inscrições e a representação das emissoras de televisão para elaborarem o plano de 
mídia previsto no § 4 ,̂ com base no tempo devido a cada um deles, garantida a participação pro
porcional nos horários de maior e menor audiência, e também para compatibilizar os interesses 
manifestados pelos partidos nos termos do art. 58. 

§ 6^ Da negociação referida paragrafo anterior, resultará termo de acordo entre as emisso
ras e os candidatos, que servirá para todos os fins de garantia de direito. 

§ 1- Havendo segundo turno, o tempo destinado ao horário gratuito previsto neste artigo 
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ficará reduzido à metade e será dividido igualmente entre os candidatos, nos quinze dias anterio
res à antevéspera da eleição, inclusive aos domingos. 

§ 8- As emissoras e os partidos ou coligações acordarão, em cada caso, sobre a sistemática 
da entrega das gravações em meios magnéticos, obedecida a antecedência mínima de três horas 
do horário previsto para o início da transmissão, no caso dos horários de trinta minutos, e de 
doze horas, no caso das mensagens de trinta ou sessenta segundos, sempre no local da geração 
dos programas e mensagens. 

§ 9- Veicular inserções em quantidade diferente daquelas a que os partidos € candidatos 
tenham direito, bem como transgredir o que estabelece o art. 60, sujeita a emissora às sanções 
previstas nos §§ 1̂  e 2^ do art. 64. 

§ 10 Às segundas, quartas e sextas-feiras o horário definido nos §§ 1- a 3- será destinado à 
divulgação das propostas partidárias ou de candidatos às Câmara de Vereadores; às terças, quin
tas e sábados, aos candidatos a Prefeito e a Vice-Prefeito. 

§ 11 É facultado aos partidos e coligações utilizar, no todo ou em parte, o horário das se
gundas, quartas e sextas-feiras para a propaganda dostandidatos a Prefeito e a Vice-Prefeito. 

Art. 57. A Justiça Eleitoral distribuirá cada um dos períodos referidos no artigo anterior 
entre os partidos e coligações que tenham candidatos registrados, conforme se tratar de eleição 
majoritária ou proporcional, observado o seguinte: 

I - um quinto do tempo, igualitariamente entre os partidos e coligações; 
II - quatro quintos do tempo, entre os partidos e coligações, proporcionalmente ao número 

de seus representantes na Câmara dos Deputados; 
n i - quando concorrerem apenas dois candidatos à eleição para Prefeito e Vice-Prefeito, o 

tempo será dividido igualmente entre eles. 
§ 1- Aos partidos cujo tempo devido em qualquer distribuição for inferior a um minuto 

diário, será assegurado o direito de acumulá-lo para utilização em tempo equivalente. 
§ 2- Deixando o candidato a Prefeito de concorrer, por qualquer motivo, em qualquer eta

pa do pleito, far-se-á nova distribuição do tempo entre os candidatos remanescentes. 
Art 58. Não havendo emissora de televisão no Município, os órgãos regionais de direção 

da maioria dos partidos participantes do pleito poderão requerer à Justiça Eleitoral que reserve, 
dentre as geradoras de imagens que alcancem, aquela que deixará de formar rede para transmitir 
o programa gratuito dos candidatos do Município. 

§ 1- A Justiça Eleitoral, recebendo os pedidos, designará a emissora de maior audiência, 
dentre as geradoras, para transmitir o programa dos candidatos do Município-sede, e as demais, 
na ordem do eleitorado de cada município por elas alcançado, até o limite das disponíveis. 

§ 2- Nesse caso, na abertura do programa eleitoral, cada uma das emissoras informará 
quais os municípios cujos programas serão transmitidos e quais as emissoras que os transmiti
rão. 

§ 32 O órgão de direção municipal de partido de município contemplado com a geração do 
programa de seus candidatos poderá ceder parte do tempo de que dispuser a candidatos do mes
mo partido, de outros municípios. 

§ 42 O disposto neste artigo aplica-se às emissoras de rádio, nas mesmas condições. 
Art 59. A emissora que deixar de cumprir as disposições desta Lei sobre propaganda terá 

a transmissão de sua programação normal suspensa por vinte e quatro horas, por determinação 
da Justiça Eleitoral, à vista de reclamação de partido ou candidato, dobrando-se o período a cada 
reincidência, sendo obrigada a transmitir a cada quinze minutos mensagem informando que se 
encontra fora do ar por ter desobedecido à lei eleitoral. 
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Art. 60 Em nenhuma hipótese e sob nenhum pretexto serão admitidos cortes instantâneos 
ou qualquer tipo de censura prévia aos programas eleitorais. 

ArL 61 Dos programas de rádio e de televisão destinados à propaganda eleitoral gratuita 
de cada partido, poderá participar, em apoio aos candidatos deste, qualquer cidadão não filiado a 
outra agremiação partidária, sendo vedadas a participação de qualquer pessoa mediante remune
ração e a veiculação de propaganda que possa degradar ou ridicularizar candidatos, ainda que de 
forma dissimulada. 

Parágrafo único. No segundo turno da eleição para Prefeito e Vice-Prefeito, será permiti
da, nos programas de que trata este artigo, a participação de filiados a outros partidos, desde que 
formalizado o apoio destes aos candidatos. 

Art. 62. Independentemente da veiculação de propaganda eleitoral gratuita no horário de
finido neste artigo, é facultada a transmissão, por emissora de radiodifusão sonora e de sons e 
imagens, de debates entre candidatos a eleições majoritária e proporcional, assegurada a partici
pação de todos os partidos e coligações participantes do pleito, e observado o seguinte: 

I - nas eleições majoritárias, a apresentação dos debates pode ser feita: 

a) em conjuntos, estando presentes todos os candidatos a um mesmo cargo eletivo; 
b) em grupos, como parte de programação previamente estabelecida e divulgada pela 

emissora, devendo a escolha do dia e da ordem de fala ser feita mediante sorteio, salvo se for ce
lebrado acordo diverso entre os partidos interessados; 

II - nas eleições proporcionais, os debates serão organizados de modo a assegurar a pre
sença de, pelo menos, três partidos concorrentes ao pleito, isalvo quando este for disputado por 
dois partidos. 

Art. 63. Os dispositivos desta Lei aplicam-se, igualmente, às emissoras de televisão que 
operam em VHF e UHF. 

Art. 64. A partir de 1̂  de julho de 1996, é vedado às emissoras, em sua programação nor
mal e noticiário: 

I - transmitir, ainda que em forma de entrevista jornalística, imagens de realização de pes
quisa ou qualquer outro tipo de consulta popular de natureza eleitoral, em que seja possível a 
identificação do entrevistado, ou manipulação de dados; 

II - utilizar tnicagem, montagem ou outro recurso de vídeo ou áudio, ou produzir ou vei
cular programa que possa degradar ou ridicularizar candidato, partido ou coligação; 

III - Veicular propaganda política ou difundir opinião favorável ou contrária a candidato, 
partido ou coligação, ou seus órgãos ou representantes; 

IV - dar tratamento privilegiado a candidatos, partidos ou coligações; 
V - veicular ou divulgar filmes, novelas, minisséries ou qualquer outro programa que faça 

alusão ou crítica que prejudique candidato, partido político ou coligação, mesmo que de forma 
dissimulada 

§ 1- A não - observância do disposto neste artigo sujeitará o responsável pela empresa às 
penalidades previstas no art. 323 do Código Eleitoral e a multa de 10.000 a 20.000 UFIR, além 
da suspensão das transmissões da emissora, conforme o disposto no art. 59. 

§ 2- A reincidência implica a duplicação da penalidade. 

§ 3- Incorre nas sanções deste artigo a emissora que, nos sessenta dias que antecederem a 
realização do pleito, transmitir programa apresentado ou comentado por candidato ou divulgar 
nome de programa, ainda quando preexistente, se coincidente com variação nominal adotada 
por candidato. 
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Art. 65. As reclamações ou representações contra o não-cumprimento das disposições le
gais relativas à propaganda eleitoral deverão ser dirigidas ao Juiz Eleitoral. 

§ 1- Quando a circunscrição abranger mais de uma Zona Eleitoral, o Tribunal Regional 
designará o Juiz que deverá apreciar as reclamações ou representações relativas à propaganda. 

§ 2- Recebida a reclamação ou representação, o Juiz notificará imediatamente o reclamado 
para, querendo, apresentar defesa em 24 horas, devendo, após transcorrido este prazo, apresenta
da ou não a defesa, decidir e publicar a decisão no prazo de 24 horas. 

§ 32 Sendo a ofensa praticada por candidato, a notificação poderá ser feita ao partido ou 
coligação a que pertença 

§ 4- Da decisão proferida cabe recurso, no prazo de 24 horas, assegurando-se ao recorrido 
o oferecimento de contra-razões, em igual prazo. 

§ 5- Os Tribunais julgarão o recurso no prazo de 24 horas. 
§ 6̂  Não sendo o feito julgado nos prazos fixados, o pedido pode ser dirigido ao órgão su

perior, juntando-se cópias autênticas onde se comprove o descumprimento dos prazos, devendo 
o julgamento ocorrer de acordo com o rito aqui definido. 

Art. 66. A partir da escolha de candidatos em convenção, é assegurado o direito de respos
ta a candidato, partido ou coligação, atingidos, ainda que de forma indireta, por conceito, ima
gem ou afirmação caluniosa, difamatória, injuriosa ou sabidamente inverídica, difundidos por 
qualquer veículo de comunicação social. 

§ 1- Sendo a ofensa veiculada pela imprensa escrita, observar-se-á o seguinte: 
I - o ofendido, ou seu representante legal, poderá requerer o exercício do direito de res

posta ao Juiz Eleitoral, instruído o pedido com um exemplar da publicação e o texto para res
posta; 

II - a Justiça Eleitoral notificará imediatamente o ofensor para defender-se em 48 horas, 
devendo a decisão ser prolatada no prazo máximo de três dias da data da formulação do pedido; 

in - deferido o pedido, a divulgação da resposta dar-se-á no mesmo veículo, espaço, lo
cal, página, tamanho, caracteres e outros elementos de destaque usados na ofensa, em até 48 ho
ras após a decisão, ou, por solicitação do ofendido, no mesmo dia da semana em que foi divul
gada a ofensa, ainda que fora desse prazo, ou, tendo sido a ofensa publicada em veículo com pe
riodicidade de circulação maior que 48 horas, na primeira vez em que circular; 

IV - o ofensor deverá comprovar nos autos o cumprimento da decisão, bem como a regu
lar distribuição dos exemplares, quantidade impressa, raio de abrangência na distribuição e pu
blicidade realizada. 

§ 2- No caso de ofensa veiculada na programação normal das emissoras de rádio ou de te
levisão, deferida a resposta, o ofendido utilizará, para sua defesa, tempo igual ao usado pelo 
ofensor, nunca inferior a um minuto, obedecido o seguinte: 

I - o ofendido, ou seu representante legal, poderá formular o pedido ao Juiz competente, 
devendo a decisão ser prolotada improrrogavelmente em setenta e duas horas; 

II - para os efeitos deste parágrafo, a Justiça Eleitoral, à vista do pedido, deverá notificar 
imediatamente o responsável pela emissora que realizou o programa, para que entregue em vinte 
e quatro horas, sob as penas do art. 347 da Lei n- 4.737, de 15 de julho de 1965, cópia da fita da 
transmissão, que será devolvida qjós a decisão; 

in - deferido o pedido, a resposta será dada em até 48 horas após a decisão; 
IV - o responsável pela emissora, ao ser notificado pela Justiça Eleitoral ou informado por 

cópia protocolada que receber de reclamante, preservará a gravação até a decisão final do pro
cesso. 
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§ 3- Tratando-se de ofensa veiculada no horário eleitoral gratuito, será obedecido o se
guinte: 

I - o ofendido, ou seu representante legal, poderá formular pedido para o exercício do di
reito de resposta ao juízo Competente, dentro de 24 horas do término da transmissão; 

II - em prazo não superior a 24 horas, será notificado o ofensor para que exerça seu direi
to de defesa, também em 24 horas, após o que, no mesmo prazo, deverá ser proferida a decisão; 

in - o tempo de resposta, também não inferior a um minuto, será deduzido do tempo re
servado ao partido ou coUgação em cujo horário foi cometida a ofensa. 

§ 42 A resposta garantida por este artigo reportar-se-á, exclusivamente, ao ato ofensivo. 
§ 5- Se o tempo reservado ao partido ou coligação a que pertencer o ofensor for inferior a 

um minuto, a resposta será levada ao ar tantas vezes quantas sejam necessárias para a sua com
plementação. 

§ 6̂  Deferido o pedido para resposta no programa eleitoral gratuito, a emissora geradora 
deverá ser, imediatamente, notificada da decisão, com indicação do horário para veiculação da 
resposta, que deverá ter lugar no início do programa do partido ou coligação. 

§7-0 meio magnético contendo a resposta deverá ser entregue, pelo ofendido, à emissora 
geradora, até trinta e seis hora após a ciência da decisão, devendo ser transmitida a resposta no 
programa subsequente do partido ou coUgação em cujo horário se praticou a ofensa. 

§ 82 Se a ofensa for produzida em dia e hora que inviabilizem sua reparação dentro dos 
prazos estabelecidos nos parágrafos anteriores, a resposta será divulgada na forma que a Justiça 
Eleitoral definir, em termos previamente aprovados, de modo a não ensejar tréplica, mesmo sen
do nas 48 horas anteriores ao pleito. 

§ 9- Da decisão sobre o exercício do direito de resposta cabe recurso às instâncias supe
riores, em 48 horas da data de sua publicação, assegurado ao recorrido oferecer contra-razões 
em igual prazo. 

§ 10. Os Tribunais devem proferir suas decisões no prazo máximo de 24 horas, observan-
do-se o disposto no inciso I do § 3- e nos §§ 6̂  e 7- para a restituição do tempo em caso de pro
vimento do recurso. 

§11. Sem prejuízo do crime tipificado no art. 347 da Lei n- 4.737, de 15 de julho de 1965, 
o não-cumprimento integral ou em parte da decisão que conceder a resposta sujeitará o infrator 
ao pagamento de multa de 5.000 a 15.000 UFIR, duplicado em caso de reincidência. 

§ 12. Aplica-se aos casos previsto neste artigo o disposto no § 6̂  do art. 65. 

DOS CRIMES ELEITORAIS 

Art. 67. Constitui crime eleitoral: 
I - doar, direta ou indiretamente, a partido, coligação ou candidato, recurso de valor supe

rior ao definido no art. 36, para aplicação em campanha eleitoral: 
Pena: detenção de um a três meses e multa de 4.000 UFIR a 12.000 UFIR ou de valor 

igual ao do excesso verificado, caso seja superior ao máximo aqui previsto; 
II - receber, direta ou indiretamente, recurso de valor superior ao definido pelo art. 36, 

para aplicação em campanha eleitoral: 
Pena: a mesma do inciso I; 
ni - gastar recursos acima do valor estabelecido pelo partido ou coligação para aplicação 

em campanha eleitoral: 
Pena: a mesma do inciso I; 
IV - divulgar fato que sabe inverídico, ou pesquisa manipulada com infringência do art. 
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48, distorcer ou manipular informações relativas a partido, coligação, candidato ou sobre a opi
nião pública, com o objetivo de influir na vontade do eleitor: 

Pena: detenção de dois meses a um ano ou pagamento de multa de 4.000 UhlK a 12.000 
UFIR, agravada, se o crime é cometido pela imprensa, rádio ou televisão; 

V - deixar o juiz de declarar-se impedido nos termos do § 3^ do arL 14 da Lei n- 4.737, de 
15 julho de 1965: 

Pena: detenção de até um ano e multa; 
VI - reter título eleitoral, ou comprovante de alistamento eleitoral contra a vontade do 

eleitor ou alistando: 
Pena: detenção de dois a seis meses ou multa; 
VII - obter ou tentar obter, indevidamente, acesso a sistema de tratamento automático de 

dados utilizado pelo serviço eleitoral, a fim de alterar a furacão ou contagem de votos: 
Pena: reclusão, de um a dois anos, e multa; 
Vni - tentar desenvolver ou introduzir comando, instrução ou programa de computador, 

capaz de destruir, apagar, eliminar, alterar, gravar ou transmitir dado, instrução ou programa ou 
provocar qualquer outro resultado diverso do esperado em sistema de tratamento automático de 
dados utilizados pelo serviço eleitoral: 

Pena: reclusão, de três a seis anos, e multa; 
IX - distribuir, no dia da eleição, qualquer espécie de propaganda política, inclusive volantes e 

outros impressos, ou fazer funcioníir postos de distribuição ou de entrega de material de propaganda: 
Pena: multa; 
X - exercer, no dia da eleição, qualquer forma de aliciamento ou coação tendente a influir 

na vontade do eleitor: 
Pena: detenção de 1 a 3 meses; 
XI - causar ou tentar causar dano físico ao equipamento utilizado na votação eletrônica ou 

às suas partes: 
Pena: reclusão de dois a seis anos e multa. 
§ 1- Consideram-se recursos para os fins dos inciso I a Hl: 
I - quantia em dinheiro, seja em moeda nacional ou estrangeira; 
II - título representativo de valor mobiliário; 
in - qualquer mercadoria que tenha valor económico; 
rv - a prestação, gratuita ou por preço significativamente inferior ao do mercado, de qual

quer serviço, ressalvada a oferta de mão-de-obra por pessoa física; 
V - a utilização de qualquer equipamento ou material; 
VI - a difusão de propaganda, por qualquer meio de comunicação, ou o pagamento das 

despesas necessárias à sua produção ou veiculação; 
Vn - a cessão de imóvel, temporária ou definitiva; 
Vin - o pagamento de salário ou qualquer outra forma de remuneração a empregado ou 

prestador de serviço a partido ou a candidato; 
IX - o pagamento, a terceiros, de quaisquer despesas relativas às hipóteses previstas neste artigo. 
§ 2- As penas indicadas nos incisos n e in do caput serão aplicadas aos dirigentes partidá

rios ou membros de comités de partidos ou coligações, se responsáveis pelo ato delituoso. 
§ 3 - 0 candidato, se responsáveis pelo crime, está sujeito às penas indicadas neste artigo e 

à cassação do registro de sua candidatura. 
§ 42 Aplicam-se as penas previstas no inciso I ao presidente, gerente, diretor, administra-
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dor ou equivalente responsável por pessoa jurídica da qual se originem recursos não autorizados 
por esta Lei, destinados a partidos, coligações ou candidatos. 

Art. 68. A pessoa jurídica que contribuir de forma iUcita com recursos para campanha 
eleitoral, será aplicada multa de 10.000 a 20.000 UFIR ou de valor igual ao doado, se superior 
ao máximo previsto. 

Parágrafo único. O valor da multa pode ser aumentado em até dez vezes, se o juiz consi
derar que, em virtude da situação económica do infrator, é ineficaz a cominada nesta Lei. 

Art. 69. O descumprimento das regras relativas ao financiamento de campanha caracteriza 
abuso do poder económico. 

Art. 70. A pessoa jurídica que infringir o disposto nesta Lei ficará impedida de participar 
de licitações públicas e de celebrar contratos com o Poder Público pelo período de cinco anos, 
por determinação da Justiça Eleitoral, em processo em que seja assegurada ampla defesa. 

Art. 71. Salvo disposição em contrário, no caso de reincidência, as penas pecuniárias pre
vistas nesta Lei serão aplicadas em dobro. 

DISPOSIÇÕES FINAIS 

Art. 72. A representação de cada partido na Câmara dos Deputados, para os efeitos desta 
Lei, será a existente em 15 de dezembro de 1995. 

Parágrafo único. Para o partido que resultar de fusão ou incorporação ocorrida após a data 
mencionada no caput, o número de representantes corresponderá ao somatório dos repre
sentantes que os partidos originários possuíam naquela data. 

Art. 73. Nenhum requerimento de inscrição eleitoral ou de transferência será recebido 
dentro dos 150 dias anteriores à data da eleição. 

§ 1- No ano de 1996 não será permitida a transferência de eleitores de um município para 
outro do mesmo Estado nem entre municípios limítrofes pertencentes a Estados diferentes. 

§ 22 A transferência do domicílio eleitoral de Prefeito, Vice-Prefeito e Vereador para ou
tro município só pode ser deferida no curso de seu mandato se houver a renúncia até um ano an
tes do pleito que deva realizar-se para eleger os seus sucessores. 

Art. 74. A devolução das fichas de filiação partidária para a organização da primeira rela
ção de filiados, a que se refere o arL 58 da Lei n- 9.096, de 19 de setembro de 1995, poderá ser 
requerida ao Juiz Eleitoral por órgão de direção partidária constituída em forma permanente ou 
provisória no município ou na respectiva unidade da Federação. 

Parágrafo único. A relação de filiados a que se refere este artigo será enviada aos Juízes 
Eleitorais na quarta semana de dezembro de 1995. 

Art. 75. Na votação, quando admitido penetrar no recinto da Mesa, o eleitor apresentará 
seu título, acompanhado de documento público em que conste sua fotografia, os quais poderão 
ser examinados por fiscal ou delegado de partido, entregando, no mesmo ato, a senha 

Art. 76. O Tribunal Regional Eleitoral deferirá de plano o pedido de correição nas Zonas 
Eleitorais, se solicitado até 5 de abril de 1996 e atendidas as seguintes condições: 

I - quando instruído de prova da qual se verifique que a média das transferências ocorri
das no ano em curso seja dez por cento superior à média do ano anterior; 

II - se a população entre dez e quinze anos do território abrangido pela Zona Eleitoral 
para a qual se requer a correição, somada à de idade superior a setenta anos, for inferior a cin
quenta por cento do eleitorado; 

in - se o pedido for subscrito pela maioria dos partidos com órgãos de direção na circuns
crição para a qual se requer a correição. 
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ArL 77. (vetado.) 
ArL 78. Aos crimes previstos nesta Lei, aplica-se o disposto nos arts. 287 e 355 a 364 da 

Lei n2 4.737, de 15 de julho de 1965. 
Art. 79. Salvo disposições específicas em contrário, mencionadas nesta Lei, as reclamações 

ou representações relativas ao seu descumprimento devem ser dirigidas aos Tribunais Regionais 
Eleitorais, nas capitais, e aos juízes eleitorais, nos demais municípios. 

ArL 80. O Tribunal Superior Eleitoral, por meio de instrução, reduzirá os prazos previstos 
nesta Lei para o exercício do direito de resposta na imprensa, no rádio e na televisão, a fim de 
garantir sua eficácia nos cinco dias que antecedem o pleito. 

Art. 81. Os feitos eleitorais, no período entre o registro das candidaturas até cinco dias de
pois da realização do segundo turno das eleições, terão prioridade para a participação do Minis
tério Público e dos juízes de todas as Justiças e instâncias, ressalvados os processos de habeas 
corpus e mandado de segurança, sendo defeso deixar de cumprir qualquer prazo previsto nesta 
Lei em razão do exercício das funções regulares. 

§ 1 - 0 descumprimento do disposto neste artigo importa em crime de responsabilidade e 
anotação funcional para efeito de promoção na carreira. 

§ 2- Para a apuração dos delitos eleitorais, auxiliarão a Justiça Eleitoral, além das polícias 
judiciárias, os órgãos da Receita Federal, estadual e municipal, bem como os tribunais e órgãos 
de contas, tendo os feitos eleitorais prioridade sobre os demais. 

Art. 82. Fica proibido aos Estados e à União procederem a transferências voluntárias de 
recursos aos municípios após o dia 30 de junho de 1996, ressalvados os destinados a cumprir 
acordo celebrado anteriormente para execução de obra ou serviço em andamento e com crono
grama prefixado, e dos destinados a atender situações de emergência e calamidade públicas. 

§ 1- A Justiça Eleitoral, mediante representação de candidato, partido ou coligação, deter
minará a sustação das transferências e a paralisação da obra ou serviço correspondente. 

§ 2- A infração do disposto neste artigo caracteriza malversação de recursos públicos e su
jeita os responsáveis às penas da lei. 

Art. 83. O Tribunal Superior Eleitoral, ao fixar a regulamentação desta Lei, procederá à 
atualização dos valores das multas, bem como publicará o código orçamentário para o recolhi
mento dos respectivos valores ao Fundo Partidário, através do Documento de Arrecadação cor
respondente. 

Art. 84. No segundo semestre do ano de 1996 não será veiculada a propaganda partidária 
gratuita prevista em lei. 

Art. 85. No período compreendido entre 6 de agosto e 3 de outubro de 1996, a Justiça 
Eleitoral, na forma de instruções do Tribunal Superior Eleitoral, requisitará das concessionárias 
de rádio e televisão, para a divulgação de seus comunicados e boletins e instrusões ao eleitora
do, até três minutos diários, que poderão ser somados e usados em dias espaçados. 

Art. 86. Até o dia 5 de maio de 1996, o Tribunal Superior Eleitoral expedirá todas as ins
truções que julgar necessárias à execução desta Lei, ouvidos previamente, em audiência pública, 
os delegados dos partidos participantes do pleito. 

Parágrafo único. É da competência exclusiva do Tribunal Superior Eleitoral a expedição 
das instruções de que trata este artigo. 

Art. 87. Não se aplicará a multa prevista no art 8- da Lei n- 4.737, de 15 de julho 1965, a 
quem se inscrever até a data do encerramento do prazo de alistamento previsto no art. 73 desta 
Lei. 

ArL 88. Poderá o partido ou coligação representar ao Tribunal Regional Eleitoral contra o 
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Juiz Eleitoral que descumprir ou der causa ao descumprimento das disposições desta Lei, inclu
sive quanto aos prazos processuais; neste caso, ouvido o representado em 24 horas, o Tribunal 
ordenará a observância do procedimento que explicitar, sob pena de incorrer o Juiz em desobe
diência. 

Art 89. É vedada, aos candidatos, partidos políticos e coligações, a utilização, na propa
ganda eleitoral, de símbolos, frases ou imagens, associadas ou semelhantes às empregadas por 
órgão de governo, empresa pública ou sociedade de economia mista. 

Art 90. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 91. Revogam-se as disposições em contrário. 
Brasília, 29 de setembro de 1995, 1742 da Independência e 107= da República. - FER

NANDO HENRIQUE CARDOSO - Nelson A. Jobim. 
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LEI N2 9.259, DE 9 DE JANEIRO DE 1996 

Acrescenta parágrafo único ao art 10, dispõe sobre a aplicação dos arts. 49, 
56, incisos m e IV, e 57, inciso m, da Lei n̂  9.096, de 19 de setembro de 1995, e 
dá nova redação ao § 1- do art. 1- da Lei n̂  1333, de 31 de dezembro de 1951. 

O Presidente da República, 
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei: 
ArL \- É acrescido ao art. 10 da Lei n- 9.096, de 19 de setembro de 1995, o seguinte pará

grafo único: 

"Art. 10 
Parágrafo único. O Partido comunica à Justiça Eleitoral a constituição de seus 

órgãos de direção e os nomes dos respectivos integrantes, bem como as alterações 
que forem promovidas, para anotação: 

I - no Tribunal Supmor Eleitoral, dos integrantes dos órgãos de âmbito nacional; 
II - nos Tribunais Regionais Eleitorais, dos integrantes dos órgãos de âmbito 

estadual, municipal ou zonal." 

Art. 22 O § 12 do art. 1̂  da Lei n̂  1.533, de 31 de dezembro, de 1951, passa a vigorar com 
a seguinte redação: 

"Art. 12 
§ 1- Consideram-se autoridades, para os efeitos desta Lei, os representantes ou 

adnninistradores das entidades autárquicas e das pessoas naturais ou jurídicas com 
funções delegadas do Poder Público, somente no que entender com essas funções. 

"Art. 32 O disposto no parágrafo único do arL 10 da Lei n2 9.096, de 19 de setembro de 
1995, na redação dada por esta Lei, aplica-se a todas as alterações efetívadas a qualquer tempo, 
ainda que submetidas à Justiça Eleitoral na vigência da Lei n2 5.682, de 21 de julho de 1971, 
sem que tenha sido prolatada decisão final. 

Art. 42 O disposto no art. 49 da Lei n2 9.096, de 19 de setembro de 1995, tem eficácia 
imediata, aplicando-se aos partidos poUticos que não atenderem aos seus requisitos as disposi
ções dos arts. 56, incisos Hl e IV, e 57, inciso IH, da mesma lei. 

Art. 52 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 62 Revogam-se as disposições em contrário. 
Brasília, 9 de janeiro de 1996; 1752 ja Independência e 1082 ja República. - FERNANDO 

HENRIQUE CARDOSO-Nelson A. Jobim. 
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LEI N2 9.265, DE 12 DE FEVEREIRO DE 1996 

Regulamenta o inciso LXXVn do art. 5̂  da Constituição, disposto sobre 
a gratuidade dos atos necessários ao exercício da cidadania. 

0 Presidente da República, 
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei: 
Art. 1- São gratuitos os atos necessários ao exercício da cidadania, assim considerados: 
1 - os que capacitam o cidadão ao exercício da soberania popular, a que se reporta o art. 

14 da Constituição; 
II - aqueles referentes ao alistamento militar; 
III - os pedidos de informações ao poder público, em todos os seus âmbitos, objetivando a 

instrução de defesa ou a denúncia de irregularidades administrativas na órbita pública; 
IV - as ações de impugnação de mandato eletivo por abuso do ppder económico, corrup

ção ou fraude; 
V - quaisquer requerimentos ou petições que visem às garantias individuais e à defesa do 

interesse público. 
Art. 2- Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3- Revogam-se as disposições em contrário. 
Brasília, 12 de fevereiro de 1996; 1752 da Independência e 108= da República. - FER

NANDO HENRIQUE CARDOSO - Nelson A. Jobim. 
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LEI N2 9.274, DE 7 DE MAIO DE 1996 

Dispõe sobre anistia relativamente às eleições de 3 de outubro e de 15 de 
novembro dos anos de 1992 e 1994. 

O Presidente da República, 
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei: 
Art 1- Ficam anistiados os débitos dos eleitores que deixaram de votar nas eleições de 3 

de outubro e 15 de novembro, dos anos de 1992 e 1994, bem como, nas mesmas eleições, dos 
membros das Mesas Receptoras que deixaram de atender à convocação da Justiça Eleitoral. 

Parágrafo único. A anistia a que se refere este artigo aplica-se aos fatos definidos como 
crime no art. 344 da Lei n̂  4.737, de 15 de julho de 1965 - Código Eleitoral. 

ArL 2- Esta Lei entra em vigor na data de sua pub.licação. 
Art. 3- Revogam-se as disposições em contrários 
Brasília, 7 de maio de 1996; 175̂  da Independência e lOŜ  da República. - FERNANDO 

HENRIQUE CARDOSO - Milton Seligman. 
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LEI COMPLEMENTAR N̂  86 - DE 14 DE MAIO DE 1996 

Acrescenta disposítívo ao Código Eleitoral, a fim de permitir a ação resci
sória em casos de inelegibilidade 

Faço saber que o Congresso Nacional decretou, o Presidente da República, nos termos do 
§ 3- do artigo 66 da Constituição sancionou, e eu, Júlio Campos, Segundo Vice-Presidente do 
Senado Federal, no exercício da Presidência, nos termos do § 7̂  do mesmo artigo promulgo a 
seguinte Lei Complementar. 

O Congresso Nacional, decreta: 
Art 1- Acrescente-se ao inciso I do artigo 22 da Lei n̂  4.737(1), de 15 de julho de 1965 -

Código Eleitoral, a seguinte alínea "j": 
"Art. 
I - 

j) a ação rescisória, nos casos de inelegibilidade, desde que intentada dentro 
do prazo de cento e vinte dias de decisão irrecorrível, possibilitando-se o exercício 
do mandato eletivo até o seu trânsito em julgado." 

Art. 2- Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação, aplicando-se, 
inclusive, às decisões havidas até cento e vinte dias anteriores à sua vigência. 

Art. 32 Revogam-se as disposições em contrário. 

(l)Leg.Fed. 1965. pág. 981. 
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