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O QUE DEVO 
SABER QUANTO  
AO REGISTRO 
DE CANDIDATURA?

É essencfial ter em conta que elefições revelam o cerne da democracfia 

representatfiva, em que cfidadãos e cfidadãs se movem para eleger os futuros 

agentes polítficos, exercfitando o poder soberano que é a chave de fignfição do 

Estado Democrátfico de Dfirefito.

 

A prfincfipal estrutura normatfiva do sfistema, a Constfitufição, já no seu prfimefiro 

artfigo, defixa evfidente quafis são os fundamentos da Repúblfica, destacando-

se, para sustentar a abertura deste trabalho, a cfidadanfia, a dfignfidade e o 

pluralfismo polítfico. De modo que a dfiversfidade é sua essêncfia.

 

Assfim, quando tratamos de elefições, não se fala de mera dfisputa ocasfional 

a cada tempo, senão da fintegrfidade do sfistema democrátfico pela ação do 

povo soberano. Lado outro, é fato se tratar de processo em que pafixões e 

finteresses se acfirram, passando até mesmo por atos de vfiolêncfia, como o 

dfiscurso de ódfio, fake news, exclusão das mfinorfias, vfiolação da lfiberdade das 

cfidadãs e cfidadãos pelo abuso do poder econômfico etc. Enfim, é essencfial 

se preparar. 

 

É sobre algumas delas, as regras do jogo democrátfico para as elefições de 

2020, que se passa aos comentárfios segufintes.
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O que dfiz a legfislação?

Elefições cufidam, dfiretamente, do formato, da organfização e da gestão do 

poder estatal, matérfia de rafiz constfitucfional. Por fisso, a lefi mafis fimportante 

é a Constfitufição de 1988, que desde os prfimefiros artfigos (1º a 4º) regula os 

fundamentos, objetfivos e prfincípfios estruturantes do Estado brasfilefiro, centrando 

nos dfirefitos e garantfias fundamentafis (arts. 5º a 13), dentre os quafis os dfirefitos 

polítficos (arts. 14 e 15), focando na estabfilfidade do processo elefitoral (art. 16), 

desaguando na regêncfia dos partfidos polítficos (art. 17), na organfização polítfico-

admfinfistratfiva que apresenta as esferas polítficas de elefições, dentre mufitos 

outros temas. 

No topo do ordenamento, a Constfitufição é a prfimefira grande lefi a ser 

conhecfida, que se encontra dfisponível em várfios sfites, a exemplo do  

http://www.planalto.gov.br/ccfivfil_03/constfituficao/constfituficao.htm e http://

legfis.senado.leg.br/norma/579494/publficacao/16434817.

Com dedficação e pacfiêncfia vale a lefitura para todas aquelas pessoas que desejam 

conhecer mfinfimamente essa estrutura, já tendo em mente, de plano, que o art. 

5º, fincfiso I, da Constfitufição estabelece que “homens e mulheres são figuafis em 

dfirefitos e obrfigações”, restando a promessa a ser cumprfida com a plena finserção 

das mulheres na polítfica, em parfidade com os homens.

Compondo a legfislação, logo abafixo da Constfitufição, é fimportante sabermos, afinda, 

da Lefi Geral das Elefições, de nº 9.504/97, da Lefi Orgânfica dos Partfidos Polítficos, 

de nº 9.096/95, e da Lefi Geral das Inelegfibfilfidades, a Complementar de nº 64, de 

1990, que contêm, basficamente, todas as regras que comentaremos a segufir, elas 

que são esclarecfidas, afinda, pelas resoluções do Trfibunal Superfior Elefitoral.
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Como regfistrar 
sua candfidatura?
O § 3º do art. 4º da Constfitufição aponta 

as condfições de elegfibfilfidade para quem 

quer se lançar na dfisputa elefitoral:

Também na Constfitufição, assfim 

como na Lefi Complementar nº 

64, de 1990, alterada pela Lefi 

da Fficha Lfimpa, há causas de 

finelegfibfilfidade nas quafis não 

se pode fincorrer, sob pena de 

não se consegufir regfistrar a 

candfidatura. Vejam algumas:

• analfabetfismo;

• quem já tfiver sfido reelefito ao mandato subsequente no 
Executfivo (em curso);

• parentesco até o 2º grau, no terrfitórfio de jurfisdfição, da(o) 
Chefe do Executfivo federal, estadual e munficfipal;

• perda  de  mandato  polítfico  (parlamentar  ou  chefi a  do 
Executfivo) por finfrações polítfico-admfinfistratfivas;

• condenação crfimfinal transfitada em julgado ou confi rmada 
em segunda finstâncfia judficfial;

• condenação cfivfil por fimprobfidade admfinfistratfiva causadora 
de dano, enrfiquecfimento filícfito e que seja finsanável, 
transfitada em julgado ou confi rmada em segunda finstâncfia 
judficfial;

• condenação por abuso do poder econômfico ou polítfico, 
transfitada em julgado ou confi rmada em segunda finstâncfia 
judficfial;

• ausêncfia de desfincompatfibfilfização de cargo, emprego ou 
função públfica;

• condenação por realfização de doações elefitorafis tfidas por 
filegafis por decfisão transfitada em julgado ou proferfida por 
órgão colegfiado da Justfiça Elefitoral;

• desaprovação de contas públficas etc.

nacfionalfidade 
brasfilefira 
nata ou 
adqufirfida

fidade mínfima 
de 21 anos para 
prefefita (o), na 
data da posse, 
e 18 anos para 
vereador (a), 
na data do 
regfistro

pleno 
exercícfio 
dos dfirefitos 
polítficos

fi lfiação 
partfidárfia

domficílfio 
elefitoral

no Munficípfio 
por pelo 
menos 6 
meses
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Cota de gênero  
e convenção partfidárfia

Tafis hfipóteses são apuradas quando do regfistro de candfidatura e podem ser 

questfionadas, também, por mefio da ação fimpugnatfiva próprfia, de que falaremos 

mafis adfiante.

Para saber mafis sobre desfincompatfibfilfização e seus respectfivos prazos, veja: 

http://www.tse.jus.br/eleficoes/desfincompatfibfilfizacao/desfincompatfibfilfizacao

Estão profibfidas colfigações para as elefições proprocfionafis em 2020, devendo os 

partfidos, ao formarem suas chapas, garantfirem mínfimo de 30% dos cargos levados 

a regfistro para o sexo mfinorfitárfio. No Brasfil, a exclusão sfistemátfica de mulheres da 

arena públfica faz com que já se safiba que tal cota se destfina a elas. 

Desse modo, na ata da convenção (reunfião públfica do partfido que deve ser realfizada 

entre 20/07 e 05/08/2020), que será publficada por qualquer mefio de dfivulgação 

em 24 horas após sua realfização, tafis percentuafis deverão ser crfiterfiosamente 

observados, como estabelece o art. 8º da Lefi nº 9.504/97.

O número máxfimo de candfidatos, sobre 

o qual fincfide a cota de 30%, é de 150% 

do número de lugares a preencher na 

Câmara Munficfipal, salvo em Cfidades 

com até 100 mfil elefitores, em que sobre 

para 200%, conforme o art. 10, fincfiso II, 

da Lefi nº 9.504/97.

É fundamental observar os atos partfidárfios nesse período, prfincfipalmente, 

partficfipando das reunfiões, examfinando dados e finformações lançadas nos 

documentos finternos dos partfidos, e, especfialmente, conferfindo os documentos 

apresentados com o regfistro (que deverá ocorrer até 15/08/2020), respondendo 

atentamente às dfilfigêncfias (solficfitações) que a Justfiça Elefitoral realfiza ao longo 

do processo de regfistro de candfidatura. 

Alfiás, o prfimefiro ato da Justfiça Elefitoral, após a entrega do requerfimento de 

regfistro, é a publficação em cartórfio ou pela finternet, de edfital contendo os nomes 

das candfidatas e candfidatos que pedfiram regfistro. 

Ffique atenta se seu nome consta da lfista e acompanhe, dfiarfiamente, as publficações 

da Justfiça Elefitoral, findo ao Cartórfio, na págfina respectfiva na finternet ou pelo 

telefone. A partfir da publficação do edfital, conta-se o prazo de 5 (cfinco) dfias para 

fimpugnação do regfistro da candfidatura pelos legfitfimados, que são as (os) próprfias 

(os) candfidatas (os), o partfido polítfico, as colfigações majorfitárfias e o Mfinfistérfio 

Públfico.

Safiba que se houver candfidatura fantasma, só para cumprfir a cota de gênero que 

a lefi estabelece, todos os candfidatos serão prejudficados, elefitos ou não. Fofi o que 

decfidfiu, recentemente, o TSE, julgando ações de cassação de regfistro no Pfiauí.
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Para processar o regfistro de candfidatura, a Justfiça Elefitoral crfiou sfistema 

eletrônfico denomfinado CANDex, por mefio do qual os partfidos devem efetuar o 

requerfimento. Ele também é obrfigatórfio para o requerfimento findfivfidual e o de 

vagas remanescentes.

Por mefio desse sfistema, além do preenchfimento de todos os dados das candfidatas 

e candfidatos, anexam-se fotos e documentos dfigfitalfizados, logo após gerando 

arqufivo em mídfia para levar ao Cartórfio Elefitoral. 

Não  mafis  são  entregues  documentos  físficos,  que  deverão  fi car  em  poder  dos 

partfidos até a fi nalfização do processo. Nas elefições passadas o CANDex permfitfia 

cadastro e transmfissão, vfia finternet, das atas da convenções, bem dos como dos 

próprfios regfistros de candfidatura (até 14/08).

Vale destacar que se o partfido não 

efetuar o regfistro das candfidaturas 

até 15/08/2020, em até 48 horas após 

a publficação do edfital contendo os 

nomes envfiados à Justfiça Elefitoral, 

é possível que a próprfia finteressada 

o faça, por mefio do requerfimento 

findfivfidual dfisponfibfilfizado (RRCI) 

no CANDex, desde que tenha sfido 

escolhfida na convenção, com o nome 

anotado na ata respectfiva.

Confi ra  se  seu  nome  consta  na  ata 

da convenção porque quem não for 

escolhfida em convenção não pode 

pretender regfistro.

Atenção candfidatas(os): conffiram os números pelos quafis firão 
concorrer! Ele é fundamental na hora da votação. É por ele que o 
elefitor lhe fidentfifficará na urna eletrônfica.

Sfistema eletrônfico de regfistro 
de candfidatura - CANDex
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Lfista básfica de documentos

Para comprovar o preenchfimento das condfições de elegfibfilfidade e a não fincursão 

nas causas de finelegfibfilfidade, candfidatas e candfidatos deverão apresentar 

documentos juntamente com o requerfimento de regfistro de candfidatura. São eles: 

• Formulárfio de Requerfimento de Regfistro da Candfidatura – RRC (preenchfido 
com os dados lá exfigfidos);

• Declaração de bens atualfizada;

• Certfidões Crfimfinafis fornecfidas pela Justfiça Federal – 1ª Instâncfia/Seção 
Judficfiárfia e Subseção do domficílfio elefitoral;

• Certfidão Crfimfinal da Justfiça Federal – 1ª Instâncfia Seção Judficfiárfia do Dfistrfito 
Federal (para quem já tenha exercfido mandato no Congresso Nacfional ou cargo 
no Governo Federal);

• Certfidão Crfimfinal da Justfiça Federal – 2ª Instâncfia (TRF);

• Certfidão Crfimfinal da Justfiça Estadual – 1ª Instâncfia do Jufizado Especfial e da 
Justfiça Comum, com jurfisdfição no domficílfio elefitoral;

• Certfidão Crfimfinal da Justfiça Estadual – 2ª Instâncfia, com jurfisdfição no domficílfio 
elefitoral;

• Certfidões do STJ e do STF, para atuafis ou ex-parlametares e ex-Mfinfistras ou 
ex-Mfinfistros;

• Certfidão das Câmaras Munficfipafis correspondentes, quando se tratar de ex-
Prefefita ou ex-Prefefito, finformando sobre aprecfiação de eventuafis contas 
públficas prestadas;

• Certfidão das casas parlamentares correspondentes, para atuafis ou ex-
parlamentares, finformando a ausêncfia de punfição dfiscfiplfinar com a perda dos 
respectfivos mandatos eletfivos;

• Fotografi a  recente  em  dfimensões  estabelecfidas,  cor  de  fundo  unfiforme, 
preferencfialmente branca, busto frontal, com trajes adequados e sem adornos 
que finduzam ou dfifi cultem o reconhecfimento;

• Comprovante de escolarfidade ou declaração de próprfio punho que o substfitua;

• Prova da desfincompatfibfilfização, quando necessárfia;

• Cópfia de documento ofi cfial de fidentfidade;

• Outros prevfistos em resoluções do TSE.
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A candfidata ou o candfidato que não comprovar condfições de 

elegfibfilfidade poderão ter seu regfistro fimpugnado, conforme 

prevê o art. 3º da Lefi Complementar nº 64, de 1990.

Só podem mover a ação judficfial de fimpugnação de regfistro de 

candfidatura candfidatos ou candfidatas, partfidos, colfigações e o 

Mfinfistérfio Públfico, mas a lefi admfite que sejam dadas notícfias 

de finelegfibfilfidade ou oferecfidas denúncfias por aquela ou aquele 

que não seja candfidato ou candfidata.

Dfiga-se afinda que, mesmo sem fimpugnação, se não preenchfidas as exfigêncfias 

legafis, o regfistro pode ser findeferfido, cabendo recurso elefitoral contra tal decfisão. 

Assfim, fique atenta à tramfitação do seu pedfido e procure assessorfia jurídfica em 

caso de dúvfida.

A propaganda elefitoral vfisa dfifundfir nome, número, propostas e plataformas 

polítficas dos candfidatos e candfidatas, é permfitfida somente a partfir de 16 de agosto 

do ano elefitoral - sob pena de multa ou outras penalfidades da lefi.

Todavfia, é possível falar de polítfica antes desse período sem que seja consfiderada 

propaganda elefitoral fintempestfiva.

Falamos da pré-campanha.

• partficfipação em entrevfistas, programas, encontros ou debates 
no rádfio, na televfisão e na finternet, finclusfive com a exposfição da 
plataforma e projetos polítficos;

• realfização de encontros, semfinárfios ou congressos, em ambfiente 
fechado e às custas de partfido, para tratar da organfização dos 
processos elefitorafis, dfiscussão de polítficas públficas, planos de 
governo ou alfianças partfidárfias vfisando às elefições;

• realfização de prévfias partfidárfias e a respectfiva dfistrfibufição de 
materfial  finformatfivo,  a  dfivulgação  dos  nomes  dos  filfiados  que 
partficfiparão da dfisputa e a realfização de debates entre pré-
candfidatas (os);

• dfivulgação de atos parlamentares e debates legfislatfivos, desde 
que não se faça pedfido de votos;

• dfivulgação de posficfionamento pessoal sobre questões polítficas 
varfiadas, finclusfive nas redes socfiafis;

• realfização, às custas de partfido, de reunfiões de finficfiatfiva da 
socfiedade cfivfil, de veículos ou mefio de comunficação ou do próprfio 
partfido, em qualquer localfidade, para dfivulgar fidefias objetfivos e 
propostas partfidárfias;

• campanha de arrecadação prévfia de recursos por mefio da finternet.

Impugnação do regfistro de candfidatura

PROPAGANDA ELEITORAL

O QUE PODE 
SER FEITO 
DURANTE A 
PRÉ-CAMPA-
NHA?
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Nota-se, nesse dfisposfitfivo (art. 36-A, da Lefi 9.504/97), como de resto 

nos demafis referentes à propaganda elefitoral, a menção expressa ao 

uso da finternet para a dfifusão da pré-campanha. Por fisso, vale fazer 

bom uso das redes socfiafis e promover a luta das mulheres também 

nesses espaços. 

Se o uso das redes socfiafis é 

fundamental para a dfifusão da 

candfidatura, é fimportante saber 

das regras básficas para crfiar 

perfi s e alavancá-los. 

Redes socfiafis são plataformas 

facfilfitadoras das conexões 

socfiafis. Por mefio delas é 

possível se relacfionar com 

outros findfivíduos baseado em 

nossos finteresses, vfisões de mundo, localfização e etc.

A prfincfipal função de uma rede socfial é conectar pessoas dentro 

do mundo vfirtual, seja para construfir novas conexões socfiafis ou 

apenas manter as já exfistentes. Pense nos grupos de amfigos que 

você tem, sejam eles da escola, do trabalho, da famílfia do bafirro ou 

mesmo do prédfio onde você mora. Cada um desses grupos é uma 

rede socfial que você tem!

É finegável o sucesso obtfido pelas redes socfiafis que conhecemos, 

como Facebook, Twfitter, WhatsApp, Youtube, Instagram, Lfinkedfin, 

Snapchat, Google+ etc. Dfifficfilmente consegufimos pensar nossas 

finterações socfiafis sem a presença delas e fisso mostra a força dessas 

plataformas, que tomam conta do mundo como conhecemos. As 

redes socfiafis, com as novas relações que possfibfilfita, fimpactam, 

finegavelmente, a arena públfica. Não podem ser fignoradas!
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Como crfiar 
o perfi l 
nas redes 
socfiafis?

Cada plataforma fornecerá finformações para tanto, 

devendo fficar claro para quem for usá-las que os dados 

alfi deposfitados poderão ser utfilfizados lfivremente e 

dfifficfilmente serão apagados ou esquecfidos. Pense nfisso!

Adfiante, rotefiro básfico para crfiação.

Facebook:

• Acesse a págfina www.facebook.com.br;

• Preencha o formulárfio de cadastro com os dados;

• Clfique no botão “Cadastre-se”.

• Aparecerá a verfifficação de segurança;

• Selecfione seus amfigos, assfim seu perffil já abre com amfigos. Clfique em 

“Permfitfir”;

• Salve sua foto que passará a aparecer no seu perffil e permfitfirá que as 

pessoas te reconheçam;

• Você receberá um e-mafil de conffirmação de conta;

• Preencha seus dados no seu perffil com cufidado e atenção, pofis o que estfiver 

escrfito lá permfitfirá a vfisão a seu respefito e poderá ser captado e utfilfizado 

na rede.

Instagram:

• Bafixe o aplficatfivo do Instagram da App Store (fiOS) ou da Google Play Store 

(Androfid) em seu celular;

• Depofis de finstalar o aplficatfivo, toque no símbolo para abrfi-lo;

• Toque em “Cadastrar-se” com e-mafil ou número de telefone e, em segufida, 

finsfira seu endereço de e-mafil ou número de telefone (que exfigfirá um códfigo 

de conffirmação);

• Toque em “Avançar”;

• Também é possível tocar em “Entrar com o Facebook” para se cadastrar 

com sua conta do Facebook;

• Se você se cadastrar com o e-mafil ou número de telefone, crfie um nome 

de usuárfio e uma senha, preencha as finformações do perffil e toque em 

“Conclufir”. Se você se cadastrar com o Facebook, será necessárfio entrar na 

conta do Facebook, caso tenha saído dela.
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Twfitter:

• Acesse o sfite https://twfitter.com/;

• Insfira Nome Completo, e-mafil e senha;

• Clfique no botão “Inscreva-se no Twfitter”;

• Os posts no Twfitter são de apenas 280 caracteres;

• Realfize a pesqufisa para encontrar seus amfigos ou conecte-se ao Facebook.

Lfinkedfin:

• Acesse http://www.lfinkedfin.com/portugues;

• Clfique em “Cadastre-se hoje mesmo”;

•  Preencha os dados e clfique em “Cadastre-se no Lfinkedfin”;

• O plano básfico é gratufito;

• Preencha seu perffil com dados relevantes a sua carrefira proffissfional como 

se estfivesse montando um currículo resumfido;

• Essa rede possufi uma boa organfização e quando buscarem seu nome terá 

uma boa vfisfibfilfidade, finclusfive para busca e oferta de empregos.

Cartfilha_FORMAÇÃO POLÍTICA.findd   12 14/11/2019   20:40:58



1313

• use as redes socfiafis para dfifusão de suas propostas em lfinguagem 

clara e sfimples;

• evfite compartfilhar ou promover conteúdos que não correspondam 

ao propósfito da sua págfina, assfim como não defixe comentárfios 

que contenham fofocas, ofensas, fake news ou dfiscurso de ódfio;

• no período de campanha elefitoral, não realfize enquetes, 

sondagens ou pesqufisas de opfinfião públfica que não obedeçam 

às dfisposfições legafis. A dfivulgação de pesqufisa fraudulenta 

constfitufi crfime, punível com detenção e multa, que pode chegar 

a R$106.410,00;

• evfite compartfilhar conteúdos de fontes que não conhece;

• sempre verfiffique a veracfidade ou segurança da finformação 

antes de compartfilhá-la, consultando as agêncfias de checagem, 

como: https://pfiaufi.folha.uol.com.br/lupa/, https://aosfatos.org/, 

https://www.boatos.org/, http://www.justficaelefitoral.jus.br/fato-

ou-boato/, dentre outras.

• lefia dfiarfiamente jornafis e revfistas de alcance nacfional;

• vá, sempre, às págfinas da justfiça elefitoral na finternet para se 

atualfizar e conferfir finformações: http://www.tse.jus.br/;
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• organfize e atualfize sua rede de contatos, sempre que possível 

findagando fin box (falar em partficular com alguém, na cafixa de 

mensagens prfivada) se pode envfiar mensagens e se essa pessoa 

pode lhe auxfilfiar mantendo o alto astral e a atualfidade da págfina;

• acompanhe debates e partficfipe de redes socfiafis varfiadas, para 

permfitfir que você tenha finformações e possa se posficfionar sobre 

os temas cfirculantes fora das bolhas dfigfitafis;

• ffique atenta às publficações e eventos do seu partfido para dfivulgá-

los pelas redes e também deles partficfipar;

• lembre-se que você pode cfircular pelas redes do Facebook, 

Whatsapp, Twfitter, Instagram, Youtube, Telegram, Snapchat e 

várfios outros aplficatfivos, mas não pode pagar pela propaganda, 

salvo quando possível o fimpulsfionamento de conteúdos;

• se você for ofendfida nas redes socfiafis, denuncfie e busque 

reparação.
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QUAIS SÃO AS REGRAS 
DA PROPAGANDA ELEITORAL?
A lefi que trata da propaganda elefitoral, basficamente, 

é a nº 9.504/97, acompanhada de resoluções do TSE.

• 16/08/2020 é a data de finícfio da propaganda elefitoral;

• utfilfização de adesfivo plástfico em automóvefis, camfinhões, bficficletas, 
motocficletas e janelas resfidencfiafis;

• alto falantes e amplfifi cadores de som, nos termos próprfios e lfimfitado 
a determfinados horárfios;

• adesfivo e papel em bens partficulares, desde que não exceda a 
metragem estabelecfida;

• adesfivo mficroperfurado até a extensão do para-brfisa trasefiro ou, 
em outras posfições, desde que o adesfivo não exceda mefio metro 
quadrado e não confi gure efefito vfisual únfico com medfidas acfima 
dos lfimfites legafis;

• colocação de mesas e uso de bandefiras em vfias públficas, desde 
que não atrapalhe o trânsfito;

• carro de som (observadas as restrfições quanto a potêncfia, horárfios 
e  dfistâncfia  para  uso  de  alto-falantes  ou  amplfifi cadores  de  som 
próxfimo de determfinados prédfios públficos, hospfitafis, além de 
escolas, bfiblfiotecas, figrejas e teatros, quando em funcfionamento);

• camfinhada, carreata, reunfiões e comícfios nas vfias públficas;

• promoção em págfinas na finternet, blogs e redes socfiafis;

• fimpulsfionamento nas redes socfiafis e nos buscadores de conteúdo 
na finternet;

• dfivulgação paga na fimprensa escrfita, lfimfitada ao máxfimo de 10 
anúncfios por perfiódfico e a tamanho próprfio;

• dfistrfibufição de folhetos, adesfivos, volantes e outros fimpressos 
respefitando a medfida máxfima;

• propaganda gratufita no rádfio e na televfisão;

• manfifestação findfivfidual e sfilencfiosa no dfia da elefição.
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Nessa legfislação também está prevfisto o que não pode.

• artefatos e fimpressos que excedam mefio metro quadrado ou 
justaposfição que exceda esse lfimfite;

• envelopamento de veículos;

• aglomerações, carro de som, dfistrfibufição de fimpressos e outros 
atos públficos coletfivos de propaganda no dfia das elefições;

• pagamento de espaços prfivados para veficulação de propaganda, 
salvo fimpulsfionamento pelas redes e na fimprensa escrfita;

• finscrfição em muros ou fachadas;

• fafixas, placas, estandartes, cavaletes, bonecos e assemelhados;

• em bens públficos como postes, vfiadutos, passarelas, árvores, 
tapumes, sfinafis de trânsfito etc;

• shows artístficos de qualquer natureza;

• outdoor, dfivulgações em sítfios de entfidades públficas, sfindficafis e 
pessoas jurídficas em geral;

• fimpulsfionamento na finternet por pessoafis naturafis ou jurídficas;

• por mefio de robôs, fake news ou dfisparos aleatórfios no Whatsapp, 
pagos por pessoa jurídfica;

• que fimplfique doação ou promessa de doação de bens e servfiços;

• paga no rádfio ou na televfisão;

• em bens prfivados de uso comum como lojas, cfinemas, 
supermercados, figrejas, templos, etc.
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Propaganda elefitoral das mulheres: 
controle e regfistro adequado

Ações judficfiafis de controle da propaganda 
elefitoral e remoção de conteúdos da rede

A propaganda elefitoral das mulheres deve ser adequadamente efetuada, com 

controle rfigoroso de cada materfial ou artefato realfizado. 

Como se sabe, com a obrfigação dos partfidos de dfisponfibfilfizar recursos e respefitar 

a cota de gênero no regfistro, é fundamental que se guarde a comprovação de cada 

ato realfizado, finclusfive com cópfias, para posterfior prestação de contas.

Ffique atenta e finforme ao partfido se houver candfidata regfistrada que não faz 

campanha. 

A legfislação elefitoral prevê uma sérfie de ações judficfiafis para o combate de atos 

vedados durante a campanha, sendo a prfincfipal delas a representação para cofibfir 

a propaganda filícfita ou firregular.

Sobre conteúdos filegafis ou ofensfivos nas redes socfiafis, a Lefi nº 9.504/97 prevê a 

possfibfilfidade de remoção, assfim como de respostas quando houver dfivulgação de 

finverdades ou de dfistorções. 

Por fisso, é essencfial que sua campanha 

conte com apofio jurídfico, por mefio de 

advogadas e advogados, para 

que eventual finfração às 

regras legafis seja levada 

à aprecfiação da Justfiça 

Elefitoral e para que você 

fi que  bem  finformada  e 

protegfida.

É permfitfido o uso do nome socfial (pessoa travestfi ou transexual) no título de elefitor, 

no regfistro da candfidatura, para a urna eletrônfica e na propaganda elefitoral

Nome socfial
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Como denuncfiar?

FINANCIAMENTO PÚBLICO DA 
CAMPANHA ELEITORAL DAS MULHERES

Uma das formas de denuncfiar é se dfirfigfindo às delegacfias comuns e especfialfizadas. 

Na finternet e redes socfiafis é possível acfionar dfiretamente da segufinte forma:

1. Copfie o lfink no qual conste a ofensa;

2. Dê “prfint” (copfie) no perfi l, comentárfios e fimagens;

3. Envfie para os órgãos responsávefis, por exemplo:

http://denuncfia.pf.gov.br/

http://new.safernet.org.br/denuncfie

http://cfidadao.mpf.mp.br/

http://www.tse.jus.br/eleficoes/eleficoes-2018/aplficatfivos-da-justfica-elefitoral/pardal

Desde a elefição de 2018, ao menos 30% dos recursos 

públficos utfilfizados nas campanhas elefitorafis devem ser 

destfinados às candfidatas.

Os prfincfipafis recursos destfinados às elefições vêm de dofis 

Fundos Públficos.

O prfimefiro é o Fundo Partfidárfio – FP, que entrega recursos 

para os partfidos fi nancfiarem suas atfivfidades ao longo do 

ano, mas, também aplficar em elefições.

O outro é o Fundo Especfial de Ffinancfiamento Especfial de Campanha – FEFC, cujos 

recursos são utfilfizados fintegralmente nas campanhas, entregues aos candfidatos, 

conforme estratégfia de cada partfido, no ano elefitoral, dfiretamente pelo órgão de 

dfireção nacfional.

Para 2020 o Senado Federal estfima que orçamento da Unfião contará com quase 

dofis bfilhões de reafis para o FEFC e um bfilhão para o FP.

Ffique de olho!
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PRESTAÇÃO
DE CONTAS

A responsabfilfidade pela prestação de contas é da (o) candfidata (o). Por fisso, tenha 

o auxílfio de um profissfional de contabfilfidade para que todas as obrfigações sejam 

cumprfidas. Não basta se preocupar somente no final. A lefi traz dfiversas obrfigações 

e dfivulgações para toda a campanha. Não prestar contas, além de vfiolar a lefi, traz 

mufitos prejuízos para a (o) candfidata (o). Impede, por exemplo, a obtenção de 

certfidões da justfiça elefitoral, posse em cargo ou emprego públfico, tfirar passaporte 

e a contratação em empresas que exfigem a qufitação elefitoral. E mesmo que haja 

a desfistêncfia da candfidatura, permanece o dever de prestar contas do período. A 

(o) candfidata (o) elefita (o) que não prestar contas não pode ser dfiplomada (o) e 

tomar posse. Ffique atenta (o).
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