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13. Das Garantias Eleitorais
(Com as alterações da Constituição da República 

de 1988; da Lei Complementar nº 64/90 e da Lei nº 
9.504/97 e alterações posteriores)

Sobre as garantias eleitorais, estabelecem os arts. 
234 e 235, parágrafo único, do Código Eleitoral:

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 com a co-
minação de prisão por desobediência até 5 (cinco) 
dias, em favor do eleitor que sofrer violência, moral 
ou física, na sua liberdade de votar, ou pelo fato de 
haver votado.

Parágrafo único. A medida será válida para o pe-
ríodo compreendido entre 72 (setenta e duas) ho-
ras antes até 48 (quarenta e oito) horas depois do 
pleito.

A Prisão do Eleitor

Conforme Art. 236, caput e §§ 1º e 2º, do Código 
Eleitoral:

Art. 236. Nenhuma autoridade poderá, desde 5 
(cinco) dias antes e até 48 (quarenta e oito) ho-
ras depois do encerramento da eleição, prender 
ou deter qualquer eleitor, salvo em flagrante de-
lito ou em virtude de sentença criminal conde-
natória por crime inafiançável, ou, ainda, por 
desrespeito a salvo-conduto.

 → Exceções:
 ˃ Prisão em flagrante delito.
 ˃ Prisão em virtude de sentença criminal 

condenatória por crime inafiançável.
 ˃ Prisão por desrespeito a salvo-conduto.

§ 1º Os membros das mesas receptoras e os fiscais 
de partido, durante o exercício de suas 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.

§ 2º Ocorrendo qualquer prisão, o preso será ime-
diatamente conduzido à presença do juiz compe-
tente que, se verificar a ilegalidade da detenção, a 
relaxará e promoverá a responsabilidade do coator.

A Legitimidade para Denunciar o 
Abuso de Poder

Consoante o Art. 237 do Código Eleitoral:
Art. 237. A interferência do poder econômico e o 
desvio ou abuso do poder de autoridade, em desfa-
vor da liberdade do voto, serão coibidos e punidos.

Quanto à legitimidade para denunciar o abuso de 
poder, o § 1º, do Art. 237, do Código Eleitoral, só faz 
referência ao eleitor, in verbis (BARROS, 2013, p. 173):

§ 1º O eleitor é parte legítima para denunciar os 
culpados e promover-lhes a responsabilidade, e a 
nenhum servidor público. Inclusive de autarquia, 
de entidade paraestatal e de sociedade de econo-
mia mista, será lícito negar ou retardar ato de ofí-
cio tendente a esse fim.

Houve, porém, uma atualização ao Código Elei-
toral, ampliando a legitimidade, como se vê no § 2º, 
do mesmo artigo:

§ 2º Qualquer eleitor ou partido político poderá se 
dirigir ao Corregedor Geral ou Regional, relatando 
fatos e indicando provas, e pedir abertura de inves-
tigação para apurar uso indevido do poder econô-
mico, desvio ou abuso do poder de autoridade, em 
benefício de candidato ou de partido político.

Assim, também prevê o Art. 22 da Lei Comple-
mentar n.º 64/1990:

Art. 22. Qualquer partido político, coligação, 
candidato ou Ministério Público Eleitoral pode-
rá representar à Justiça Eleitoral, diretamente ao 
Corregedor-Geral ou Regional, relatando fatos e 
indicando provas, indícios e circunstâncias e pedir 
abertura de investigação judicial para apurar uso 
indevido, desvio ou abuso do poder econômico ou 
do poder de autoridade, ou utilização indevida de 
veículos ou meios de comunicação social, em bene-
fício de candidato ou de partido político, obedecido 
o seguinte rito: (Vide Lei nº 9.504, de 1997)
§ 3º O Corregedor, verificada a seriedade da de-
núncia procederá ou mandará proceder a investi-
gações, regendo-se estas, no que lhes for aplicável, 
pela Lei nº 1.579 de 18 de março de 1952.

A Força Pública no Edifício

Estabelece o Art. 238 do Código Eleitoral:
Art. 238. É proibida, durante o ato eleitoral, a pre-
sença de força pública no edifício em que funcionar 
mesa receptora, ou nas imediações, observado o 
disposto no Art. 141.

Dispõe o mencionado Art. 141 do mesmo Código:
Art. 141. A força armada conservar-se-á a cem 
metros da seção eleitoral e não poderá aproximar-
se do lugar da votação, ou dele penetrar, sem or-
dem do presidente da mesa.
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Por fim, reza o Art. 239:
Art. 239. Aos partidos políticos é assegurada a prio-
ridade postal durante os 60 (sessenta) dias anterio-
res à realização das eleições, para remessa de mate-
rial de propaganda de seus candidatos registrados.

EXERCÍCIO COMENTADO

01. O processo eleitoral é uma das formas de con-
cretização do princípio democrático, razão pela 
qual é merecedor de diversas garantias previs-
tas, expressamente, na legislação. Entre tais 
garantias, destaca-se que:
a) Nenhuma autoridade poderá, desde cinco 

dias antes e até quarenta e oito horas depois 
do encerramento da eleição, prender ou 
deter qualquer eleitor, ainda que em flagran-
te delito ou em virtude de sentença criminal 
condenatória por crime inafiançável.

b) Os membros das Mesas Receptoras, 
durante o exercício de suas funções, não 
poderão ser detidos ou presos, salvo o 
caso de flagrante delito. Tal garantia não se 
estende aos fiscais dos partidos.

c) O eleitor, embora não possua a prerrogativa 
de representar diretamente ao Corregedor 
Geral ou Regional da Justiça Federal, pode 
provocar o Ministério Público ou o partido 
político para que o faça.

d) É proibida, durante o ato eleitoral, a presença 
de força pública no edifício em que funcio-
nar Mesa Receptora, ou nas imediações, 
sendo que a força armada conservar-se-á a 
cem metros da Seção Eleitoral e não poderá 
aproximar-se do lugar da votação, ou nele 
penetrar, sem ordem do Presidente da Mesa.

e) Aos partidos políticos é assegurada a priori-
dade postal durante o ano da realização das 
eleições, para remessa de material de pro-
paganda de seus candidatos registrados.

RESPOSTA: D. As forças armadas (polícia militar e 
exército) deverão ficar até 100 (cem) metros afasta-
das dos locais de votação.
Alternativa A. Nenhum eleitor poderá vir a ser preso 
5 (cinco) dias antes até 48 (quarenta e oito) horas 
depois da eleição, salvo nos casos de flagrante delito, 
condenação criminal transitada em julgado por crime 
inafiançável e desrespeito a salvo-conduto.
Alternativa B. Não podem ser presos, no exercício de 
suas funções: fiscais e membros de mesa receptora, 
exceto flagrante delito.
Alternativa C. Vide Art. 237, § 2º, do Código Eleitoral: 
“Qualquer eleitor ou partido político poderá se dirigir 
ao Corregedor Geral ou Regional, relatando fatos e 
indicando provas, e pedir abertura de investigação 
para apurar uso indevido do poder econômico, desvio 
ou abuso do poder de autoridade, em benefício de 
candidato ou de partido político”.

Alternativa E. Partidos e coligações têm prioridade de 
material de campanha, desde os 60 (sessenta) dias 
antes da eleição.

VAMOS PRATICAR

Os exercícios a segui são referentes ao conteúdo: 
Das Garantias Eleitorais.
No que se refere aos privilégios e garantias eleito-
rais, julgue o próximo item:
01. Nenhum membro de mesa receptora 

poderá ser preso durante o exercício de suas 
funções, salvo em flagrante delito, garantia 
essa que se estende, em iguais condições, a 
fiscal de partido político. 

Certo (   )                Errado (   )
02. Numa blitz realizada, quatro dias antes das 

eleições, foi parado um veículo ocupado 
por João, José, Pedro, Paulo e Manuel. 
João estava em situação de flagrante delito; 
contra José havia mandado de prisão em 
virtude de sentença criminal condenatória 
por crime inafiançável; Pedro registrava 
condenação criminal por crime afiançável; 
contra Paulo, havia mandado de prisão pre-
ventiva; e Manuel registrava passagens ante-
riores pela polícia. A autoridade responsá-
vel pela operação poderá prender:
a) João e Manuel.
b) José e Pedro.
c) José, Pedro e Paulo.
d) João e José.
e) João e Paulo.

03. A respeito das garantias eleitorais, é correto 
afirmar que:
a) Os candidatos não poderão ser presos, 

salvo caso de flagrante delito, desde 
quinze dias antes das eleições.

b) Os partidos políticos não gozam de prio-
ridade postal nos sessenta dias anterio-
res à votação, para remessa de material 
de propaganda de seus candidatos regis-
trados.

c) Os membros das Mesas Receptoras não 
poderão ser detidos ou presos, salvo 
caso de flagrante delito, nos trinta dias 
anteriores à data da eleição.

d) A força pública poderá policiar o 
interior do edifício em que funciona a 
Mesa Receptora, mas não poderá in-
gressar na cabine de votação.
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e) A denúncia ao Corregedor-Geral ou 
Regional de interferência do poder eco-
nômico e de desvio ou abuso de poder 
de autoridade, em desfavor da liberda-
de do voto, é prerrogativa exclusiva dos 
partidos políticos e dos candidatos.

04. Após às 17 horas do dia marcado para a 
eleição só poderão votar:

a) Os eleitores que apresentarem documen-
to que justifique o atraso.

b) Os eleitores que tenham recebido senha e 
entregue seu título ao Presidente da Mesa 
Receptora.

c) Os candidatos e os fiscais de partido 
político.

d) As autoridades regularmente constituí-
das.

e) Os que apresentarem dificuldade de lo-
comoção.

05. O eleitor que tiver perdido o título eleitoral:

a) Somente poderá votar no Cartório Elei-
toral correspondente ao seu domicílio.

b) Não poderá votar.
c) Poderá votar em qualquer Seção da cir-

cunscrição eleitoral.
d) Somente poderá votar no Tribunal 

Regional Eleitoral.
e) Será admitido a votar, desde que seja 

inscrito na Seção e conste da respectiva 
pasta a sua folha individual de votação.

06. A respeito das garantias eleitorais, considere:

I. Os membros das Mesas Receptoras e os 
fiscais de partido, durante o exercício de suas 
funções, não poderão ser detidos ou presos, 
salvo no caso de flagrante delito.

II. O eleitor não é parte legítima para pedir a 
abertura de investigação para apurar uso 
indevido do poder econômico, desvio ou 
abuso do poder de autoridade, em benefício 
de candidato ou de partido político.

III. Aos partidos políticos é assegurada a prio-
ridade postal durante os 60 (sessenta) dias 
anteriores à realização das eleições, para 
remessa de material de propaganda de seus 
candidatos registrados.

É correto o que se afirma APENAS em:
a) I.
b) III.
c) I e II.

d) I e III.

e) II e III.

07. A respeito das garantias eleitorais, é correto 
afirmar que:

a) Apenas os candidatos e partidos políticos 
têm legitimidade para denunciar inter-
ferência do poder econômico ou abuso 
do poder de autoridade, em desfavor da 
liberdade do voto.

b) A pessoa presa, em qualquer hipótese, 
será recolhida ao cárcere e a prisão será 
comunicada ao Juiz, dentro de 24 horas, 
para verificação da legalidade do ato.

c) Os membros das mesas receptoras e os 
fiscais de partido, durante o exercício de 
suas funções, não poderão ser detidos ou 
presos, salvo caso de flagrante delito.

d) Deverá permanecer um policial federal, 
durante o ato eleitoral, no interior de 
cada Seção Eleitoral, para garantir a liber-
dade do exercício do direito de votar.

e) A tropa da Força Pública do Estado, 
durante o ato eleitoral, deverá permane-
cer nas imediações dos edifícios em que 
funcionarem as mesas receptoras, para 
poder intervir em qualquer situação de 
emergência.

08. Considere as afirmações a seguir:

I. Os candidatos não poderão ser detidos ou 
presos, desde 15 dias antes das eleições, salvo 
o caso de flagrante delito.

II. A Força Pública permanecerá no interior do 
local de votação para policiamento e retirada 
de quem estiver praticando ato atentatório à 
liberdade eleitoral.

III. Se o eleitor não souber utilizar a urna eletrô-
nica, o Presidente da Mesa poderá digitar os 
números dos candidatos por ele indicados.

Está correto o que se afirma APENAS em:

a) I.

b) I e II.

c) I e III.

d) II.

e) II e III.
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09. A respeito das garantias eleitorais:

a) Apenas os candidatos têm legitimidade 
para denunciar responsáveis por abuso 
de poder de autoridade em desfavor da 
liberdade do voto.

b) O Ministério Público Eleitoral poderá 
expedir salvo-conduto em favor do 
eleitor que sofrer violência física ou 
moral.

c) Ocorrendo qualquer prisão, o preso 
ficará em cela especial e o fato será comu-
nicado ao Juiz competente após o encer-
ramento da votação.

d) Os candidatos não poderão ser detidos 
ou presos, salvo caso de flagrante delito, 
desde 15 dias antes das eleições.

e) A prioridade postal dos Partidos Políti-
cos será excluída durante os 60 dias ante-
riores à realização das eleições.

10. Dentre as garantias eleitorais, asseguradas 
pelo legislador, pode-se registrar:

a) A proibição de embaraçar o exercício do 
sufrágio pelos adolescentes que comple-
taram 16 anos na data do pleito.

b) A competência do Presidente de Mesa 
Receptora de expedir salvo-conduto em 
favor de eleitor que sofrer violência na 
sua liberdade de votar.

c) O sigilo do voto, mediante o isolamen-
to do eleitor que deverá permanecer 
sozinho na respectiva seção até a urna 
eletrônica contabilizar o seu voto.

d) Vedação de prisão ou detenção de eleitor, 
salvo em flagrante delito, no período 
compreendido entre sete dias antes do 
pleito e quarenta e oito horas depois do 
encerramento da eleição.

e) A imposição de presença de força pública 
nos edifícios de funcionamento de Mesas 
Receptoras.

01 CERTO 06 D

02 D 07 C

03 A 08 A

04 B 09 D

05 E 10 B

GABARITO

ANOTAÇÕES
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14. Disposições Penais
 → Durante a unidade, trabalharemos, em suma:

 ˃ Disposições Preliminares: normas gerais.
 ˃ Crimes eleitorais: conceito, natureza, clas-

sificação, tipos previstos na legislação.
 ˃ Processo penal eleitoral (processos das in-

frações – arts. 283 a 364, com as alterações 
das Leis nº.s 9.504/97 e 10.732/03): inves-
tigação criminal eleitoral, ação penal, com-
petência em matéria criminal eleitoral, rito 
processual penal eleitoral, com aplicação 
subsidiária do Código de Processo Penal, 
invalidação e nulidade de atos eleitorais, 
Lei das Eleições (Lei nº 9.504/1997).

 ˃ Revisão criminal eleitoral.
O conteúdo mais relevante será: crimes eleitorais.

Disposições Penais: Disposições 
Preliminares (Normas Gerais)

Essa matéria se encontra disciplinada no Códi-
go Eleitoral, nos arts. 289 a 354. (SPITZCOVSKY, 
2013.p. 235).

Como destinatários destas normas, surgem os 
agentes públicos, conforme a previsão do art. 283, 
§§ 1º e 2º, do Código Eleitoral (SPITZCOVSKY, 
2013.p. 235), que se confere a seguir:

Art. 283. § 1º 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 fun-
ção pública.
§ 2º Equipara-se a funcionário público quem exerce 
cargo, emprego ou função em entidade paraestatal ou 
em sociedade de economia mista.

Deve-se relembrar a possibilidade de aplicação 
subsidiária das disposições contidas no Código Pe-
nal, a teor do art. 287 do Código Eleitoral (SPITZ-
COVSKY, 2013.p. 235), o qual se confere adiante:

Art. 287. Aplicam-se aos fatos incriminados nesta 
lei as regras gerais do Código Penal.

Crimes Eleitorais

Conceito de Crime
 → A doutrina diverge sobre o conceito de crime, 

apresentando as seguintes posições:
 ˃ Crime é um fato típico e antijurídico, sendo 

a culpabilidade apenas um pressuposto de 
aplicação da pena.

 ˃ Crime é um fato típico, antijurídico, 
culpável e punível.

 ˃ Crime é um fato típico e culpável, estando a 
antijuridicidade ínsita ao próprio tipo.

 ˃ Crime é um fato conglobalmente típico e 
antijurídico (adoção da tipicidade conglo-
bante ampla e reconhecimento do princí-
pio da insignificância como excludente de 
tipicidade material).

 ˃ Crime é um fato típico, antijurídico e 
culpável. Este é o conceito predominante 
na doutrina brasileira e alienígena (estran-
geira). (BARROS, 2013, p. 159).

Natureza
Os crimes eleitorais são de ação pública incon-

dicionada, ou seja, não dependem de iniciativa do 
eventual ofendido, quer por representação, quer pe-
la propositura de ação penal, o que amplia as possi-
bilidades de atuação do Ministério Público. (SPITZ-
COVSKY, 2013.p. 236).

Classificação
Para Spitzcovsky (2013, p. 235), os crimes em 

matéria eleitoral podem ser classificados de diversas 
formas, mas a principal delas é a que os agrupa em:

 ˃ Crimes próprios.
 ˃ Crimes impróprios.

Os crimes eleitorais próprios são aqueles que só 
têm previsão na legislação eleitoral. Exemplo: captação 
irregular de sufrágio. (SPITZCOVSKY, 2013.p. 236).

De outra parte, os crimes eleitorais impróprios 
são aqueles que apresentam seu espelho também na 
legislação penal. Exemplo: crimes contra a honra. 
(SPITZCOVSKY, 2013.p. 236).

No entanto, Barros (2013, p. 171), ao invés de duas 
classificações de crimes eleitorais, afirma que há duas 
espécies de crimes eleitorais, os mesmos crimes elei-
torais próprios (previstos na Legislação Eleitoral) e os 
crimes eleitorais impróprios (previstos na Legislação 
Eleitoral e também no Código Penal).

Tipos Previstos na Legislação Eleitoral
Os crimes eleitorais podem ser agrupados da se-

guinte forma:

Crimes Relativos à Formação do Corpo 
Eleitoral (ou Crimes Eleitorais que 
Atentam Contra o Alistamento Eleitoral)
São aqueles que envolvem condutas que atentam 

contra a lisura (honradez, boa-fé), no momento do 
alistamento eleitoral (SPITZCOVSKY, 2013, p. 236):
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 ˃ Vide Arts. 289 a 293, do Código Eleitoral:
Capítulo II - Dos Crimes Eleitorais
Art. 289. Inscrever-se fraudulentamente eleitor:
Pena - Reclusão até cinco anos e pagamento de cin-
co a 15 dias-multa.

Acórdão - TSE n.º 15.177/1998: inscrição ou 
transferência.

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.

Acórdão - TSE nº 68/2005: “induzir alguém” 
abrange as condutas de instigar, incitar ou auxiliar 
terceiro a alistar-se fraudulentamente, aproveitan-
do-se de sua ingenuidade ou de sua ignorância.

Art. 291. Efetuar o juiz, fraudulentamente, a ins-
crição de alistando.
Pena - Reclusão até 5 anos e pagamento de cinco a 
quinze dias-multa.
Art. 292. Negar ou retardar a autoridade judiciá-
ria, sem fundamento legal, a inscrição requerida:
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 paga-
mento de 30 a 60 dias-multa.

 ˃ Vide Art. 91 da Lei n.º 9.504/1997:
Art. 91. Nenhum requerimento de inscrição elei-
toral ou de transferência será recebido dentro dos 
cento e cinquenta dias anteriores à data da eleição.
Parágrafo único. A retenção de título eleitoral ou 
do comprovante de alistamento eleitoral constitui 
crime, punível com detenção, de um a três meses, 
com a alternativa de prestação de serviços à comu-
nidade por igual período, e multa no valor de cinco 
mil a dez mil UFIR.

Crimes que Atentam Contra o 
Funcionamento do Serviço Eleitoral
Vide Arts. 296, 339 a 347, do Código Eleitoral:

Art. 296. Promover desordem que prejudique os 
trabalhos eleitorais;
Pena - Detenção até dois meses e pagamento de 60 
a 90 dias-multa.
Art. 339 - Destruir, suprimir ou ocultar urna con-
tendo 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 funcio-
nário da Justiça Eleitoral e comete o crime prevale-
cendo-se do cargo, a pena é agravada.
Art. 340. Fabricar, mandar fabricar, adquirir, for-
necer, ainda que gratuitamente, subtrair ou guar-
dar urnas, objetos, mapas, cédulas ou papéis de 
uso exclusivo da Justiça Eleitoral:

Pena - reclusão até três anos e pagamento de 3 a 15 
dias-multa.
Parágrafo único. Se o agente é membro ou funcio-
nário da Justiça Eleitoral e comete o crime prevale-
cendo-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 deixar de pro-
mover 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 § 3º 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 a autoridade judiciária, ou 
qualquer funcionário dos órgãos da Justiça Eleito-
ral, nos prazos legais, os deveres impostos por este 
Código, se a infração não estiver sujeita a outra 
penalidade: (Redação dada pela Lei nº 4.961, de 
4.5.1966)
Pena - pagamento de trinta a noventa dias-multa. 
(Redação dada pela Lei nº 4.961, de 4.5.1966)
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 au-
toridade responsável, os servidores que prestarem 
serviços e os candidatos, membros ou diretores de 
partido que derem causa à infração.
Art. 347. Recusar alguém cumprimento ou obe-
diência a diligências, ordens ou instruções da Jus-
tiça Eleitoral ou opor embaraços à sua execução:
Pena - detenção de três meses a um ano e paga-
mento de 10 a 20 dias-multa.

 ˃ Vide Arts. 34, 70, 72, 87 e 94 da Lei n.º 
9.504/1997:

Art. 34. (VETADO)
§ 1º Mediante requerimento à Justiça Eleitoral, 
os partidos poderão ter acesso ao sistema interno 
de controle, verificação e fiscalização da coleta de 
dados das entidades que divulgaram pesquisas de 
opinião relativas às eleições, incluídos os referentes 
à identificação dos entrevistadores e, por meio de 
escolha livre e aleatória de planilhas individuais, 
mapas ou equivalentes, confrontar e conferir os 
dados publicados, preservada a identidade dos res-
pondentes.
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§ 2º O não cumprimento do disposto neste artigo 
ou qualquer ato que vise a retardar, impedir ou di-
ficultar a ação fiscalizadora dos partidos constitui 
crime, punível com detenção, de seis meses a um 
ano, com a alternativa de prestação de serviços à 
comunidade pelo mesmo prazo, e multa no valor 
de dez mil a vinte mil UFIR.
§ 3º A comprovação de irregularidade nos dados 
publicados sujeita os responsáveis às penas men-
cionadas no parágrafo anterior, sem prejuízo da 
obrigatoriedade da veiculação dos dados corretos 
no mesmo espaço, local, horário, página, caracteres 
e outros elementos de destaque, de acordo com o 
veículo usado.
Art. 70. O Presidente de Junta Eleitoral que dei-
xar de receber ou de mencionar em ata os protestos 
recebidos, ou ainda, impedir o exercício de fisca-
lização, pelos partidos ou coligações, deverá ser 
imediatamente afastado, além de responder pelos 
crimes previstos na Lei nº 4.737, de 15 de julho de 
1965 - Código Eleitoral.
Art. 72. Constituem crimes, puníveis com reclu-
são, de cinco a dez anos:

I. obter acesso a sistema de tratamento automá-
tico de dados usado pelo serviço eleitoral, a fim 
de alterar a apuração ou a contagem de votos;
II. desenvolver ou introduzir comando, ins-
trução, 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 automáti-
co de dados usados pelo serviço eleitoral;
III. causar, propositadamente, dano físico ao 
equipamento usado na votação ou na totaliza-
ção de votos ou a suas partes.

Art. 87. Na apuração, será garantido aos fiscais e 
delegados dos partidos e coligações o direito de ob-
servar diretamente, a distância não superior a um 
metro da mesa, a abertura da urna, a abertura e a 
contagem das cédulas e o preenchimento do boletim.
§ 1º O não atendimento ao disposto no caput ense-
ja a impugnação do resultado da urna, desde que 
apresentada antes da divulgação do boletim.
§ 2º Ao final da transcrição dos resultados apura-
dos no boletim, o Presidente da Junta Eleitoral é 
obrigado a entregar cópia deste aos partidos e coli-
gações concorrentes ao pleito cujos representantes o 
requeiram até uma hora após sua expedição.
§ 3º Para os fins do disposto no parágrafo anterior, 
cada partido ou coligação poderá credenciar até 
três fiscais perante a Junta Eleitoral, funcionando 
um de cada vez.
§ 4º O descumprimento de qualquer das disposições 
deste artigo constitui crime, punível com detenção 
de um a três meses, com a alternativa de prestação 
de serviços à comunidade pelo mesmo período e 
multa, no valor de um mil a cinco mil UFIR.

§ 5º O rascunho ou qualquer outro tipo de anotação 
fora dos boletins de urna, usados no momento da 
apuração dos votos, não poderão servir de prova pos-
terior perante a Junta apuradora ou totalizadora.
§ 6º O boletim mencionado no § 2º deverá conter o 
nome e o número dos candidatos nas primeiras co-
lunas, que precederão aquelas onde serão designados 
os votos e o partido ou coligação.
Art. 94. Os feitos eleitorais, no período entre o regis-
tro das candidaturas até cinco dias após a realização 
do segundo turno das eleições, terão prioridade para 
a participação do Ministério Público e dos Juízes de 
todas as Justiças e instâncias, ressalvados os proces-
sos de habeas corpus e mandado de segurança.
§ 1º É defeso às autoridades mencionadas neste ar-
tigo deixar de cumprir qualquer prazo desta Lei, 
em razão do exercício das funções regulares.
§ 2º O descumprimento do disposto neste artigo cons-
titui crime de responsabilidade e será objeto de ano-
tação funcional para efeito de promoção na carreira.
§ 3º Além das polícias judiciárias, os órgãos da re-
ceita federal, estadual e municipal, os tribunais e 
órgãos de contas auxiliarão a Justiça Eleitoral na 
apuração dos delitos eleitorais, com prioridade so-
bre suas atribuições regulares.
§ 4º Os advogados dos candidatos ou dos partidos 
e coligações serão notificados para os feitos de que 
trata esta Lei com antecedência mínima de vinte e 
quatro horas, ainda que por fax, telex ou telegrama.

 ˃ Vide Art. 15 da Lei nº 6.996/1982 (Dispõe 
sobre a utilização de processamento eletrô-
nico de dados nos serviços eleitorais e dá 
outras providências):

Art. 15 - Incorrerá nas penas do art. 315 do 
Código Eleitoral quem, no processamento ele-
trônico das cédulas, alterar resultados, qual-
quer que seja o método utilizado.

Crimes que atentam contra a formação e o fun-
cionamento dos partidos (ou crimes eleitorais 
que atentam contra o alistamento partidário)
A previsão desses crimes tem por objetivo for-

talecer essas agremiações políticas, impedindo que 
sejam elas utilizadas de forma ilegal por aqueles pre-
tendentes a mandatos políticos.

 ˃ Vide Arts. 319 a 321, do Código Eleitoral:
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 mais de 
uma ficha de registro de partido:
Pena - detenção até dois meses ou pagamento de 
20 a 40 dias-multa.
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Crimes que atentam contra a propaganda eleitoral
Existem inúmeras variações desses crimes, apre-

sentadas na legislação eleitoral, em especial na Lei 
n.º 9.504/1997. (SPITZCOVSKY, 2013, p. 236).

 ˃ Vide Arts. 303, 304 e 323 a 338, do Código 
Eleitoral:

Art. 303. Majorar os preços de utilidades e servi-
ços necessários à realização de eleições, tais como 
transporte e alimentação de eleitores, impressão, 
publicidade e divulgação de matéria eleitoral.
Pena - pagamento de 250 a 300 dias-multa.
Art. 304. Ocultar, sonegar açambarcar ou recusar 
no dia da eleição o fornecimento, normalmente a 
todos, de utilidades, alimentação e meios de trans-
porte, ou conceder exclusividade dos mesmos a de-
terminado partido ou candidato:
Pena - pagamento de 250 a 300 dias-multa.
Art. 323. Divulgar, na propaganda, fatos que sabe 
inverídicos, em relação a partidos ou candidatos e 
capazes de exercerem influência perante o eleito-
rado:
Pena - detenção de dois meses a um ano, ou paga-
mento de 120 a 150 dias-multa.
Parágrafo único. A pena é agravada se o crime é 
cometido pela imprensa, rádio ou televisão.
Art. 324. Caluniar alguém, na propaganda eleito-
ral, ou visando fins de propaganda, imputando-lhe 
falsamente fato definido como crime:
Pena - detenção de seis meses a dois anos, e paga-
mento de 10 a 40 dias-multa.
§ 1º Nas mesmas penas incorre quem, sabendo fal-
sa a imputação, a propala ou divulga.
§ 2º 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 Repú-
blica 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 eleito-
ral, ou visando a fins de propaganda, imputando-
lhe fato ofensivo à sua reputação:
Pena - detenção de três meses a um ano, e paga-
mento de 5 a 30 dias-multa.
Parágrafo único. A exceção da verdade somente se 
admite se ofendido é funcionário público e a ofensa 
é relativa ao exercício de suas funções.
Art. 326. Injuriar alguém, na propaganda eleito-
ral, ou visando a fins de propaganda, ofendendo-
lhe a dignidade ou o decoro:
Pena - detenção até seis meses, ou pagamento de 
30 a 60 dias-multa.
§ 1º O juiz pode deixar de aplicar a pena:

I. se o ofendido, de forma reprovável, provocou 
diretamente a injúria;
II. no caso de retorsão imediata, que consista 
em outra injúria.

§ 2º Se a injúria consiste em violência ou vias de 
fato, que, por sua natureza ou meio empregado, se 
considerem aviltantes:
Pena - detenção de três meses a um ano e paga-
mento de 5 a 20 dias-multa, além das penas cor-
respondentes à violência prevista no Código Penal.
Art. 327. As penas cominadas nos artigos. 324, 
325 e 326, aumentam-se de um terço, se qualquer 
dos crimes é cometido:

I. contra o Presidente da República ou chefe de 
governo estrangeiro;
II. contra funcionário público, em razão de 
suas funções;
III. na presença de várias pessoas, ou por meio 
que facilite a divulgação da ofensa.

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 produto seme-
lhante: (Revogado pela Lei nº 9.504, de 30.9.1997)
Pena - detenção até seis meses e pagamento de 40 
a 90 dias-multa. (Revogado pela Lei nº 9.504, de 
30.9.1997)
Parágrafo único. Se a inscrição for realizada em 
qualquer monumento, ou em coisa tombada pela 
autoridade competente em virtude de seu valor ar-
tístico, arqueológico ou histórico: (Revogado pela 
Lei nº 9.504, de 30.9.1997)
Pena - detenção de seis meses a dois anos, e paga-
mento de 40 a 90 dias-multa. (Revogado pela Lei 
nº 9.504, de 30.9.1997)
Art. 329. Colocar cartazes, para fins de propagan-
da eleitoral, em muros, fachadas ou qualquer lo-
gradouro público: (Revogado pela Lei nº 9.504, de 
30.9.1997)
Pena - detenção até dois meses e pagamento de 30 
a 60 dias-multa. (Revogado pela Lei nº 9.504, de 
30.9.1997)
Parágrafo único. Se o cartaz for colocado em 
qualquer monumento, ou em coisa tombada pela 
autoridade competente em virtude de seu valor ar-
tístico, arqueológico ou histórico: (Revogado pela 
Lei nº 9.504, de 30.9.1997)
Pena - detenção de seis meses a dois anos e paga-
mento de 30 a 60 dias-multa. (Revogado pela Lei 
nº 9.504, de 30.9.1997)
Art. 330. Nos casos dos artigos. 328 e 329 se o 
agente repara o dano antes da sentença final, o juiz 
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.
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Art. 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: 
(Revogado pela Lei nº 9.504, de 30.9.1997)
Pena - detenção até dois meses ou pagamento de 
30 a 60 dias-multa. (Revogado pela Lei nº 9.504, 
de 30.9.1997)
Art. 334. Utilizar organização comercial de ven-
das, distribuição de mercadorias, prêmios e sor-
teios para propaganda ou aliciamento de eleitores:
Pena - detenção de seis meses a um ano e cassação 
do registro se o responsável for candidato.
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 in-
fração ao presente artigo importa na apreensão e 
perda do material utilizado na propaganda.
Art. 336. Na sentença que julgar ação penal pela 
infração de qualquer dos artigos. 322, 323, 324, 
325, 326,328, 329, 331, 332, 333, 334 e 335, deve 
o juiz verificar, de acordo com o seu livre conven-
cionamento, se diretório local do partido, por qual-
quer dos seus membros, concorreu para a prática 
de delito, ou dela se beneficiou conscientemente.
Parágrafo único. Nesse caso, imporá o juiz ao di-
retório responsável pena de suspensão de sua ativi-
dade 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 fechados ou abertos:
Pena - detenção até seis meses e pagamento de 90 a 
120 dias-multa.
Parágrafo único. Na mesma pena incorrerá o res-
ponsável pelas emissoras de rádio ou televisão que 
autorizar transmissões de que participem os men-
cionados 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.

 ˃ Vide Arts. 39 e 40, da Lei n.º 9.504/1997:
Art. 39. A realização de qualquer ato de propagan-
da partidária ou eleitoral, em recinto aberto ou fe-
chado, não depende de licença da polícia.
§ 1º O candidato, partido ou coligação promoto-
ra do ato fará a devida comunicação à autoridade 
policial em, no mínimo, vinte e quatro horas antes 
de sua realização, a fim de que esta lhe garanta, se-
gundo a prioridade do aviso, o direito contra quem 
tencione usar o local no mesmo dia e horário.
§ 2º A autoridade policial tomará as providências 
necessárias à garantia da realização do ato e ao 
funcionamento do tráfego e dos serviços públicos 
que o evento possa afetar.

§ 3º O funcionamento de alto-falantes ou amplifi-
cadores de som, ressalvada a hipótese contemplada 
no parágrafo seguinte, somente é permitido entre 
as oito e as vinte e duas horas, sendo vedados a ins-
talação e o uso daqueles equipamentos em distân-
cia inferior a duzentos metros:

I. das sedes dos Poderes Executivo e Legislati-
vo da União, dos Estados, do Distrito Federal 
e dos Municípios, das sedes dos Tribunais Ju-
diciais, e dos quartéis e outros estabelecimentos 
militares;
II. dos hospitais e casas de saúde;
III. das escolas, bibliotecas públicas, igrejas e 
teatros, quando em funcionamento.

§ 4º A realização de comícios é permitida no horário 
compreendido entre as oito e as vinte e quatro horas.
§ 4º A realização de comícios e a utilização de 
aparelhagem de sonorização fixa são permitidas 
no horário compreendido entre as 8 (oito) e as 24 
(vinte e quatro) horas. (Redação dada pela Lei nº 
11.300, de 2006)
§ 4º A realização de comícios e a utilização de 
aparelhagens de sonorização fixas são permitidas 
no horário compreendido entre as 8 (oito) e as 24 
(vinte e quatro) horas, com exceção do comício de 
encerramento da campanha, que poderá ser pror-
rogado por mais 2 (duas) horas. (Redação dada 
pela Lei nº 12.891, de 2013)
§ 5º Constituem crimes, no dia da eleição, puní-
veis com detenção, de seis meses a um ano, com a 
alternativa de prestação de serviços à comunidade 
pelo mesmo período, e multa no valor de cinco mil 
a quinze mil UFIR:

I. o uso de alto-falantes e amplificadores de 
som ou a promoção de comício ou carreata;
II. a distribuição de material de propaganda 
política, inclusive volantes e outros impressos, ou 
a prática de aliciamento, coação ou manifesta-
ção tendentes a influir na vontade do eleitor.
II. a arregimentação de eleitor ou a propagan-
da de boca de urna; (Redação dada pela Lei nº 
11.300, de 2006)
III. a divulgação de qualquer espécie de propa-
ganda de partidos políticos ou de seus candi-
datos, mediante publicações, cartazes, camisas, 
bonés, broches ou dísticos em vestuário. 
(Incluído pela Lei nº 11.300, de 2006)
III. a divulgação de qualquer espécie de propa-
ganda de partidos políticos ou de seus candida-
tos. (Redação dada pela Lei nº 12.034, de 2009)

§ 6º É vedada na campanha eleitoral a confecção, 
utilização, distribuição por comitê, candidato, ou 
com a sua autorização, de camisetas, chaveiros, 
bonés, canetas, brindes, cestas básicas ou quais-
quer outros bens ou materiais que possam propor-
cionar vantagem ao eleitor. (Incluído pela Lei nº 
11.300, de 2006)
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§ 7º É proibida a realização de showmício e de even-
to assemelhado para promoção de candidatos, bem 
como a apresentação, remunerada ou não, de artis-
tas com a finalidade de animar comício e reunião 
eleitoral. (Incluído pela Lei nº 11.300, de 2006)
§ 8º É vedada a propaganda eleitoral mediante out-
doors, sujeitando-se a empresa responsável, os par-
tidos, coligações e candidatos à imediata retirada 
da propaganda irregular e ao pagamento de multa 
no valor de 5.000 (cinco mil) a 15.000 (quinze mil) 
UFIRs. (Incluído pela Lei nº 11.300, de 2006)
§ 8º É vedada a propaganda eleitoral mediante out-
doors, inclusive eletrônicos, sujeitando-se a empresa 
responsável, os partidos, as coligações e os candi-
datos à imediata retirada da propaganda irregular 
e ao pagamento de multa no valor de R$ 5.000,00 
(cinco mil reais) a R$ 15.000,00 (quinze mil reais). 
(Redação dada pela Lei nº 12.891, de 2013)
§ 9º Até as vinte e duas horas do dia que antecede 
a eleição, serão permitidos distribuição de material 
gráfico, caminhada, carreata, passeata ou carro 
de som que transite pela cidade divulgando jingles 
ou mensagens de candidatos. (Incluído pela Lei nº 
12.034, de 2009)
§ 10. Fica vedada a utilização de trios elétricos em 
campanhas eleitorais, exceto para a sonorização 
de comícios. (Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009)
§ 11. É permitida a circulação de carros de som e 
minitrios como meio de propaganda eleitoral, des-
de que observado o limite de 80 (oitenta) decibéis 
de nível de pressão sonora, medido a 7 (sete) me-
tros de distância do veículo, e respeitadas as veda-
ções previstas no § 3º deste artigo. (Incluído pela 
Lei nº 12.891, de 2013)
§ 12. Para efeitos desta Lei, considera-se: (Incluído 
pela Lei nº 12.891, de 2013)

I. carro de som: veículo automotor que usa 
equipamento de som com potência nominal de 
amplificação de, no máximo, 10.000 (dez mil) 
watts; (Incluído pela Lei nº 12.891, de 2013)
II. minitrio: veículo automotor que usa equi-
pamento de som com potência nominal de am-
plificação maior que 10.000 (dez mil) watts e 
até 20.000 (vinte mil) watts; (Incluído pela Lei 
nº 12.891, de 2013)
III. trio elétrico: veículo automotor que usa 
equipamento de som com potência nominal 
de amplificação maior que 20.000 (vinte mil) 
watts. (Incluído pela Lei nº 12.891, de 2013)

Art. 40. O uso, na propaganda eleitoral, de sím-
bolos, frases ou imagens, associadas ou semelhan-
tes às empregadas por órgão de governo, empresa 
pública ou sociedade de economia mista constitui 
crime, punível com detenção, de seis meses a um 
ano, com a alternativa de prestação de serviços à 
comunidade pelo mesmo período, e multa no valor 
de dez mil a vinte mil UFIR.

Crimes que atentam contra  
o livre exercício do voto

 ˃ Vide Arts. 295, 297, 302 e 309, do Código 
Eleitoral:

Art. 295. Reter título eleitoral contra a vontade do 
eleitor:
Pena - Detenção até dois meses ou pagamento de 
30 a 60 dias-multa.
Art. 297. Impedir ou embaraçar o exercício do su-
frágio:
Pena - Detenção até seis meses e pagamento de 60 
a 100 dias-multa.
Art. 302. Promover, no dia da eleição, com o fim 
de impedir, embaraçar ou fraudar o exercício do 
voto, a concentração de eleitores, sob qualquer for-
ma, inclusive o fornecimento gratuito de alimento 
e transporte coletivo: (Redação dada pelo Decreto-
-Lei nº 1.064, de 24.10.1969)
Pena - reclusão de quatro (4) a seis (6) anos e pa-
gamento de 200 a 300 dias-multa. ((Redação dada 
pelo Decreto-Lei nº 1.064, de 24.10.1969)
Art. 309. Votar ou tentar votar mais de uma vez, 
ou em lugar de outrem:
Pena - reclusão até três anos.

Crimes que atentam contra o sigilo da votação

 ˃ Vide Arts. 307, 308, 312 e 317, do Código 
Eleitoral:

Art. 307. Fornecer ao eleitor cédula oficial já assi-
nalada ou por qualquer forma marcada:
Pena - reclusão até cinco anos e pagamento de 5 a 
15 dias-multa.
Art. 308. Rubricar e fornecer a cédula oficial em 
outra oportunidade que não a de entrega da mes-
ma ao eleitor.
Pena - reclusão até cinco anos e pagamento de 60 a 
90 dias-multa.
Art. 312. Violar ou tentar violar o sigilo do voto:
Pena - detenção até dois anos.
Art. 317. Violar ou tentar violar o sigilo da urna 
ou dos invólucros.
Pena - reclusão de três a cinco anos.

Crimes que atentam contra o  
livre funcionamento da seção eleitoral

 ˃ Vide Arts. 305, 306, 310 e 311, do Código 
Eleitoral:

Art. 305. Intervir autoridade estranha à mesa re-
ceptora, salvo o juiz eleitoral, no seu funcionamen-
to sob qualquer pretexto:
Pena - detenção até seis meses e pagamento de 60 
a 90 dias-multa.
Art. 306. Não observar a ordem em que os eleitores 
devem ser chamados a votar:
Pena - pagamento de 15 a 30 dias-multa.


