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APRESENTAÇÃO

A reforma política foi aprovada pelos deputados e senadores e as novas regras 

foram sancionadas pelo Presidente da República. Com isso, algumas mudanças já 

passam a valer a partir as eleições de 2018. 

A Lei 13.487/2017 institui o Fundo Especial de Financiamento de Campanha e 

extingue a propaganda partidária no rádio e na televisão, enquanto a Lei 

13.488/2017 proíbe propaganda eleitoral paga na internet, permite o parcelamento 

de multas eleitorais e estabelece regras para prestação de contas, por exemplo.

O segundo texto também fixa limite de gastos para campanhas (teto de R$ 70 

milhões para candidatos à Presidência da República, por exemplo) e pena de 2 a 6 

anos de prisão para candidatos ou tesoureiros que se apropriem dos recursos de 

financiamento público em proveito próprio.

A principal fonte de recursos para o fundo de financiamento serão as emendas 

parlamentares de bancada: em ano de eleição, 30% delas serão destinadas ao 

fundo. 

Segundo a Lei 13.487, os recursos só vão ser transferidos quando cada partido 

definir o que fará com o dinheiro, por meio de plano aprovado pela maioria absoluta 

dos membros do órgão de direção executiva nacional. A reforma diz ainda que o 

candidato precisa solicitar por escrito ao partido para ter acesso aos recursos do 

fundo.

As novas regras permitem as doações de pessoas físicas, porém de forma 

limitada. Enquanto isso, a reforma inova ao estabelecer limite de gastos para as 

campanhas. Agora, haverá tetos com valores distintos de acordo com o cargo que o 

candidato almeja. 

O documento também contempla o calendário eleitoral completo. O primeiro 

turno será realizado em 7 de outubro, e o segundo turno, se houver, será realizado em 

28 de outubro. Por fim, será possível conhecer também todas as condutas vedadas 

aos servidores públicos. 

A proposta do documento é instruir os cidadãos e os pré-candidatos para as 

eleições de 2018. Sendo assim, desejamos que esta cartilha contribua com o 

processo democrático exercido por meio do voto. 

Boa sorte a todos!
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RUBENS PEREIRA JÚNIOR

O advogado e mestrando em Direito Constitucional, Rubens Pereira Junior 

(PCdoB), é um dos grandes destaques do parlamento brasileiro. Em seu primeiro 

mandato, já assume postos relevantes, participando das decisões mais 

importantes do Brasil nos últimos anos. 

No seu terceiro ano em Brasília, permanece como membro titular da Comissão de 

Constituição e Justiça (CCJC), a mais importante da Casa, e é vice-líder do PCdoB na 

Câmara. Em 2017, foi eleito coordenador da Bancada do Maranhão no Congresso 

Nacional, obtendo com sua atuação ganhos significativos para o estado e 

municípios, frutos de sua capacidade de diálogo e articulação entre os poderes 

legislativo, executivo e judiciário. 

Pelo seu desempenho, Rubens Junior ocupa a 6ª posição no ranking do Atlas 

Político 2015, que avaliou os 513 parlamentares na Câmara dos Deputados, nos 

quesitos campanha responsável, ativismo legislativo, fidelidade partidária, debate 

parlamentar e representatividade. Com posicionamentos firmes e pautados pela 

defesa da Constituição Federal, o parlamentar maranhense ganhou grande 

destaque na imprensa nacional.  

O deputado também tem se mostrado firme na defesa da democracia e da 

legalidade. Ocupando espaços bastante contundentes na oposição ao governo 

Michel Temer, evitando a retirada de direitos. 

Rubens Júnior foi deputado Estadual nos períodos de 2007 a 2015, com atuação 

marcante na liderança da oposição na Assembleia Legislativa. Nas eleições de 

2014, foi o terceiro deputado federal mais votado, com 118 mil votos.

Neste mandado, Rubens Júnior já protocolou mais de 70 proposições 

legislativas, relatou mais de 120 projetos e proferiu aproximadamente 200 

discursos, tendo, indiscutivelmente a maior produção legislativa dentre todos os 

parlamentares do Maranhão. 

Atualmente é relator e membro de diversas comissões especiais, entre elas, as 

que analisam: a criação do novo Código do Processo Penal (CPP); medidas de 

modernização e reestruturação do Sistema Penitenciário; a Reforma Política; a 

Reforma Tributária; o projeto de Lei que estabelece medidas contra a corrupção; a 

Lei Kandir; a PEC que propõe o fim à reeleição majoritária, e determina a 

simultaneidade das eleições e a duração de cinco anos dos mandatos para os 

cargos eletivos, nos níveis federal, estadual e municipal, nos Poderes Executivo e 

Legislativo.



CAPÍTULO I

A LEGISLAÇÃO ELEITORAL

A Reforma Eleitoral 2017 promoveu importantes alterações no processo eleitoral 

deste ano. As eleições 2018 e o presente Informativo seguirão as seguintes normas 

legais:

Ÿ Código Eleitoral - Lei nº 4.737, de 15/7/1965, com as alterações produzidas 

pela Lei nº 13.165, de 16/03/2015;

Ÿ Lei Complementar nº 64, de 18/5/1990, que estabelece casos de 

inelegibilidade, prazos de sua cessação e determina outras providências;

Ÿ Lei nº 9.096, de 19/9/1995, com as alterações produzidas pela Lei nº 13.165, 

de 16/03/2015 - Dispõe sobre partidos políticos e regulamenta os arts. 17 e 

14, § 3º, inciso V, da Constituição Federal.

Ÿ Lei nº 9.504, de 30/9/1997, com as alterações produzidas pela Lei nº 13.165, 

de 16/03/2015 - Estabelece normas para as eleições;

Ÿ Emenda Constitucional 97/2017, que veda as coligações partidárias nas 

eleições proporcionais, estabelece normas sobre acesso dos partidos 

políticos aos recursos do fundo partidário e ao tempo de propaganda gratuito 

no rádio e televisão; 

Ÿ Lei nº 13.487/2017, que institui o Fundo Especial de Financiamento de 

campanha e extingue a propaganda partidária no rádio e na televisão;

Ÿ Lei nº 13.488/2017, que proíbe propaganda eleitoral paga na internet, permite 

o parcelamento de multas eleitorais e estabelece regras para a prestação de 

contas, por exemplo; 

Ÿ Resolução nº 23.464, de 17/12/2015, que regulamenta o disposto no Título III 

da Lei nº 9.096, de 19 de setembro de 1995 – Das Finanças e Contabilidade 

dos Partidos.

Ÿ Resolução nº 23.465, de 17/12/2015, que disciplina a criação, organização, 

fusão, incorporação e extinção de partidos políticos.
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Ÿ Resolução nº 23.478, 10/05/2016, que estabelece diretrizes gerais para a 

aplicação da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 – Novo Código de 

Processo Civil –, no âmbito da Justiça Eleitoral.

Ÿ Resolução nº 23.481, de 7/06/2016, que dispõe sobre a convocação de juízes 

substitutos nos tribunais regionais eleitorais no período eleitoral.

Ÿ Resolução nº 23.486, de 1/07/2016, que dispõe sobre o afastamento de 

magistrados na Justiça Eleitoral do exercício dos cargos efetivos.
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CAPÍTULO II

REFORMA POLÍTICA

Os deputados e senadores aprovaram, no fim do prazo estabelecido pela lei 

eleitoral, a reforma política. As novas regras foram sancionadas pelo Presidente da 

República e algumas já passarão a valer a partir das eleições de 2018. Confira as 

mudanças:

1 - Cláusula de desempenho 

Até as últimas eleições, todos os partidos recebiam uma parcela do fundo 

partidário. O tempo de propaganda em emissoras de televisão e rádio era calculado 

de acordo com o tamanho da bancada da legenda na Câmara dos Deputados. Com a 

mudança, as legendas precisam atingir um desempenho eleitoral mínimo para ter 

direito ao tempo de propaganda e acesso ao fundo partidário. 

Para 2018, os partidos terão que alcançar percentual mínimo de 1,5% dos votos 

válidos, distribuídos em, no mínimo, nove estados, com ao menos 1% dos votos em 

cada um deles. Como alternativa, as siglas devem eleger ao menos nove deputados, 

distribuídos em, no mínimo, um terço das unidades da Federação. As exigências 

aumentarão de forma gradativa até 2030.

2 - Coligações em eleições proporcionais

Em 2018, continua valendo o sistema eleitoral que foi usado em 2014. Presidente 

da República, senadores (dois por Estado no ano que vem) e governadores serão 

eleitos pelo voto majoritário (o mais votado vence). Deputados federais e estaduais 

continuarão sendo eleitos pelo método proporcional (vagas são distribuídas de 

acordo com o quoeficiente eleitoral, proporcionalmente a soma de votos 

conquistados,  pelo partido ou coligação).

O Congresso também determinou o fim das coligações em eleições 

proporcionais (de deputados e vereadores), mas isso só começa a valer nas eleições 

municipais de 2020. Em 2018, as coligações continuam liberadas.

3 - Mudança de partido

Haverá uma “janela” todo mês de março em anos eleitorais para os candidatos 
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mudarem de partido sem serem punidos. Nos outros meses, isso acarretaria 

infidelidade partidária e eles perderiam seus mandatos.

4 - Fundo eleitoral 

O fundo foi uma das criações da reforma política aprovada por deputados e 

senadores. Até o momento, partidos e candidatos recebiam doações somente de 

pessoas físicas e não havia verba pública destinada diretamente às campanhas 

eleitorais. Agora, foi criado um fundo com dinheiro público para financiamento de 

campanhas ele i torais ,  acabando com o invest imento empresar ial , 

comprovadamente um mal à democracia brasileira.

- 2% igualmente entre todos os partidos;

- 35% entre os partidos com ao menos um deputado na Câmara;

- 48% entre partidos na proporção do número de deputados na Câmara em 28 de 

agosto de 2017;

- 15% entre os partidos na proporção do número de senadores em 28 de agosto de 

2017.

5 - Arrecadação

Os candidatos só eram autorizados a iniciar a arrecadação em agosto do ano da 

eleição, mas o acesso ao dinheiro estava condicionado ao registro da candidatura. 

Com a mudança, os candidatos terão a opção de arrecadar recursos em campanhas 

online (crowdfunding) a partir de 15 de maio do ano eleitoral. Além disso, os partidos 

podem vender bens e serviços e promover eventos de arrecadação. Empresas estão 

proibidas de financiar candidatos.

6 - Limite para doações 

Continuam permitidas as doações de pessoas físicas. Os parlamentares 

definiram que o limite é de 10% dos rendimentos do doador no ano anterior à 

campanha e impuseram um teto de 50 salários mínimos (R$ 46,8 mil, hoje) por 

doador.

A proposta inicial era que esse limite também fosse aplicado ao 

autofinanciamento, caso em que o próprio candidato investe de seu patrimônio 

pessoal em sua campanha. Porém, este ponto foi vetado pelo Presidente da 

República, e o autofinanciamento pode ocorrer com valores ilimitados.
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7 - Limite para gastos

Até a eleição de 2014 o próprio candidato definia quanto deveria gastar. Um total 

absurdo. Agora, haverá tetos com valores distintos de acordo com o cargo que o 

candidato almeja. Para candidatos a deputados estaduais (ou distritais, válido para 

o Distrito Federal), o limite foi fixado em R$ 1 milhão. As campanhas para deputado 

federal não poderão gastar mais que R$ 2,5 milhões.

Os candidatos a senadores poderão gastar entre R$ 2,5 milhões e R$ 5,6 milhões, 

dependendo do número de eleitores de seu estado. As campanhas para governador 

poderão ter despesas de R$ 2,8 milhões a R$ 21 milhões, de acordo com o número de 

eleitores do estado. Já as campanhas para presidente terão limite de R$ 70 milhões 

no primeiro turno. Para o segundo turno, ficou estabelecido um teto da metade 

desse valor.

8 - Debates

A exigência do convite a candidatos a debates de televisão e rádio foi alterada. 

Antes, as emissoras só eram obrigadas a convidar nomes dos partidos com mais de 

nove cadeiras na Câmara dos Deputados. Agora, o número foi reduzido para cinco.

9 - Campanhas em TV, rádio e internet

Acabou a propaganda partidária fora das eleições. A propaganda dos candidatos 

em rádio e TV começa no fim de agosto. A reforma criou novas regras para a 

propaganda na internet. 

Candidatos poderão patrocinar o próprio conteúdo nas redes sociais como o 

Facebook e em mecanismos de busca (como o Google). Também poderão criar sites 

próprios, mas não colocar anúncios em páginas de terceiros (portais de notícia, por 

exemplo).

10 - Carro de som

A utilização de carros de som e mini trios como meios de propaganda eleitoral foi 

restringida as carreatas, caminhadas, passeatas ou durante reuniões e comícios. 

Em outras palavras, não mais poderão circular de forma avulsa os carros de som 

para divulgação da propaganda eleitoral se eles não servirem para acompanhar um 

ato próprio de campanha.
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11 - Número de candidatos (quociente eleitoral)

O texto altera a regra de distribuição das chamadas "sobras" de vagas. Hoje 

essas vagas decorrentes das sobras só são distribuídas entre os partidos ou 

coligações que atingiram o chamado quociente eleitoral e que tenham votos além 

desse quociente, mas que não foram suficientes para o preenchimento de uma outra 

vaga. Com a nova regra a sobra se dará entre todos os partidos ou coligações, 

independentemente de terem atingido o quociente eleitoral, e essa vaga 

remanescente então ficará para o partido ou coligação que obtiver o maior número 

de votos válidos abaixo do já citado quociente.

12 - Voto impresso

Até as últimas eleições, não havia nenhum mecanismo para a comprovação aos 

eleitores do seu voto. Esse apenas ficava registrado nas urnas eletrônicas. Para as 

eleições de 2018, o voto deverá ser impresso.

No entanto, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), já adiantou que não terá 

orçamento para implementar a medida em todo o Brasil no próximo ano.
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CAPÍTULO III

CALENDÁRIO ELEITORAL

O calendário das Eleições Presidenciais de 2018 no Brasil foi aprovado pelo 

Tribunal Superior Eleitoral (TSE) no dia 10 de novembro de 2015. O primeiro turno 

acontecerá no dia 7 de outubro e o segundo turno será no dia 28 de outubro. 

Ÿ 2 de outubro de 2017: Termina o prazo para o candidato trocar o seu domicílio 

eleitoral para o município que irá concorrer.

Ÿ 1 de janeiro de 2018: Torna-se obrigatório o registro das pesquisas eleitorais 

realizadas pelos institutos de pesquisas.

Ÿ 5 de março de 2018: Último dia para comunicação das instruções das 

Eleições Presidenciais 2018 pelo TSE.

Ÿ 2 de abril de 2018: Prazo limite para o candidato estar filiado a um partido.

Ÿ 4 de maio de 2018: Data final para o eleitor solicitar a inscrição ou alterar o 

título de eleitor, transferir o domicílio eleitoral, regularizar a situação ou 

requerer a transição para Seção Eleitoral Especial (destinada aos eleitores 

com deficiência ou mobilidade reduzida).

Ÿ 13 de junho a 3 de agosto 2018: Fase em que são escolhidos os integrantes 

das Mesas Receptoras.

Ÿ 5 de julho de 2018: Passa a ser permitido ao candidato a propaganda intra 

partidária visando sua nomeação à candidatura. É vetado o uso de rádio, 

televisão e outdoor.

Ÿ 20 de julho a 5 de agosto de 2018: Período no qual os partidos estão 

autorizados a promover convenções para a definição dos candidatos.

Ÿ 3 de agosto de 2018: Data limite para o eleitor solicitar a segunda via do título 

de eleitor fora do seu domicílio eleitoral.

Ÿ 15 de agosto de 2018: Final do prazo para os partidos políticos e coligações 

registrarem seus candidatos.

Ÿ 16 de agosto de 2018: Início da propaganda eleitoral.

Ÿ 26 de agosto de 2018: Começa a propaganda eleitoral gratuita através do 

rádio e televisão.

Ÿ 13 de setembro de 2018: Prazo limite para a definição e comunicação dos 

partidos políticos à Justiça Eleitoral dos gastos de campanha dos 

candidatos.

Ÿ 15 de setembro de 2018: É publicado pela Justiça Eleitoral o relatório das 

receitas em dinheiro coletadas pelos partidos políticos para patrocinar as 
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campanhas eleitorais.

Ÿ 22 de setembro de 2018: Prazo final para o eleitor requisitar em seu domicílio 

eleitoral a segunda via do Título de Eleitor.

Ÿ 29 de setembro de 2018: Fim da propaganda eleitoral gratuita veiculadas no 

rádio e na televisão.

Ÿ 30 de setembro de 2018: Termina o período da exibição de propaganda 

eleitoral paga.

Ÿ 7 de outubro de 2018: Primeiro turno.

Caso haja a necessidade de um segundo turno:

Ÿ 3 de outubro de 2018: Início da propaganda eleitoral referente ao segundo 

turno, somente a partir das 17h;

Ÿ 5 de outubro de 2018: Último dia para o mesário que abandonou a votação no 

primeiro turno justificar sua ausência;

Ÿ 20 de outubro de 2018: Encerramento da propaganda eleitoral gratuita 

através do rádio e da televisão associada ao segundo turno;

Ÿ 22 de outubro de 2018: Acaba a propaganda eleitoral paga relativa ao 

segundo turno;

Ÿ 28 de outubro de 2018: Segundo turno.
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CAPÍTULO IV

CONDUTAS VEDADAS AOS SERVIDORES PÚBLICOS

2018 é um ano eleitoral. Em virtude disto, os cidadãos que assumem cargos 
como servidores públicos devem respeitar algumas condutas que são vedadas pela 
Lei Eleitoral.

A orientação é a de que os agentes públicos ajam com cautela para que seus atos 
não incidam em favorecimento de candidatura, ferindo a lisura e igualdade de 
condições na disputa eleitoral.

Por outro lado, os agentes públicos devem dar continuidade às atividades 
corriqueiras e atos de gestão, desde que não ocasionem o favorecimento a 
candidato, partido ou coligação.

Confira a seguir uma tabela de condutas que são vedadas aos servidores 
públicos.

CONDUTAS VETADAS

TIPO PERÍODO EXEMPLO OBSERVAÇÃO LEGISLAÇÃO

Ceder ou usar bens 
móveis ou imóveis 
pertencentes à 
administração pública

No ano eleitoral. Uso de veículos 
oficiais, 
computadores, 
mobiliário, prédios 
públicos e etc.

Não se aplica a bem público 
de uso comum (ex.: praias, 
parques e ruas), nem à 
cessão de prédios públicos 
para realização de convenção 
partidária.

Art. 73, I, LE

Usar materiais ou 
serviços públicos que 
ultrapassem as 
previsões dos órgãos

No ano eleitoral. Uso de material e 
serviço para envio de 
cartas aos eleitores e 
etc.

Essas prerrogativas são 
dadas pelos regimentos e 
pelas normas internas.

Art. 73, II, LE

Ceder ou usar serviço 
de servidor ou de 
empregado público 
para comitê de 
campanha

No ano eleitoral. Servidores/empregados 
trabalhando em 
campanha durante o 
horário do expediente

Permitido durante férias e 
licenças do servidor.

Art. 73, III, LE

Fazer uso 
promocional da 
distribuição gratuita 
de bens e serviços de 
caráter social, 
custeados pelo Poder 
Público

No ano eleitoral. Distribuição de cestas 
básicas ou qualquer 
outro bem ou serviço. 
Utilização de veículos 
da prefeitura para 
ostentar propaganda 
eleitoral.

É vedado o uso promocional 
em favor de candidato.

Art. 73, Iv, LE
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CONDUTAS VETADAS

TIPO PERÍODO EXEMPLO OBSERVAÇÃO LEGISLAÇÃO

Nomear, contratar ou 
admitir, demitir sem 
justa causa, suprimir 
vantagens, 
dificultar/impedir o 
exercício funcional, 
remover, transferir ou 
exonerar servidor 
público

Desde os três 
meses que 
antecedem as 
eleições até a 
posse dos 
eleitos.

Exceções:
a) cargos em comissão e 
funções comissionadas;
b) Poder Judiciário, Ministério 
Público, Tribunais ou 
Conselho de Contas, Órgãos 
da Presidência da República;
c) nomeação de aprovados 
em concurso público 
homologado até 3 meses 
antes da eleição;
d) serviços públicos 
essenciais (com autorização 
do chefe do Poder Executivo - 
REspe nº 27.563/06);
e) transferência ou remoção 
ex officio de militares, 
policiais civis e de agentes 
penitenciários.

Art. 73, V, LE

Realizar transferência 
de recursos

Desde os três 
meses que 
antecedem as 
eleições até a 
posse dos 
eleitos.

Entrega de recursos 
correntes ou de 
capital a outro ente 
da Federação, a título 
de cooperação, 
auxílio ou assistência 
financeira, que não 
decorra de 
determinação 
constitucional, legal 
ou destinação ao SUS 
(art. 25, LRF).

Art. 73, VI, “a”, 
LE

Exceções:
a) obra ou serviço já em 
andamento;
b) calamidade pública;
c) emergência.

Autorizar ou veicular 
publicidade 
institucional

Desde os três 
meses que 
antecedem as 
eleições até a 
posse dos 
eleitos.

Divulgação dos feitos 
do governo, como, 
por exemplo, 
investimentos, obras, 
construção de 
escolas e de 
hospitais, e etc.

Art. 73, VI, “b”, 
LE

Exceções:
a) grave e urgente 
necessidade pública 
(reconhecida pela Justiça 
Eleitoral);
b) produtos ou serviços que 
tenham concorrência no 
mercado (ex.: correios e 
bancos públicos).

Fazer 
pronunciamento, em 
rádio ou TV, fora do 
horário eleitoral 
gratuito

Desde os três 
meses que 
antecedem as 
eleições até a 
posse dos 
eleitos.

Qualquer 
pronunciamento fora 
do horário eleitoral 
gratuito.

Art. 73, VI, “c”, 
LE

Exceção:
Matéria urgente, relevante e 
característica das funções de 
governo, a critério da Justiça 
Eleitoral.
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Realizar despesas 
com publicidade 
institucional que 
excedam:
I – a média dos 
gastos nos 03 últimos 
anos que antecedem 
o pleito; ou
II – do ano anterior à 
eleição.

Fazer, na 
circunscrição das 
eleições, revisão geral 
da remuneração de 
servidores públicos

Distribuir 
gratuitamente bens, 
valores ou benefícios 
por parte da 
administração pública

Fazer propaganda 
institucional na qual 
conste nome, símbolo 
ou imagem que 
caracterize promoção 
pessoal

Contratar shows 
artísticos para animar 
inaugurações

Comparecer a 
inaugurações de 
obras públicas

Registro de 
candidatura avulsa, 
ainda que o 
requerente tenha 
filiação partidária

Propaganda paga no 
rádio e na TV

CONDUTAS VETADAS

TIPO PERÍODO EXEMPLO OBSERVAÇÃO LEGISLAÇÃO

Desde os três 
meses que 
antecedem as 
eleições até a 
posse dos 
eleitos.

Art. 73, VII, LEDivulgação dos feitos 
do governo, como, 
por exemplo, obras, 
construção de 
escolas e de 
hospitais, 
investimentos e etc.

Desde os 180 
dias que 
antecedem as 
eleições até a 
posse dos 
eleitos.

Proibição apenas para 
revisões que excedam a 
recomposição da perda do 
poder aquisitivo.

Art. 73, VIII, LEReajustes acima da 
inflação do período 
reajustado.

No ano eleitoral. Exceções:
a) programas sociais já em 
execução;
b) calamidade pública;
c) emergência.

Art. 73, §§ 10º 
e 11, LE

Distribuição de cestas 
básicas ou qualquer 
outro bem ou serviço.

A qualquer 
tempo.

Caracterização de abuso de 
autoridade.

Art. 74, LE
Art. 37, § 1º, CF

Qualquer forma de 
comunicação que 
permita a 
identificação do 
governante/candidato

Nos três meses 
que antecedem 
as eleições.

É vedada a utilização de 
recursos públicos para essa 
finalidade.

Art. 75, LE Gasto de recursos 
públicos para 
contratação de 
shows.

Nos três meses 
que antecedem 
as eleições.

A simples presença física do 
candidato, sem nenhuma 
manifestação de caráter 
eleitoral, é o bastante para 
caracterizar a conduta 
vedada.

Art. 77, LE

A qualquer 
tempo.

Art. 11, § 14, LE

A qualquer 
tempo

Art. 36, § 2, LE
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