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APRESENTAÇÃOMENSAGEM DO PRESIDENTE

JOSÉ TADEU CANDELÁRIA
Presidente Estadual PL-SP

A riqueza do conteúdo desta cartilha que o Partido Liberal está dispondo aos dirigentes municipais 
e aos pré-candidatos às eleições de 2020, foi elaborado por um mestre do Direito, em especial, 
um expert da advocacia eleitoralista. Estou falando do Dr. Tadeu Ferreira, que nos dá a honra de 

tê-lo como amigo e de contar sempre com sua fiel parceria nos projetos da Escola de Formação Política 
do PL do Estado de São Paulo, a qual expresso aqui os mais sinceros agradecimentos em nome de toda a 
Família PL, que tanto conhecimento já adquiriu com seus ensinamentos.

A legislação político-eleitoral vem se transformando com frequência nos últimos anos, provocando 
muitas incertezas aos atores envolvidos em todos os processos partidários e eleitorais, o que tem 
movimentado a direção do Partido Liberal, no sentido de mantê-lo atualizado com os novos 
ordenamentos e compartilhá-los com nossos dirigentes municipais, mandatários, pré-candidatos, 
assessores e demais liberalistas que seguem pavimentando os nossos caminhos para chegarmos 
aptos às disputas eleitorais em cada cidade paulista.

As questões tratadas no tema desta cartilha, certamente não findam seus estudos por aqui, mas 
considero uma ferramenta de pesquisa indispensável, considerando a objetividade e a clareza com que o 
autor expõe a fundamental matéria: CASSAÇÃO DO REGISTRO DE CANDIDATO, DO DIPLOMA E DO 
MANDATO, mostrando de forma simples e dinâmica o que os candidatos a prefeito e vereador devem 
saber para evitar que isso aconteça, já que qualquer descuido pode resultar no popular “ganhou mas não 
levou”.

Dr. Tadeu Ferreira, sabiamente, para facilitar a pesquisa e o entendimento, dividiu o tema em três partes: 
O ABUSO DO PODER POLÍTICO, pontuando as condutas vedadas – tudo que é permitido e o que não pode 
ser feito pelo administrador público; O ABUSO DO PODER ECONÔMICO, alertando sobre a arrecadação 
acima do limite legal, caixa 2, a utilização abusiva dos recursos próprios; os recursos de origem privada; e 
O ABUSO DOS VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL – rádio, tv, jornais, revistas e internet. 

O PL desde sua fundação pelo saudoso professor Alvaro Valle, há 35 anos, é norteado pelos “direitos 
individuais, a liberdade e o fortalecimento da Pessoa na comunidade e diante do Estado”, sendo esse o 
nosso princípio para o contínuo fortalecimento, pois só assim é possível lutarmos por uma sociedade 
justa à luz da ética e da liberdade. Nosso eterno presidente Tancredo Neves, nos deixou muitos 
ensinamentos sobre o tema para refletirmos, entre eles: “Não teremos Pátria que Deus nos destinou 
enquanto não formos capazes de fazer de cada brasileiro um cidadão, com plena consciência dessa 
dignidade”. 

Seguimos, portanto, nossa tradição de aprimoramento através da educação político-partidária, 
alicerçados nos valores de brasilidade e cidadania, fazendo das eleições o instrumento democrático para 
que através dos mandatos possamos garantir, de forma indistinta, mais dignidade, igualdade e 
liberdade às pessoas de cada cidade. 

Queremos vocês capacitados para ganharem as eleições e qualificados para o exercício de seus 
mandatos, porque acreditamos ser essa a estrutura necessária para construirmos um PL cada vez mais 
forte em prol de um Brasil mais justo para todos.

Boa leitura!

JOSÉ TADEU CANDELÁRIA
Presidente Estadual do PL-SP



“Os liberais convidam o povo brasileiro para a 
organização e fortalecimento deste Partido, que 

procurará realizar os ideais de uma sociedade mais 
justa dentro dos padrões éticos e sob o signo da 

liberdade.”

Álvaro Valle
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O ABUSO DO PODER POLÍTICO

O abuso do poder político ocorre nas situações em que o detentor do poder se vale de sua 
posição para agir de modo a influenciar o eleitor. Caracteriza-se, dessa forma, como ato de 
autoridade exercido em detrimento do voto. É assim que o Glossário Eleitoral Brasileiro, 
disponível no Portal do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) na internet, define esse ilícito eleitoral, 
que pode afetar a legitimidade de uma eleição.

De acordo com o Glossário, o abuso do poder político ocorre, por exemplo, quando, na véspera 
das eleições, o prefeito candidato à reeleição ordena que fiscais municipais façam varredura em 
empresas de adversários políticos e não o façam em relação a empresas de amigos e 
companheiros de partido. O Prefeito contrariando a legislação eleitoral concede benefícios a 
servidores e terceiros o que é proibido pela Lei 9.504/97, artigo 73 e pelo artigo 22 da Lei 
Complementar 64/90.

A Lei 9.504/97 – denominada Lei das Eleições em seu artigo 73 dispõe sobre as condutas 
vedadas ao administrador público.

Art. 73. São proibidas aos agentes públicos, servidores ou não, as seguintes condutas tendentes 
a afetar a igualdade de oportunidades entre candidatos nos pleitos eleitorais:

I - ceder ou usar, em benefício de candidato, partido político ou coligação, bens móveis ou 
imóveis pertencentes à administração direta ou indireta da União, dos Estados, do Distrito 
Federal, dos Territórios e dos Municípios, ressalvada a realização de convenção partidária;

Exemplo: Ceder veículo para transportar pessoas para hospitais, presídios, centros de saúde 
etc. em prol de determinada candidatura. Os vereadores devem ter muito cuidado com essa 
prática, eis que pode caracterizar conduta vedada e abuso do poder político. A entrega de cestas 
básicas pela administração municipal fora do contexto comum, declaradamente, com intuito de 
obter voto.

II - usar materiais ou serviços, custeados pelos Governos ou Casas Legislativas, que excedam as 
prerrogativas consignadas nos regimentos e normas dos órgãos que integram;
Os vereadores que não podem utilizar de máquinas reprográficas, impressoras, para tirar 
cópias para eleitores, sob pena de abuso de poder. Repita-se ainda a cessão de veículos com 
motoristas da Edilidade.

III - ceder servidor público ou empregado da administração direta ou indireta federal, estadual 
ou municipal do Poder Executivo, ou usar de seus serviços, para comitês de campanha eleitoral 
de candidato, partido político ou coligação, durante o horário de expediente normal, salvo se o 
servidor ou empregado estiver licenciado;

O servidor público que for apoiador de determinada campanha deve afastar-se do cargo ou da 

CONDUTAS VEDADAS

DAS CONDUTAS VEDADAS AOS AGENTES PÚBLICOS EM CAMPANHAS ELEITORAIS
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função para trabalhar em prol de candidatura em horário de expediente. Se o servidor ou 
empregado público trabalhar em horário fora do expediente, não comete irregularidade. No 
entanto, é muito comum observarmos servidores e empregados públicos ativamente 
participando de campanhas eleitorais a pedido do administrador público, o que caracteriza 
abuso de poder político.

IV - fazer ou permitir uso promocional em favor de candidato, partido político ou coligação, de 
distribuição gratuita de bens e serviços de caráter social custeados ou subvencionados pelo 
Poder Público;

Repetimos que é muito comum a autoridade pública distribuir bens e serviços custeados pelo 
Poder Público com intuito eleitoral. Distribuição de cestas básicas, campanhas de distribuição 
de óculos, aparelhos ortopédicos, dentários, e serviços médicos e odontológicos nas vésperas 
do pleito eleitoral constituem conduta vedada.

V - nomear, contratar ou de qualquer forma admitir, demitir sem justa causa, suprimir ou 
readaptar vantagens ou por outros meios dificultar ou impedir o exercício funcional e, ainda, ex 
officio, remover, transferir ou exonerar servidor público, na circunscrição do pleito, nos três 
meses que o antecedem e até a posse dos eleitos, sob pena de nulidade de pleno direito, 
ressalvados:

É muito comum ainda que algumas autoridades públicas contratem servidores públicos nos 3 
(três) meses que antecedem o pleito, ou demitam sem justa causa seus adversários, ou ainda 
transfiram servidores para local distante, pois sabem que apoiam um candidato adversário. 
Esses fatos também caracterizam conduta vedada e abuso do poder político.

a) nomeação ou exoneração de cargos em comissão e designação ou dispensa de funções de 
confiança;
A nomeação ou exoneração de cargos em comissão é permitido pela Autoridade Pública 
mesmo no período eleitoral, pois a natureza do cargo é de demissão “ad nutum” ou seja, sem a 
necessidade de qualquer justificativa pois tais servidores não são efetivos, exercem cargo de 
confiança.

b)nomeação para cargos do Poder Judiciário, do Ministério Público, dos Tribunais ou Conselhos 
de Contas e dos órgãos da Presidência da República;
Os cargos do Poder Judiciário, Ministério Público, Tribunais ou Conselhos de Contas e dos 
órgãos da Presidência da República, são excepcionados na lei, permitindo-se a sua nomeação 
por entender o legislador, que não há interesse político eleitoral nessas nomeações e ainda pelo 
seu caráter essencial.

c) a nomeação dos aprovados em concursos públicos homologados até o início daquele prazo;
Se o concurso público já tiver sido homologado até 3 (três) meses antes do pleito, o servidor ou 
empregado público poderá ser nomeado.

d) a nomeação ou contratação necessária à instalação ou ao funcionamento inadiável de 
serviços públicos essenciais, com prévia e expressa autorização do Chefe do Poder Executivo;

O QUE É PERMITIDO AO  ADMINISTRADOR PÚBLICO
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Toda contratação justificadamente inadiável e essencial é permitida, como para hospitais de 
campanha, abrigos contra enchentes e demais estados de calamidade pública. 

e) a transferência ou remoção ex officio de militares, policiais civis e de agentes penitenciários;
No Brasil temos a Força Nacional e as Forças Armadas, que constantemente são utilizadas para 
conter situações de descontrole institucional, estados de greves policiais, aumento exagerado 
do crime em determinada região e rebeliões no sistema carcerário.  Assim, caracterizada a 
situação de emergência legal, não há qualquer irregularidade no ato da autoridade.

VI - nos três meses que antecedem o pleito:

a) realizar transferência voluntária de recursos da União aos Estados e Municípios, e dos 
Estados aos Municípios, sob pena de nulidade de pleno direito, ressalvados os recursos 
destinados a cumprir obrigação formal preexistente para execução de obra ou serviço em 
andamento e com cronograma prefixado, e os destinados a atender situações de emergência e 
de calamidade pública;
O dispositivo visa impedir que autoridades invistam recursos públicos para ajudar partidários a 
vencer eleições municipais. A lei só permite a transferência de obrigações anteriormente 
ajustadas e em caso de emergência ou calamidade pública. 

b) com exceção da propaganda de produtos e serviços que tenham concorrência no mercado, 
autorizar publicidade institucional dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos 
órgãos públicos federais, estaduais ou municipais, ou das respectivas entidades da 
administração indireta, salvo em caso de grave e urgente necessidade pública, assim 
reconhecida pela Justiça Eleitoral;
A norma visa impedir que a autoridade pública faça um comício eletrônico na televisão, rádio, 
jornais e internet, que exalte sua administração, utilizando recursos públicos, criando uma 
situação de desequilíbrio entre os candidatos.

c) fazer pronunciamento em cadeia de rádio e televisão, fora do horário eleitoral gratuito, salvo 
quando, a critério da Justiça Eleitoral, tratar-se de matéria urgente, relevante e característica 
das funções de governo;
Os pronunciamentos no rádio e televisão são somente institucionais e em caso de matéria 
urgente, devidamente justificado.

VII - realizar, no primeiro semestre do ano de eleição, despesas com publicidade dos órgãos 
públicos federais, estaduais ou municipais, ou das respectivas entidades da administração 
indireta, que excedam a média dos gastos no primeiro semestre dos três últimos anos que 
antecedem o pleito;  (Redação dada pela Lei nº 13.165, de 2015).

Esse procedimento visa impedir o abuso dos gastos de publicidade, da administração direta e 
indireta, não se permitindo que ultrapasse a média de gastos no primeiro semestre dos três 
últimos anos que antecedem o pleito;

VIII - fazer, na circunscrição do pleito, revisão geral da remuneração dos servidores públicos que 
exceda a recomposição da perda de seu poder aquisitivo ao longo do ano da eleição, a partir do 

PROIBIDO
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início do prazo estabelecido no art. 7º desta Lei e até a posse dos eleitos.

No período entre as convenções partidárias e a posse dos eleitos, é proibido qualquer projeto de 
revisão geral da remuneração dos servidores públicos que exceda a perda do seu poder 
aquisitivo.

§ 1º Reputa-se agente público, para os efeitos deste artigo, quem exerce, ainda que 
transitoriamente ou sem remuneração, por eleição, nomeação, designação, contratação ou 
qualquer outra forma de investidura ou vínculo, mandato, cargo, emprego ou função nos órgãos 
ou entidades da administração pública direta, indireta, ou fundacional.

A normas desta lei aplicam-se ainda aos agentes políticos, administrativos e até honoríficos 
que mantenham vínculo remunerado ou não com a administração pública direta ou indireta.

§ 2º A vedação do inciso I do caput não se aplica ao uso, em campanha, de transporte oficial pelo 
Presidente da República, obedecido o disposto no art. 76, nem ao uso, em campanha, pelos 
candidatos a reeleição de Presidente e Vice-Presidente da República, Governador e Vice-
Governador de Estado e do Distrito Federal, Prefeito e Vice-Prefeito, de suas residências oficiais 
para realização de contatos, encontros e reuniões pertinentes à própria campanha, desde que 
não tenham caráter de ato público.

O legislador permitiu aos chefes do Poder Executivo o uso de transporte de seus veículos; no 
entanto o partido deve ressarcir o erário no prazo de 10 (dez) dias. São  permitidos encontros e 
reuniões pertinentes à própria campanha, desde  que não tenham caráter de ato público.

§ 3º As vedações do inciso VI do caput, alíneas b e c, aplicam-se apenas aos agentes públicos 
das esferas administrativas cujos cargos estejam em disputa na eleição.

A norma aqui disciplina o candidato à reeleição; o agente público que não for candidato não está 
sujeito à norma.

§ 4º O descumprimento do disposto neste artigo acarretará a suspensão imediata da conduta 
vedada, quando for o caso, e sujeitará os responsáveis a multa no valor de cinco a cem mil UFIR.
Os candidatos que utilizarem de veículos sem autorização estão sujeitos a pena de cinco a cem 
mil UFIR

§ 5o  Nos casos de descumprimento do disposto nos incisos do caput e no § 10, sem prejuízo do 
disposto no § 4o, o candidato beneficiado, agente público ou não, ficará sujeito à cassação do 
registro ou do diploma.     
                    .
Os candidatos que utilizarem de veículos sem autorização estarão sujeitos a pena de cinco a 
cem mil UFIR.

§ 6º As multas de que trata este artigo serão duplicadas a cada reincidência.
A lei pune a reincidência.

§ 7º As condutas enumeradas no caput caracterizam, ainda, atos de improbidade administrativa, 
a que se refere o art. 11, inciso I, da Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992, e sujeitam-se às 



ELEIÇÕES 2020
CASSAÇÃO DO REGISTRO DO CANDIDATO,

DO DIPLOMA E DO MANDATO

10

disposições daquele diploma legal, em especial às cominações do art. 12, inciso III.

O artigo 11 da Lei 8.429/92 – Lei de Improbidade trata da quebra dos princípios da administração 
pública, podendo gerar perda do cargo, suspensão dos direitos políticos, pena de multa e 
proibição de contratar com o poder público. 

§ 8º Aplicam-se as sanções do § 4º aos agentes públicos responsáveis pelas condutas vedadas 
e aos partidos, coligações e candidatos que delas se beneficiarem.

Os agentes públicos e os partidos responderão solidariamente, caso não façam o 
ressarcimento dos gastos com os veículos oficias (chefes do executivo).

§ 9º Na distribuição dos recursos do Fundo Partidário (Lei nº 9.096, de 19 de setembro de 1995) 
oriundos da aplicação do disposto no § 4º, deverão ser excluídos os partidos beneficiados pelos 
atos que originaram as multas.

O partido terá seus recursos do Fundo Partidário suspenso ou bloqueado, para o pagamento 
das multas de abuso do poder político.

§ 10. No ano em que se realizar eleição, fica proibida a distribuição gratuita de bens, valores ou 
benefícios por parte da Administração Pública, exceto nos casos de calamidade pública, de 
estado de emergência ou de programas sociais autorizados em lei e já em execução 
orçamentária no exercício anterior, casos em que o Ministério Público poderá promover o 
acompanhamento de sua execução financeira e administrativa. (Incluído pela Lei nº 11.300, de 
2006)

A norma aqui permite a cassação do registro em caso de descumprimento e o crime de 
assunção de dívida pelo gasto orçamentário ilegal.

§ 11.  Nos anos eleitorais, os programas sociais de que trata o § 10 não poderão ser executados 
por entidade nominalmente vinculada a candidato ou por esse mantida. (Incluído pela Lei nº 
12.034, de 2009)

§ 12.  A representação contra a não observância do disposto neste artigo observará o rito do art. 
22 da Lei Complementar no 64, de 18 de maio de 1990, e poderá ser ajuizada até a data da 
diplomação.  (Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009)

O artigo 22 da Lei Complementar 64/90, trata da AIJE – Ação de Investigação Judicial Eleitoral, e 
pode cassar o registro, diploma ou mandato do candidato.

§ 13.  O prazo de recurso contra decisões proferidas com base neste artigo será de 3 (três) dias, a 
contar da data da publicação do julgamento no Diário Oficial. (Incluído pela Lei nº 12.034, de 
2009)

Art. 74.  Configura abuso de autoridade, para os fins do disposto no art. 22 da Lei Complementar 
nº 64, de 18 de maio de 1990, a infringência do disposto no § 1º do art. 37 da Constituição Federal, 
ficando o responsável, se candidato, sujeito ao cancelamento do registro ou do diploma.                          
(Redação dada pela Lei nº 12.034, de 2009)
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A Constituição Federal quer assegurar a isonomia do pleito, daí o abuso do poder ser punido 
com a cassação do registro, diploma e mandato.

Participação da Inauguração de Obras Públicas e Contratação de Shows.

Art. 75. Nos três meses que antecederem as eleições, na realização de inaugurações é vedada a 
contratação de shows artísticos pagos com recursos públicos.

Parágrafo único.  Nos casos de descumprimento do disposto neste artigo, sem prejuízo da 
suspensão imediata da conduta, o candidato beneficiado,  e agente público ou não, ficará sujeito 
à cassação do registro ou do diploma.  (Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009)

É PROIBIDO
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 ABSUSO DO PODER ECONÔMICO

A arrecadação de valores acima do limite legal constitui um dos maiores fatores do abuso do 
poder econômico. O candidato deve obedecer ao limite de gastos fixado pelo TSE para as 
eleições de 2.020, caso ultrapasse o valor dos gastos, será punido pelo abuso do poder 
econômico, através da AIJE – Ação de Investigação Judicial Eleitoral ou da Ação de Impugnação 
de Mandato Eletivo.

O denominado “caixa dois”, é a ocultação de recursos que extrapolam os limites de gastos 
legais de uma campanha, recursos não contabilizados. A conduta caracteriza abuso do poder 
econômico, levando à cassação do registro, diploma e mandato, além do ilícito criminal.

É importante destacar que os candidatos costumam confundir suas contas e recursos 
individuais, com recursos da campanha eleitoral. Se o candidato até mesmo de boa fé, utilizar 
seus recursos e ultrapassar os limites de gastos incidirá no abuso do poder econômico. 
Releva notar que, nesta eleição, o candidato poderá doar até 10% de seus rendimentos brutos, 
desde que não ultrapassem o valor limite de gasto da campanha eleitoral.

O recurso de origem privada poderá vir da vaquinha virtual, jantares e doação de pessoas físicas 
até 10% de seus rendimentos brutos declarados no imposto de renda. Os recursos poderão ser 
em dinheiro, ou na forma de doação de bens e serviços. A doação de pessoa jurídica é ilícito 
grave, podendo levar à cassação do registro, diploma e mandato.

O candidato também deve ter muito cuidado com as doações de serviços, pois deverá  verificar 
se o doador declarou imposto de renda na último exercício, está empregado e não faz parte de 
programas sociais do governo.

CAIXA DOIS

ARRECADAÇÃO ACIMA DO LIMITE LEGAL

RECURSOS PRÓPRIOS – ABUSO

RECURSOS DE ORIGEM PRIVADA 
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O ABUSO DOS VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

O artigo 22 da Lei Complementar 64/90, pune o abuso do poder dos veículos de comunicação 
social. Estes, concessões do governo federal tais como rádio e tv, pelo maciço alcance que 
atingem na população, devem dar tratamento isonômico aos candidatos. Se uma rede de rádio 
ou tv abusa do poder em prol de um candidato, a unicidade de propósitos pode levar à cassação 
do registro, diploma e mandato, por quebra da isonomia do processo eleitoral.

Rádio -  TV -  Jornais e Revistas - Internet

INTERNET

A propaganda na internet ou rede mundial de computadores, é autorizada, inclusive o 
impulsionamento da campanha, desde que haja a contratação de empresa idônea, sejam 
respeitados os limites de gastos eleitorais, e haja total comunicação das informações à Justiça 
Eleitoral.

Há candidatos que, para burlar a norma, contratam terceiras pessoas para, em suas redes 
sociais, impulsionar ilegalmente (por meio de robôs) a sua campanha. Trata-se de conduta 
proibida, que levará o candidato beneficiário à cassação do registro, diploma e mandato.
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COMPRA DE VOTOS

A captação ilegal de sufrágio artigo 41 da Lei nº 9.504/97 ou compra de votos artigo 299 do 
Código Eleitoral, constitui a mais hedionda prática de abuso de poder econômico no processo 
eleitoral. O candidato poderá responder pelo artigo 22 da LC 64/90 ao ilícito eleitoral, com a 
cassação do diploma, registro e mandato. Poderá ainda responder pelo crime do artigo 299 do 
Código Eleitoral, sofrendo danosas consequências. Pena - reclusão até quatro anos e 
pagamento de cinco a quinze dias-multa.

FALSIDADE IDEOLÓGICA

Uma das maiores preocupações que os partidos políticos têm em relação a seus candidatos é 
evitar qualquer declaração falsa à Justiça Eleitoral. Esta tem punido com rigor a falsidade 
ideológica eleitoral, como, por exemplo: cabos eleitorais contratados para emitir recibo de 
doação, veículos contratados como cessão de empréstimo. Vamos aos dispositivo:

 Art. 350. Omitir, em documento público ou particular, declaração que dele devia constar, ou nele 
inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, para fins eleitorais:

Pena - reclusão até cinco anos e pagamento de 5 a 15 dias-multa, se o documento é público, e 
reclusão até três anos e pagamento de 3 a 10 dias-multa se o documento é particular.

Parágrafo único. Se o agente da falsidade documental é funcionário público e comete o crime 
prevalecendo-se do cargo ou se a falsificação ou alteração é de assentamentos de registro civil, 
a pena é agravada.
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