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APRESENTAÇÃO

A Editora Rideel, empresa nacionalmente reconhecida por sua destacada atuação e pioneirismo na área 
de publicação de legislação, vem mais uma vez revolucionar o mercado editorial com a Coleção de Legislação 
Maxiletra 2022.

Baseada nas já renomadas e consagradas edições de sua coleção de legislação, obras que são ininterruptamente 
editadas desde a década de 1990, esta coleção possui projeto gráfico que traz a letra 50% maior do que a das 
edições anteriores (publicadas até 2017). Além do aumento no tamanho da letra, a fonte também foi trocada e 
está mais legível e o espaço entre letras e parágrafos também foi aumentado.

A Coleção Maxiletra abrange os mais diversos ramos do Direito e é composta de 16 títulos:  
• Constituição Federal • Código Civil • Código Comercial • Código de Processo Civil • Código Penal • Código 
de Processo Penal • Código Penal Militar e Código de Processo Penal Militar • Código de Defesa do Consumidor  
• Código Tributário Nacional • Código Eleitoral • Código de Trânsito Brasileiro • Consolidação das Leis do Traba-
lho • Legislação de Direito Previdenciário • Legislação de Direito Administrativo • Legislação de Direito Ambiental  
• Legislação de Direito Internacional.

O projeto gráfico e a organização conjugam praticidade e comodidade e os diversos facilitadores de consulta 
continuam sendo um diferencial desta obra, apreciados pelos operadores, professores e acadêmicos do Direito, 
a saber:

• Índice Cronológico Geral, contendo todos os diplomas legais publicados na obra;

• Notas remissivas a outros artigos, diplomas legais e súmulas;

• Índices Sistemático e Alfabético-Remissivo para cada Código;

• Índices por assuntos da legislação extravagante;

• Atualizações de 2021 e 2022 em destaque;

• Tarjas laterais identificativas das seções; e

• Indicação do número dos artigos no cabeçalho dos Códigos e do número das leis no cabeçalho da legislação.

Todos os diplomas legais estão rigorosamente atualizados até a data indicada na página IV dos livros e a 
Rideel oferece, gratuitamente, as atualizações publicadas até 31 de outubro de 2022, em seu site www.apprideel.
com.br. Basta acessar e inserir o ISBN da obra. 

Esta Editora, sempre empenhada em oferecer o melhor produto, continua seguindo seus objetivos de constante 
aprimoramento e atualização, mantendo-se sempre receptiva às críticas e às sugestões que podem ser feitas pelo 
e-mail: sac@rideel.com.br

O Editor

 CE - 26ª ed-2022.indb   7 CE - 26ª ed-2022.indb   7 24/01/2022   09:0624/01/2022   09:06



LISTA DE ABREVIATURAS UTILIZADAS NAS NOTAS

Ac. Acórdão
ADCT Ato das Disposições 
 Constitucionais Transitórias
ADECON Ação Declaratória de 
 Constitucionalidade
ADIN Ação Direta de Inconstitucionalidade
Art. Artigo
Arts. Artigos
CADE Conselho Administrativo de Defesa 

Econômica
c/c combinado com
CC/1916 Código Civil de 1916
CC/2002 Código Civil de 2002
CCom. Código Comercial
CDC Código de Defesa do Consumidor
CE Código Eleitoral
CEF Caixa Econômica Federal
CF Constituição Federal de 1988
CLT Consolidação das Leis do Trabalho
CP Código Penal
CPC/1973 Código de Processo Civil de 1973
CPC/2015 Código de Processo Civil de 2015
CPM Código Penal Militar
CPP Código de Processo Penal
CPPM Código de Processo Penal Militar
CTB Código de Trânsito Brasileiro
CTN Código Tributário Nacional
CTVV Convenção de Viena sobre Trânsito 

Viário
Dec. Decreto
Dec.‑lei Decreto-lei
Del. Deliberação
DOU Diário Oficial da União
EC Emenda Constitucional
ECA Estatuto da Criança e do Adolescente

ECR Emenda Constitucional  
de Revisão

ER Emenda Regimental
IN Instrução Normativa
j. julgamento
LC Lei Complementar
LCP Lei das Contravenções Penais
LEP Lei de Execução Penal
LINDB Lei de Introdução às normas do  

Direito Brasileiro (Dec.-Lei no 4.657,  
de 4-9-1942)

MP Medida Provisória
OAB Ordem dos Advogados do Brasil
Port. Portaria
Res. Resolução
Res. Adm. Resolução Administrativa
Res. Norm. Resolução Normativa
REsp Recurso Especial
RFB Secretaria da Receita Federal do Brasil
RISTF Regimento Interno do Supremo Tribunal 

Federal
RISTJ Regimento Interno do Superior Tribunal 

de Justiça
SEPRT Secretaria Especial de Previdência e 

Trabalho do Ministério da Economia
STF Supremo Tribunal Federal
STJ Superior Tribunal de Justiça
STM Superior Tribunal Militar
Súm. Súmula
TFR Tribunal Federal de Recursos
TJ Tribunal de Justiça
TRF Tribunal Regional Federal
TRT Tribunal Regional do Trabalho
TSE Tribunal Superior Eleitoral
TST Tribunal Superior do Trabalho
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PREÂMBULO
Nós, representantes do povo brasileiro, reuni-
dos em Assembleia Nacional Constituinte para 
instituir um Estado Democrático, destinado a 
assegurar o exercício dos direitos sociais e indi-
viduais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o 
desenvolvimento, a igualdade e a justiça como 
valores supremos de uma sociedade fraterna, 
pluralista e sem preconceitos, fundada na har-
monia social e comprometida, na ordem inter-
na e internacional, com a solução pacífica das 
controvérsias, promulgamos, sob a proteção de 
Deus, a seguinte CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLI-
CA FEDERATIVA DO BRASIL.
c	 Publicada no DOU no 191‑A, de 5‑10‑1988.

TÍTULO I – DOS PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS
Art. 1o A República Federativa do Brasil, formada 
pela união indissolúvel dos Estados e Municípios 
e do Distrito Federal, constitui-se em Estado De-
mocrático de Direito e tem como fundamentos:
c	 No plebiscito realizado em 21‑4‑1993, disciplinado 

na EC no 2, de 25‑8‑1992, foram mantidos a repúbli‑
ca e o presidencialismo, como forma e sistema de go‑
verno, respectivamente.

c	 Arts.18, caput, e 60, § 4o, I e II, desta Constituição.

I – a soberania;
c	 Arts. 20, VI, 21, I e III, 84, VII, VIII, XIX e XX, desta 

Constituição.
c	 Arts. 36, caput, 237, I a III, 260 e 263 do CPC/2015.
c	 Arts. 780 a 790 do CPP.
c	 Arts. 215 a 229 do RISTF.

II – a cidadania;
c	 Arts. 5o, XXXIV, LIV, LXXI, LXXIII e LXXVII, e 60, § 4o, 

desta Constituição.
c	 Lei no 9.265, de 12‑2‑1996, estabelece a gratuidade 

dos atos necessários ao exercício da cidadania.
c	 Lei no 10.835, de 8‑1‑2004, institui a renda básica da 

cidadania.

III – a dignidade da pessoa humana;
c	 Arts. 5o, XLII, XLIII, XLVIII, XLIX, L, 34, VII, b, 226, § 7o, 

227 e 230 desta Constituição.
c	 Art. 8o, III, da Lei no 11.340, de 7‑8‑2006 (Lei que Coí‑

be a Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher).
c	 Dec. no 10.088, de 5‑11‑2019, consolida atos norma‑

tivos editados pelo Poder Executivo Federal que dis‑

põem sobre a promulgação de convenções e reco‑
mendações da Organização Internacional do Trabalho 
– OIT ratificadas pela República Federativa do Brasil.

c	 Súmulas Vinculantes nos 6, 11 e 14 do STF.

IV – os valores sociais do trabalho e da livre 
iniciativa;
c	 Arts. 6o a 11 e 170 desta Constituição.

V – o pluralismo político.
c	 Art. 17 desta Constituição.
c	 Lei no 9.096, de 19‑9‑1995 (Lei dos Partidos Políticos).

Parágrafo único. Todo o poder emana do povo, 
que o exerce por meio de representantes eleitos 
ou diretamente, nos termos desta Constituição.
c	 Arts. 14, 27, § 4o, 29, XIII, 60, § 4o, II, e 61, § 2o, des‑

ta Constituição.
c	 Art. 1o da Lei no 9.709, de 19‑11‑1998, que regula‑

menta a execução do disposto nos incisos I, II e III do 
art. 14 desta Constituição.

Art. 2o São Poderes da União, independentes e 
harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e 
o Judiciário.
c	 Art. 60, § 4o, III, desta Constituição.
c	 Súm. Vinc. no 37 do STF.
c	 Súm. no 649 do STF.

Art. 3o Constituem objetivos fundamentais da 
República Federativa do Brasil:
I – construir uma sociedade livre, justa e 
solidária;
c	 Art. 29, 1, d, do Dec. no 99.710, de 21‑11‑1990, que 

promulga a convenção sobre os direitos das crianças.
c	 Art. 10, 1, do Dec. no 591, de 6‑7‑1992, que promul‑

ga o Pacto Internacional Sobre Direitos Econômicos, 
Sociais e Culturais.

II – garantir o desenvolvimento nacional;
c	 Arts. 23, parágrafo único, e 174, § 1o, desta Constitui‑

ção.

III – erradicar a pobreza e a marginalização e 
reduzir as desigualdades sociais e regionais;
c	 Arts. 23, X, e 214 desta Constituição.
c	 Arts. 79 a 81 do ADCT.
c	 LC no 111, de 6‑7‑2001, dispõe sobre o Fundo de 

Combate e Erradicação da Pobreza.

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA  
FEDERATIVA DO BRASIL
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8 Constituição Federal – Art. 4o

IV – promover o bem de todos, sem preconcei-
tos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer 
outras formas de discriminação.
c	 Art. 4o, VIII, desta Constituição.
c	 Lei no 7.716, de 5‑1‑1989 (Lei do Racismo).
c	 Lei no 8.081, de 21‑9‑1990, dispõe sobre os crimes e 

penas aplicáveis aos atos discriminatórios ou de pre‑
conceito de raça, cor, religião, etnia ou procedência 
nacional, praticados pelos meios de comunicação ou 
por publicação de qualquer natureza.

c	 Lei no 11.340, de 7‑8‑2006 (Lei que Coíbe a Violência 
Doméstica e Familiar Contra a Mulher).

c	 Lei no 12.288, de 20‑7‑2010 (Estatuto da Igualdade 
Racial).

c	 Dec. no 3.956, de 8‑10‑2001, promulga a Conven‑
ção Interamericana para Eliminação de Todas as For‑
mas de Discriminação contra as Pessoas Portadoras 
de Deficiência.

c	 Dec. no 4.377, de 13‑9‑2002, promulga a Convenção 
sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discrimina‑
ção contra a Mulher, de 1979.

c	 Dec. no 4.886, de 20‑11‑2003, dispõe sobre a Política 
Nacional de Promoção de Igualdade Racial – PNPIR.

c	 Dec. no 7.388, de 9‑12‑2010, dispõe sobre a com‑
posição, estruturação, competências e funcionamen‑
to do Conselho Nacional de Combate à Discriminação 
– CNCD.

c	 Dec. no 10.088, de 5‑11‑2019, consolida atos norma‑
tivos editados pelo Poder Executivo Federal que dis‑
põem sobre a promulgação de convenções e reco‑
mendações da Organização Internacional do Trabalho 
– OIT ratificadas pela República Federativa do Brasil.

c	 O STF, por unanimidade de votos, julgou procedentes 
a ADPF no 132 (como ação direta de inconstituciona‑
lidade) e a ADIN no 4.277, com eficácia erga omnes 
e efeito vinculante, para dar ao art. 1.723 do CC in‑
terpretação conforme à CF para dele excluir qualquer 
significado que impeça o reconhecimento da união 
contínua, pública e duradoura entre pessoas do mes‑
mo sexo como entidade familiar (DOU de 13‑5‑2011). 

Art. 4o A República Federativa do Brasil rege-se 
nas suas relações internacionais pelos seguintes 
princípios:
c	 Arts. 21, I, e 84, VII e VIII, desta Constituição.
c	 Art. 39, V, da Lei no 9.082 de 25‑7‑1995, que dispõe 

sobre a intensificação das relações internacionais do 
Brasil com os seus parceiros comerciais, em função de 
um maior apoio do Banco do Brasil S.A. ao financia‑
mento dos setores exportador e importador.

I – independência nacional;
c	 Arts. 78, caput, e 91, § 1o, III e IV, desta Constituição.

c	 Lei no 8.183, de 11‑4‑1991, dispõe sobre a organiza‑
ção e o funcionamento do Conselho de Defesa Nacio‑
nal, regulamentada pelo Dec. no 893, de 12‑8‑1993.

II – prevalência dos direitos humanos;
c	 Dec. no 678, de 6‑11‑1992, promulga a Convenção 

Americana sobre Direitos Humanos – Pacto de São 
José da Costa Rica.

c	 Dec. no 4.463, de 8‑11‑2002, dispõe sobre a decla‑
ração de reconhecimento da competência obrigatória 
da Corte Interamericana em todos os casos relativos 
à interpretação ou aplicação da Convenção America‑
na sobre Diretos Humanos.

III – autodeterminação dos povos;
IV – não intervenção;
V – igualdade entre os Estados;
VI – defesa da paz;
VII – solução pacífica dos conflitos;
VIII – repúdio ao terrorismo e ao racismo;
c	 Art. 5o, XLII e XLIII, desta Constituição.
c	 Lei no 7.716, de 5‑1‑1989 (Lei do Racismo).
c	 Lei no  8.072, de 25‑7‑1990 (Lei dos Crimes 

Hediondos).
c	 Dec. no 5.639, de 26‑12‑2005, promulga a Conven‑

ção Interamericana contra o Terrorismo.

IX – cooperação entre os povos para o progresso 
da humanidade;
X – concessão de asilo político.
c	 Lei no 9.474, de 22‑7‑1997, define mecanismos para 

a implementação do Estatuto dos Refugiados de 
1951.

c	 Dec. no 55.929, de 14‑4‑1965, promulgou a Conven‑
ção sobre Asilo Territorial.

Parágrafo único. A República Federativa do Bra-
sil buscará a integração econômica, política, 
social e cultural dos povos da América Latina, 
visando à formação de uma comunidade lati-
no-americana de nações.
c	 Dec. no 350, de 21‑11‑1991, promulgou o Tratado de 

Assunção que estabeleceu o Mercado Comum entre 
o Brasil, Paraguai, Argentina e Uruguai – MERCOSUL.

c	 Dec. no 922, de 10‑9‑1993, promulga o Protocolo 
para Solução de Controvérsias no âmbito do Merca‑
do Comum do Sul – MERCOSUL.
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ABASTECIMENTO ALIMENTAR: 
art. 23, VIII
ABUSO DE PODER
• concessão de habeas corpus: art. 5o, 

LXVIII
• concessão de mandado de seguran‑

ça: art. 5o, LXIX
• direito de petição: art. 5o, XXXIV, a
ABUSO DE PRERROGATIVAS: 
art. 55, § 1o

ABUSO DO DIREITO DE GREVE: 
art. 9o, § 2o

ABUSO DO EXERCÍCIO DE 
FUNÇÃO: art. 14, § 9o, in fine
ABUSO DO PODER ECONÔMICO: 
art. 173, § 4o

AÇÃO CIVIL PÚBLICA: art. 129, III 
e § 1o

AÇÃO DE GRUPOS ARMADOS 
CONTRA O ESTADO: art. 5o, XLIV
AÇÃO DE HABEAS CORPUS: art. 5o, 
LXXVII
AÇÃO DE HABEAS DATA: art. 5o, 
LXXVII
AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO DE 
MANDATO ELETIVO: art. 14, §§ 10 
e 11
AÇÃO DECLARATÓRIA DE 
CONSTITUCIONALIDADE 
(ADECON)
• eficácia de decisões definitivas de 

mérito proferidas pelo STF: art. 102, 
§ 2o

• legitimação ativa: art. 103
• processo e julgamento: art. 102, I, a
AÇÃO DIRETA DE 
INCONSTITUCIONALIDADE (ADIN)
• audiência prévia do Procurador‑Geral 

da República: art. 103, § 1o

• citação prévia do Advogado‑Geral da 
União: art. 103, § 3o

• competência do STF: art. 102, I, a
• legitimação ativa: arts. 103 e 129, IV
• omissão de medida: art. 103, § 2o

• processo e julgamento l: art. 102, I, a
• recurso extraordinário: art. 102, III
• suspensão da execução de lei: 

art. 52, X
AÇÃO PENAL: art. 37, § 4o

AÇÃO PENAL PRIVADA: art. 5o, LIX

AÇÃO PENAL PÚBLICA: art. 129, I
AÇÃO POPULAR: art. 5o, LXXIII
AÇÃO PÚBLICA: art. 5o, LIX
AÇÃO RESCISÓRIA
• competência originária; STF: art. 102, 

I, j
• competência originária; STJ: art. 105, 

I, e
• competênc ia  o r ig inár ia ; TRF : 

art. 108, I, b
• de decisões anteriores à promulga‑

ção da CF: art. 27, § 10, ADCT
ACESSO À CULTURA, À 
EDUCAÇÃO E À CIÊNCIA: art. 23, V
ACESSO À INFORMAÇÃO: art. 5o, 
XIV
ACIDENTES DO TRABALHO
• cobertura pela previdência social: 

art. 201, I e § 10
• seguro: art. 7o, XXVIII
AÇÕES TRABALHISTAS: arts. 7o, 
XXIX, e 114
ACORDOS COLETIVOS DE 
TRABALHO: art. 7o, XXVI
ACORDOS INTERNACIONAIS: 
arts. 49, I, e 84, VIII
ACRE: art. 12, § 5o, ADCT
ADICIONAIS: art. 17, ADCT
ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO: 
art. 7o, XXIII
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: 
arts. 37 a 43
• acumulação de cargos públicos: 

art. 37, XVI e XVII
• aposentadoria de servidor; casos: 

art. 40, § 1o

• atos; fiscalização e controle: art. 49, 
X

• cargo em comissão: art. 37, II, in fine, 
e V

• cômputo de tempo de serviço: 
art. 40, § 9o

• concurso público: art. 37, II, III e IV
• contas: art. 71
• contratação de servidores por prazo 

determinado: art. 37, IX
• controle interno: art. 74
• despesas com pessoal: art.  169; 

art. 38, par. ún., ADCT
• empresa pública: art. 37, XIX
• estabilidade de servidores: art. 41
• extinção de cargo: art. 41, § 3o

• federal: arts. 84, VI, a, 87, par. ún., e 
165, §§ 1o e 2o

• função de confiança: art. 37, V e XVII
• gestão da documentação governa‑

mental: art. 216, § 2o

• gestão financeira e patrimonial: 
art. 165, § 9o; art. 35, § 2o, ADCT

• improbidade administrativa: art. 37, 
§ 4o

• incentivos regionais: art. 43, § 2o

• militares: art. 42
• Ministérios e órgãos: arts. 48, XI, e 

61, § 1o, II, e
• pessoas jurídicas; responsabilidade: 

art. 37, § 6o

• princípios: art. 37
• profissionais de saúde: art. 17, § 2o, 

ADCT
• p rogramações  o rçamentá r ias : 

art. 165, § 10
• publicidade: art. 37, § 1o

• regiões: art. 43
• reintegração de servidor estável: 

art. 41, § 2o

• remuneração de servidores: art. 37, X
• servidor público: arts. 38 a 41
• sindicalização de servidores públicos: 

art. 37, VI
• tributárias: arts. 37, XXII, 52, XV, e 

167, IV
• vencimentos: art. 37, XII e XIII

ADOÇÃO: art. 227, §§ 5o e 6o

ADOLESCENTE: art. 227
• assistência social: art. 203, I e II
• imputabilidade penal: art. 228
• proteção: art. 24, XV

ADVOCACIA E DEFENSORIA 
PÚBLICA: arts. 133 a 135

ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
• vide ADVOCACIA PÚBLICA
• defesa de ato ou texto impugnado 

em ação de inconstitucionalidade: 
art. 103, § 3o

• organização e funcionamento: 
art. 29, § 1o, ADCT

• Procuradores da República: art. 29, 
§ 2o, ADCT

ADVOCACIA PÚBLICA: arts. 131 
e 132
• vide ADVOGADO‑GERAL DA UNIÃO
• crimes de responsabilidade: art. 52, II
• organização e funcionamento: 

art. 29, caput, e § 1o, ADCT

Índice Alfabético‑Remissivo da Constituição da  
República Federativa do Brasil, de suas  

Disposições Transitórias e Emendas Constitucionais
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Código Eleitoral – Arts. 102 a 106252

pressas, computando-se para o novo candidato 
os votos dados ao anteriormente registrado.
c	 Art. 13, §§ 2o e 3o, da Lei no 9.504, de 30‑9‑1997 (Lei 

das Eleições).

§ 3o Considerar-se-á nulo o voto dado ao can-
didato que haja pedido o cancelamento de sua 
inscrição, salvo na hipótese prevista no parágra-
fo anterior, in fine.
§ 4o Nas eleições proporcionais, ocorrendo a hi-
pótese prevista neste artigo, ao substituto será 
atribuído o número anteriormente dado ao can-
didato cujo registro foi cancelado.
§ 5o Em caso de morte, renúncia, inelegibilidade 
e preenchimento de vagas existentes nas respec-
tivas chapas, tanto em eleições proporcionais 
quanto majoritárias, as substituições e indica-
ções se processarão pelas Comissões Executivas.
c	 § 5o acrescido pela Lei no 6.553, de 19‑8‑1978.
c	 Art. 17 da LC no 64, de 18‑5‑1990 (Lei dos Casos de 

Inelegibilidade).
c	 Arts. 10, § 5o, e 13, caput e §§ 1o a 3o, da Lei no 9.504, 

de 30‑9‑1997 (Lei das Eleições).

Art. 102. Os registros efetuados pelo Tribunal 
Superior serão imediatamente comunicados 
aos Tribunais Regionais e por estes aos Juízes 
Eleitorais.
Parágrafo único. Os Tribunais Regionais comuni-
carão também ao Tribunal Superior os registros 
efetuados por eles e pelos Juízes Eleitorais.
c	 Art. 16 da Lei no  9.504, de 30‑9‑1997 (Lei das 

Eleições).

Capítulo II
DO VOTO SECRETO

c	 Arts. 103 e 104 deste Código.
c	 Arts. 59 a 62, c/c os arts. 82 a 89 da Lei no 9.504, de 

30‑9‑1997 (Lei das Eleições).

Art. 103. O sigilo do voto é assegurado mediante 
as seguintes providências:
I – uso de cédulas oficiais em todas as eleições, 
de acordo com modelo aprovado pelo Tribunal 
Superior;
II – isolamento do eleitor em cabine indevassável 
para o só efeito de assinalar na cédula o can-
didato de sua escolha e, em seguida, fechá-la;
III – verificação da autenticidade da cédula ofi-
cial à vista das rubricas;
IV – emprego de urna que assegure a inviolabi-
lidade do sufrágio e seja suficientemente ampla 

para que não se acumulem as cédulas na ordem 
em que forem introduzidas.

Capítulo III
DA CÉDULA OFICIAL

c	 Art. 83 e parágrafos da Lei no 9.504, de 30‑9‑1997 
(Lei das Eleições).

Art. 104. As cédulas oficiais serão confecciona-
das e distribuídas exclusivamente pela Justiça 
Eleitoral, devendo ser impressas em papel bran-
co, opaco e pouco absorvente. A impressão será 
em tinta preta, com tipos uniformes de letra.
§ 1o Os nomes dos candidatos para as eleições 
majoritárias devem figurar na ordem determina-
da por sorteio.
§ 2o O sorteio será realizado após o deferimen-
to do último pedido de registro, em audiência 
presidida pelo Juiz ou Presidente do Tribunal, 
na presença dos candidatos e delegados de 
partido.
§ 3o A realização da audiência será anunciada 
com três dias de antecedência, no mesmo dia 
em que for deferido o último pedido de registro, 
devendo os delegados de partido ser intimados 
por ofício sob protocolo.
§ 4o Havendo substituição de candidatos após o 
sorteio, o nome do novo candidato deverá figu-
rar na cédula na seguinte ordem:
I – se forem apenas dois, em último lugar;
II – se forem três, em segundo lugar;
III – se forem mais de três, em penúltimo lugar;
IV – se permanecer apenas um candidato e fo-
rem substituídos dois ou mais, aquele ficará em 
primeiro lugar, sendo realizado novo sorteio em 
relação aos demais.
§ 5o Para as eleições realizadas pelo sistema pro-
porcional a cédula conterá espaço para que o 
eleitor escreva o nome ou número do candidato 
de sua preferência e indique a sigla do partido.
§ 6o As cédulas oficiais serão confeccionadas de 
maneira tal que, dobradas, resguardem o sigilo 
do voto, sem que seja necessário o emprego de 
cola para fechá-las.

Capítulo IV
DA REPRESENTAÇÃO PROPORCIONAL

Art. 105. Revogado. Lei no  14.211, de 
1o‑10‑2021.
Art. 106. Determina-se o quociente eleitoral di-
vidindo-se o número de votos válidos apurados 
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Código Eleitoral – Arts. 107 a 113

pelo de lugares a preencher em cada circunscri-
ção eleitoral, desprezada a fração se igual ou 
inferior a meio, equivalente a um, se superior.
c	 Art. 5o da Lei no  9.504, de 30‑9‑1997 (Lei das 

Eleições).

Parágrafo único. Revogado. Lei no  9.504, de 
30-9-1997.
Art. 107. Determina‑se para cada partido o 
quociente partidário dividindo‑se pelo quo‑
ciente eleitoral o número de votos válidos 
dados sob a mesma legenda, desprezada a 
fração.
c	 Artigo com a redação dada pela Lei no 14.211, de 

1o‑10‑2021.

Art. 108. Estarão eleitos, entre os candida‑
tos registrados por um partido que tenham 
obtido votos em número igual ou superior 
a 10% (dez por cento) do quociente eleito‑
ral, tantos quantos o respectivo quociente 
partidário indicar, na ordem da votação no‑
minal que cada um tenha recebido.
c	 Caput com a redação dada pela Lei no 14.211, de 

1o‑10‑2021.

Parágrafo único. Os lugares não preenchidos em 
razão da exigência de votação nominal mínima 
a que se refere o caput serão distribuídos de 
acordo com as regras do art. 109.
c	 Parágrafo único com a redação dada pela Lei 

no 13.165, de 29‑9‑2015.

Art. 109. Os lugares não preenchidos com a apli-
cação dos quocientes partidários e em razão da 
exigência de votação nominal mínima a que se 
refere o art. 108 serão distribuídos de acordo 
com as seguintes regras:
c	 Caput com a redação dada pela Lei no 13.165, de 

29‑9‑2015.

I – dividir‑se‑á o número de votos válidos 
atribuídos a cada partido pelo número de 
lugares por ele obtido mais 1 (um), cabendo 
ao partido que apresentar a maior média 
um dos lugares a preencher, desde que te‑
nha candidato que atenda à exigência de 
votação nominal mínima;
c	 Inciso I com a redação dada pela Lei no 14.211, de 

1o‑10‑2021.

II – repetir-se-á a operação para cada um dos 
lugares a preencher;
c	 Inciso II com a redação dada pela Lei no 13.165, de 

29‑9‑2015.

III – quando não houver mais partidos com 
candidatos que atendam às duas exigências 
do inciso I deste caput, as cadeiras serão 
distribuídas aos partidos que apresentarem 
as maiores médias.
c	 Inciso III com a redação dada pela Lei no 14.211, de 

1o‑10‑2021.

§ 1o O preenchimento dos lugares com que 
cada partido for contemplado far‑se‑á se‑
gundo a ordem de votação recebida por 
seus candidatos.
§ 2o Poderão concorrer à distribuição dos 
lugares todos os partidos que participaram 
do pleito, desde que tenham obtido pelo 
menos 80% (oitenta por cento) do quocien‑
te eleitoral, e os candidatos que tenham ob‑
tido votos em número igual ou superior a 
20% (vinte por cento) desse quociente.
c	 §§ 1o e 2o com a redação dada pela Lei no 14.211, de 

1o‑10‑2021.

Art. 110. Em caso de empate, haver-se-á por 
eleito o candidato mais idoso.
Art. 111. Se nenhum partido alcançar o quo‑
ciente eleitoral, considerar‑se‑ão eleitos, 
até serem preenchidos todos os lugares, os 
candidatos mais votados.
c	 Artigo com a redação dada pela Lei no 14.211, de 

1o‑10‑2021.

Art. 112. Considerar-se-ão suplentes da repre-
sentação partidária:
c	 Art. 4o, in fine, da Lei no 7.454, de 30‑12‑1985, que 

altera dispositivos do CE.

I – os mais votados sob a mesma legenda e 
não eleitos efetivos das listas dos respectivos 
partidos;
II – em caso de empate na votação, na ordem 
decrescente da idade.
Parágrafo único. Na definição dos suplentes da 
representação partidária, não há exigência de 
votação nominal mínima prevista pelo art. 108.
c	 Parágrafo único acrescido pela Lei no  13.165, de 

29‑9‑2015.

Art. 113. Na ocorrência de vaga, não havendo 
suplente para preenchê-la, far-se-á eleição, sal-
vo se faltarem menos de nove meses para findar 
o período de mandato.
c	 Arts. 56, § 2o, e 81, caput e § 1o, da CF.
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Pena – reclusão até três anos e pagamento de 
três a quinze dias-multa.
Parágrafo único. Se o agente é membro ou fun-
cionário da Justiça Eleitoral e comete o crime 
prevalecendo-se do cargo, a pena é agravada.
Art. 341. Retardar a publicação ou não publi-
car, 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 
trinta a sessenta dias-multa.
Art. 342. Não apresentar o órgão do Ministério 
Público, no prazo legal, denúncia ou deixar de 
promover a execução de sentença condenatória:
Pena – detenção até dois meses ou pagamento 
de sessenta a noventa dias-multa.
Art. 343. Não cumprir o juiz o disposto no § 3o 
do artigo 357:
Pena – detenção até dois meses ou pagamento 
de sessenta a noventa dias-multa.
Art. 344. Recusar ou abandonar o serviço eleito-
ral sem justa causa:
Pena – detenção até dois meses ou pagamento 
de noventa a cento e vinte dias-multa.
c	 Lei no 9.274, de 7‑5‑1996, dispõe sobre anistia rela‑

tivamente às eleições de 3 de outubro e de 15 de no‑
vembro dos anos de 1992 e 1994.

Art. 345. Não cumprir a autoridade judiciária, 
ou qualquer funcionário dos órgãos da Justiça 
Eleitoral, nos prazos legais, os deveres impostos 
por este Código, se a infração não estiver sujeita 
a outra penalidade:
Pena – pagamento de trinta a noventa 
dias-multa.
c	 Artigo com a redação dada pela Lei no  4.961, de 

4‑5‑1966.
c	 Art. 2o da Lei no 4.410, de 24‑9‑1964, que institui 

prioridade para os feitos eleitorais.
c	 Arts. 58, § 7o, e 94, caput, § 2o, da Lei no 9.504, de 30‑

9‑1997 (Lei das Eleições).

Art. 346. Violar o disposto no artigo 377:
Pena – detenção até seis meses e pagamento de 
trinta a sessenta dias-multa.
Parágrafo único. Incorrerão na pena, além da 
autoridade responsável, os servidores que pres-
tarem serviços e os candidatos, membros ou di-
retores de partido que derem causa à infração.

Art. 347. Recusar alguém cumprimento ou 
obediência a diligências, ordens ou instruções 
da Justiça Eleitoral ou opor embaraços à sua 
execução:
Pena – detenção de três meses a um ano e pa-
gamento de dez a vinte dias-multa.
Art. 348. Falsificar, no todo ou em parte, docu-
mento público, ou alterar documento público 
verdadeiro, para fins eleitorais:
Pena – reclusão de dois a seis anos e pagamento 
de quinze a trinta dias-multa.
§ 1o Se o agente é funcionário público e come-
te o crime prevalecendo-se do cargo, a pena é 
agravada.
§ 2o Para os efeitos penais, equipara-se a docu-
mento público o emanado de entidade paraes-
tatal inclusive Fundação do Estado.
Art. 349. Falsificar, no todo ou em parte, docu-
mento particular ou alterar documento particu-
lar verdadeiro, para fins eleitorais:
Pena – reclusão até cinco anos e pagamento de 
três a dez dias-multa.
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 
cinco a quinze dias-multa, se o documento é 
público, e reclusão até três anos e pagamen-
to de três a dez dias-multa se o documento é 
particular.
Parágrafo único. Se o agente da falsidade docu-
mental é funcionário público e comete o crime 
prevalecendo-se do cargo, ou se a falsificação 
ou alteração é de assentamentos de registro ci-
vil, a pena é agravada.
Art. 351. Equipara-se a documento (artigos 348, 
349 e 350) para os efeitos penais, a fotografia, 
o filme cinematográfico, o disco fonográfico ou 
fita de ditafone a que se incorpore declaração 
ou imagem destinada a prova de fato juridica-
mente relevante.
Art. 352. Reconhecer, como verdadeira, no exer-
cício da função pública, firma ou letra que o não 
seja, para fins eleitorais:
Pena – reclusão até cinco anos e pagamento 
de cinco a quinze dias-multa se o documento 
é público, e reclusão até três anos e pagamen-
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c	 Súmulas nos 105 e 169 do STJ.

Art. 26. Constitui crime de desobediência, nos 
termos do art. 330 do Decreto-Lei no 2.848, de 
7 de dezembro de 1940, o não cumprimento 
das decisões proferidas em mandado de segu-
rança, sem prejuízo das sanções administrativas 
e da aplicação da Lei no 1.079, de 10 de abril de 
1950, quando cabíveis.
Art. 27. Os regimentos dos tribunais e, no que 
couber, as leis de organização judiciária deverão 
ser adaptados às disposições desta Lei no prazo 
de 180 (cento e oitenta) dias, contado da sua 
publicação.
Art. 28. Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação.
Art. 29. Revogam-se as Leis nos 1.533, de 31 de 
dezembro de 1951, 4.166, de 4 de dezembro de 
1962, 4.348, de 26 de junho de 1964, 5.021, 
de 9 de junho de 1966; o art. 3o da Lei no 6.014, 
de 27 de dezembro de 1973, o art. 1o da Lei 
no 6.071, de 3 de julho de 1974, o art. 12 da Lei 
no 6.978, de 19 de janeiro de 1982, e o art. 2o da 
Lei no 9.259, de 9 de janeiro de 1996.

Brasília, 7 de agosto de 2009;  
188o da Independência e  

121o da República.
Luiz Inácio Lula da Silva

DECRETO No 6.949,  
DE 25 DE AGOSTO DE 2009

Promulga a Convenção Internacional sobre 
os Direitos das Pessoas com Deficiência e 

seu Protocolo Facultativo, assinados em 
Nova York, em 30 de março de 2007.

c	 Publicado no DOU de 26‑8‑2009.
c	 Lei no 13.146, de 6‑7‑2015 (Estatuto da Pessoa com 

Deficiência).

Art. 1o A Convenção sobre os Direitos das Pes-
soas com Deficiência e seu Protocolo Faculta-
tivo, apensos por cópia ao presente Decreto, 
serão executados e cumpridos tão inteiramente 
como neles se contém.
Art. 2o São sujeitos à aprovação do Congresso 
Nacional quaisquer atos que possam resultar em 
revisão dos referidos diplomas internacionais ou 
que acarretem encargos ou compromissos gra-
vosos ao patrimônio nacional, nos termos do 
art. 49, inciso I, da Constituição.

Art. 3o Este Decreto entra em vigor na data de 
sua publicação.

Brasília, 25 de agosto de 2009;  
188o da Independência e  

121o da República.
Luiz Inácio Lula da Silva

CONVENÇÃO SOBRE OS DIREITOS 
DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA

c	 No Brasil, foi aprovada pelo Dec. Legislativo no 186, 
de 9‑7‑2008, e promulgada pelo Dec. no 6.949, de 
25‑8‑2009.

c	 Arts. 24, XIV, 37, VIII, 203, IV, 208, III, 227, § 1o, II, e 
244 da CF.

PREÂMBULO
Os Estados-Partes da presente Convenção,
a) Relembrando os princípios consagrados na 

Carta das Nações Unidas, que reconhecem 
a dignidade e o valor inerentes e os direitos 
iguais e inalienáveis de todos os membros 
da família humana como o fundamento da 
liberdade, da justiça e da paz no mundo,

b) Reconhecendo que as Nações Unidas, na 
Declaração Universal dos Direitos Humanos 
e nos Pactos Internacionais sobre Direitos 
Humanos, proclamaram e concordaram que 
toda pessoa faz jus a todos os direitos e li-
berdades ali estabelecidos, sem distinção de 
qualquer espécie,

c) Reafirmando a universalidade, a indivisibili-
dade, a interdependência e a inter-relação de 
todos os direitos humanos e liberdades fun-
damentais, bem como a necessidade de ga-
rantir que todas as pessoas com deficiência 
os exerçam plenamente, sem discriminação,

d) Relembrando o Pacto Internacional dos Direi-
tos Econômicos, Sociais e Culturais, o Pacto 
Internacional dos Direitos Civis e Políticos, a 
Convenção Internacional sobre a Eliminação 
de Todas as Formas de Discriminação Racial, 
a Convenção sobre a Eliminação de todas as 
Formas de Discriminação contra a Mulher, a 
Convenção contra a Tortura e Outros Trata-
mentos ou Penas Cruéis, Desumanos ou De-
gradantes, a Convenção sobre os Direitos da 
Criança e a Convenção Internacional sobre a 
Proteção dos Direitos de Todos os Trabalha-
dores Migrantes e Membros de suas Famílias,

e) Reconhecendo que a deficiência é um con-
ceito em evolução e que a deficiência resulta 
da interação entre pessoas com deficiência e 
as barreiras devidas às atitudes e ao ambien-
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te que impedem a plena e efetiva participa-
ção dessas pessoas na sociedade em igualda-
de de oportunidades com as demais pessoas,

f) Reconhecendo a importância dos princípios 
e das diretrizes de política, contidos no Pro-
grama de Ação Mundial para as Pessoas Defi-
cientes e nas Normas sobre a Equiparação de 
Oportunidades para Pessoas com Deficiência, 
para influenciar a promoção, a formulação e 
a avaliação de políticas, planos, programas 
e ações em níveis nacional, regional e inter-
nacional para possibilitar maior igualdade de 
oportunidades para pessoas com deficiência,

g) Ressaltando a importância de trazer questões 
relativas à deficiência ao centro das preocu-
pações da sociedade como parte integrante 
das estratégias relevantes de desenvolvimen-
to sustentável,

h) Reconhecendo também que a discriminação 
contra qualquer pessoa, por motivo de defi-
ciência, configura violação da dignidade e do 
valor inerentes ao ser humano,

i) Reconhecendo ainda a diversidade das pes-
soas com deficiência,

j) Reconhecendo a necessidade de promover 
e proteger os direitos humanos de todas as 
pessoas com deficiência, inclusive daquelas 
que requerem maior apoio,

k) Preocupados com o fato de que, não obstan-
te esses diversos instrumentos e compromis-
sos, as pessoas com deficiência continuam 
a enfrentar barreiras contra sua participação 
como membros iguais da sociedade e viola-
ções de seus direitos humanos em todas as 
partes do mundo,

l) Reconhecendo a importância da cooperação 
internacional para melhorar as condições 
de vida das pessoas com deficiência em to-
dos os países, particularmente naqueles em 
desenvolvimento,

m) Reconhecendo as valiosas contribuições exis-
tentes e potenciais das pessoas com deficiên-
cia ao bem-estar comum e à diversidade de 
suas comunidades, e que a promoção do 
pleno exercício, pelas pessoas com deficiên-
cia, de seus direitos humanos e liberdades 
fundamentais e de sua plena participação 
na sociedade resultará no fortalecimento de 
seu senso de pertencimento à sociedade e 
no significativo avanço do desenvolvimento 
humano, social e econômico da sociedade, 
bem como na erradicação da pobreza,

n) Reconhecendo a importância, para as pes-
soas com deficiência, de sua autonomia e 
independência individuais, inclusive da liber-
dade para fazer as próprias escolhas,

o) Considerando que as pessoas com deficiên-
cia devem ter a oportunidade de participar 
ativamente das decisões relativas a progra-
mas e políticas, inclusive aos que lhes dizem 
respeito diretamente,

p) Preocupados com as difíceis situações en-
frentadas por pessoas com deficiência que 
estão sujeitas a formas múltiplas ou agrava-
das de discriminação por causa de raça, cor, 
sexo, idioma, religião, opiniões políticas ou 
de outra natureza, origem nacional, étnica, 
nativa ou social, propriedade, nascimento, 
idade ou outra condição,

q) Reconhecendo que mulheres e meninas com 
deficiência estão frequentemente expostas a 
maiores riscos, tanto no lar como fora dele, 
de sofrer violência, lesões ou abuso, descaso 
ou tratamento negligente, maus-tratos ou 
exploração,

r) Reconhecendo que as crianças com defi-
ciência devem gozar plenamente de todos 
os direitos humanos e liberdades fundamen-
tais em igualdade de oportunidades com as 
outras crianças e relembrando as obrigações 
assumidas com esse fim pelos Estados-Partes 
na Convenção sobre os Direitos da Criança,

s) Ressaltando a necessidade de incorporar a 
perspectiva de gênero aos esforços para pro-
mover o pleno exercício dos direitos huma-
nos e liberdades fundamentais por parte das 
pessoas com deficiência,

t) Salientando o fato de que a maioria das 
pessoas com deficiência vive em condições 
de pobreza e, nesse sentido, reconhecendo 
a necessidade crítica de lidar com o impac-
to negativo da pobreza sobre pessoas com 
deficiência,

u) Tendo em mente que as condições de paz 
e segurança baseadas no pleno respeito aos 
propósitos e princípios consagrados na Carta 
das Nações Unidas e a observância dos ins-
trumentos de direitos humanos são indispen-
sáveis para a total proteção das pessoas com 
deficiência, particularmente durante confli-
tos armados e ocupação estrangeira,

v) Reconhecendo a importância da acessibili-
dade aos meios físico, social, econômico e 
cultural, à saúde, à educação e à informação 
e comunicação, para possibilitar às pessoas 

 CE - 26ª ed-2022.indb   410 CE - 26ª ed-2022.indb   410 24/01/2022   09:0624/01/2022   09:06



Resolução do TSE no 23.659/2021 463

Le
gi

sl
aç

ão
 C

om
pl

em
en

ta
r

(Lei das Eleições), para dispor sobre os crimes 
de divulgação de fato ou vídeo com conteúdo 

inverídico no período de campanha eleitoral, para 
criminalizar a violência política contra a mulher 

e para assegurar a participação de mulheres 
em debates eleitorais proporcionalmente ao 

número de candidatas às eleições proporcionais.
c	 Publicada no DOU de 5‑8‑2021.

Art. 1o Esta Lei estabelece normas para prevenir, 
reprimir e combater a violência política contra a 
mulher, nos espaços e atividades relacionados 
ao exercício de seus direitos políticos e de suas 
funções públicas, e para assegurar a participa-
ção de mulheres em debates eleitorais e dispõe 
sobre os crimes de divulgação de fato ou vídeo 
com conteúdo inverídico no período de campa-
nha eleitoral.
Art. 2o Serão garantidos os direitos de participa-
ção política da mulher, vedadas a discriminação 
e a desigualdade de tratamento em virtude de 
sexo ou de raça no acesso às instâncias de re-
presentação política e no exercício de funções 
públicas.
Parágrafo único. As autoridades competentes 
priorizarão o imediato exercício do direito viola-
do, conferindo especial importância às declara-
ções da vítima e aos elementos indiciários.
Art. 3o Considera-se violência política contra a 
mulher toda ação, conduta ou omissão com a 
finalidade de impedir, obstaculizar ou restringir 
os direitos políticos da mulher.
Parágrafo único. Constituem igualmente atos 
de violência política contra a mulher qualquer 
distinção, exclusão ou restrição no reconheci-
mento, gozo ou exercício de seus direitos e de 
suas liberdades políticas fundamentais, em vir-
tude do sexo.
Art. 4o A Lei no 4.737, de 15 de julho de 1965 
(Código Eleitoral), passa a vigorar com as se-
guintes alterações:
c	 Alterações inseridas no texto do referido Código.

Art. 5o O caput do art. 15 da Lei no 9.096, de 19 
de setembro de 1995 (Lei dos Partidos Políticos), 
passa a vigorar acrescido do seguinte inciso X:
c	 Alteração inserida no texto da referida Lei.

Art. 6o O inciso II do caput do art. 46 da Lei 
no  9.504, de 30 de setembro de 1997 (Lei 
das Eleições), passa a vigorar com a seguinte 
redação:
c	 Alteração inserida no texto da referida Lei.

Art. 7o Os partidos políticos deverão adequar 
seus estatutos ao disposto nesta Lei no prazo 
de 120 (cento e vinte) dias, contado da data de 
sua publicação.
Art. 8o Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação.

Brasília, 4 de agosto de 2021;  
200o da Independência e  

133o da República.
Jair Messias Bolsonaro

NOVA

RESOLUÇÃO DO TSE No 23.659,  
DE 26 DE OUTUBRO DE 2021

Dispõe sobre a gestão do Cadastro Eleitoral e 
sobre os serviços eleitorais que lhe são correlatos.
c	 Publicada no DJe de 5‑11‑2021.

Capítulo I
DA GESTÃO DO CADASTRO ELEITORAL E DA 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELEITORAIS CORRELATOS

Seção I
DAS DIRETRIZES DA GESTÃO DO 

CADASTRO ELEITORAL

Art. 1o A gestão do Cadastro Eleitoral e a presta-
ção de serviços eleitorais que lhe são correlatos 
serão efetuadas, em todo o território nacional, 
em conformidade com as disposições legais, 
com esta Resolução e com as normas do Tribu-
nal Superior que lhes sejam complementares, 
as quais serão editadas com observância das se-
guintes diretrizes:
I – modernização e desburocratização da gestão 
do Cadastro Eleitoral e dos serviços que lhe fo-
rem correlatos;
II – conformidade do tratamento dos dados aos 
princípios e regras previstos na Lei Geral de Pro-
teção dos Dados – LGPD (Lei no 13.709/2018);
III – preservação e facilitação do exercício da ci-
dadania por pessoas ainda não alcançadas pela 
inclusão digital; e
IV – expansão e especialização dos serviços elei-
torais com vistas ao adequado atendimento a 
pessoas com deficiência e grupos socialmente 
vulneráveis e minorizados.
Parágrafo único. Os tribunais regionais eleitorais 
utilizarão o sistema de gestão do Cadastro Elei-
toral, desenvolvido pelo Tribunal Superior Elei-
toral, e orientarão suas políticas de execução 
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dos serviços eleitorais pelas diretrizes previstas 
no caput deste artigo.

Seção II
DO REGISTRO DAS INFORMAÇÕES NO 

CADASTRO E DA EXPEDIÇÃO DE CERTIDÕES

Art. 2o Para registro de informações no histórico 
de inscrição no Cadastro Eleitoral, serão utili-
zados códigos de Atualização da Situação do 
Eleitor (ASE), reunidos em tabela que constará 
de Provimento da Corregedoria-Geral Eleitoral, 
que detalhará as instruções para sua adequada 
utilização.
§ 1o Os códigos ASE deverão possibilitar o regis-
tro claro e inequívoco de informações relativas 
a eventos que impactem o exercício de direitos 
políticos e civis.
§ 2o A atualização de registros de que trata o 
caput será promovida diretamente no sistema 
de gestão do Cadastro Eleitoral.
Art. 3o É assegurada ao cidadão e à cidadã a 
emissão de certidão que reflita sua situação 
atual no Cadastro Eleitoral, com a necessária 
especificidade ao exercício de direitos, devendo 
ser disponibilizada, de forma automática no sis-
tema, a geração de certidões relativas a:
I – inscrição e domicílio eleitorais;
II – pleno gozo, perda ou suspensão dos direitos 
políticos;
III – facultatividade do exercício do voto;
IV – regularidade do exercício do voto, justifica-
tiva ou pagamento da multa no último turno da 
última eleição;
V – regularidade do comparecimento às urnas 
ou pagamento da multa pela ausência e do 
atendimento às convocações para os trabalhos 
eleitorais;
VI – inexigibilidade da obrigação de votar, em 
decorrência de impedimento legal ao exercício 
do voto;
VII – isenção da sanção decorrente do não cum-
primento das obrigações eleitorais de alistamen-
to ou de comparecimento às urnas, em razão de 
deficiência ou condição que torne impossível ou 
demasiadamente oneroso o cumprimento da-
quelas obrigações;
VIII – atendimento a convocação para os traba-
lhos eleitorais;
IX – inexistência, pagamento ou regular parce-
lamento de multas aplicadas por decisão defini-
tiva da Justiça Eleitoral e não remitidas;

X – crimes eleitorais;
XI – regularidade em relação à obrigação de 
prestar contas à Justiça Eleitoral;
XII – quitação eleitoral para fins de instrução 
de registro de candidatura, abrangendo a ple-
nitude do gozo dos direitos políticos, o regular 
exercício do voto, o atendimento a convocações 
da Justiça Eleitoral para auxiliar nos trabalhos 
relativos ao pleito, a inexistência de multas apli-
cadas, em caráter definitivo, pela Justiça Eleito-
ral e não remitidas, e a apresentação de contas 
de campanha eleitoral; e
XIII – ocorrência de hipóteses que possam cons-
tituir base de incidência de inelegibilidade.
§ 1o O sistema possibilitará a geração de certi-
dão unificada de quantas forem as informações 
solicitadas.
§ 2o As certidões de que tratam os incisos do 
deste artigo poderão ser requeridas caput ao 
juízo de qualquer zona eleitoral, ainda que di-
versa daquela em que a pessoa se encontra ins-
crita eleitora, ou obtidas na página da Justiça 
Eleitoral.
§  3o A cidadã e o cidadão poderão solicitar, 
perante qualquer juízo eleitoral, a emissão de 
certidão circunstanciada relativa a informações 
constantes do seu histórico que não estejam 
compreendidas nos modelos gerados automa-
ticamente pelo sistema.
§ 4o Eventual incorreção dos dados contidos 
na certidão somente poderá ser sanada pe-
rante o cartório do domicílio do eleitor ou da 
eleitora, observado o disposto no art. 39 desta 
Resolução.

Seção III
DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ELEITORAIS

Art. 4o A execução dos serviços de processa-
mento eletrônico de dados, na Justiça Eleitoral, 
será realizada, em cada circunscrição, por ad-
ministração direta do tribunal regional eleitoral 
respectivo, sob a orientação e supervisão do Tri-
bunal Superior Eleitoral e na conformidade de 
suas instruções.
Parágrafo único. Para a execução dos serviços 
de que trata esta Resolução, os tribunais regio-
nais eleitorais, sob supervisão e coordenação 
do Tribunal Superior Eleitoral, poderão celebrar 
convênios ou contratos com entidades da admi-
nistração direta ou indireta da União, Estados, 
Distrito Federal ou Municípios.
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SÚMULAS VINCULANTES DO  
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL

1. Ofende a garantia constitucional do ato ju-
rídico perfeito a decisão que, sem ponderar as 
circunstâncias do caso concreto, desconsidera a 
validez e a eficácia de acordo constante de ter-
mo de adesão instituído pela Lei Complementar 
no 110/2001.
c	 Publicada no DOU de 6‑6‑2007.
c	 Art. 5o, XXXVI, da CF.
c	 LC no 110, de 29‑6‑2001, institui contribuições so‑

ciais, autoriza créditos de complementos de atualiza‑
ção monetária em contas vinculadas do FGTS.

2. É inconstitucional a lei ou ato normativo esta-
dual ou distrital que disponha sobre sistemas de 
consórcios e sorteios, inclusive bingos e loterias.
c	 Publicada no DOU de 6‑6‑2007.
c	 Art. 22, XX, da CF.

3. Nos processos perante o Tribunal de Contas 
da União asseguram-se o contraditório e a am-
pla defesa quando da decisão puder resultar 
anulação ou revogação de ato administrativo 
que beneficie o interessado, excetuada a apre-
ciação da legalidade do ato de concessão inicial 
de aposentadoria, reforma e pensão.
c	 Publicada no DOU de 6‑6‑2007.
c	 Arts. 5o, LIV, LV, e 71, III, da CF.
c	 Art. 2o da Lei no 9.784, de 29‑1‑1999 (Lei do Proces‑

so Administrativo Federal).

4. Salvo nos casos previstos na Constituição, o 
salário mínimo não pode ser usado como inde-
xador de base de cálculo de vantagem de servi-
dor público ou de empregado, nem ser substi-
tuído por decisão judicial.
c	 Publicada no DOU de 9‑5‑2008.
c	 Arts. 7o, XXIII, 39, caput, § 1o, 42, § 1o, e 142, X, da CF.

5. A falta de defesa técnica por advogado no 
processo administrativo disciplinar não ofende 
a Constituição.
c	 Publicada no DOU de 16‑5‑2008.
c	 Art. 5o, LV, da CF.

6. Não viola a Constituição o estabelecimento 
de remuneração inferior ao salário mínimo para 
as praças prestadoras de serviço militar inicial.
c	 Publicada no DOU de 16‑5‑2008.
c	 Arts. 1o, III, 7o, IV, e 142, § 3o, VIII, da CF.

7. A norma do § 3o do artigo 192 da Consti-
tuição, revogada pela Emenda Constitucional 
no 40/2003, que limitava a taxa de juros reais a 

12% ao ano, tinha sua aplicação condicionada 
à edição de lei complementar.
c	 Publicada no DOU de 20‑6‑2008.
c	 Art. 591 do CC.
c	 MP no 2.172‑32, de 23‑8‑2001, que até o encerra‑

mento desta edição não havia sido convertida em lei, 
estabelece a nulidade das disposições contratuais que 
menciona e inverte, nas hipóteses que prevê, o ônus 
da prova nas ações intentadas para sua declaração.

8. São inconstitucionais o parágrafo único do 
artigo 5o do Decreto-Lei no 1.569/1977 e os ar-
tigos 45 e 46 da Lei no 8.212/1991, que tratam 
de prescrição e decadência de crédito tributário.
c	 Publicada no DOU de 20‑6‑2008.
c	 Art. 146, III, b, da CF.
c	 Arts. 173 e 174 do CTN.
c	 Art. 2o, § 3o, da Lei no 6.830, de 22‑9‑1980 (Lei das 

Execuções Fiscais).
c	 Art. 348 do Dec. no 3.048, de 6‑5‑1999 (Regulamen‑

to da Previdência Social).

9. O disposto no artigo 127 da Lei no 7.210/1984 
(Lei de Execução Penal) foi recebido pela ordem 
constitucional vigente, e não se lhe aplica o li-
mite temporal previsto no caput do artigo 58.
c	 Publicada no DOU de 20‑6‑2008 e republicada no 

DOU de 27‑6‑2008.
c	 Art. 5o, XXXVI, da CF.

10. Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, 
artigo 97) a decisão de órgão fracionário de Tri-
bunal que, embora não declare expressamente 
a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo 
do poder público, afasta sua incidência, no todo 
ou em parte.
c	 Publicada no DOU de 27‑6‑2008.
c	 Art. 97 da CF.

11. Só é lícito o uso de algemas em casos de 
resistência e de fundado receio de fuga ou de 
perigo à integridade física própria ou alheia, 
por parte do preso ou de terceiros, justificada a 
excepcionalidade por escrito, sob pena de res-
ponsabilidade disciplinar, civil e penal do agente 
ou da autoridade e de nulidade da prisão ou do 
ato processual a que se refere, sem prejuízo da 
responsabilidade civil do Estado.
c	 Publicada no DOU de 22‑8‑2008.
c	 Art. 5o, XLIX, da CF.
c	 Arts. 23, III, 329 a 331 e 352 do CP.
c	 Arts. 284 e 292 do CPP.
c	 Arts. 42, 177, 180, 298 a 301 do CPM.
c	 Arts. 234 e 242 do CPPM.
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bilidade, expedição ou anulação de diploma ou 
perda de mandato eletivo nas eleições federais 
ou estaduais (art. 121, § 4o, incisos III e IV, da 
Constituição Federal).
37. Compete originariamente ao Tribunal Supe-
rior Eleitoral processar e julgar recurso contra 
expedição de diploma envolvendo eleições fe-
derais ou estaduais.
38. Nas ações que visem à cassação de registro, 
diploma ou mandato, há litisconsórcio passivo 
necessário entre o titular e o respectivo vice da 
chapa majoritária.
39. Não há formação de litisconsórcio necessá-
rio em processos de registro de candidatura.
40. O partido político não é litisconsorte passivo 
necessário em ações que visem à cassação de 
diploma.
41. Não cabe à Justiça Eleitoral decidir sobre o 
acerto ou desacerto das decisões proferidas por 
outros Órgãos do Judiciário ou dos Tribunais de 
Contas que configurem causa de inelegibilidade.
42. A decisão que julga não prestadas as con-
tas de campanha impede o candidato de obter 
a certidão de quitação eleitoral durante o cur-
so do mandato ao qual concorreu, persistindo 
esses efeitos, após esse período, até a efetiva 
apresentação das contas.
43. As alterações fáticas ou jurídicas superve-
nientes ao registro que beneficiem o candidato, 
nos termos da parte final do art. 11, § 10, da Lei 
no 9.504/97, também devem ser admitidas para 
as condições de elegibilidade.
44. O disposto no art. 26-C da LC no 64/90 não 
afasta o poder geral de cautela conferido ao 
magistrado pelo Código de Processo Civil.
45. Nos processos de registro de candidatura, 
o Juiz Eleitoral pode conhecer de ofício da exis-
tência de causas de inelegibilidade ou da au-
sência de condição de elegibilidade, desde que 
resguardados o contraditório e a ampla defesa.
46. É ilícita a prova colhida por meio da quebra 
do sigilo fiscal sem prévia e fundamentada au-
torização judicial, podendo o Ministério Público 
Eleitoral acessar diretamente apenas a relação 
dos doadores que excederam os limites legais, 
para os fins da representação cabível, em que 
poderá requerer, judicialmente e de forma in-
dividualizada, o acesso aos dados relativos aos 
rendimentos do doador.

47. A inelegibilidade superveniente que autoriza 
a interposição de recurso contra expedição de 
diploma, fundado no art. 262 do Código Elei-
toral, é aquela de índole constitucional ou, se 
infraconstitucional, superveniente ao registro 
de candidatura, e que surge até a data do pleito.
48. A retirada da propaganda irregular, quan-
do realizada em bem particular, não é capaz de 
elidir a multa prevista no art. 37, § 1o, da Lei 
no 9.504/1997.
49. O prazo de cinco dias, previsto no art. 3o da 
LC no 64/90, para o Ministério Público impugnar 
o registro inicia-se com a publicação do edital, 
caso em que é excepcionada a regra que deter-
mina a sua intimação pessoal.
50. O pagamento da multa eleitoral pelo candi-
dato ou a comprovação do cumprimento regu-
lar de seu parcelamento após o pedido de regis-
tro, mas antes do julgamento respectivo, afasta 
a ausência de quitação eleitoral.
51. O processo de registro de candidatura não 
é o meio adequado para se afastarem os even-
tuais vícios apurados no processo de prestação 
de contas de campanha ou partidárias.
52. Em registro de candidatura, não cabe exa-
minar o acerto ou desacerto da decisão que 
examinou, em processo específico, a filiação 
partidária do eleitor.
53. O filiado a partido político, ainda que não 
seja candidato, possui legitimidade e interes-
se para impugnar pedido de registro de coli-
gação partidária da qual é integrante, em ra-
zão de eventuais irregularidades havidas em 
convenção.
54. A desincompatibilização de servidor público 
que possui cargo em comissão é de três meses 
antes do pleito e pressupõe a exoneração do 
cargo comissionado, e não apenas seu afasta-
mento de fato.
55. A Carteira Nacional de Habilitação gera a 
presunção da escolaridade necessária ao deferi-
mento do registro de candidatura.
56. A multa eleitoral constitui dívida ativa de na-
tureza não tributária, submetendo-se ao prazo 
prescricional de 10 (dez) anos, nos moldes do 
art. 205 do Código Civil.
57. A apresentação das contas de campanha 
é suficiente para a obtenção da quitação elei-
toral, nos termos da nova redação conferida 
ao art. 11, § 7o, da Lei no 9.504/97, pela Lei 
no 12.034/2009.
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A
AÇÃO
• rescisória em casos de inelegibilida‑

de: Lei Complementar no 86/1996

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 
FEDERAL
• prestação de informações institucio‑

nais: Decreto no 4.199/2002

ALISTAMENTO ELEITORAL
• obrigatoriedade; cumprimento: Lei 

no 6.236/1975
• processamento eletrônico: Lei 

no 7.444/1985

ANALFABETO
• candidato: Súmula 15 do TSE
• eleitor; uso de instrumentos: art. 89 

da Lei no 9.504/1997

ANISTIA
• concessão: Lei no 6.683/1979
• eleições de 1994; candidatos processa‑

dos ou condenados: Lei no 8.985/1995
• multas aplicadas pela Justiça Eleitoral 

em 1996 e 1998: Lei no 9.996/2000
• relativa às eleições de 3 de outubro e 

de 15 de novembro de 1992 e 1994: 
Lei no 9.274/1996

APURAÇÃO
• direito de observar: art.  87 da Lei 

no 9.504/1997
• obrigatoriedade de recontagem: 

art. 88 da Lei no 9.504/1997

B
BENS
• apropriação; prefeitos e vereadores: 

Decreto‑Lei no 201/1967

C
CADASTRO ELEITORAL
• Res. do TSE no 23.659/2021

CÂMARA DOS DEPUTADOS
• normas de fixação de número de de‑

putados: Lei no 6.007/1973

CAMPANHAS ELEITORAIS
• Lei no 9.504/1997
• Lei no 13.165/2015
• agentes públicos; condutas vedadas: 

arts. 73 a 78 da Lei no 9.504/1997
• financiamento; recursos públicos: 

art. 79 da Lei no 9.504/1997
• pesquisas e teste: arts. 33 e 35 da Lei 

no 9.504/1997

• prestação de contas: arts. 28 a 32 da 
Lei no 9.504/1997

• recursos; arrecadação e aplicação: 
arts. 17 a 27 da Lei no 9.504/1997

• teto de gastos; deputados estaduais 
e distrital; eleições 2018: art. 7o, II, 
da Lei no 13.488/2017

• teto de gastos; deputados fede‑
rais; eleições 2018: art. 7o, I, da Lei 
no 13.488/2017

• teto de gastos; governadores e sena‑
dores; eleições 2018: art. 5o da Lei 
no 13.488/2017

• teto de gastos; Presidência da Re‑
pública; eleições 2018: art. 5o da Lei 
no 13.488/2017

CANDIDATOS
• escolha; convenções: arts. 7o a 9o da 

Lei no 9.504/1997
• registro: arts. 10 a 16 da Lei no 9.504/ 

1997

CARGOS
• efetivos e em comissão; criação, ex‑

tinção e transformação; Secretarias 
do Tribunal Superior Eleitoral e dos 
Tribunais Regionais Eleitorais: Lei 
no 8.868/1994

CIDADANIA
• atos necessários ao exercício da; gra‑

tuidade: Lei no 9.265/1996

COLIGAÇÕES
• art. 6o da Lei no 9.504/1997

CONSTITUIÇÃO FEDERAL
• regulamentação dos arts. 14, § 3o, 

V, e 17, da Constituição Federal: Lei 
no 9.096/1995

• autoaplicação: Súmula 13 do TSE

CRIMES ELEITORAIS
• art. 11 da Lei no 6.091/1974
• apuração: Res. do TSE no 23.396/2013
• arguição de inelegibilidade; uso do 

poder econômico, desvio ou abuso de 
poder: art. 25 da Lei Complementar 
no 64/1990

• impugnação de registro de candida‑
to; uso do poder econômico, desvio 
ou abuso de poder: art.  25 da Lei 
Complementar no 64/1990

D
DEPARTAMENTO DE POLÍCIA 
FEDERAL
• realização de eleições; disponibili‑

dade para a Justiça Eleitoral: Decre‑
to‑Lei no 1.064/1969

DEPUTADOS
• fixação do número de: Lei Comple‑

mentar no 78/1993

DESVIO
• bens ou rendas públicas: art. 1o do 

Decreto‑Lei no 201/1967

E
ELEIÇÕES
• Lei no 9.504/1997
• cédulas oficiais de votação: art. 83 

da Lei no 9.504/1997
• direito de resposta: art.  58 da Lei 

no 9.504/1997
• normas: Lei no 12.034/2009

ELEITOR
• analfabeto; uso de instrumentos: 

art. 89 da Lei no 9.504/1997
• inscrição; revisão: Lei no 7.444/1985
• nomeados para compor Mesas Re‑

ceptoras ou Juntas Eleitorais: art. 98 
da Lei no 9.504/1997

ELEITORADO
• revisão: Lei no 7.444/1985

F
FEITOS ELEITORAIS
• prioridade: Lei no 4.410/1964

FIDELIDADE PARTIDÁRIA
• vide PARTIDOS POLÍTICOS

FILIAÇÃO PARTIDÁRIA
• condição de elegibilidade: Súmula 2 

do TSE
• falta de nome em lista encaminhada 

à Justiça Eleitoral; suprimento: Sú‑
mula 20 do TSE

FUNDO ESPECIAL DE 
FINANCIAMENTO DE  
CAMPANHA (FEFC)
• constituição: art. 16‑C da Lei no 9.504/ 

1997
• valor; definição; critérios: art. 3o da 

Lei no 13.487/2017

FUNDO PARTIDÁRIO
• vide PARTIDOS POLÍTICOS
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