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Diplomação dos Eleitos 



Diplomação dos Eleitos 

• Serão eleitos os candidatos a Presidente da República e a Governador de 
Estado e do Distrito Federal, aqueles que obtiverem a maioria de votos, 
não computados os votos em branco e os votos nulos (Constituição 
Federal, artigo 77, § 2º, e Lei nº 9.504/97, artigo 2º, caput) 

Os Eleitos 

• Se nenhum candidato alcançar maioria absoluta na primeira votação, será 
feita nova eleição no último domingo de outubro, concorrendo os dois 
candidatos mais votados, considerando-se eleito o que obtiver a maioria 
dos votos válidos (Lei nº 9.504/97, artigo 2º, § 1º). 

Os Eleitos 



Diplomação dos Eleitos 

• Será eleito Senador aquele que obtiver a maioria dos votos; 
ocorrendo empate, será qualificado o mais idoso (Constituição 
Federal, artigo 46, caput). 

• Ou, os dois mais votados. 

Os Eleitos 

• Cada Senador será eleito com dois suplentes (Constituição Federal, 
artigo 46, § 3º). 

Os Eleitos 



Diplomação dos Eleitos 

• Serão eleitos pelo sistema proporcional, para a Câmara 
dos Deputados, Assembleias Legislativas e Câmara 
Legislativa, os candidatos mais votados de cada partido 
político ou coligação, na ordem da votação nominal, 
tantos quantos indicarem os quocientes partidários e o 
cálculo da distribuição das sobras (Código Eleitoral, artigo 
108). 

Os Eleitos 



Diplomação dos Eleitos 

• Os candidatos eleitos aos cargos de Presidente da República e Vice-
Presidente da República receberão diplomas assinados pelo Presidente do 
Tribunal Superior Eleitoral; os eleitos aos demais cargos federais, estaduais e 
distritais, assim como os vices e suplentes, receberão diplomas assinados pelo 
Presidente do respectivo Tribunal Regional Eleitoral. 

Diplomação 

• Os diplomas deverão constar o nome do candidato, a indicação da legenda do 
partido ou da coligação sob a qual concorreu, o cargo para o qual foi eleito ou 
a sua classificação como suplente e, facultativamente, outros dados a critério 
da Justiça Eleitoral (Código Eleitoral, artigo 215, parágrafo único). 

Diplomação 



Diplomação dos Eleitos 

• Os candidatos eleitos aos cargos de Prefeito e de Vereador, assim 
como os vices e suplentes, receberão diplomas assinados pelo 
Presidente da Junta Eleitoral (Código Eleitoral, art. 215, caput). 

Diplomação 



Diplomação dos Eleitos 

• A diplomação de militar candidato a cargo eletivo implica a 
imediata comunicação à autoridade a que este estiver 
subordinado, para os fins do artigo 98 do Código Eleitoral (Código 
Eleitoral, artigo 218). 

Diplomação 

• CE, art. 98, III - o militar não excluído e que vier a ser eleito será, 
no ato da diplomação, transferido para a reserva ou reformado. 

Diplomação 



Diplomação dos Eleitos 

• A expedição de qualquer diploma pela Justiça Eleitoral dependerá de prova de 
que o eleito esteja em dia com o serviço militar. 

Diplomação 

• Não poderá ser diplomado nas eleições majoritárias ou proporcionais o 
candidato que estiver com o seu registro indeferido, ainda que sub judice. 

• Nas eleições majoritárias, se, à data da respectiva posse, não houver 
candidato diplomado, caberá ao Presidente do Poder Legislativo assumir e 
exercer o cargo, até que sobrevenha decisão favorável no processo de registro, 
ou, se já encerrado esse, realizem-se novas eleições com a posse dos eleitos. 
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Importância da Diplomação 

• CF, art. 53, § 1º Os Deputados e Senadores, desde a expedição do diploma, 
serão submetidos a julgamento perante o Supremo Tribunal Federal. 

Constituição Federal 

• CF, art. 53, § 2º Desde a expedição do diploma, os membros do Congresso 
Nacional não poderão ser presos, salvo em flagrante de crime inafiançável. 
Nesse caso, os autos serão remetidos dentro de vinte e quatro horas à Casa 
respectiva, para que, pelo voto da maioria de seus membros, resolva sobre a 
prisão 

Diplomação 


