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 Crimes Eleitorais 

 Crimes eleitorais contidos na Lei nº 9.504/97 (Lei das Eleições)) 
I) Art. 33. (...). 
§ 4º A divulgação de pesquisa fraudulenta constitui crime punível com detenção de seis meses a 
um ano e multa no valor de cinquenta mil a cem mil UFIR. 
  
II) Art. 34. (...) 
§ 1º Mediante requerimento à Justiça Eleitoral, os partidos poderão ter acesso ao sistema interno 
de controle, verificação e fiscalização da coleta de dados das entidades que divulgaram pesquisas 
de opinião relativas às eleições, incluídos os referentes à identificação dos entrevistadores e, por 
meio de escolha livre e aleatória de planilhas individuais, mapas ou equivalentes, confrontar e 
conferir os dados publicados, preservada a identidade dos respondentes. 
§ 2º O não-cumprimento do disposto neste artigo ou qualquer ato que vise a retardar, impedir ou 
dificultar a ação fiscalizadora dos partidos constitui crime, punível com detenção, de seis meses a 
um ano, com a alternativa de prestação de serviços à comunidade pelo mesmo prazo, e multa no 
valor de dez mil a vinte mil UFIR. 
§ 3º A comprovação de irregularidade nos dados publicados sujeita os responsáveis às penas 
mencionadas no parágrafo anterior, sem prejuízo da obrigatoriedade da veiculação dos dados 
corretos no mesmo espaço, local, horário, página, caracteres e outros elementos de destaque, de 
acordo com o veículo usado. 
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III) Art. 35. Pelos crimes definidos nos arts. 33, § 4º e 34, §§ 2º e 3º, podem ser 
responsabilizados penalmente os representantes legais da empresa ou entidade de pesquisa e do 
órgão veiculador. 
  
IV) Art. 39. (...) 
§ 5º Constituem crimes, no dia da eleição (...):  
I – o uso de alto-falantes e amplificadores de som ou a promoção de comício ou carreata; 
II – a arregimentação de eleitor ou a propaganda de boca de urna; (Redação dada pela Lei nº. 
11.300, de 2006) 
III – a divulgação de qualquer espécie de propaganda de partidos políticos ou de seus candidatos 
(Incluído pela Lei nº. 12.034, de 2009) 
Pena: Detenção, de seis meses a um ano, com a alternativa de prestação de serviços à 
comunidade pelo mesmo período, e multa no valor de cinco mil a quinze mil UFIR. 
  
V) Art. 40. O uso, na propaganda eleitoral, de símbolos, frases ou imagens, associadas ou 
semelhantes às empregadas por órgão de governo, empresa pública ou sociedade de economia 
mista constitui crime. 
Pena: Detenção, de seis meses a um ano, com a alternativa de prestação de serviços à 
comunidade pelo mesmo período, e multa no valor de dez mil a vinte mil UFIR. 
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VI) Art. 57-H. (...) 
§ 1º. Constitui crime a contratação direta ou indireta de grupo de pessoas com a finalidade 
específica de emitir mensagens ou comentários na internet para ofender a honra ou denegrir a 
imagem de candidato, partido ou coligação 
Detenção de 2 (dois) a 4 (quatro) anos e multa de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a R$ 
50.000,00 (cinquenta mil reais). 
VII) Art. 57-H. (...) 
§ 2º Igualmente incorrem em crime, (...) as pessoas contratadas na forma do § 1º do presente 
artigo (Incluído pela Lei nº 12.891, de 2013). 
Detenção de 6 (seis) meses a 1 (um) ano, com alternativa de prestação de serviços à comunidade 
pelo mesmo período, e multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R$ 30.000,00 (trinta mil reais). 
VIII) Art. 68. O boletim de urna, segundo modelo aprovado pelo Tribunal Superior Eleitoral, 
conterá os nomes e os números dos candidatos nela votados. 
§ 1º O Presidente da Mesa Receptora é obrigado a entregar cópia do boletim de urna aos partidos 
e coligações concorrentes ao pleito cujos representantes o requeiram até uma hora após a 
expedição. 
§ 2º O descumprimento do disposto no parágrafo anterior constitui crime. 
Pena: Detenção, de um a três meses, com a alternativa de prestação de serviço à comunidade 
pelo mesmo período, e multa no valor de um mil a cinco mil UFIR. 
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IX) Art. 70. O Presidente de Junta Eleitoral que deixar de receber ou de mencionar 
em ata os protestos recebidos, ou ainda, impedir o exercício de fiscalização, pelos 
partidos ou coligações, deverá ser imediatamente afastado, além de responder pelos 
crimes previstos na Lei nº 4.737, de 15 de julho de 1965 – Código Eleitoral. 
  
X) Art. 72. Constituem crimes:  
I – obter acesso a sistema de tratamento automático de dados usado pelo serviço 
eleitoral, a fim de alterar a apuração ou a contagem de votos; 
II – desenvolver ou introduzir comando, instrução, ou programa de computador 
capaz de destruir, apagar, eliminar, alterar, gravar ou transmitir dado, instrução ou 
programa ou provocar qualquer outro resultado diverso do esperado em sistema de 
tratamento automático de dados usados pelo serviço eleitoral; 
III – causar, propositadamente, dano físico ao equipamento usado na votação ou na 
totalização de votos ou a suas partes. 
Reclusão, de cinco a dez anos: 
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XI) Art. 87. Na apuração, será garantido aos fiscais e delegados dos partidos e 
coligações o direito de observar diretamente, a distância não superior a um 
metro da mesa, a abertura da urna, a abertura e a contagem das cédulas e o 
preenchimento do boletim. 
§ 1º O não-atendimento ao disposto no caput enseja a impugnação do resultado 
da urna, desde que apresentada antes da divulgação do boletim. 
§ 2º Ao final da transcrição dos resultados apurados no boletim, o Presidente da 
Junta Eleitoral é obrigado a entregar cópia deste aos partidos e coligações 
concorrentes ao pleito cujos representantes o requeiram até uma hora após sua 
expedição. 
§ 3º Para os fins do disposto no parágrafo anterior, cada partido ou coligação 
poderá credenciar até três fiscais perante a Junta Eleitoral, funcionando um de 
cada vez. 
§ 4º O descumprimento de qualquer das disposições deste artigo constitui crime. 
Detenção de um a três meses, com a alternativa de prestação de serviços à 
comunidade pelo mesmo período e multa, no valor de um mil a cinco mil UFIR. 
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XII) Art. 91. Nenhum requerimento de inscrição eleitoral ou de transferência será 
recebido dentro dos cento e cinquenta dias anteriores à data da eleição. 
Parágrafo único. A retenção de título eleitoral ou do comprovante de alistamento 
eleitoral constitui crime. 
Detenção, de um a três meses, com a alternativa de prestação de serviços à 
comunidade por igual período, e multa no valor de cinco mil a dez mil UFIR. 
  
XIII) Art. 94. Os feitos eleitorais, no período entre o registro das candidaturas até 
cinco dias após a realização do segundo turno das eleições, terão prioridade para a 
participação do Ministério Público e dos Juízes de todas as Justiças e instâncias, 
ressalvados os processos de habeas corpus e mandado de segurança. 
§ 1º É defeso às autoridades mencionadas neste artigo deixar de cumprir qualquer 
prazo desta Lei, em razão do exercício das funções regulares. 
§ 2º O descumprimento do disposto neste artigo constitui crime de responsabilidade 
e será objeto de anotação funcional para efeito de promoção na carreira. 


