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 Conceito 
• Crimes eleitorais são “as condutas tipificadas em razão do 

processo eleitoral e, portanto, puníveis em decorrência de 
serem praticados por ocasião do período em que se preparam 
e realizam as eleições e ainda porque visam a um fim eleitoral”. 

  
• Crime eleitoral, em apertada síntese e para fins meramente 

didáticos, é o delito comum (pode ser cometido por qualquer 
pessoa) que está tipificado no Código Eleitoral e nas leis 
eleitorais extravagantes. 
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 Natureza jurídica 
 
• Crime eleitoral é reputado, na técnica constitucional, crime 

comum”;  
 
• Na técnica constitucional, a expressão crime comum, ditada 

em oposição a crime de responsabilidade, compreende entre 
outros os crimes eleitorais” e  

 
• De muito, firmou-se a jurisprudência do TSE no sentido de que 

‘crime eleitoral é reputado, na técnica constitucional, crime 
comum’. 
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 Crimes eleitorais em espécie 
 Crimes eleitorais contidos na Lei nº 6.091/74 (fornecimento gratuito de 

transporte, em dias de eleição) 
Art. 11 – Constitui crime eleitoral: 
I) descumprir, o responsável por órgão, repartição ou unidade do serviço público, o dever imposto 
no Art. 3 (Art. 3º. Até cinquenta dias antes da data do pleito, os responsáveis por todas as 
repartições, órgãos e unidades do serviço público federal, estadual e municipal oficiarão à Justiça 
Eleitoral, informando o número, a espécie e lotação dos veículos e embarcações de sua 
propriedade, e justificando, se for o caso, a ocorrência da exceção prevista no § 1º do Art. 1º 
desta Lei. § 1º – Os veículos e embarcações à disposição da Justiça Eleitoral deverão, mediante 
comunicação expressa de seus proprietários, estar em condições de ser utilizados, pelo menos, 
vinte e quatro horas antes das eleições e circularão exibindo de modo bem visível, dístico em 
letras garrafais, com a frase: “A serviço da Justiça Eleitoral”.§ 2º – A Justiça Eleitoral, à vista das 
informações recebidas, planejará a execução do serviço de transporte de eleitores e requisitará 
aos responsáveis pelas repartições, órgãos ou unidades, até trinta dias antes do pleito, os veículos 
e embarcações necessários), ou prestar informação inexata que vise a elidir, total ou parcialmente, 
a contribuição de que ele trata. 
Detenção de quinze dias a seis meses e pagamento de 60 a 100 dias-multa. 
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II) desatender à requisição de que trata o Art. 2º (Art. 2º. Se a utilização de veículos 
pertencentes às entidades previstas no Art. 1º não for suficiente para atender ao disposto nesta 
Lei, a Justiça Eleitoral requisitará veículos e embarcações a particulares, de preferência os de 
aluguel. Parágrafo único. Os serviços requisitados serão pagos, até trinta dias depois do pleito, a 
preços que correspondam aos critérios da localidade. A despesa correrá por conta do Fundo 
Partidário). 
Pagamento de 200 a 300 dias-multa, além da apreensão do veículo para o fim previsto. 
III) descumprir a proibição dos artigos 5º (art. 5º. Nenhum veículo ou embarcação poderá fazer 
transporte de eleitores desde o dia anterior até o posterior à eleição, salvo: I – a serviço da 
Justiça Eleitoral; II – coletivos de linhas regulares e não fretados; III) de uso individual do 
proprietário, para o exercício do próprio voto e dos membros da sua família; IV – o serviço 
normal, sem finalidade eleitoral, de veículos de aluguel não atingidos pela requisição de que trata 
o Art. 2º), 8º (Art. 8º – Somente a Justiça Eleitoral poderá, quando imprescindível, em face da 
absoluta carência de recursos de eleitores da zona rural, fornecer-lhes refeições, correndo, nesta 
hipótese, as despesas por conta do Fundo Partidário) e 10 (art. 10. É vedado aos candidatos ou 
órgãos partidários, ou a qualquer pessoa, o fornecimento de transporte ou refeições aos eleitores 
da zona urbana). 
Reclusão de quatro a seis anos e pagamento de 200 a 300 dias multa (Art. 302 do Código 
Eleitoral). 
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IV) obstar, por qualquer forma, a prestação dos serviços previstos nos artigos 4º (art. 4º. Quinze dias 
antes do pleito, a Justiça Eleitoral divulgará, pelo órgão competente, o quadro geral de percursos e 
horários programados para o transporte de eleitores, dele fornecendo cópias aos partidos políticos.  
§ 1º – O transporte de eleitores somente será feito dentro dos limites territoriais do respectivo município e 
quando das zonas rurais para as mesas receptoras distar pelo menos dois quilômetros.  
§ 2º – Os partidos políticos, os candidatos, ou eleitores em número de vinte, pelo menos, poderão 
oferecer reclamações em três dias contados da divulgação do quadro.  
§ 3º – As reclamações serão apreciadas nos três dias subsequentes, delas cabendo recurso sem efeito 
suspensivo.  
§ 4º – Decididas as reclamações, a Justiça Eleitoral divulgará, pelos meios disponíveis, o quadro definitivo) 
e 8º (art. 8º. Art. 8º – Somente a Justiça Eleitoral poderá, quando imprescindível, em face da absoluta 
carência de recursos de eleitores da zona rural, fornecer-lhes refeições, correndo, nesta hipótese, as 
despesas por conta do Fundo Partidário) desta Lei, atribuídos à Justiça Eleitoral. 
Reclusão de 2 (dois) a 4 (quatro) anos. 
V) Utilizar em campanha eleitoral, no decurso dos 90 (noventa) dias que antecedem o pleito, veículos e 
embarcações pertencentes à União, Estados, Territórios, Municípios e respectivas autarquias e sociedades 
de economia mista. 
Parágrafo único. O responsável, pela guarda do veículo ou da embarcação, será punido com a 
pena de detenção, de 15 (quinze) dias a 6 (seis) meses, e pagamento de 60 (sessenta) a 100 
(cem) dias-multa. 
 


