PROJETO DE LEI N.º 5.052-C, DE 2016
(Do Tribunal Superior Eleitoral)
Cria cargos efetivos no quadro de pessoal do Tribunal Regional Eleitoral
de São Paulo; tendo parecer: da Comissão de Trabalho, de
Administração e Serviço Público, pela aprovação (relator: DEP.
ORLANDO SILVA); da Comissão de Finanças e Tributação, pela
compatibilidade e adequação financeira e orçamentária (relator: DEP.
ANDRES SANCHEZ); e da Comissão de Constituição e Justiça e de
Cidadania, pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa
(relator: DEP. ARNALDO FARIA DE SÁ).
DESPACHO:
ÀS COMISSÕES DE:
TRABALHO, DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇO PÚBLICO;
FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO (ART. 54 RICD) E
CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E DE CIDADANIA (ART. 54 RICD)
APRECIAÇÃO:
Proposição Sujeita à Apreciação Conclusiva pelas Comissões - Art. 24 II
SUMÁRIO
I - Projeto inicial
II - Na Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público:
- Parecer do relator
- Parecer da Comissão
III - Na Comissão de Finanças e Tributação:
- Parecer do relator
- Parecer da Comissão
IV - Na Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania:
- Parecer do relator
- Parecer da Comissão
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
Coordenação de Organização da Informação Legislativa - CELEG
Serviço de Tratamento da Informação Legislativa - SETIL
Seção de Legislação Citada - SELEC
CONSTITUIÇÃO
DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
1988
PREÂMBULO
Nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembléia Nacional
Constituinte para instituir um Estado democrático, destinado a assegurar o exercício dos
direitos sociais e individuais, 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 harmonia social e comprometida, na ordem interna e internacional,
com a solução pacífica das controvérsias, promulgamos, sob a proteção de Deus, a seguinte
Constituição da República Federativa do Brasil.
.......................................................................................................................................................
TÍTULO IV
DA ORGANIZAÇÃO DOS PODERES
.......................................................................................................................................................
CAPÍTULO III
DO PODER JUDICIÁRIO
.......................................................................................................................................................
Seção I
Disposições Gerais
.......................................................................................................................................................
Art. 96. Compete privativamente:
I - aos tribunais:
a) eleger seus órgãos diretivos e elaborar seus regimentos internos, com
observância das normas de processo e das garantias processuais das partes, dispondo sobre a
competência e o funcionamento dos respectivos órgãos jurisdicionais e administrativos;
b) organizar suas secretarias e serviços auxiliares e os dos juízos que lhes forem
vinculados, velando pelo exercício da atividade correicional respectiva;
c) prover, na forma prevista nesta Constituição, os cargos de juiz de carreira da
respectiva jurisdição;
d) propor a criação de novas varas judiciárias;
e) prover, por concurso público de provas, ou de provas e títulos, obedecido o
disposto no art. 169, parágrafo único, os cargos necessários à administração da justiça, exceto
os de confiança assim definidos em lei;
f) conceder licença, férias e outros afastamentos a seus membros e aos juízes e
servidores que lhes forem imediatamente vinculados;
II - ao Supremo Tribunal Federal, aos Tribunais Superiores e aos Tribunais de
Justiça propor ao Poder Legislativo respectivo, observado o disposto no art. 169:
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a) a alteração do número de membros dos tribunais inferiores;
b) a criação e a extinção de cargos e a remuneração dos seus serviços auxiliares e
dos juízos que lhes forem vinculados, bem como a fixação do subsídio de seus membros e dos
juízes, inclusive dos tribunais inferiores, onde houver; (Alínea com redação dada pela
Emenda Constitucional nº 41, 2003)
c) a criação ou extinção dos tribunais inferiores;
d) a alteração da organização e da divisão judiciárias;
III - aos Tribunais de Justiça julgar os juízes estaduais e do Distrito Federal e
Territórios, bem como os membros do Ministério Público, nos crimes comuns e de
responsabilidade, ressalvada a competência da Justiça Eleitoral.
Art. 97. Somente pelo voto da maioria absoluta de seus membros ou dos membros
do respectivo órgão especial poderão os tribunais declarar a inconstitucionalidade de lei ou
ato normativo do poder público.
.......................................................................................................................................................
TÍTULO VI
DA TRIBUTAÇÃO E DO ORÇAMENTO
.......................................................................................................................................................
CAPÍTULO II
DAS FINANÇAS PÚBLICAS
.......................................................................................................................................................
Seção II
Dos Orçamentos
.......................................................................................................................................................
Art. 169. A despesa com pessoal ativo e inativo da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios não poderá exceder os limites estabelecidos em lei complementar.
§ 1º A concessão de qualquer vantagem ou aumento de remuneração, a criação de
cargos, empregos e funções ou alteração de estrutura de carreiras, bem como a admissão ou
contratação de pessoal, a qualquer título, pelos órgãos e entidades da administração direta ou
indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo poder público, só poderão ser feitas:
(Parágrafo único transformado em § 1º com nova redação dada pela Emenda Constitucional
nº 19, de 1998)
I - se houver prévia dotação orçamentária suficiente para atender às projeções de
despesa de pessoal e aos acréscimos dela decorrentes; (Inciso acrescido pela Emenda
Constitucional nº 19, de 1998)
II - se houver autorização específica na lei de diretrizes orçamentárias, ressalvadas
as empresas públicas e as sociedades de economia mista. (Inciso acrescido pela Emenda
Constitucional nº 19, de 1998)
§ 2º Decorrido o prazo estabelecido na lei complementar referida neste artigo para
a adaptação aos parâmetros ali previstos, serão imediatamente suspensos todos os repasses de
verbas federais ou estaduais aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios que não
observarem os referidos limites. (Parágrafo acrescido pela Emenda Constitucional nº 19, de
1998)
§ 3º Para o cumprimento dos limites estabelecidos com base neste artigo, durante
o prazo fixado na lei complementar referida no caput, a União, os Estados, o Distrito Federal
e os Municípios adotarão as seguintes providências:
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I - redução em pelo menos vinte por cento das despesas com cargos em comissão
e funções de confiança;
II - exoneração dos servidores não estáveis. (Parágrafo acrescido pela Emenda
Constitucional nº 19, de 1998)
§ 4º Se as medidas adotadas com base no parágrafo anterior não forem suficientes
para assegurar o cumprimento da determinação da lei complementar referida neste artigo, o
servidor estável poderá perder o cargo, desde que ato normativo motivado de cada um dos
Poderes especifique a atividade funcional, o órgão ou unidade administrativa objeto da
redução de pessoal. (Parágrafo acrescido pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)
§ 5º O servidor que perder o cargo na forma do parágrafo anterior fará jus a
indenização correspondente a um mês de remuneração por ano de serviço. (Parágrafo
acrescido pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)
§ 6º O cargo objeto da redução prevista nos parágrafos anteriores será considerado
extinto, vedada a criação de cargo, emprego ou função com atribuições iguais ou
assemelhadas pelo prazo de quatro anos. (Parágrafo acrescido pela Emenda Constitucional
nº 19, de 1998)
§ 7º Lei federal disporá sobre as normas gerais a serem obedecidas na efetivação
do disposto no § 4º. (Parágrafo acrescido pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)
TÍTULO VII
DA ORDEM ECONÔMICA E FINANCEIRA
CAPÍTULO I
DOS PRINCÍPIOS GERAIS DA ATIVIDADE ECONÔMICA
Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na
livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça
social, observados os seguintes princípios:
I - soberania nacional;
II - propriedade privada;
III - função social da propriedade;
IV - livre concorrência;
V - defesa do consumidor;
VI - defesa do meio ambiente, inclusive mediante tratamento diferenciado
conforme o impacto ambiental dos produtos e serviços e de seus processos de elaboração e
prestação; (Inciso com redação dada pela Emenda Constitucional nº 42, de 2003)
VII - redução das desigualdades regionais e sociais;
VIII - busca do pleno emprego;
IX - tratamento favorecido para as empresas de pequeno porte constituídas sob as
leis brasileiras e que tenham sua sede e administração no País. (Inciso com redação dada pela
Emenda Constitucional nº 6, de 1995)
Parágrafo único. É assegurado a todos o livre exercício de qualquer atividade
econômica, independentemente de autorização de órgãos públicos, salvo nos casos previstos
em lei.
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
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LEI Nº 11.202, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2005
Extingue e cria cargos e funções nos quadros
de pessoal do Tribunal Superior Eleitoral e dos
Tribunais Regionais Eleitorais.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º Nos quadros de pessoal dos tribunais eleitorais, ficam:
I - extintos os cargos efetivos de auxiliar judiciário vagos e declarados em
extinção, os ocupados, constantes do Anexo I desta Lei;
II - criados os cargos efetivos constantes do Anexo I desta Lei;
III - criados os cargos em comissão constantes do Anexo II desta Lei; e
IV - extintas e criadas as funções comissionadas constantes do Anexo III desta
Lei.
Parágrafo único. A extinção dos cargos efetivos ocupados dar-se-á quando ocorrer
a sua vacância, nos termos do art. 33 da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990,
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assegurando-se a seus ocupantes todos os direitos e vantagens estabelecidos.
Art. 2º O Tribunal Superior Eleitoral regulamentará o provimento, mediante
concurso público, dos cargos efetivos criados nos termos do art. 1º desta Lei, bem como
baixará as demais instruções necessárias à aplicação desta Lei.
Art. 3º As despesas decorrentes desta Lei correrão à conta de dotações
consignadas à Justiça Eleitoral no Orçamento da União.
Art. 4º A implementação do disposto nesta Lei observará o que determinam o art.
169 da Constituição Federal e as normas pertinentes da Lei Complementar nº 101, de 4 de
maio de 2000.
Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 29 de novembro de 2005; 184º da Independência e 117º da República.
LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA
Márcio Thomaz Bastos

LEI Nº 12.527, DE 18 DE NOVEMBRO DE 2011
Regula o acesso a informações previsto no
inciso XXXIII do art. 5º, no inciso II do § 3º
do art. 37 e no § 2º do art. 216 da Constituição
Federal; altera a Lei nº 8.112, de 11 de
dezembro de 1990; revoga a Lei nº 11.111, de
5 de maio de 2005, e dispositivos da Lei nº
8.159, de 8 de janeiro de 1991; e dá outras
providências.
A PRESIDENTA DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
.......................................................................................................................................................
CAPÍTULO II
DO ACESSO A INFORMAÇÕES E DA SUA DIVULGAÇÃO
.......................................................................................................................................................
Art. 9º O acesso a informações públicas será assegurado mediante:
I - criação de serviço de informações ao cidadão, nos órgãos e entidades do poder
público, em local com condições apropriadas para:
a) atender e orientar o público quanto ao acesso a informações;
b) informar sobre a tramitação de documentos nas suas respectivas unidades;
c) protocolizar documentos e requerimentos de acesso a informações; e
II - realização de audiências ou consultas públicas, incentivo à participação
popular ou a outras formas de divulgação.
CAPÍTULO III
DO PROCEDIMENTO DE ACESSO À INFORMAÇÃO
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Seção I
Do Pedido de Acesso
Art. 10. Qualquer interessado poderá apresentar pedido de acesso a informações
aos órgãos e entidades referidos no art. 1º desta Lei, por qualquer meio legítimo, devendo o
pedido conter a identificação do requerente e a especificação da informação requerida.
§ 1º Para o acesso a informações de interesse público, a identificação do
requerente não pode conter exigências que inviabilizem a solicitação.
§ 2º Os órgãos e entidades do poder público devem viabilizar alternativa de
encaminhamento de pedidos de acesso por meio de seus sítios oficiais na internet.
§ 3º São vedadas quaisquer exigências relativas aos motivos determinantes da
solicitação de informações de interesse público.
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

RESOLUÇÃO 201, DE 3 DE MARÇO DE 2015
Dispõe sobre a criação e competências das
unidades ou núcleos socioambientais nos
órgãos e conselhos do Poder Judiciário e
implantação do respectivo Plano de Logística
Sustentável (PLS-PJ)
O PRESIDENTE DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA (CNJ), no uso
de suas atribuições legais e regimentais,
CONSIDERANDO o disposto no artigo 170, VI, da Constituição da República
Federativa do Brasil, que trata da defesa do meio ambiente, inclusive mediante tratamento
diferenciado conforme o impacto ambiental dos produtos e serviços e de seus processos de
elaboração e prestação; bem como artigo 225 que estabelece que todos têm direito ao meio
ambiente ecologicamente equilibrado;
CONSIDERANDO o disposto no artigo 3º da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993,
que cuida das normas para licitações e contratos da Administração Pública e Decreto 7.746,
de 5 de junho de 2012, que regulamenta o artigo 3º da citada Lei, estabelecendo critérios,
práticas e diretrizes para a promoção do desenvolvimento nacional sustentável nas
contratações realizadas pela Administração Pública Federal;
CONSIDERANDO a Lei 12.187, de 29 de dezembro de 2009, que instituiu a
Política Nacional de Mudança de Clima, com diretrizes ao estímulo e apoio à manutenção e
promoções de padrões sustentáveis de produção e consumo e como um de seus instrumentos à
adoção de critérios de preferência nas licitações e concorrências públicas para as propostas
que propiciem maior economia de energia, água e outros recursos naturais e a redução da
emissão de gases de efeito estufa e de resíduos; e o disposto na Lei 12.305, de 2 de agosto de
2010, que institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos e Decreto 7.407, que regulamenta a
supracitada Lei;
CONSIDERANDO as diretrizes contidas na Lei 11.419, de 19 de dezembro de
2006, que dispõe sobre a informatização do processo judicial e a Resolução CNJ 185/2013, a
qual institui o Processo Judicial Eletrônico (PJe), que destaca a necessidade de
estabelecimento de diretrizes e critérios para a racionalização dos recursos orçamentários,
Coordenação de Comissões Permanentes - DECOM - P_5760

CONFERE COM O ORIGINAL AUTENTICADO
PL 5052-C/2016

30

pautados na eficiência do gasto público e melhoria contínua da gestão de processos de
trabalho;
CONSIDERANDO a Resolução CNJ 114/2010, que dispõe sobre o planejamento,
a execução e o monitoramento de obras, bem como os parâmetros e orientações para
precificação, elaboração de editais, composição de Benefícios e Despesas Indiretas (BDI),
critérios mínimos para habilitação técnica e cláusulas essenciais nos novos contratos de
reforma e construção de imóveis no Poder Judiciário; e a Resolução CNJ 198/2014, que
dispõe sobre o Planejamento e a Gestão Estratégica no âmbito do Poder Judiciário,
classificando como atributo de valor judiciário a Responsabilidade Socioambiental;
CONSIDERANDO as Recomendações CNJ 11/2007 e 27/2009, que tratam da
inclusão de práticas de socioambientais nas atividades rotineiras dos tribunais e a necessidade
de atualizá-la no PJe;
CONSIDERANDO os modelos de boas práticas de gestão sustentável do Poder
Executivo, constantes das Instruções Normativas CNJ 1/2010; 10/2012, que estabelecem
regras para elaboração dos Planos de Gestão de Logística Sustentável de que trata o art. 16 do
Decreto 7.746, de 5 de junho de 2012; e 2, de 4 de junho de 2014, o qual dispõe sobre a
economia de energia nas edificações públicas;
CONSIDERANDO as recomendações do Tribunal de Contas da União, dispostas
no Acórdão 1752, de 5 de julho de 2011, que trata das medidas de eficiência e
sustentabilidade por meio do uso racional de energia, água e papel adotadas pela
Administração Pública;
CONSIDERANDO a efetiva influência do Poder Público na atividade econômica
nacional, especialmente por meio das contratações necessárias para o bom desenvolvimento
de suas atividades e efetiva prestação de serviços ao público em geral e a importância de
ações planejadas e continuadas ligadas à mobilização e sensibilização para questões
socioambientais no âmbito do Poder Judiciário;
CONSIDERANDO a decisão plenária tomada no julgamento do Ato Normativo
0005176-96.2014.2.0000 na 203ª Sessão Ordinária, realizada em 3 de março de 2015;
RESOLVE:
CAPÍTULO I
DA CRIAÇÃO DAS UNIDADES OU NÚCLEOS SOCIOAMBIENTAIS NO PODER
JUDICIÁRIO E SUAS COMPETÊNCIAS
Art. 1º Os órgãos do Poder Judiciário relacionados nos incisos I-A a VII do art. 92
da Constituição Federal de 1988 bem como nos demais conselhos, devem criar unidades ou
núcleos socioambientais, estabelecer suas competências e implantar o respectivo Plano de
Logística Sustentável (PLS-PJ).
Art. 2º Os órgãos e conselhos do Poder Judiciário deverão adotar modelos de
gestão organizacional e de processos estruturados na promoção da sustentabilidade ambiental,
econômica e social.
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Art. 3º Para os fins desta Resolução, consideram-se:
I – visão sistêmica: identificação, entendimento e gerenciamento de processos
interrelacionados como um sistema que contribui para a eficiência da organização no sentido
de atingir os seus objetivos;
II – logística sustentável: processo de coordenação do fluxo de materiais, de
serviços e de informações, do fornecimento ao desfazimento, que considerando o
ambientalmente correto, o socialmente justo e o desenvolvimento econômico equilibrado;
III – critérios de sustentabilidade: métodos utilizados para avaliação e comparação
de bens, materiais ou serviços em função do seu impacto ambiental, social e econômico;
IV - práticas de sustentabilidade: ações que tenham como objetivo a construção de
um novo modelo de cultura institucional visando à inserção de critérios de sustentabilidade
nas atividades do Poder Judiciário;
V – práticas de racionalização: ações que tenham como objetivo a melhoria da
qualidade do gasto público e o aperfeiçoamento contínuo na gestão dos processos de trabalho;
VI – coleta seletiva: coleta de resíduos sólidos previamente separados conforme
sua constituição ou composição com destinação ambientalmente adequada;
VII – coleta seletiva solidária: coleta dos resíduos recicláveis descartados,
separados na fonte geradora, para destinação às associações e cooperativas de catadores de
materiais recicláveis;
VIII – resíduos recicláveis descartados: materiais passíveis de retorno ao seu ciclo
produtivo, rejeitados pelos órgãos do Poder Judiciário;
IX – material de consumo: todo material que, em razão de sua utilização, perde
normalmente sua identidade física e/ou tem sua utilização limitada a dois anos;
X - gestão documental: conjunto de procedimentos e operações técnicas para
produção, tramitação, uso e avaliação de documentos, com vistas à sua guarda permanente ou
eliminação, mediante o uso razoável de critérios de responsabilidade ambiental;
XI – inventário físico financeiro: relação de materiais que compõem o estoque
onde figuram a quantidade física e financeira, a descrição, e o valor do bem;
XII – compra compartilhada: contratação para um grupo de participantes
previamente estabelecidos, na qual a responsabilidade de condução do processo licitatório e
gerenciamento da ata de registro de preços serão de um órgão ou entidade da Administração
Pública Federal com o objetivo de gerar benefícios econômicos e socioambientais;
XIII – ponto de equilíbrio: quantidade ideal de recursos materiais necessários para
execução das atividades desempenhadas por uma unidade de trabalho, sem prejuízo de sua
eficiência;
XIV – corpo funcional: magistrados, servidores e estagiários; e
XV – força de trabalho auxiliar: funcionários terceirizados.
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
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.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

LEI Nº 13.165, DE 29 DE SETEMBRO DE 2015
Altera as Leis nºs 9.504, de 30 de setembro de
1997, 9.096, de 19 de setembro de 1995, e
4.737, de 15 de julho de 1965 - Código
Eleitoral, para reduzir os custos das
campanhas
eleitorais,
simplificar
a
administração dos Partidos Políticos e
incentivar a participação feminina.
A PRESIDENTA DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º Esta Lei modifica as Leis nºs 9.504, de 30 de setembro de 1997, 9.096, de
19 de setembro de 1995, e 4.737, de 15 de julho de 1965 - Código Eleitoral, alterando a
legislação infraconstitucional e complementando a reforma das instituições político-eleitorais
do País.
Art. 2º A Lei nº 9.504, de 30 de setembro de 1997, passa a vigorar com as
seguintes alterações:
"Art. 8º A escolha dos candidatos pelos partidos e a deliberação sobre
coligações deverão ser feitas no período de 20 de julho a 5 de agosto do ano
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em que se realizarem as eleições, lavrando-se a respectiva ata em livro
aberto, rubricado pela Justiça Eleitoral, publicada em vinte e quatro horas
em qualquer meio de comunicação.
......................................................................................." (NR)
"Art. 9º Para concorrer às eleições, o candidato deverá possuir domicílio
eleitoral na respectiva circunscrição pelo prazo de, pelo menos, um ano
antes do pleito, e estar com a filiação deferida pelo partido no mínimo seis
meses antes da data da eleição.
......................................................................................." (NR)
"Art. 10. Cada partido ou coligação poderá registrar candidatos para a
Câmara dos Deputados, a Câmara Legislativa, as Assembleias Legislativas e
as Câmaras Municipais no total de até 150% (cento e cinquenta por cento)
do número de lugares a preencher, salvo:
I - nas unidades da Federação em que o número de lugares a preencher para
a Câmara dos Deputados não exceder a doze, nas quais cada partido ou
coligação poderá registrar candidatos a Deputado Federal e a Deputado
Estadual ou Distrital no total de até 200% (duzentos por cento) das
respectivas vagas;
II - nos Municípios de até cem mil eleitores, nos quais cada coligação
poderá registrar candidatos no total de até 200% (duzentos por cento) do
número de lugares a preencher.
§ 1º (Revogado).
§ 2º (Revogado).
..................................................................................................
§ 5º No caso de as convenções para a escolha de candidatos não indicarem o
número máximo de candidatos previsto no caput, os órgãos de direção dos
partidos respectivos poderão preencher as vagas remanescentes até trinta
dias antes do pleito." (NR)
"Art. 11. Os partidos e coligações solicitarão à Justiça Eleitoral o registro de
seus candidatos até as dezenove horas do dia 15 de agosto do ano em que se
realizarem as eleições.
..................................................................................................
§ 2º A idade mínima constitucionalmente estabelecida como condição de
elegibilidade é verificada tendo por referência a data da posse, salvo quando
fixada em dezoito anos, hipótese em que será aferida na data-limite para o
pedido de registro.
......................................................................................" (NR)
"Art. 16. Até vinte dias antes da data das eleições, os Tribunais Regionais
Eleitorais enviarão ao Tribunal Superior Eleitoral, para fins de centralização
e divulgação de dados, a relação dos candidatos às eleições majoritárias e
proporcionais, da qual constará obrigatoriamente a referência ao sexo e ao
cargo a que concorrem.
§ 1º Até a data prevista no caput, todos os pedidos de registro de candidatos,
inclusive os impugnados e os respectivos recursos, devem estar julgados
pelas instâncias ordinárias, e publicadas as decisões a eles relativas.
......................................................................................" (NR)
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"Art. 18. Os limites de gastos de campanha, em cada eleição, são os
definidos pelo Tribunal Superior Eleitoral com base nos parâmetros
definidos em lei.
§ 1º (Revogado).
§ 2º (Revogado)." (NR)
"Art. 18-A. Serão contabilizadas nos limites de gastos de cada campanha as
despesas efetuadas pelos candidatos e as efetuadas pelos partidos que
puderem ser individualizadas."
"Art. 18-B. O descumprimento dos limites de gastos fixados para cada
campanha acarretará o pagamento de multa em valor equivalente a 100%
(cem por cento) da quantia que ultrapassar o limite estabelecido, sem
prejuízo da apuração da ocorrência de abuso do poder econômico."
"Art. 20. O candidato a cargo eletivo fará, diretamente ou por intermédio de
pessoa por ele designada, a administração financeira de sua campanha
usando recursos repassados pelo partido, inclusive os relativos à cota do
Fundo Partidário, recursos próprios ou doações de pessoas físicas, na forma
estabelecida nesta Lei." (NR)
"Art. 22. ...................................................................................
§ 1º ..........................................................................................
I - acatar, em até três dias, o pedido de abertura de conta de qualquer
candidato escolhido em convenção, sendo-lhes vedado condicioná-la a
depósito mínimo e à cobrança de taxas ou de outras despesas de
manutenção;
...................................................................................................
III - encerrar a conta bancária no final do ano da eleição, transferindo a
totalidade do saldo existente para a conta bancária do órgão de direção
indicado pelo partido, na forma prevista no art. 31, e informar o fato à
Justiça Eleitoral.
§ 2º O disposto neste artigo não se aplica aos casos de candidatura para
Prefeito e Vereador em Municípios onde não haja agência bancária ou posto
de atendimento bancário.
......................................................................................." (NR)
"Art. 22-A. Os candidatos estão obrigados à inscrição no Cadastro Nacional
da Pessoa Jurídica - CNPJ.
..................................................................................................
§ 2º Cumprido o disposto no § 1º deste artigo e no § 1º do art. 22, ficam os
candidatos autorizados a promover a arrecadação de recursos financeiros e a
realizar as despesas necessárias à campanha eleitoral." (NR)
"Art. 23. ...................................................................................
§ 1º As doações e contribuições de que trata este artigo ficam limitadas a
10% (dez por cento) dos rendimentos brutos auferidos pelo doador no ano
anterior à eleição.
I - (revogado);
II - (revogado).
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§ 1º-A O candidato poderá usar recursos próprios em sua campanha até o
limite de gastos estabelecido nesta Lei para o cargo ao qual concorre.
...................................................................................................
§ 7º O limite previsto no § 1º não se aplica a doações estimáveis em
dinheiro relativas à utilização de bens móveis ou imóveis de propriedade do
doador, desde que o valor estimado não ultrapasse R$ 80.000,00 (oitenta mil
reais)." (NR)
"Art. 24. ..................................................................................
..................................................................................................
XII - (VETADO).
§ 1º ..........................................................................................
§ 2º ( VETADO).
§ 3º ( VETADO).
§ 4º O partido ou candidato que receber recursos provenientes de fontes
vedadas ou de origem não identificada deverá proceder à devolução dos
valores recebidos ou, não sendo possível a identificação da fonte, transferilos para a conta única do Tesouro Nacional." (NR)
"Art. 24-A. (VETADO)."
"Art. 24-B. (VETADO)."
"Art. 24-C. O limite de doação previsto no § 1º do art. 23 será apurado
anualmente pelo Tribunal Superior Eleitoral e pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil.
§ 1º O Tribunal Superior Eleitoral deverá consolidar as informações sobre
as doações registradas até 31 de dezembro do exercício financeiro a ser
apurado, considerando:
I - as prestações de contas anuais dos partidos políticos, entregues à Justiça
Eleitoral até 30 de abril do ano subsequente ao da apuração, nos termos do
art. 32 da Lei nº 9.096, de 19 de setembro de 1995;
II - as prestações de contas dos candidatos às eleições ordinárias ou
suplementares que tenham ocorrido no exercício financeiro a ser apurado.
§ 2º O Tribunal Superior Eleitoral, após a consolidação das informações
sobre os valores doados e apurados, encaminhá-las-á à Secretaria da Receita
Federal do Brasil até 30 de maio do ano seguinte ao da apuração.
§ 3º A Secretaria da Receita Federal do Brasil fará o cruzamento dos valores
doados com os rendimentos da pessoa física e, apurando indício de excesso,
comunicará o fato, até 30 de julho do ano seguinte ao da apuração, ao
Ministério Público Eleitoral, que poderá, até o final do exercício financeiro,
apresentar representação com vistas à aplicação da penalidade prevista no
art. 23 e de outras sanções que julgar cabíveis."
"Art. 28. ..................................................................................
..................................................................................................
§ 1º As prestações de contas dos candidatos às eleições majoritárias serão
feitas pelo próprio candidato, devendo ser acompanhadas dos extratos das
contas bancárias referentes à movimentação dos recursos financeiros usados
na campanha e da relação dos cheques recebidos, com a indicação dos
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respectivos números, valores e emitentes.
§ 2º As prestações de contas dos candidatos às eleições proporcionais serão
feitas pelo próprio candidato.
...................................................................................................
§ 4º Os partidos políticos, as coligações e os candidatos são obrigados,
durante as campanhas eleitorais, a divulgar em sítio criado pela Justiça
Eleitoral para esse fim na rede mundial de computadores (internet):
I - os recursos em dinheiro recebidos para financiamento de sua campanha
eleitoral, em até 72 (setenta e duas) horas de seu recebimento;
II - no dia 15 de setembro, relatório discriminando as transferências do
Fundo Partidário, os recursos em dinheiro e os estimáveis em dinheiro
recebidos, bem como os gastos realizados.
...................................................................................................
§ 6º ...........................................................................................
...................................................................................................
II - doações estimáveis em dinheiro entre candidatos ou partidos,
decorrentes do uso comum tanto de sedes quanto de materiais de
propaganda eleitoral, cujo gasto deverá ser registrado na prestação de contas
do responsável pelo pagamento da despesa.
§ 7º As informações sobre os recursos recebidos a que se refere o § 4º
deverão ser divulgadas com a indicação dos nomes, do CPF ou CNPJ dos
doadores e dos respectivos valores doados.
§ 8º Os gastos com passagens aéreas efetuados nas campanhas eleitorais
serão comprovados mediante a apresentação de fatura ou duplicata emitida
por agência de viagem, quando for o caso, desde que informados os
beneficiários, as datas e os itinerários, vedada a exigência de apresentação
de qualquer outro documento para esse fim.
§ 9º A Justiça Eleitoral adotará sistema simplificado de prestação de contas
para candidatos que apresentarem movimentação financeira correspondente
a, no máximo, R$ 20.000,00 (vinte mil reais), atualizados monetariamente, a
cada eleição, pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC da
Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE ou por
índice que o substituir.
§ 10. O sistema simplificado referido no § 9º deverá conter, pelo menos:
I - identificação das doações recebidas, com os nomes, o CPF ou CNPJ dos
doadores e os respectivos valores recebidos;
II - identificação das despesas realizadas, com os nomes e o CPF ou CNPJ
dos fornecedores de material e dos prestadores dos serviços realizados;
III - registro das eventuais sobras ou dívidas de campanha.
§ 11. Nas eleições para Prefeito e Vereador de Municípios com menos de
cinquenta mil eleitores, a prestação de contas será feita sempre pelo sistema
simplificado a que se referem os §§ 9º e 10.
§ 12. Os valores transferidos pelos partidos políticos oriundos de doações
serão registrados na prestação de contas dos candidatos como transferência
dos partidos e, na prestação de contas dos partidos, como transferência aos
candidatos, sem individualização dos doadores." (NR) (Vide ADIN nº
5.394/2015)
"Art. 29. ...................................................................................
I - (revogado);
Coordenação de Comissões Permanentes - DECOM - P_5760

CONFERE COM O ORIGINAL AUTENTICADO
PL 5052-C/2016

38

II - resumir as informações contidas na prestação de contas, de forma a
apresentar demonstrativo consolidado das campanhas;
..................................................................................................
IV - havendo segundo turno, encaminhar a prestação de contas, referente
aos 2 (dois) turnos, até o vigésimo dia posterior à sua realização.
§ 1º (Revogado).
......................................................................................." (NR)
"Art. 30. ..................................................................................
§ 1º A decisão que julgar as contas dos candidatos eleitos será publicada em
sessão até três dias antes da diplomação.
..................................................................................................
§ 4º Havendo indício de irregularidade na prestação de contas, a Justiça
Eleitoral poderá requisitar do candidato as informações adicionais
necessárias, bem como determinar diligências para a complementação dos
dados ou o saneamento das falhas.
§ 5º Da decisão que julgar as contas prestadas pelos candidatos caberá
recurso ao órgão superior da Justiça Eleitoral, no prazo de 3 (três) dias, a
contar da publicação no Diário Oficial.
......................................................................................." (NR)
"Art. 36. A propaganda eleitoral somente é permitida após o dia 15 de
agosto do ano da eleição.
...................................................................................................
§ 4º Na propaganda dos candidatos a cargo majoritário deverão constar,
também, os nomes dos candidatos a vice ou a suplentes de senador, de modo
claro e legível, em tamanho não inferior a 30% (trinta por cento) do nome
do titular.
......................................................................................" (NR)
"Art. 36-A. Não configuram propaganda eleitoral antecipada, desde que não
envolvam pedido explícito de voto, a menção à pretensa candidatura, a
exaltação das qualidades pessoais dos pré-candidatos e os seguintes atos,
que poderão ter cobertura dos meios de comunicação social, inclusive via
internet:
..................................................................................................
III - a realização de prévias partidárias e a respectiva distribuição de
material informativo, a divulgação dos nomes dos filiados que participarão
da disputa e a realização de debates entre os pré-candidatos;
...................................................................................................
V - a divulgação de posicionamento pessoal sobre questões políticas,
inclusive nas redes sociais;
VI - a realização, a expensas de partido político, de reuniões de iniciativa da
sociedade civil, de veículo ou meio de comunicação ou do próprio partido,
em qualquer localidade, para divulgar ideias, objetivos e propostas
partidárias.
§ 1º É vedada a transmissão ao vivo por emissoras de rádio e de televisão
das prévias partidárias, sem prejuízo da cobertura dos meios de
comunicação social.
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§ 2º Nas hipóteses dos incisos I a VI do caput, são permitidos o pedido de
apoio político e a divulgação da pré-candidatura, das ações políticas
desenvolvidas e das que se pretende desenvolver.
§ 3º O disposto no § 2º não se aplica aos profissionais de comunicação
social no exercício da profissão." (NR)
"Art. 37. Nos bens cujo uso dependa de cessão ou permissão do poder
público, ou que a ele pertençam, e nos bens de uso comum, inclusive postes
de iluminação pública, sinalização de tráfego, viadutos, passarelas, pontes,
paradas de ônibus e outros equipamentos urbanos, é vedada a veiculação de
propaganda de qualquer natureza, inclusive pichação, inscrição a tinta e
exposição de placas, estandartes, faixas, cavaletes, bonecos e assemelhados.
..................................................................................................
§ 2º Em bens particulares, independe de obtenção de licença municipal e de
autorização da Justiça Eleitoral a veiculação de propaganda eleitoral, desde
que seja feita em adesivo ou papel, não exceda a 0,5 m² (meio metro
quadrado) e não contrarie a legislação eleitoral, sujeitando-se o infrator às
penalidades previstas no § 1º.
......................................................................................." (NR)
"Art. 39. ..................................................................................
..................................................................................................
§ 9º-A. Considera-se carro de som, além do previsto no § 12, qualquer
veículo, motorizado ou não, ou ainda tracionado por animais, que transite
divulgando jingles ou mensagens de candidatos.
......................................................................................." (NR)
"Art. 45. Encerrado o prazo para a realização das convenções no ano das
eleições, é vedado às emissoras de rádio e televisão, em sua programação
normal e em seu noticiário:
..................................................................................................
§ 1º A partir de 30 de junho do ano da eleição, é vedado, ainda, às emissoras
transmitir programa apresentado ou comentado por pré-candidato, sob pena,
no caso de sua escolha na convenção partidária, de imposição da multa
prevista no § 2º e de cancelamento do registro da candidatura do
beneficiário.
......................................................................................." (NR)
"Art. 46. Independentemente da veiculação de propaganda eleitoral gratuita
no horário definido nesta Lei, é facultada a transmissão por emissora de
rádio ou televisão de debates sobre as eleições majoritária ou proporcional,
sendo assegurada a participação de candidatos dos partidos com
representação superior a nove Deputados, e facultada a dos demais,
observado o seguinte:
..................................................................................................
§ 5º Para os debates que se realizarem no primeiro turno das eleições, serão
consideradas aprovadas as regras, inclusive as que definam o número de
participantes, que obtiverem a concordância de pelo menos 2/3 (dois terços)
dos candidatos aptos, no caso de eleição majoritária, e de pelo menos 2/3
(dois terços) dos partidos ou coligações com candidatos aptos, no caso de
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eleição proporcional." (NR)
"Art. 47. As emissoras de rádio e de televisão e os canais de televisão por
assinatura mencionados no art. 57 reservarão, nos trinta e cinco dias
anteriores à antevéspera das eleições, horário destinado à divulgação, em
rede, da propaganda eleitoral gratuita, na forma estabelecida neste artigo.
§ 1º ..........................................................................................
I - .............................................................................................
a) das sete horas às sete horas e doze minutos e trinta segundos e das doze
horas às doze horas e doze minutos e trinta segundos, no rádio;
b) das treze horas às treze horas e doze minutos e trinta segundos e das vinte
horas e trinta minutos às vinte horas e quarenta e dois minutos e trinta
segundos, na televisão;
II - ............................................................................................
a) das sete horas e doze minutos e trinta segundos às sete horas e vinte e
cinco minutos e das doze horas e doze minutos e trinta segundos às doze
horas e vinte e cinco minutos, no rádio;
b) das treze horas e doze minutos e trinta segundos às treze horas e vinte e
cinco minutos e das vinte horas e quarenta e dois minutos e trinta segundos
às vinte horas e cinquenta e cinco minutos, na televisão;
III - nas eleições para Senador, às segundas, quartas e sextas-feiras:
a) das sete horas às sete horas e cinco minutos e das doze horas às doze
horas e cinco minutos, no rádio, nos anos em que a renovação do Senado
Federal se der por um terço;
b) das treze horas às treze horas e cinco minutos e das vinte horas e trinta
minutos às vinte horas e trinta e cinco minutos, na televisão, nos anos em
que a renovação do Senado Federal se der por um terço;
c) das sete horas às sete horas e sete minutos e das doze horas às doze horas
e sete minutos, no rádio, nos anos em que a renovação do Senado Federal se
der por dois terços;
d) das treze horas às treze horas e sete minutos e das vinte horas e trinta
minutos às vinte horas e trinta e sete minutos, na televisão, nos anos em que
a renovação do Senado Federal se der por dois terços;
IV - ..........................................................................................
a) das sete horas e cinco minutos às sete horas e quinze minutos e das doze
horas e cinco minutos às doze horas e quinze minutos, no rádio, nos anos
em que a renovação do Senado Federal se der por um terço;
b) das treze horas e cinco minutos às treze horas e quinze minutos e das
vinte horas e trinta e cinco minutos às vinte horas e quarenta e cinco
minutos, na televisão, nos anos em que a renovação do Senado Federal se
der por um terço;
c) das sete horas e sete minutos às sete horas e dezesseis minutos e das doze
horas e sete minutos às doze horas e dezesseis minutos, no rádio, nos anos
em que a renovação do Senado Federal se der por dois terços;
d) das treze horas e sete minutos às treze horas e dezesseis minutos e das
vinte horas e trinta e sete minutos às vinte horas e quarenta e seis minutos,
na televisão, nos anos em que a renovação do Senado Federal se der por
dois terços;
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V - na eleição para Governador de Estado e do Distrito Federal, às
segundas, quartas e sextas-feiras:
a) das sete horas e quinze minutos às sete horas e vinte e cinco minutos e
das doze horas e quinze minutos às doze horas e vinte e cinco minutos, no
rádio, nos anos em que a renovação do Senado Federal se der por um terço;
b) das treze horas e quinze minutos às treze horas e vinte e cinco minutos e
das vinte horas e quarenta e cinco minutos às vinte horas e cinquenta e cinco
minutos, na televisão, nos anos em que a renovação do Senado Federal se
der por um terço;
c) das sete horas e dezesseis minutos às sete horas e vinte e cinco minutos e
das doze horas e dezesseis minutos às doze horas e vinte e cinco minutos, no
rádio, nos anos em que a renovação do Senado Federal se der por dois
terços;
d) das treze horas e dezesseis minutos às treze horas e vinte e cinco minutos
e das vinte horas e quarenta e seis minutos às vinte horas e cinquenta e cinco
minutos, na televisão, nos anos em que a renovação do Senado Federal se
der por dois terços;
VI - nas eleições para Prefeito, de segunda a sábado:
a) das sete horas às sete horas e dez minutos e das doze horas às doze horas
e dez minutos, no rádio;
b) das treze horas às treze horas e dez minutos e das vinte horas e trinta
minutos às vinte horas e quarenta minutos, na televisão;
VII - ainda nas eleições para Prefeito, e também nas de Vereador, mediante
inserções de trinta e sessenta segundos, no rádio e na televisão, totalizando
setenta minutos diários, de segunda-feira a domingo, distribuídas ao longo
da programação veiculada entre as cinco e as vinte e quatro horas, na
proporção de 60% (sessenta por cento) para Prefeito e 40% (quarenta por
cento) para Vereador.
§ 1º-A Somente serão exibidas as inserções de televisão a que se refere o
inciso VII do § 1º nos Municípios em que houver estação geradora de
serviços de radiodifusão de sons e imagens.
§ 2º ..........................................................................................
I - 90% (noventa por cento) distribuídos proporcionalmente ao número de
representantes na Câmara dos Deputados, considerados, no caso de
coligação para eleições majoritárias, o resultado da soma do número de
representantes dos seis maiores partidos que a integrem e, nos casos de
coligações para eleições proporcionais, o resultado da soma do número de
representantes de todos os partidos que a integrem;
II - 10% (dez por cento) distribuídos igualitariamente.
...................................................................................................
§ 9º As emissoras de rádio sob responsabilidade do Senado Federal e da
Câmara dos Deputados instaladas em localidades fora do Distrito Federal
são dispensadas da veiculação da propaganda eleitoral gratuita dos pleitos
referidos nos incisos II a VI do § 1º." (NR)
"Art. 51. Durante os períodos previstos nos arts. 47 e 49, as emissoras de
rádio e televisão e os canais por assinatura mencionados no art. 57
reservarão, ainda, setenta minutos diários para a propaganda eleitoral
gratuita, a serem usados em inserções de trinta e sessenta segundos, a
critério do respectivo partido ou coligação, assinadas obrigatoriamente pelo
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partido ou coligação, e distribuídas, ao longo da programação veiculada
entre as cinco e as vinte quatro horas, nos termos do § 2º do art. 47,
obedecido o seguinte:
..................................................................................................
II - (revogado);
III - a distribuição levará em conta os blocos de audiência entre as cinco e as
onze horas, as onze e as dezoito horas, e as dezoito e as vinte e quatro horas;
......................................................................................." (NR)
"Art. 52. A partir do dia 15 de agosto do ano da eleição, a Justiça Eleitoral
convocará os partidos e a representação das emissoras de televisão para
elaborarem plano de mídia, nos termos do art. 51, para o uso da parcela do
horário eleitoral gratuito a que tenham direito, garantida a todos participação
nos horários de maior e menor audiência." (NR)
"Art. 54. Nos programas e inserções de rádio e televisão destinados à
propaganda eleitoral gratuita de cada partido ou coligação só poderão
aparecer, em gravações internas e externas, observado o disposto no § 2º,
candidatos, caracteres com propostas, fotos, jingles, clipes com música ou
vinhetas, inclusive de passagem, com indicação do número do candidato ou
do partido, bem como seus apoiadores, inclusive os candidatos de que trata
o § 1º do art. 53-A, que poderão dispor de até 25% (vinte e cinco por cento)
do tempo de cada programa ou inserção, sendo vedadas montagens,
trucagens, computação gráfica, desenhos animados e efeitos especiais.
§ 1º ...........................................................................................
§ 2º Será permitida a veiculação de entrevistas com o candidato e de cenas
externas nas quais ele, pessoalmente, exponha:
I - realizações de governo ou da administração pública;
II - falhas administrativas e deficiências verificadas em obras e serviços
públicos em geral;
III - atos parlamentares e debates legislativos." (NR)
"Art. 57-A. É permitida a propaganda eleitoral na internet, nos termos desta
Lei, após o dia 15 de agosto do ano da eleição."(NR)
"Art. 58. ...................................................................................
§ 1º ..........................................................................................
..................................................................................................
IV - a qualquer tempo, quando se tratar de conteúdo que esteja sendo
divulgado na internet, ou em 72 (setenta e duas) horas, após a sua retirada.
......................................................................................." (NR)
"Art. 59-A. No processo de votação eletrônica, a urna imprimirá o registro
de cada voto, que será depositado, de forma automática e sem contato
manual do eleitor, em local previamente lacrado.
Parágrafo único. O processo de votação não será concluído até que o eleitor
confirme a correspondência entre o teor de seu voto e o registro impresso e
exibido pela urna eletrônica." (Artigo vetado pelo Presidente da República,
mantido pelo Congresso Nacional e publicado no DOU de 26/11/2015)
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"Art. 73. ..................................................................................
..................................................................................................
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;
......................................................................................." (NR)
"Art. 93. O Tribunal Superior Eleitoral poderá, nos anos eleitorais, requisitar
das emissoras de rádio e televisão, no período de um mês antes do início da
propaganda eleitoral a que se refere o art. 36 e nos três dias anteriores à data
do pleito, até dez minutos diários, contínuos ou não, que poderão ser
somados e usados em dias espaçados, para a divulgação de comunicados,
boletins e instruções ao eleitorado." (NR)
"Art. 93-A. O Tribunal Superior Eleitoral, no período compreendido entre 1º
de abril e 30 de julho dos anos eleitorais, promoverá, em até cinco minutos
diários, contínuos ou não, requisitados às emissoras de rádio e televisão,
propaganda institucional, em rádio e televisão, destinada a incentivar a
participação feminina na política, bem como a esclarecer os cidadãos sobre
as regras e o funcionamento do sistema eleitoral brasileiro." (NR)
"Art. 94. ..................................................................................
..................................................................................................
§ 5º Nos Tribunais Eleitorais, os advogados dos candidatos ou dos partidos
e coligações serão intimados para os feitos que não versem sobre a cassação
do registro ou do diploma de que trata esta Lei por meio da publicação de
edital eletrônico publicado na página do respectivo Tribunal na internet,
iniciando-se a contagem do prazo no dia seguinte ao da divulgação." (NR)
"Art. 96. ...................................................................................
..................................................................................................
§ 11. As sanções aplicadas a candidato em razão do descumprimento de
disposições desta Lei não se estendem ao respectivo partido, mesmo na
hipótese de esse ter se beneficiado da conduta, salvo quando comprovada a
sua participação." (NR)
"Art. 96-B. Serão reunidas para julgamento comum as ações eleitorais
propostas por partes diversas sobre o mesmo fato, sendo competente para
apreciá-las o juiz ou relator que tiver recebido a primeira.
§ 1º O ajuizamento de ação eleitoral por candidato ou partido político não
impede ação do Ministério Público no mesmo sentido.
§ 2º Se proposta ação sobre o mesmo fato apreciado em outra cuja decisão
ainda não transitou em julgado, será ela apensada ao processo anterior na
instância em que ele se encontrar, figurando a parte como litisconsorte no
feito principal.
§ 3º Se proposta ação sobre o mesmo fato apreciado em outra cuja decisão
já tenha transitado em julgado, não será ela conhecida pelo juiz, ressalvada a
apresentação de outras ou novas provas."
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"Art. 100. A contratação de pessoal para prestação de serviços nas
campanhas eleitorais não gera vínculo empregatício com o candidato ou
partido contratantes, aplicando-se à pessoa física contratada o disposto na
alínea h do inciso V do art. 12 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.
Parágrafo único. Não se aplica aos partidos políticos, para fins da
contratação de que trata o caput, o disposto no parágrafo único do art. 15 da
Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991." (NR)
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
COMISSÃO DE TRABALHO, DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇO PÚBLICO
I - RELATÓRIO
O Presidente do Tribunal Superior Eleitoral, nos termos do art.
96, inciso II, alínea “b”, da Constituição Federal, encaminhou para deliberação do
Congresso Nacional, o projeto de lei sob parecer que cria duzentos e vinte e cinco
cargos de provimento efetivo, sendo noventa e seis de Analista Judiciário e cento e
vinte e nove de Técnico Judiciário, assim como vinte e quatro cargos em comissão e
cento e vinte e uma funções comissionadas, no Quadro de Pessoal da Secretaria do
Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo.
A Justificação que acompanha a proposição apresenta, em
síntese, as seguintes razões que motivam a iniciativa:


A necessidade de aprimorar a prestação jurisdicional, a
eficiência operacional, melhorar os fluxos de informação e
conferir maior racionalidade ao modelo organizacional,
considerando a missão institucional do Tribunal;



O projeto estar alinhado ao planejamento estratégico do
TRE-SP (Resolução TER-SP nº 367/2016) e, em especial,
ao objetivo estratégico instituir a governança judiciária, que
pressupõe a adoção de medidas voltadas à eficiência
operacional e jurisdicional, à transparência e comunicação
institucional, bem como a adoção das melhores práticas de
gestão documental, da informação, de processos de
trabalho e de projetos;



A carência de pessoal, tendo em conta que a última lei que
criou cargos efetivos, cargos em comissão e funções
comissionadas na Secretaria do TRE/SP ser de 2005 e,
tendo decorrido dez anos, a estrutura de pessoal
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permanece a mesma enquanto que e as atribuições
aumentaram substancialmente, especialmente em virtude
do aumento do eleitorado do Estado de São Paulo;


O alargamento das funções institucionais da Justiça
Eleitoral paulista;



A adequação a um dos principais projetos da Justiça
Eleitoral brasileira, qual seja: a implantação da identificação
biométrica do eleitor, mediante a coleta de impressões
digitais, foto e assinatura, o que exigirá o recadastramento
de todo o eleitorado do Estado;



As mudanças na legislação eleitoral que exigem um
aperfeiçoamento da estrutura da Secretaria Judiciária do
Tribunal.

II - VOTO DO RELATOR
Não há como negar a relevância e o mérito do projeto de lei
sob parecer. Trata-se de medida extremamente necessária para promover a
recomposição da força laboral da Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral de São
Paulo, uma vez que o quadro atual de servidores se encontra defasado, diante da
demanda atual e dos desafios que se apresentam.
Os argumentos elencados pela justificação que acompanha o
projeto de lei demostram de forma clara e objetiva a necessidade da criação dos
cargos e funções que se pleiteia, garantindo-se ao Tribunal desempenhar de forma
eficiente suas funções institucionais, com importantes ganhos para a população
local, principalmente no que concerne ao acesso à justiça eleitoral e à qualidade e à
celeridade na prestação dos serviços.
É de se ressaltar que, mesmo com a recomposição que se
busca, ainda assim o Tribunal Regional de São Paulo apresentará a maior
disparidade entre a relação de número de eleitores para cada servidor, na relação
de um servidor para 15.167 eleitores. A título de comparação, no Rio de Janeiro há
um servidor para cada 9.346 eleitores. Isso demonstra o alto grau de
comprometimento e eficiência dos servidores atuais, que não merecem ser
progressivamente mais sobrecarregados diante do incremento contínuo da
demanda.
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Diante do exposto, de forma a que o Tribunal Regional Eleitoral
de São Paulo permaneça cumprindo, e bem, sua missão constitucional, como órgão
da justiça especializada eleitoral, no mérito, manifestamos o nosso voto pela
APROVAÇÃO integral do Projeto de Lei nº 5.052, de 2016.
Sala da Comissão, em 14 de junho de 2016.
Deputado ORLANDO SILVA
Relator

III - PARECER DA COMISSÃO

A Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público,
em reunião ordinária realizada hoje, aprovou unanimemente o Projeto de Lei nº
5.052/2016, nos termos do Parecer do Relator, Deputado Orlando Silva.
Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Wolney Queiroz - Presidente, Orlando Silva e Luiz Carlos
Busato - Vice-Presidentes, Augusto Coutinho, Bebeto, Carlos Eduardo Cadoca,
Daniel Almeida, Erika Kokay, Flávia Morais, Geovania de Sá, Gorete Pereira,
Roberto de Lucena, Rôney Nemer, Silvio Costa, Vicentinho, Alice Portugal, Cabo
Sabino, Efraim Filho, Lelo Coimbra, Leonardo Monteiro, Lucas Vergilio, Nelson
Marchezan Junior, Vitor Valim e Walney Rocha.
Sala da Comissão, em 6 de julho de 2016.

Deputado WOLNEY QUEIROZ
Presidente
COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
I – RELATÓRIO
Mediante o Projeto de Lei nº 5.052, de 2016, o Tribunal Superior Eleitoral –
TSE – propõe a criação de 370 cargos no quadro de pessoal do Tribunal Regional
Eleitoral de São Paulo – TRE/SP –, assim distribuídos: 225 cargos de provimento efetivo
(96 de Analista Judiciário e 129 de Técnico Judiciário), 24 cargos em comissão (4 CJ -3,
11 CJ-2 e 9 CJ-1) e 121 funções comissionadas (77 FC-6, 6 FC-5, 25 FC-4 e 13 FC-2).
2. Em justificativa, o TSE aponta a necessidade de aprimorar a prestação jurisdicional, a
eficiência operacional, mehorar os fluxos de informação
e conferir maior
racionalidade ao modelo organizacional, considerando a missão daquela Corte.
Informa, ainda, que a estrutura de pessoal do TRE/SP permanece a mesma desde 2005,
ano da aprovação da última lei que promoveu a criação de cargos naquele órgão
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jurisdicional (Lei 11.202/2005). Aponta, também, que o TRE/SP experimenta a maior
disparidade no que concerne ao número de servidores em relação ao tamanho do
eleitorado e que, em São Paulo, o número de eleitores cresceu aproximadamente em
4,6 milhões na última década. Pondera, por fim, que o alargamento das funções
institucionais da Justiça Eleitoral paulistana, ao lado do significativo volume de
demandas de cunho administrativo ou de prestação jurisdicional, demandam ampliação
do quadro de pessoal do órgão em questão, de modo a corrigir a defasagem observada
e, desse modo, possibilitar o aperfeiçoamento dos serviços prestados à sociedade.
3. Menciona, por fim, que a implementação das providências sugeridas representará um
impacto de 8,11% em relação à dotação de pessoal e encargos sociais do TRE/SP, ou,
equivalentemente, um montante de R$ 31,3 milhões.
4. A proposição foi originalmente distribuída à Comissão de Trabalho, de Administração
e Serviço Público para exame de mérito, tendo sido aprovada em reunião de 06 de
julho de 2016, sem emendas.
5. A matéria também foi distribuída à Comissão de Finanças e Tributação – CFT – para
exame de adequação orçamentária e financeira e à Comissão de Constituição, J ustiça e
de Cidadania – CCJC – para verificação da constitucionalidade, juridicidade,
regimentalidade e técnica legislativa.
6. Nesta Comissão, não foram apresentadas emendas no prazo regimental.
7. Em 30 de setembro de 2016, esta relatoria apresentou parecer pela compatibilidade e
adequação orçamentária e financeira da matéria. Contudo, uma vez findo o referido
exercício sem que houvesse deliberação da CFT, o projeto em tela foi devolvido ao
relator para atualização da legislação orçamentária pertinente.
8. É o relatório.

II – VOTO
9. Cabe a esta Comissão apreciar a proposição quanto à sua compatibilidade ou adequação
com o plano plurianual, a lei de diretrizes orçamentárias e o orçamento anual, nos termos
do art. 32, inc. X, alínea “h”, c/c art. 54, inc. II, ambos do Regimento Interno da Câmara
dos Deputados. Nesse diapasão, a Norma Interna da Comissão de Finanças e
Tributação, de 29 de maio de 1996, "estabelece procedimentos para o exame de
compatibilidade ou adequação orçamentária e financeira".
10. O art. 1°, § 1°, da Norma Interna define como compatível "a proposição que não conflite
com as normas do plano plurianual, da lei de diretrizes orçamentárias, da lei
orçamentária anual e das demais disposições legais em vigor" e como adequada "a
proposição que se adapte, se ajuste ou esteja abrangida pelo plano plurianual, pela
lei de diretrizes orçamentárias e pela lei orçamentária anual".
11. Além da referida Norma Interna, a Comissão de Finanças e Tributação editou a
Súmula n° 1/08-CFT, segundo a qual "é incompatível e inadequada a proposição,
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inclusive em caráter autorizativo, que, conflitando com as normas da Lei
Complementar n° 101, de 4 de maio de 2000 - Lei de Responsabilidade Fiscal - deixe
de apresentar a estimativa de seu impacto orçamentário e financeiro bem como a
respectiva compensação".
12. Em relação ao plano plurianual, a proposição não conflita com as normas do diploma
vigente – Lei nº 13.249, de 13 de janeiro de 2016 – PPA 2016/2019 –, restando
compatível com suas disposições.
13. À luz da Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF –, os gastos oriundos da
implementação do projeto de lei em apreço enquadram-se na condição de despesa
obrigatória de caráter continuado, entendida como a despesa corrente derivada de lei
que fixe para o ente a obrigação legal de sua execução por um período superior a dois
exercícios (art. 17, caput, da LRF).
14. Nesse sentido, a proposição sujeita-se à observância do disposto no artigo 17, §§ 1º e
2º, da referida norma. Especificamente, nos termos do citado parágrafo 1º, o ato que
criar ou aumentar despesa obrigatória de caráter continuado deverá ser instruído com
estimativa do impacto orçamentário-financeiro no exercício em que deva entrar em
vigor e nos dois subsequentes, além de demonstrar a origem dos recursos para o seu
custeio. Por seu turno, o parágrafo 2º determina que tal ato deverá ser acompanhado de
comprovação de que a despesa criada ou aumentada não afetará as metas de resultados
fiscais previstas na Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO –, devendo seus efeitos
financeiros, nos períodos seguintes, ser compensados pelo aumento permanente de
receita ou pela redução permanente de despesa. Essa comprovação, conforme § 4º do
mesmo artigo, conterá as premissas e metodologia de cálculo utilizadas.
15. A observância dessas prescrições da LRF será tratada conjuntamente ao abordarmos a
compatibilidade da proposição com as disposições da Lei de Diretrizes Orçamentárias
– LDO.
16. O art. 169 da Constituição Federal estabelece que a criação de cargos, empregos e
funções ou alteração de estrutura de carreiras, bem como a admissão ou contratação de
pessoal, a qualquer título, pelos órgãos e entidades da administração direta ou indireta,
inclusive fundações instituídas e mantidas pelo poder público, só poderão ser feitas:
Art. 169...
§ 1º...
I - se houver prévia dotação orçamentária suficiente para atender às projeções de
despesas de pessoal e aos acréscimos dela decorrentes;
II - se houver autorização específica na lei de diretrizes orçamentárias, ressalvadas as
empresas públicas e as sociedades de economia mista. (grifos nossos)

17. A fim de atender a tal disposição constitucional, a Lei nº 13.408/2016, LDO 2017, em
seu art. 103, autoriza o aumento das despesas com pessoal relativas à criação de
cargos, empregos e funções até o montante dos limites orçamentários arrolados em
anexo discriminativo específico da Lei Orçamentária, cujos valores devem constar da
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18. O Anexo V da Lei Orçamentária para 2017 – Lei nº 13.414, de 10 de janeiro de 2017 –
contém previsão para a criação dos cargos propostos no projeto em análise, bem assim
dotação orçamentária suficiente para o provimento dos referidos cargos, conforme
extrato a seguir:

ANEXO V DA LOA/2017
AUTORIZAÇÕES ESPECÍFICAS DE QUE TRATA O ART. 169, § 1º, INCISO II, DA CONSTITUIÇÃO,
E O ART. 103 DA LDO-2017, RELATIVAS A DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS PARA
2017
R$ 1,00
I. CRIAÇÃO E/OU PROVIMENTOS DE CARGOS, EMPREGOS E FUNÇÕES, BEM COMO
ADMISSÃO OU CONTRATAÇÃO DE PESSOAL, A QUALQUER TÍTULO, EXCETO REPOSIÇÕES:

DISCRIMINAÇÃO
2.5. Justiça Eleitoral
(...)
2.5.2. PL nº 5.052, de 2016

CRIAÇÃO
370
(...)
370

PROVIMENTO, ADMISSÃO OU
CONTRATAÇÃO
DESPESA
QTDE
EM 2017
ANUALIZADA
571
(...)
370

19.249.453
(...)
9.115.126

38.498.906
(...)
18.230.252

19. Nessas condições, julgo atendido o requisito constitucional em comento.
20. Da mesma forma, as exigências estabelecidas na LDO/2017 e no art. 17,
§ 1º, da Lei de Responsabilidade Fiscal foram obedecidas, visto que consta na
justificação do projeto a estimativa do impacto orçamentário financeiro no valor anual
de
R$ 31,3 milhões. Por fim, considerando que o projeto visa a criação de cargos, não há
impacto para inativos e pensionistas.
21. Em face do exposto, VOTO pela COMPATIBILIDADE e ADEQUAÇÃO
ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA do Projeto de Lei nº 5.052, de 2016.

Sala da Comissão, em 27 de abril de 2017
Deputado Andres Sanchez
Relator
III - PARECER DA COMISSÃO
A Comissão de Finanças e Tributação, em reunião ordinária
realizada hoje, concluiu unanimemente pela compatibilidade e adequação financeira
e orçamentária do Projeto de Lei 5052/2016, nos termos do Parecer do Relator,
Deputado Andres Sanchez.
Estiveram presentes os Senhores Deputados:
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Covatti Filho - Presidente, Aelton Freitas, Afonso Florence,
Alfredo Kaefer, Andres Sanchez, Benito Gama, Edmar Arruda, Edmilson Rodrigues,
Enio Verri, Fernando Monteiro, Hildo Rocha, João Gualberto, José Guimarães, José
Nunes, Júlio Cesar, Luciano Ducci, Lucio Vieira Lima, Pauderney Avelino, Paulo
Henrique Lustosa, Pedro Paulo, Professor Victório Galli, Valtenir Pereira, Vicente
Candido, Walter Alves, Yeda Crusius, Carlos Andrade, Celso Maldaner, Eduardo
Cury, Esperidião Amin, Giuseppe Vecci, Izalci Lucas, João Paulo Kleinübing,
Jorginho Mello, José Mentor, Julio Lopes, Keiko Ota, Lindomar Garçon, Luis Carlos
Heinze, Marcus Pestana, Mauro Pereira, Newton Cardoso Jr, Renato Molling,
Soraya Santos e Vinicius Carvalho.
Sala da Comissão, em 17 de maio de 2017.

Deputado COVATTI FILHO
Presidente
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E DE CIDADANIA
I – RELATÓRIO
O Projeto de Lei nº 5.052, de 2016, o Tribunal Superior Eleitoral – TSE –
propõe a criação de 370 cargos no quadro de pessoal do Tribunal Regional Eleitoral de São
Paulo – TRE/SP –, assim distribuídos: 225 cargos de provimento efetivo (96 de Analista
Judiciário e 129 de Técnico Judiciário), 24 cargos em comissão (4 CJ-3, 11 CJ-2 e 9 CJ-1) e
121 funções comissionadas (77 FC-6, 6 FC-5, 25 FC-4 e 13 FC-2).
A carência de pessoal, tendo em conta que a última lei que criou cargos
efetivos, cargos em comissão e funções comissionadas na Secretaria do TRE/SP ser de 2005
e, tendo decorrido doze anos, a estrutura de pessoal permanece a mesma enquanto que as
atribuições aumentaram substancialmente, especialmente em virtude da proposta da Reforma
da Previdência, que tramita nesta Casa, tem promovido um grande número de pedidos de
aposentadoria neste Órgão.
Ressaltamos que, mesmo com a recomposição que se busca, ainda assim o
Tribunal Regional de São Paulo apresentará a maior disparidade entre a relação de número de
eleitores para cada servidor.
A proposição foi distribuída à Comissão de Trabalho, de Administração e
Serviço Público e à Comissão de Finanças e Tributação para juízo de mérito, não tendo nelas
recebido emenda no prazo regimental de cinco sessões.
A proposição foi originalmente distribuída à Comissão de Trabalho, de
Administração e Serviço Público para exame de mérito, tendo sido aprovada por unanimidade
em reunião de 06 de julho de 2016, sem emenda.
A matéria também foi distribuída à Comissão de Finanças e Tributação –
CFT – para exame de adequação orçamentária e financeira, tendo sido aprovada por
unanimidade em reunião de 17 de maio de 2017, sem emenda.
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Nesta fase, o projeto de lei, sujeito ao regime prioritário de tramitação e à
apreciação conclusiva pelas Comissões (art. 24, II, RICD), encontra-se submetido ao crivo
desta Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania para parecer, sem ter recebido
emenda.
É o relatório.

II - VOTO DO RELATOR

Consoante o Regimento Interno da Câmara dos Deputados, nos termos do
art. 32, IV, a, do Regimento Interno, pronunciar-se quanto à constitucionalidade, juridicidade
e técnica legislativa da proposição.
No que toca à constitucionalidade formal, é da competência da União legislar sobre
a administração pública federal, direta e indireta, sendo atribuição do Congresso Nacional dispor sobre
a matéria, com posterior sanção do Presidente da República (CF, art. 48, VIII).
Quanto à constitucionalidade material, não há qualquer violação a princípios ou
regras de ordem material da Constituição Federal de 1988.
Nada tendo a opor quanto à juridicidade e à técnica legislativa da proposição em
comento, manifestamo-nos pela constitucionalidade, juridicidade e boa técnica legislativa do Projeto
de Lei n.º 5.052 de 2016.

Sala da Comissão, em 20 de junho de 2017.

Deputado Arnaldo Faria de Sá
Relator
III - PARECER DA COMISSÃO
A Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania, em
reunião extraordinária realizada hoje, opinou pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa do Projeto de Lei nº 5.052/2016, nos termos do Parecer do
Relator, Deputado Arnaldo Faria de Sá.
Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Rodrigo Pacheco - Presidente, Alceu Moreira, Daniel Vilela e
Marcos Rogério - Vice-Presidentes, Alessandro Molon, Antonio Bulhões, Arnaldo
Faria de Sá, Betinho Gomes, Carlos Bezerra, Carlos Henrique Gaguim, Chico
Alencar, Cristiane Brasil, Danilo Forte, Delegado Waldir, Edio Lopes, Esperidião
Amin, Fabio Garcia, Fábio Sousa, Fausto Pinato, Félix Mendonça Júnior, Francisco
Floriano, Genecias Noronha, Hissa Abrahão, João Campos, Júlio Delgado, Jutahy
Junior, Lincoln Portela, Luiz Couto, Luiz Fernando Faria, Maia Filho, Marcelo Aro,
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Marcelo Delaroli, Marco Maia, Maria do Rosário, Paes Landim, Patrus Ananias,
Paulo Freire, Paulo Maluf, Paulo Teixeira, Rocha, Rogério Rosso, Ronaldo Fonseca,
Rubens Bueno, Rubens Pereira Júnior, Sergio Zveiter, Silvio Torres, Soraya Santos,
Thiago Peixoto, Valmir Prascidelli, Wadih Damous, Celso Maldaner, Cícero Almeida,
Covatti Filho, Danilo Cabral, Fábio Mitidieri, Felipe Maia, Gorete Pereira, Hildo
Rocha, Hugo Leal, João Daniel, João Fernando Coutinho, Major Olimpio, Nelson
Pellegrino, Pauderney Avelino, Pedro Cunha Lima e Rubens Otoni.
Sala da Comissão, em 5 de julho de 2017.

Deputado RODRIGO PACHECO
Presidente
FIM DO DOCUMENTO
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