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APRESENTAÇÃO 

o presente Manual surge em oportuno ano eleitoral em que se multiplicam as 
consultas de advogados, operadores do direito, acadêmicos de direito e, principal
mente, do cidadão-eleitor que, a cada dois anos, tem o dever de comparecer às umas 
para escolher o chefe do Executivo (União, Estados, Distrito Federal e Municípios), 
bem como seus representantes para os Legislativos dos entes da Federação. 

O Manual está dividido em duas seções. A primeira contempla o Calendário 
Eleitoral do Tribunal Superior Eleitoral, com acréscimos, considerações e as remis
sões à legislação correspondente. A segunda está disposta em verbetes ordenados 
alfabeticamente, igualmente com anotações, legislação e penalidades para as infrações 
de dispositivos desde a pré-campanha até o pós-campanha. 

Diante de tantas dificuldades para a compreensão de termos particularmente 
eleitorais e as constantes e permanentes alterações da legislação pertinente, decidi
mos reunir na presente obra, que chamamos de Manual do Candidato e do Eleitor 
de A a Z - Eleições Municipais de 2020, através de verbetes onde, com esteio nas 
diversas legislações que regem a matéria, o interessado poderá obter, de maneira 
rápida e precisa, respostas para suas indagações prévias, com remissão aos respectivos 
dispositivos que garantem a precisão informativa com comentários e jurisprudência 
que instruíram as decisões dos Tribunais Regionais Eleitorais e do Tribunal Superior 
Eleitoral quando do enfrentamento de questões litigadas. 

Em síntese, o trabalho é resultado de estudos, pesquisas e ricas discussões que 
nos estimularam a compartilhar, de maneira objetiva, mas embasados em sólidos ali
cerces jurídicos, um Manual para consulta, desmistificando a incompreensão daqueles, 
profissionais ou leigos, que alegam envolver este ramo do Direito. 

Não poderíamos concluir esta sucinta apresentação sem externar nossa admira
ção, incomensurável alegria e honra em ter como prefaciante o Excelentíssimo Senhor, 
Senador Antonio Anastasia, Vice-Presidente do Senado Federal, ex-governador do 
Estado de Minas Gerais, notável jurista e brilhante advogado, a quem agradecemos 
por ilustrar e emprestar credibilidade ímpar que esperamos justificar, pretensiosa
mente, como uma contribuição visando o aperfeiçoamento da democracia, para tor
ná-la ainda mais inclusiva e, o eleitor, mais participativo e esclarecido. 




