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O hino, o brasão, a logomarca, a 
bandeira e o distintivo são 
símbolos institucionais da PCMG. 

O uso, na propaganda eleitoral, de símbolos, frases ou 

imagens, associadas ou semelhantes às empregadas por 

órgão de governo, por empresa pública ou por sociedade de 

economia mista.

Fazer campanha ou distribuir material de campanha nas 

unidades da PCMG. 

NÃO PODE

NÃO PODE

O BRASÃO É O SÍMBOLO MÁXIMO QUE

REPRESENTA A INSTITUIÇÃO. 

CANDIDATO

VOTE

00000

VOTE

2020



Os servidores das carreiras policiais e administrativas da 

PCMG podem participar de campanhas políticas ou de 

eventos eleitorais fora do horário de expediente e na 

condição de cidadão eleitor.  

O uso de bens e recursos públicos, tais como e-mails, computadores, 

telefones e veículos para realização de manifestações eleitorais, 

mesmo que fora do horário do expediente.   

PODE

NÃO PODE

VOTE



Fazer ou permitir uso promocional de distribuição gratuita de 

bens e serviços de caráter social, custeados ou 

subvencionados pelo poder público, em favor de candidato, 

partido político ou coligação.

NÃO PODE

ATENÇÃO

A PCMG tem a função de coibir as práticas eleitorais 

criminosas no seu dever de prender em flagrante aquele 

que for encontrado cometendo um crime eleitoral ou 

lavrar o Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO), a 

depender da infração cometida.

À Polícia Judiciária Civil cabe atuação supletiva, onde não 

existam órgãos da Polícia Federal, para atuar nos casos 

de infrações eleitorais. 



Se necessário, a autoridade policial adotará as medidas 

previstas no art. 6º do CPP:

Ÿ colher as provas que servirem ao 

esclarecimento do fato e de suas 

circunstâncias.

Ÿ dirigir-se ao local, providenciando para que não se 

altere o estado e a conservação das coisas, até a 

chegada dos peritos criminais;

Ÿ apreender os objetos que tiverem relação 

com o fato (inclusive dinheiro em espécie), 

após liberados pelos peritos criminais, se for o 

caso, e dar a destinação que entender 

cabível;



PRINCIPAIS CRIMES ELEITORAIS 

Ÿ Concentração de eleitores (CE, art. 302):

Ÿ Votar ou tentar votar mais de uma vez ou em lugar de 

outrem (CE, art. 309).

Ÿ Fornecimento gratuito de alimento e transporte 

coletivo, nos termos do art. 302 do CE (Lei nº 

6.091/74, art. 11).

Promover, no dia da eleição, com o fim de impedir, embaraçar 

ou fraudar o exercício do voto, a concentração de eleitores, 

sob qualquer forma, inclusive o fornecimento gratuito de 

alimento e transporte coletivo. 

Se o autor do crime for candidato, responderá, 

ainda, pelo crime de captação ilícita de sufrágio, 

previsto no art. 41-A da Lei nº 9.504/97.

Ÿ Corrupção eleitoral (CE, art. 299):

Não receber ou não mencionar nas atas da eleição ou 

da apuração os protestos devidamente formulados ou 

deixar de remetê-los à instância superior.

Dar, oferecer, prometer, solicitar ou receber, para si 

ou para outrem, dinheiro, dádiva, ou qualquer 

outra vantagem, para obter ou dar voto e para 

conseguir ou prometer abstenção, ainda que a 

oferta não seja aceita.

Ÿ Obter documento falso para fins eleitorais (CE, art. 354).

Ÿ Não recebimento ou omissão de protestos em ata 

(CE, art. 316):



PRINCIPAIS INFRAÇÕES DE 
MENOR POTENCIAL OFENSIVO 

1 - uso de alto-falantes e amplificadores de som ou promoção 

de comício ou carreata; 

2 - arregimentação de eleitor ou propaganda de boca de 

urna; 

3 - divulgação de propaganda de partidos políticos ou de 

seus candidatos;

Ÿ Boca de urna e propaganda no dia da eleição (Lei nº 

9.504/97, art. 39, § 5º, incisos I a IV, e Res. TSE nº 

23.610/2019, art. 87, incisos I a IV):

4 - publicação de novos conteúdos ou o impulsionamento de 

conteúdos nas aplicações de internet de que trata o art. 57-B 

da Lei nº 9.504/97, podendo ser mantidos em funcionamento 

as aplicações e os conteúdos publicados anteriormente.

BOCA DE URNA:

Ÿ Inobservância da ordem da fila de votação (CE, art. 306).

manifestação tendente a influenciar a vontade do eleitor 

no dia do pleito, em qualquer horário e lugar, inclusive em 

área rural, e não apenas nas proximidades das seções 

eleitorais.

Ÿ Impedir ou embaraçar o exercício do voto (CE, art. 297).



Intervir, autoridade estranha à mesa 

receptora, no seu funcionamento, sob 

qualquer pretexto, salvo o Juiz Eleitoral.

Ÿ Utilização de estabelecimento comercial para aliciamento 

de eleitores (CE, art. 334):

Ÿ Promoção de desordem (CE, art. 296).

Ÿ Recusar ou abandonar o serviço eleitoral 

sem justa causa (CE, art. 344).

Utilizar organização comercial de vendas, distribuição de 

mercadorias, prêmios e sorteios para propa�ganda ou 

aliciamento de eleitores. 

Ÿ Violar ou tentar violar o sigilo do voto (CE, 

art. 312).

Ÿ Intervenção na mesa receptora (CE, art. 305):
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