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De iniciativa da Escola Judiciária Eleitoral, este compêndio tem 

por objetivo, além de celebrar os dez anos da edição da Lei nº 9.504, de 

30 de setembro de 1997, deixar registrada a evolução das normas de 

regência das Eleições, consubstanciadas nas Instruções emanadas do 

Tribunal Superior Eleitoral desde o pleito de 1998. 

O Direito Eleitoral, por dinâmico que é, evolui e é aperfeiçoado 

a cada Eleição não só por força das crescentes demandas da sociedade 

mas também em virtude do constante desenvolvimento tecnológico. 

Constata-se que, ao longo destes dez últimos anos houve o 

aprimoramento da, ainda hoje, inovadora urna eletrônica, utilizada desde 

1996, e também a extensão da votação eletrônica para todo o território 

nacional. Tal fato possibilitou a apuração e divulgação dos resultados em 

poucas horas, contribuindo diretamente para a solidificação da 

democracia. 

Assim, diante deste quadro, revelou-se imprescindível que o 

Direito Eleitoral acompanhasse esta evolução, tutelando e norteando os 

procedimentos a serem observados por todos aqueles que direta ou 

indiretamente operam com a matéria. 

Com base nestas considerações, a Escola Judiciária Eleitoral 

apresenta neste estudo comparativo, a evolução das Instruções que 

normatizaram as Eleições de 1998, de 2000, de 2002, de 2004 e de 2006, 

considerando a Lei n° 9.504, de 1997, suas alterações legislativas, as 

decisões do Tribunal Superior Eleitoral e do Supremo Tribunal Federal 

relevantes sobre o tema e, ainda, as regulamentações do Poder Executivo. 
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Objetiva-se, também, que este compêndio sirva de ferramenta 

de trabalho para os estudiosos e para aqueles que atuam na esfera do 

Direito Eleitoral, razão pela qual buscou-se apresentar a matéria de forma 

didática e com simplicidade, tornando o tema de fácil compreensão para 

todos aqueles que por ele se interessem. 

O trabalho propõe sete publicações, abrangendo as normas 

eleitorais e as respectivas alterações havidas no período em referência, a 

saber: 

1 - A Lei n° 9.504/1997 - 10 anos da Lei das Eleições; 

2 - A Lei n° 9.504/1997 - Pesquisas e Testes Pré-Eleitorais – 

Evolução de 1998 a 2006; 

3 - A Lei n° 9.504/de 1997 - Prestação de Contas - Evolução 

de 1998 a 2006; 

4 - A Lei n° 9.504/1997 - Registro de Candidatos - Evolução 

de 1998 a 2006; 

5 - A Lei n° 9.504/1997 - Propaganda Eleitoral e Condutas 

Vedadas aos Agentes Públicos - Evolução de 1998 a 2006; 

6 - A Lei n° 9.504/1997 - Atos Preparatórios e a Totalização 

das Eleições - Evolução de 1998 a 2006; e  

7 - A Lei n° 9.504/1997 - Reclamações e Representações nas 

Eleições - Evolução de 1998 a 2006. 
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