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sabiá?sabiá? assim como o sabiá, 

que existe em quase todo o brasil, 

os crimes eleitorais também 

estão por aí. tenha cuidado! às 

vezes uMA ação que não PARECE 

nada de mais pode ser um crime 

eleitoral... e você nem sabia. 

VOCÊ SABIA,SABIÁ?

saiba tudo com o

sábio sabiá!
 



minha filha não desgruda do
celular. é foto de bom dia, foto de

comida, foto com amigas, foto pra tudo.
já me disse que vai tirar foto com a urna

quando for votar, aparecendo o
voto dela.

ela que tenha juízo 
e nem pense nisso! o voto 

é secreto, se ela tirar 
a foto, é crime!

O voto é
secreto para
garantir a
liberdade
de escolha. CRIME 1



CRIME 2

Vou fazer campanha pro meu candidato!

Sério? ah, então vou entregar tudo
antes. E você, vai votar nele, né?

e você já sabe o que vai fazer?

se ele for bom,
quem sabe?

Sim, vou levar santinho dele pra tudo que é 
lugar. Vou entregar no dia da eleição, no portão

da escola, quando o povo chega pra votar.

eita, no dia da eleição não pode.
você sabia que isso é crime de boca

de urna? fique esperto!

VOT
E

VOT
EVOT
EVOTE
VOTE



Compadre, arranjei um trabalho de cabo
eleitoral! Até me filiei ao partido!

ué? você não era filiado em outro partido?

CAPAZ!... você sabia que isso é crime
eleitoral de falsidade ideológica? ainda
vai te dar problema, não pode assinar

as coisas de qualquer jeito!

Ah, é verdade, mas pra fazer média com o
chefe eu assinei uma declaração dizendo que

não ERA FILIADO EM OUTRO PARTIDO.

CRIME 3



Fundo

Balões de fala

FONTE 17

cara, você viu esse panfleto sobre
o seu candidato? que papelão! você vai

apoiar alguém tão trouxa assim?

não vi! do que esse
panfleto fala? de política?

Não! Que o sujeito é burro,
vagabundo, a esposa tem “outro” e
que tem dívida na praça! Que piada!

O meu partido falou tudo!

hah! se não fala de política,
isso aí é crime de injúria eleitoral.
propaganda é uma coisa, Fofoca

barata é outra!

CRIME 4



VOT
E

vi no Whats UMA NOTÍCIA que o seu
candidato tem a ficha mais suja do que
pau de galinheiro! vou repassar geral!

calma lá, no whats também tem mentira.
você sabia que divulgar notícia falsa

pode ser crime? veja bem se é verdade
antes de repassar pros outros!

você pode pesquisar tudo
SOBRE O PROCESSO ELEITORAL

no www.gralhaconfere.
tre-pr.jus.br !

RECEBI UMA NOTÍCIA ESTRANHA
SOBRE A URNA ELETRÔNICA. COMO VOU

SABER se É VERDADEIRA OU falsa?

CRIME 5



Arranjei carona pra ir votar na
eleição. Vamo junto, compadre!

Vem comigo que eu garanto.

Aí gostei. Quem dirige?

O cabo eleitoral do meu candidato.
Vai levar o bairro todo. Vamo?

Zonas rurais podem
ter transporte da
justiça eleitoral.

Tô fora! Um passarinho me contou
que isso é CRIME de transporte de

eleitores! Prefiro ir de bicicleta.

CRIME 6



internet, oras! vou me acabar de tanto
fazer propaganda nas redes! VOU ATÉ 

pagar divulgação No dia da eleição!

faça isso não! VOCÊ PODE FALAR DO
SEU CANDIDATO NA INTERNET, MAS PAGAR
DIVULGAÇÃO NO DIA DA ELEIÇÃO é crime!

 

senti firmeza!! e o que você
vai fazer pra isso acontecer?

BOCA DE URNA
VIRTUAL?

NÃO PODE!

você vai ver, vou ajudar meu
candidato a se eleger!

CRIME 7



Capa

Fonte

VOT
E

vocênão, irmão! de candidato! acabei
de ver na propaganda eleitoral!

oi? tá falando de novela?

ele roubou a mãe, mentiu pro pai e ainda chutou
o cachorro. sem falar que desviou dinheiro pra

ter uma mansão. esse sujeito não vale nada!

opa! e alguém tem prova disso tudo ou
é só gogó? porque se não for verdade, 
falar essas coisas é crime de difamação

e calúnia na propaganda eleitoral!

CRIME 8



Cara, que sorriso é esse?
O que aconteceu?

Me dei bem! Ganhei
três cestas básicas!

Foi o candidato que me deu. É só votar
nele no dia da eleição e tudo certo.

Opa! Aí sim! O que eu faço
pra ganhar também?

o barato
sai caro! 

Não acredito, você vendeu o seu voto?
Isso é CRIME e dá uma bronca danada!

CRIME 9



será que essa pesquisa é confiável?
Uma vez o meu compadre se deu mal. Ele

publicou uma pesquisa sem o registro no
Eleitoral e, pra piorar, tinha fraude no
resultado. Você sabia que isso é crime?

e tem que pagar uma multa altíssima!

você viu a última pesquisa?
meu candidato tá na frente

dos outros, uhuuu!

CRIME 10



VOT
E

...mas e daí,
qual é o problema?

Qualquer pessoa que comete 
um crime corre o risco de 
entrar em cana e ver o sol 

nascer quadrado por anos...

Mas se escapar dessa e não
for preso, ainda tem a chance 

de ter que prestar serviço 
pra comunidade, não 
conseguir tirar um 

passaporte, ter que se 
apresentar pra juiz, sujar o 

nome e não conseguir 
bolsa-família, auxílio 

emergencial e outrOs
benefícioS do governo!



VOT
E

DENÚNCIAS

COMO EU POSSO
DENUNCIAR?

1. PARDAL - TSE:
PARA denunciar propaganda elei-
toral irregular ou ilegal, COM 
envio de fotos e vídeos.

WWW.PARDAL.TSE.JUS.BR
Disponível no Google Play e App Store.

2. PROCURADORIA REGIONAL 
ELEITORAL DO PARANÁ:
PARA denunciar ilícitos eleitorais 
ocorridos na internet.

www.mpf.mp.br/prepr/denuncia-
de-ilicitos



VOT
E

os crimes dessa cartilha
estão nas seguintes leis:

QUER SABER MAIS?

1. VIOLAÇÃO DO SIGILO DO VOTO: Lei 4.737/65, art. 312

2. BOCA DE URNA: Lei 9.504/97, art. 39, § 5º, III

3. falsidade IDEOLÓGICA: Lei 4.737/65, art. 350

4. INJÚRIA E DIFAMAÇÃO ELEITORAL: Código Eleitoral, 
artS. 325 E 326

5. DIVULGAÇÃO DE NOTÍCIA FALSA NA PROPAGANDA 
ELEITORAL: CÓDIGO ELEITORAL, artigo 323

6. TRANSPORTE DE ELEITORES: Lei 6.091/74, art. 11, III c/c 
artS. 5º e 10

7. BOCA DE URNA VIRTUAL: Lei 9.504/97, aRt. 39, § 5º, iv

8. CALÚNIA E DIFAMAÇÃO NA PROPAGANDA ELEITORAL: 
Código Eleitoral, artS. 324 E 325

9. COMPRA DE VOTO: Código Eleitoral, art. 299

10. DIVULGAÇÃO DE PESQUISA ELEITORAL FRAUDULENTA: 
Lei 9.504/97, art. 33, §§ 3º e 4º e 105, § 2º

ACESSE:
WWW.bit.ly/sabia-tre-pr

VISITE O SABIÁ!
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