


Ribeiro & Damasceno Sociedade Advogados, com sede na cidade de Varginha (MG), possui uma equi-
pe de Especialistas e Mestres, atuando há mais 10 anos no campo Eleitoral.

O escritório, através de sua equipe especializada, atua diretamente na orientação e defesa de candi-
datos e partidos políticos desde o ano de 2010, colhendo, ao longo dessa última década, resultados 
positivos, destacando-se no Direito Eleitoral no âmbito do Estado de Minas Gerais, no TRE e TSE.

DIREITO ELEITORAL 
2020

O Escritório

Nossas áreas de atuação



Direito Eleitoral

Orientação nas convenções partidárias, registro de candidatura, propaganda 
eleitoral, arrecadação e gastos de campanha eleitoral;

Orientação na prestação de contas de campanha eleitoral;

Atuação no contencioso eleitoral nas impugnações de registro de candidatu-
ras, representações, mandados de segurança, AIJE, AIME, Recurso Contra Ex-
pedição de Diploma, Recursos Eleitorais em Geral em todas as instâncias;

Defesa em processos que envolvam crimes relacionados ao pleito eleitoral 
através do acompanhamento em todas as instâncias;

Atuação na defesa de candidatos, ocupantes de cargos políticos, nas ações de 
improbidade administrativa relativas ao pleito eleitoral e relacionadas às con-
dutas vedadas do art. 73 da Lei 9.504/97.

Orientação para Candidatos, Coligações e Partidos Políticos. Atuação na 
área consultiva na organização partidária, filiação e desfiliação, regulariza-
ção partidária junto aos Tribunais Regionais Eleitorais;

Direito Penal

Improbidade Administrativa



Campanha Digital
A internet vem cada vez mais tomando a vida das pessoas, tornando-a um veículo de comunicação eficaz 
na transmissão de mensagens, que chega com maior otimização aos eleitores. Sabendo disso e levan-
do em consideração a preocupação atual do Novo Coronavírus (COVID-19), o escritório oferece aos can-
didatos uma atenção completa para realização de sua campanha eleitoral digital (Instagram, Facebook e 
WhatsApp): 

Direcionamento da Campanha Eleitoral junto às novas regras;

Alinhamento de estratégia para Campanha Eleitoral nas redes sociais;

Orientação na atuação do candidato no uso de comunicação virtual na campa-
nha;

Produção de material digital para divulgação do candidato.

Atuação Integral da Campanha

Reunião com os Dirigentes dos órgãos partidários locais e apresentação das 
regras eleitorais mais relevantes para o pleito;

Atendimento a consultas formuladas pelo Dirigentes e representantes das co-
ligações;

Defesa integral em todas as ações eleitorais em que o candidato for 
demandado;

Propositura de AIJE, AIME, Recurso contra Expedição de Diploma 
e impugnações a contas de campanha de adversários;

Acompanhamento de audiências nas respectivas 
Zonas Eleitorais;

Auxílio na Registro de Candidatura, bem como impugnações e defesas em im-
pugnações realizadas pelo Ministério Público ou adversários;

Orientação para a contabilidade da campanha eleitoral majoritária e propor-
cional;

Elaboração de representações contra outros candidatos e defesa em repre-
sentações em todas as instâncias, ressalvados os despachos e acompanha-
mento de sessões de julgamento, com ou sem sustentação oral, as quais deve-
rão ser objeto de contrato autônomo;

Nossos Serviços



Interposição e acompanhamentos de recursos perante o TRE/MG, bem como 
junto ao TSE, sendo objeto de termos aditivos a representação na Capital Fe-
deral para acompanhamento de despachos, sessões de julgamento ou susten-
tações orais;

Acompanhamento de todos os prazos processuais para manifestações e aten-
dimento a intimações realizadas pela Justiça Eleitoral durante o pleito até a di-
plomação do candidato.

Orientação aos candidatos sobre condutas vedadas, propaganda eleitoral, 
prestações e contas e demais assuntos relevantes para o pleito eleitoral;

Treinamento e atendimento a consultas realizadas pelo advogado responsável 
pela execução dos serviços perante o Cartório Eleitoral;

Auxílio na orientação do advogado do candidato na elaboração de peças pro-
cessuais, com a apresentação de teses e materiais destinados à defesa dos in-
teresses do candidato, partido e candidatos proporcionais;

Atendimento a ligações telefônicas, WhatsApp e e-mail durante o período elei-
toral durante os horários estipulados em contrato;

Orientação para interposição de recursos perante os Tribunais Regionais Elei-
torais e TSE;

Acompanhamento de sessões de julgamento e sustentações orais em proces-
sos no TRE e TSE;

Realização de reuniões previamente agendadas com o candidato majoritário 
e advogado via Call (conferência através da internet) ou na sede do Escritório 
com equipamento de proteção devido à Covid-19.

Orientação nas Ações Civis Públicas relativas ao art. 73 da Lei das Eleições;

Consultoria Jurídica

A Ribeiro & Damasceno Sociedade de Advogados possui uma vasta experiência que permite 
auxiliar com qualidade e segurança jurídica os candidatos e os partidos políticos no processo 
de filiação, desfiliação, cancelamento e coexistência de filiações, dentre outros aspectos. Isto 

de forma a subsidiar as futuras candidaturas e fortalecer os partidos políticos.



Contato:

(35) 3221-9503
contato@ribeiroedamasceno.com.br
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