
ELEIÇÕES MUNICIPAIS DE 2020
CUIDADOS JURÍDICOS PARA CANDIDATOS E PARTIDOS POLÍTICOS

Marcelo Augusto Melo Rosa de Sousa

- Advogado PUC/SP - com atuação no Direito Político, Eleitoral, Parlamentar e Partidário.

- Pós-Graduado em Governo e Poder Legislativo – UNESP

- Membro da Comissão de Direito Eleitoral da OAB/SP

- Sócio do escritório Melo Rosa e Sousa Advogados Associados

São Paulo, 23 de setembro de 2020..



ELEIÇÕES 2020

Legislação Aplicada:

Constituição Federal de 1988 – Emenda Constitucional 97/2017 & Emenda Constitucional 

107/2020

Código Eleitoral brasileiro - – Lei 4.737/1965

Lei Complementar 64/90 & Lei Complementar 135/2010 (Ficha Limpa)

Lei 9.096/95

Lei 9.504/97 e suas ultimas alterações:

Lei 13.487/2017

Lei 13.488/2017

Lei 13.831/2019

Lei 13.878/2019



ELEIÇÕES 2020

Legislação Aplicada:

Emenda Constitucional 107/2020

Resoluções TSE para as eleições de 2020:

Res. TSE 23.627/2020 – NOVO Calendário Eleitoral 2020

Res. TSE 23.624/2020 - Promove ajustes normativos nas resoluções aplicáveis 

às eleições municipais de 2020, em cumprimento ao estabelecido pela Emenda 

Constitucional nº 107, de 2 de julho de 2020, promulgada em razão do cenário 

excepcional decorrente da pandemia da Covid-19.

Res. TSE 23.605/19 – FEFC – Fundo Especial de Financiamento de Campanha

Res. TSE 23.607/19 – Prestação de Contas Eleição 2020

Res. TSE 23.609/19 – Escolha e Registro de Candidaturas 2020

Res. TSE 23.610/19 – Propaganda Eleitoral – Eleições de 2020



ELEIÇÕES 2020 X PANDEMIA – COVID-19

EMENDA CONSTITUCIONAL 107/2020 – 02.07.2020

Adia, em razão da Pandemia da Covid-19, as eleições municipais de outubro de 2020 e os prazos eleitorais respectivos

Adia o pleito em 42 dias – 1º Turno 15.11.2020 – 2º Turno 29.11.2020.

No entanto, os prazos estabelecidos no calendário eleitoral permanecem os mesmos (os que ainda vencerão 



ELEIÇÕES 2020 X PANDEMIA – COVID-19

15 DE NOVEMBRO - Eleições: 1º turno

29 DE NOVEMBRO - Eleições: 2º turno

ATÉ 15 DE DEZEMBRO - Encaminhamento à Justiça Eleitoral das prestações de contas dos candidatos e dos partidos políticos.

ATÉ 18 DE DEZEMBRO - Diplomação dos candidatos eleitos.

NOVAS DATAS - No caso de as condições sanitárias não permitirem a realização das eleições municipais nas datas previstas, serão estabelecid

12 DE FEVEREIRO DE 2021 – Prazo Final para Julgamento das Contas Eleitorais dos Eleitos.



ELEIÇÃO 2020

A principal novidade para as Eleições de 2020 é a

PROIBIÇÃO das Coligações Partidárias para as Eleições

Proporcionais.

Emenda Constitucional 97/2017:

Art. 1º A Constituição Federal passa a vigorar com as

seguintes alterações:

"Art. 17. (...)

§ 1º É assegurada aos partidos políticos autonomia para

definir sua estrutura interna e estabelecer regras sobre

escolha, formação e duração de seus órgãos permanentes e

provisórios e sobre sua organização e funcionamento e para

adotar os critérios de escolha e o regime de suas coligações

nas eleições majoritárias, vedada a sua celebração nas

eleições proporcionais, sem obrigatoriedade de vinculação

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art17%C2%A71.
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Em 2019 foi aprovada pelo Congresso Nacional a Lei nº 13.878/2019 - Altera a Lei 

nº 9.504, de 30 de setembro de 1997, a fim de estabelecer os limites de gastos de 

campanha para as eleições municipais.

 “Art. 18-C. O limite de gastos nas campanhas dos candidatos

às eleições para prefeito e vereador, na respectiva

circunscrição, será equivalente ao limite para os respectivos

cargos nas eleições de 2016, atualizado pelo Índice Nacional de

Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), aferido pela Fundação

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), ou por

índice que o substituir.(g.n.)

Parágrafo único. Nas campanhas para segundo turno das

eleições para prefeito, onde houver, o limite de gastos de cada

candidato será de 40% (quarenta por cento) do limite previsto

no caput deste artigo.”



ELEIÇÃO 2020

Lei 9.504/97:

Art. 23. (...)

(...)

§ 2º-A. O candidato poderá usar recursos próprios em sua campanha até o

total de 10% (dez por cento) dos limites previstos para gastos de

campanha no cargo em que concorrer.(g.n.)

(Incluído pela Lei nº 13.878, de 2019)



ELEIÇÃO 2020

Lei 13.488/2017 x alterações da Lei 9.504/97:

Art. 4º Poderá participar das eleições o partido que, até seis

meses antes do pleito, tenha registrado seu estatuto no

Tribunal Superior Eleitoral, conforme o disposto em lei, e

tenha, até a data da convenção, órgão de direção constituído na

circunscrição, de acordo com o respectivo estatuto. (NR)

Art. 9º Para concorrer às eleições, o candidato deverá possuir

domicílio eleitoral na respectiva circunscrição pelo prazo de

seis meses e estar com a filiação deferida pelo partido no

mesmo prazo.



ELEIÇÃO 2020

Lei 13.488/2019 x alterações da Lei 9.504/97:

Art. 11 (...)

(...)

§ 14. É vedado o registro de candidatura avulsa, ainda que o

requerente tenha filiação partidária.” (NR)

STF: Barroso convoca audiência para discutir candidaturas sem

filiação partidária em 09.12.2019 - Ministro quer que partidos,

entidades e acadêmicos se manifestem sobre o tema, a fim de

subsidiar análise da Corte
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Lei 13.488/2017 x alterações da Lei 9.504/97:

“ Art. 16-D. Os recursos do Fundo Especial de Financiamento 

de Campanha (FEFC), para o primeiro turno das eleições, 

serão distribuídos entre os partidos políticos, obedecidos 

os seguintes critérios:

I - 2% (dois por cento), divididos igualitariamente entre 

todos os partidos com estatutos registrados no Tribunal 

Superior Eleitoral;

II - 35% (trinta e cinco por cento), divididos entre os 

partidos que tenham pelo menos um representante na Câmara 

dos Deputados, na proporção do percentual de votos por eles 

obtidos na última eleição geral para a Câmara dos Deputados;

III - 48% (quarenta e oito por cento), divididos entre os 

partidos, na proporção do número de representantes na Câmara 

dos Deputados, consideradas as legendas dos titulares;
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Lei 13.488/2017 x alterações da Lei 9.504/97:

Art. 23. (...)

(...)

§ 7º O limite previsto no § 1º deste artigo não se aplica a

doações estimáveis em dinheiro relativas à utilização de

bens móveis ou imóveis de propriedade do doador ou à

prestação de serviços próprios, desde que o valor estimado

não ultrapasse R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) por doador.



ELEIÇÃO 2020

CROWDFUNDING

“ Vaquinha Virtual”

Foi uma das inovações trazidas pela Reforma Eleitoral de 2017 – Lei

13.488/2017 – e aplicada nas Eleições de 2018.

Trouxe a possibilidade de utilização do crowdfunding, mais conhecido como

“vaquinha virtual”, como método de arrecadação para as campanhas

políticas.

Restrita as empresas aprovadas e cadastradas pela Justiça Eleitoral.
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Lei 13.488/2017 x alterações da Lei 9.504/97:

Art. 22-A. (...)

(...)

§ 3º Desde o dia 15 de maio do ano eleitoral, é facultada aos

pré-candidatos a arrecadação prévia de recursos na modalidade

prevista no inciso IV do § 4º do art. 23 desta Lei, mas a

liberação de recursos por parte das entidades arrecadadoras

fica condicionada ao registro da candidatura, e a realização de

despesas de campanha deverá observar o calendário eleitoral.

§ 4º Na hipótese prevista no § 3º deste artigo, se não for

efetivado o registro da candidatura, as entidades arrecadadoras

deverão devolver os valores arrecadados aos doadores.” (NR)
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Lei 13.488/2017 x alterações da Lei 9.504/97:

Art. 36-A. Não configuram propaganda eleitoral antecipada,

desde que não envolvam pedido explícito de voto, a menção à

pretensa candidatura, a exaltação das qualidades pessoais dos

pré-candidatos e os seguintes atos, que poderão ter cobertura

dos meios de comunicação social, inclusive via internet:

(...)

VII - campanha de arrecadação prévia de recursos na modalidade

prevista no inciso IV do § 4º do art. 23 desta Lei.
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Lei 13.488/2017 x alterações da Lei 9.504/97:

Art. 26. São considerados gastos eleitorais, sujeitos a

registro e aos limites fixados nesta Lei:

(...)

IV - despesas com transporte ou deslocamento de candidato e de

pessoal a serviço das candidaturas, observadas as exceções

previstas no § 3º deste artigo.

(...)

XV - custos com a criação e inclusão de sítios na internet e

com o impulsionamento de conteúdos contratados diretamente com

provedor da aplicação de internet com sede e foro no País;

§ 1º (...)

§ 2º Para os fins desta Lei, inclui-se entre as formas de

impulsionamento de conteúdo a priorização paga de conteúdos

resultantes de aplicações de busca na internet.
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Lei 13.488/2017 x alterações da Lei 9.504/97:

Art. 26. (...)

(...)

§ 3º Não são consideradas gastos eleitorais nem se sujeitam a

prestação de contas as seguintes despesas de natureza pessoal

do candidato:

a) combustível e manutenção de veículo automotor usado pelo

candidato na campanha;

b) remuneração, alimentação e hospedagem do condutor do veículo

a que se refere a alínea a deste parágrafo;

c) alimentação e hospedagem própria;

d) uso de linhas telefônicas registradas em seu nome como

pessoa física, até o limite de três linhas.” (NR)



ELEIÇÃO 2020

Lei 13.488/2017 x alterações da Lei 9.504/97:

Art. 28. A prestação de contas será feita:

(...)

§ 6o Ficam também dispensadas de comprovação na prestação de

contas:

(...)

III - a cessão de automóvel de propriedade do candidato, do

cônjuge e de seus parentes até o terceiro grau para seu uso

pessoal durante a campanha.
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Lei 13.488/2017 x alterações da Lei 9.504/97:

Art. 37. Nos bens cujo uso dependa de

cessão ou permissão do poder público, ou

que a ele pertençam, e nos bens de uso

comum, inclusive postes de iluminação

pública, sinalização de tráfego, viadutos,

passarelas, pontes, paradas de ônibus e

outros equipamentos urbanos, é vedada a

veiculação de propaganda de qualquer

natureza, inclusive pichação, inscrição a

tinta e exposição de placas, estandartes,

faixas, cavaletes, bonecos e

assemelhados.
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Lei 13.488/2017 x alterações da Lei 9.504/97:

Art. 39. A realização de qualquer ato de

propaganda partidária ou eleitoral, em recinto

aberto ou fechado, não depende de licença da

polícia.

(...)

§ 5º Constituem crimes, no dia da eleição,

puníveis com detenção, de seis meses a um ano,

com a alternativa de prestação de serviços à

comunidade pelo mesmo período, e multa no valor

de cinco mil a quinze mil UFIR:

(...)

IV - a publicação de novos conteúdos ou o
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Lei 13.488/2017 x alterações da Lei 9.504/97:

“ Art. 46. Independentemente da veiculação de propaganda eleitoral gratuita no

horário definido nesta Lei, é facultada a transmissão por emissora de rádio ou

televisão de debates sobre as eleições majoritária ou proporcional, assegurada a

participação de candidatos dos partidos com representação no Congresso Nacional,

de, no mínimo, cinco parlamentares, e facultada a dos demais, observado o

seguinte:

Art. 57-A. É permitida a propaganda eleitoral na internet, nos termos desta

Lei, após o dia 15 de agosto do ano da eleição.(g.n.)

COVID 19 – EC 107/2020:

Permitida Somente APÓS 27.09.2020.
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Lei 13.488/2017 x

alterações da Lei

9.504/97:

Art. 57-B. A
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Lei 13.488/2017 x alterações da Lei 9.504/97:

Art. 57-B. A propaganda eleitoral na internet poderá ser realizada nas

seguintes formas:

(...)

§ 1º Os endereços eletrônicos das aplicações de que trata este artigo, salvo 

aqueles de iniciativa de pessoa natural, deverão ser comunicados à Justiça 

Eleitoral, podendo ser mantidos durante todo o pleito eleitoral os mesmos 

endereços eletrônicos em uso antes do início da propaganda eleitoral.

§ 2º Não é admitida a veiculação de conteúdos de cunho eleitoral mediante 

cadastro de usuário de aplicação de internet com a intenção de falsear 

identidade.

§ 3º É vedada a utilização de impulsionamento de conteúdos e ferramentas 

digitais não disponibilizadas pelo provedor da aplicação de internet, ainda 

que gratuitas, para alterar o teor ou a repercussão de propaganda eleitoral, 

tanto próprios quanto de terceiros.
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Lei 13.488/2017 x alterações da Lei 9.504/97:

Art. 57-B. A propaganda eleitoral na internet poderá ser realizada nas

seguintes formas:

(...)

§ 4º O provedor de aplicação de internet que possibilite o impulsionamento

pago de conteúdos deverá contar com canal de comunicação com seus usuários e

somente poderá ser responsabilizado por danos decorrentes do conteúdo

impulsionado se, após ordem judicial específica, não tomar as providências

para, no âmbito e nos limites técnicos do seu serviço e dentro do prazo

assinalado, tornar indisponível o conteúdo apontado como infringente pela

Justiça Eleitoral.

§ 5º A violação do disposto neste artigo sujeita o usuário responsável pelo

conteúdo e, quando comprovado seu prévio conhecimento, o beneficiário, à

multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R$ 30.000,00 (trinta mil

reais) ou em valor equivalente ao dobro da quantia despendida, se esse

cálculo superar o limite máximo da multa.
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Lei 13.488/2017 x alterações da Lei 9.504/97:

‘Art. 57- C. É vedada a veiculação de qualquer tipo de propaganda

eleitoral paga na internet, excetuado o impulsionamento de

conteúdos, desde que identificado de forma inequívoca como tal e

contratado exclusivamente por partidos, coligações e candidatos e

seus representantes.



ELEIÇÃO 2020

Lei 13.488/2017 x alterações da Lei 9.504/97:

‘Art. 57- C. É vedada a veiculação de qualquer tipo de propaganda

eleitoral paga na internet, excetuado o impulsionamento de conteúdos, desde

que identificado de forma inequívoca como tal e contratado exclusivamente

por partidos, coligações e candidatos e seus representantes.

(...)

§ 2º A violação do disposto neste artigo sujeita o responsável pela

divulgação da propaganda ou pelo impulsionamento de conteúdos e, quando

comprovado seu prévio conhecimento, o beneficiário, à multa no valor de R$

5.000,00 (cinco mil reais) a R$ 30.000,00 (trinta mil reais) ou em valor

equivalente ao dobro da quantia despendida, se esse cálculo superar o limite

máximo da multa.

§ 3º O impulsionamento de que trata o caput deste artigo deverá ser

contratado diretamente com provedor da aplicação de internet com sede e foro

no País, ou de sua filial, sucursal, escritório, estabelecimento ou

representante legalmente estabelecido no País e apenas com o fim de promover

ou beneficiar candidatos ou suas agremiações.’ (NR)
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Lei 13.488/2017 x alterações da Lei 9.504/97:

‘Art. 57-I. A requerimento de candidato, partido ou coligação,

observado o rito previsto no art. 96 desta Lei, a Justiça Eleitoral

poderá determinar, no âmbito e nos limites técnicos de cada

aplicação de internet, a suspensão do acesso a todo conteúdo

veiculado que deixar de cumprir as disposições desta Lei, devendo o

número de horas de suspensão ser definida proporcionalmente à

gravidade da infração cometida em cada caso, observado o limite

máximo de vinte e quatro horas.



ELEIÇÃO 2020

Lei 13.488/2017 x alterações do Código Eleitoral:

Art. 109. (...)

(...)

§ 2º Poderão concorrer à distribuição dos lugares todos os partidos 

e coligações que participaram do pleito. (NR)

Art. 354-A. Apropriar-se o candidato, o administrador financeiro da 

campanha, ou quem de fato exerça essa função, de bens, recursos ou 

valores destinados ao financiamento eleitoral, em proveito próprio 

ou alheio:

Pena - reclusão, de dois a seis anos, e multa.
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Lei 13.487/2017 x alterações da Lei 9.504/97:

Do Fundo Especial de Financiamento de Campanha - FEFC

Art. 16-C. O Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) é

constituído por dotações orçamentárias da União em ano eleitoral, em valor

ao menos equivalente:

I - ao definido pelo Tribunal Superior Eleitoral, a cada eleição, com base

nos parâmetros definidos em lei;

II - a 30% (trinta por cento) dos recursos da reserva específica de que

trata o inciso II do § 3º do art. 12 da Lei nº 13.473, de 8 de agosto de

2017.
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Lei 13.487/2017 x alterações da Lei 9.504/97:

Do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC)

Art. 16-C. O Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) é constituído por 

dotações orçamentárias da União em ano eleitoral, em valor ao menos equivalente:

(...)

§ 2º O Tesouro Nacional depositará os recursos no Banco do Brasil, em conta especial à 

disposição do Tribunal Superior Eleitoral, até o primeiro dia útil do mês de junho do 

ano do pleito.

§ 3º Nos quinze dias subsequentes ao depósito, o Tribunal Superior Eleitoral:

I - divulgará o montante de recursos disponíveis no Fundo Eleitoral; e

(...)

§ 7º Os recursos de que trata este artigo ficarão à disposição do partido político 

somente após a definição de critérios para a sua distribuição, os quais, aprovados 

pela maioria absoluta dos membros do órgão de direção executiva nacional do partido, 

serão divulgados publicamente.
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Lei 13.487/2017 x alterações da Lei 9.096/95:

Art. 36. (...)

(...)

§ 2º Não será permitido qualquer tipo de propaganda política paga no

rádio e na televisão.



ELEIÇÃO 2020

DA ESCOLHA DE CANDIDATOS

Poderá participar das eleições o partido político que, até 6 (seis) meses antes,

tenha registrado seu estatuto no TSE e tenha, até a data da convenção.

Tenha órgão de direção constituído na circunscrição, devidamente anotado no

tribunal eleitoral competente, de acordo com o respectivo estatuto partidário.



ELEIÇÃO 2020 x EC 107/2020

DA ESCOLHA DE CANDIDATOS   x EC 107/2020

A escolha de candidatos pelos partidos políticos e a

deliberação sobre coligações deverão ser feitas no período

de 31.08.2020 a 16.09.2020, obedecidas as normas

estabelecidas no estatuto partidário

Obedecidas as normas estabelecidas no estatuto partidário,

lavrando-se a respectiva ata e a lista de presença em livro aberto e

rubricado pela Justiça Eleitoral.

Nas convenções partidárias, em cada circunscrição, será sorteado o

número com o qual cada candidato concorrerá, consignando na ata

o resultado.
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DA ESCOLHA DE CANDIDATOS

Qualquer cidadão pode pretender investidura em cargo eletivo, respeitadas as condições

constitucionais e legais de elegibilidade e de incompatibilidade, desde que não incida em

quaisquer das causas de inelegibilidade

São condições de elegibilidade, na forma da lei (Constituição Federal, art. 14, § 3º, I a VI, a, b e c):

I - a nacionalidade brasileira;

II - o pleno exercício dos direitos políticos;

III - o alistamento eleitoral;

IV - o domicílio eleitoral na circunscrição;

V - a filiação partidária;

VI - a idade mínima de:

a) 21 anos para Prefeito e Vice

b) 18 anos para vereador

A idade mínima constitucionalmente estabelecida como condição de elegibilidade é verificada tendo por 

referência a data da posse (Lei nº 9.504/1997, art. 11, § 2º).

 É vedado o registro de candidatura avulsa, ainda que o requerente tenha filiação partidária (Lei nº 

9.504/1997, art. 11, § 14).

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm#art14
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9504.htm#art11
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9504.htm#art11
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DO REGISTRO DE CANDIDATOS

Para concorrer às eleições, o candidato deverá possuir domicílio eleitoral na

respectiva circunscrição pelo prazo de 6 (seis) meses e estar com a filiação

deferida pelo partido político no mesmo prazo (Lei nº 9.504/1997, art. 9º).

Os partidos políticos e as coligações solicitarão à Justiça Eleitoral o registro de

seus candidatos até o dia 26.09.2020 – EC 107/2020.

Os pedidos de registro de candidaturas recebidos pela Justiça Eleitoral são

autuados e distribuídos automaticamente no Sistema Processo Judicial

Eletrônico (PJe), na classe Registro de Candidatura (RCand).

Os processos de Registro de Candidatura (RCand) tramitam obrigatoriamente

no Sistema Processo Judicial Eletrônico (PJe).

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9504.htm#art9
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DO REGISTRO DE CANDIDATOS

Da Renúncia de Candidatos

O ato de renúncia do candidato será expresso em documento datado, com firma

reconhecida por tabelião ou assinado na presença de servidor da Justiça

Eleitoral, que certificará o fato.

A renúncia ao registro de candidatura homologada por decisão judicial impede

que o candidato renunciante volte a concorrer ao mesmo cargo na mesma

eleição (Acórdão no REspe nº 264-18).

Tanto nas eleições majoritárias quanto nas proporcionais, a substituição

somente deve ser efetivada se o novo pedido for apresentado até 20 (vinte) dias

antes do pleito, exceto no caso de falecimento de candidato, quando a

substituição poderá ser efetivada após esse prazo, observado em qualquer

hipótese o previsto no § 1º (Lei nº 9.504/1997, art. 13, § 3º).

O prazo de substituição para o candidato que renunciar é contado a partir da

homologação da renúncia.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9504.htm#art13
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DO REGISTRO DE CANDIDATOS

Os prazos processuais em campanha eleitoral são contínuos e peremptórios, correndo em

secretaria, e não se suspendem aos sábados, domingos e feriados, entre 15 de agosto e as

datas fixadas no calendário eleitoral (Lei Complementar nº 64/1990, art. 16).

 Os feitos eleitorais, no período entre o registro das candidaturas até 5 (cinco) dias após a

realização do segundo turno das eleições, terão prioridade para a participação do Ministério

Público e dos juízes de todas as Justiças e instâncias, ressalvados os processos de habeas

corpus e mandado de segurança.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LCP/Lcp64.htm#art16
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DA PROPAGANDA ELEITORAL

A propaganda eleitoral é permitida a partir de 27.09.2020 – EC 107/2020.

 Ao postulante a candidatura a cargo eletivo, é permitida a realização, durante as

prévias e na quinzena anterior à escolha em convenção, de propaganda

intrapartidária com vista à indicação de seu nome, inclusive mediante a afixação de

faixas e cartazes em local próximo ao da convenção, com mensagem aos

convencionais, vedado o uso de rádio, de televisão e de outdoor (Lei nº 9.504/1997,

art. 36, § 1º).

Propaganda realizada para a convenção partidária de escolha de candidatos (15

dias anteriores a convenção) deverá ser imediatamente retirada após a respectiva

convenção.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9504.htm#art36


ELEIÇÃO 2020

DA PROPAGANDA ELEITORAL

Não será permitido qualquer tipo de propaganda política paga no rádio e na

televisão (Lei nº 9.504/1997, art. 36, § 2º).

A violação sujeitará o responsável pela divulgação da propaganda e o

beneficiário, quando comprovado o seu prévio conhecimento, à multa no valor de

R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) ou

equivalente ao custo da propaganda, se este for maior (Lei nº 9.504/1997, art.

36, § 3º).

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9504.htm#art36
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9504.htm#art36


ELEIÇÃO 2020

DA PROPAGANDA ELEITORAL

Não configuram propaganda eleitoral antecipada, desde que não envolvam

pedido explícito de voto, a menção à pretensa candidatura, a exaltação das

qualidades pessoais dos pré-candidatos e os seguintes atos, que poderão ter

cobertura dos meios de comunicação social, inclusive via internet (Lei nº

9.504/1997, art. 36-A, caput, incisos I a VII e parágrafos):

I - a participação de filiados a partidos políticos ou de pré-candidatos em

entrevistas, programas, encontros ou debates no rádio, na televisão e na internet,

inclusive com a exposição de plataformas e projetos políticos, observado pelas

emissoras de rádio e de televisão o dever de conferir tratamento isonômico;

II – a partir de 15 de maio - a realização de encontros, seminários ou congressos,

em ambiente fechado e a expensas dos partidos políticos, para tratar da

organização dos processos eleitorais, da discussão de políticas públicas, dos

planos de governo ou das alianças partidárias visando às eleições, podendo tais

atividades ser divulgadas pelos instrumentos de comunicação intrapartidária;

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9504.htm#art36a


ELEIÇÃO 2020

DA PROPAGANDA ELEITORAL

Não configuram propaganda eleitoral antecipada ...

III - a realização de prévias partidárias e a respectiva distribuição de material

informativo, a divulgação dos nomes dos filiados que participarão da disputa e a

realização de debates entre os pré-candidatos - É vedada a transmissão ao vivo por

emissoras de rádio e de televisão das prévias partidárias, sem prejuízo da cobertura dos

meios de comunicação social (Lei nº 9.504/1997, art. 36-A, § 1º);

IV - a divulgação de atos de parlamentares e de debates legislativos, desde que não

se faça pedido de votos;

V - a divulgação de posicionamento pessoal sobre questões políticas, inclusive em

redes sociais, blogues, sítios eletrônicos pessoais e aplicativos (apps);

VI - a realização, a expensas de partido político, de reuniões de iniciativa da

sociedade civil, de veículo ou meio de comunicação ou do próprio partido político,

em qualquer localidade, para divulgar ideias, objetivos e propostas partidárias;

VII – a partir de 15 de maio – a realização de campanha de arrecadação prévia de

recursos na modalidade prevista no inciso IV do § 4º do art. 23 da Lei nº 9.504/1997.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9504.htm#art23


ELEIÇÃO 2020

DA PROPAGANDA ELEITORAL

A propaganda, qualquer que seja sua forma ou modalidade, mencionará sempre a

legenda partidária e só poderá ser feita em língua nacional, não devendo empregar

meios publicitários destinados a criar, artificialmente, na opinião pública, estados

mentais, emocionais ou passionais (Código Eleitoral, art. 242, e Lei nº 10.436/2002,

arts. 1º e 2º).

Sem prejuízo do processo e das penas cominadas, a Justiça Eleitoral adotará

medidas para impedir ou fazer cessar imediatamente a propaganda realizada com

infração do disposto no Código Eleitoral, art. 242, parágrafo único.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L4737.htm#art242
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/2002/L10436.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/2002/L10436.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L4737.htm#art242


ELEIÇÃO 2020

Da Desinformação na Propaganda Eleitoral

A utilização, na propaganda eleitoral, de qualquer modalidade de conteúdo,

inclusive veiculado por terceiros, pressupõe que o candidato, o partido ou a coligação

tenha verificado a presença de elementos que permitam concluir, com razoável

segurança, pela fidedignidade da informação.

Sujeitando-se os responsáveis ao disposto no art. 58 da Lei nº 9.504/1997, sem

prejuízo de eventual responsabilidade penal.

Art. 58 da Lei nº 9.504/1997 - Trata do Direito de Resposta a

candidato, partido ou coligação atingidos, ainda que de forma

indireta, por conceito, imagem ou afirmação caluniosa,

difamatória, injuriosa ou sabidamente inverídica, difundidos

por qualquer veículo de comunicação social.



ELEIÇÃO 2020

DA PROPAGANDA ELEITORAL

Na propaganda para eleição majoritária, a coligação usará, obrigatoriamente, sob a

sua denominação, as legendas de todos os partidos políticos que a integram; na

propaganda para eleição proporcional, cada partido político usará apenas a sua

legenda sob o nome da coligação (Lei nº 9.504/1997, art. 6º, § 2º).

A denominação da Coligação (eleição majoritária) não poderá coincidir, incluir ou

fazer referência a nome ou a número de candidato, nem conter pedido de voto para

partido político (Lei nº 9.504/1997, art. 6º, § 1º-A).

Da propaganda dos candidatos a cargo majoritário, deverão constar também os

nomes dos candidatos a vice, de modo claro e legível, em tamanho não inferior a

30% (trinta por cento) do nome do titular (Lei nº 9.504/1997, art. 36, § 4º).

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9504.htm#art6
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9504.htm#art6
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9504.htm#art36


ELEIÇÃO 2020

DA PROPAGANDA ELEITORAL

A realização de qualquer ato de propaganda partidária ou eleitoral, em recinto

aberto ou fechado, não depende de licença da polícia (Lei nº 9.504/1997, art. 39,

caput).

O candidato, o partido político ou a coligação que promover o ato fará a devida

comunicação à autoridade policial com, no mínimo, 24 (vinte e quatro) horas de

antecedência, a fim de que esta lhe garanta, segundo a prioridade do aviso, o direito

contra quem pretenda usar o local no mesmo dia e horário (Lei nº 9.504/1997, art.

39, § 1º).

A autoridade policial tomará as providências necessárias à garantia da realização

do ato e ao funcionamento do tráfego e dos serviços públicos que o evento possa

afetar (Lei nº 9.504/1997, art. 39, § 2º).

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9504.htm#art39
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9504.htm#art39
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9504.htm#art39


ELEIÇÃO 2020

DA PROPAGANDA ELEITORAL

É assegurado aos partidos políticos registrados o direito de, independentemente de

licença da autoridade pública e do pagamento de qualquer contribuição, fazer

inscrever, na fachada de suas sedes e dependências, o nome que os designe, pela

forma que melhor lhes parecer (Código Eleitoral, art. 244, inciso I).

Os candidatos, os partidos políticos e as coligações poderão fazer inscrever, na sede do

comitê central de campanha, a sua designação, bem como o nome e o número do candidato,

em dimensões que não excedam a 4m2 (quatro metros quadrados).

E nos demais comitês de campanha, que não o central, a divulgação dos dados da

candidatura deverá observar o limite de 0,5m2 (meio metro quadrado) previsto no art. 37, §
2º, da Lei nº 9.504/1997.

O candidato deverá obrigatoriamente informar ao juiz eleitoral o endereço do seu

COMITÊ CENTRAL de Campanha.

A Justaposição de Propaganda que exceda as dimensões estabelecidas em lei,

caracteriza sim publicidade irregular, em razão do efeito visual único, ainda que se

tenha respeitado, individualmente, os limites respectivos.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L4737.htm#art244


ELEIÇÃO 2020

DA PROPAGANDA ELEITORAL

O funcionamento de alto-falantes ou amplificadores de som, ressalvada a hipótese de

comício de encerramento de campanha, somente é permitido entre as 8 (oito) e as 22h

(vinte e duas horas), sendo vedados a instalação e o uso daqueles equipamentos em

distância inferior a 200m (duzentos metros) (Lei nº 9.504/1997, art. 39, § 3º):

I - das sedes dos Poderes Executivo e Legislativo da União, dos Estados, do Distrito

Federal e dos Municípios, das sedes dos tribunais judiciais, dos quartéis e de outros

estabelecimentos militares;

II - dos hospitais e casas de saúde;

III - das escolas, bibliotecas públicas, igrejas e teatros, quando em funcionamento.

A realização de comícios e a utilização de aparelhagens de sonorização fixas são

permitidas no horário compreendido entre as 8 (oito) e as 24h (vinte e quatro horas),

com exceção do comício de encerramento da campanha, que poderá ser prorrogado

por mais 2 (duas) horas (Lei nº 9.504/1997, art. 39, § 4º).

É vedada a utilização de trios elétricos em campanhas eleitorais, exceto para a

sonorização de comícios (Lei nº 9.504/1997, art. 39, § 10).

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9504.htm#art39
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9504.htm#art39
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9504.htm#art39


ELEIÇÃO 2020

DA PROPAGANDA ELEITORAL

É permitida a circulação de carros de som e minitrios como meio de propaganda

eleitoral, desde que observado o limite de 80dB (oitenta decibéis) de nível de pressão

sonora, medido a 7m (sete metros) de distância do veículo, e respeitadas as vedações

previstas neste artigo, apenas em carreatas, caminhadas e passeatas ou durante

reuniões e comícios (Lei nº 9.504/1997, art. 39, § 11).

E considera-se (Lei nº 9.504/1997, art. 39, §§ 9º-A e 12):

I - carro de som: qualquer veículo, motorizado ou não, ou ainda tracionado por

animais, que use equipamento de som com potência nominal de amplificação de, no

máximo, 10.000W (dez mil watts) e que transite divulgando jingles ou mensagens de

candidatos;

II - minitrio: veículo automotor que use equipamento de som com potência nominal de

amplificação maior que 10.000W (dez mil watts) e até 20.000W (vinte mil watts);

III - trio elétrico: veículo automotor que use equipamento de som com potência nominal

de amplificação maior que 20.000W (vinte mil watts).

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9504.htm#art39
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9504.htm#art39


ELEIÇÃO 2020

DA PROPAGANDA ELEITORAL

Até as 22h (vinte e duas horas) do dia que antecede o da eleição, SERÃO

PERMITIDOS distribuição de material gráfico, caminhada, carreata, passeata ou carro de

som que transite pela cidade divulgando jingles ou mensagens de candidatos, observados os

limites impostos pela legislação comum (Lei nº 9.504/1997, art. 39, § 9º).

São PROIBIDAS a realização de showmício e de evento assemelhado para promoção de

candidatos e a apresentação, remunerada ou não, de artistas com a finalidade de animar

comício e reunião eleitoral, respondendo o infrator pelo emprego de processo de propaganda

vedada e, se for o caso, pelo abuso do poder (Lei nº 9.504/1997, art. 39, § 7º; Código

Eleitoral, arts. 222 e 237; e Lei Complementar nº 64/1990, art. 22).

Tal proibição não se estende aos candidatos que sejam profissionais da classe artística

cantores, atores e apresentadores, que poderão exercer as atividades normais de sua

profissão durante o período eleitoral, exceto em programas de rádio e de televisão, na

animação de comício ou para divulgação, ainda que de forma dissimulada, de sua

candidatura ou de campanha eleitoral.



http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9504.htm#art39
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9504.htm#art39
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L4737.htm#art222
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L4737.htm#art237
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LCP/Lcp64.htm#art22


ELEIÇÃO 2020

DA PROPAGANDA ELEITORAL

São VEDADAS na campanha eleitoral confecção, utilização, distribuição por comitê,

candidato, ou com a sua autorização, de camisetas, chaveiros, bonés, canetas, brindes,

cestas básicas ou quaisquer outros bens ou materiais que possam proporcionar

vantagem ao eleitor, respondendo o infrator, conforme o caso, pela prática de captação

ilícita de sufrágio, emprego de processo de propaganda vedada e, se for o caso, pelo

abuso do poder (Lei nº 9.504/1997, art. 39, § 6º; Código Eleitoral, arts. 222 e 237; e Lei

Complementar nº 64/1990, art. 22).

Nos bens cujo uso dependa de cessão ou permissão do poder público, ou que a ele

pertençam, e nos bens de uso comum, inclusive postes de iluminação pública,

sinalização de tráfego, viadutos, passarelas, pontes, paradas de ônibus e outros

equipamentos urbanos, é vedada a veiculação de propaganda de qualquer natureza,

inclusive pichação, inscrição a tinta e exposição de placas, estandartes, faixas,

cavaletes, bonecos e assemelhados (Lei nº 9.504/1997, art. 37, caput).

Quem veicular propaganda em desacordo com o disposto legal será notificado para,

no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, removê-la e restaurar o bem, sob pena de multa

no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a R$ 8.000,00 (oito mil reais), a ser fixada na

representação de que trata o art. 96 da Lei nº 9.504/1997, após oportunidade de defesa
(Lei nº 9.504/1997, art. 37, § 1º).

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9504.htm#art39
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L4737.htm#art222
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L4737.htm#art237
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LCP/Lcp64.htm#art22
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9504.htm#art37
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9504.htm#art96
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9504.htm#art37


ELEIÇÃO 2020

DA PROPAGANDA ELEITORAL

BENS DE USO COMUM, para fins eleitorais, são os assim definidos pelo Código

Civil e também aqueles a que a população em geral tem acesso, tais como

cinemas, clubes, lojas, centros comerciais, templos, ginásios, estádios, ainda que

de propriedade privada (Lei nº 9.504/1997, art. 37, § 4º).

Nas árvores e nos jardins localizados em áreas públicas, bem como em muros,

cercas e tapumes divisórios, não é permitida a colocação de propaganda eleitoral

de qualquer natureza, mesmo que não lhes cause dano (Lei nº 9.504/1997, art. 37,

§ 5º).

É PERMITIDA a colocação de mesas para distribuição de material de campanha e

a utilização de bandeiras ao longo das vias públicas, desde que móveis e que não

dificultem o bom andamento do trânsito de pessoas e veículos (Lei nº 9.504/1997,

art. 37, § 6º).

A mobilidade referida acima estará caracterizada com a colocação e a retirada dos

meios de propaganda entre as 6 (seis) e as 22h (vinte e duas horas) (Lei nº

9.504/1997, art. 37, § 7º).

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9504.htm#art37
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9504.htm#art37
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9504.htm#art37
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9504.htm#art37


ELEIÇÃO 2020

DA PROPAGANDA ELEITORAL

NÃO É PERMITIDA a veiculação de material de propaganda eleitoral em bens

públicos ou particulares, exceto de (Lei nº 9.504/1997, art. 37, § 2º):

I - bandeiras ao longo de vias públicas, desde que móveis e que não

dificultem o bom andamento do trânsito de pessoas e veículos;

II - adesivo plástico em automóveis, caminhões, bicicletas, motocicletas e

janelas residenciais, desde que não exceda a 0,5m² (meio metro quadrado).

A JUSTAPOSIÇÃO de adesivo ou de papel cuja dimensão exceda a 0,5m² (meio

metro quadrado) caracteriza propaganda irregular, em razão do efeito visual único,

ainda que a publicidade, individualmente, tenha respeitado o limite previsto no inciso

II acima destacado.

A veiculação de propaganda eleitoral em bens particulares deve ser espontânea e

gratuita, sendo vedado qualquer tipo de pagamento em troca de espaço para essa

finalidade (Lei nº 9.504/1997, art. 37, § 8º).

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9504.htm#art37
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9504.htm#art37


ELEIÇÃO 2020

DA PROPAGANDA ELEITORAL

É PROIBIDO colar propaganda eleitoral em veículos, exceto adesivos

microperfurados até a extensão total do para-brisa traseiro e, em outras

posições, adesivos que não excedam a 0,5m² (meio metro quadrado) - (Lei n°
9.504/1997, art. 37, § 2º, II; art. 38, § 4º).

A PROPAGANDA ELEITORAL EM BENS PARTICULARES não pode ser feita

mediante inscrição ou pintura em fachadas, muros ou paredes, admitida apenas

a afixação de adesivo plástico em JANELA Residencial, com dimensão que

não ultrapasse o limite de 0,5m² (meio metro quadrado).

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9504.htm#art37
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9504.htm#art38


ELEIÇÃO 2020

DA PROPAGANDA ELEITORAL

Independe da obtenção de licença municipal e de autorização da Justiça Eleitoral a

veiculação de propaganda eleitoral por meio de distribuição de folhetos, adesivos,

volantes e outros impressos, os quais devem ser editados sob a responsabilidade do

partido político, da coligação ou do candidato, sendo-lhes facultada, inclusive, a

impressão em braille dos mesmos conteúdos, quando assim demandados (Lei nº

9.504/1997, art. 38, e Convenção sobre os Direitos das Pessoas com

Deficiência Decreto nº 6.949/2009, arts. 9º, 21 e 29).

Todo material impresso de campanha eleitoral deverá conter o número de inscrição no

CNPJ ou o número de inscrição no CPF do responsável pela confecção, bem como de

quem a contratou, e a respectiva tiragem, respondendo o infrator pelo emprego de

processo de propaganda vedada e, se for o caso, pelo abuso do poder (Lei nº

9.504/1997, art. 38, § 1º; Código Eleitoral, arts. 222 e 237; e Lei Complementar nº

64/1990, art. 22).

Todo ADESIVO de propaganda eleitoral somente poderão ter dimensão máxima

de 0,5 m² (meio metro quadrado) (Lei nº 9.504/1997, art. 37, § 2º, II, c.c. art. 38, caput).

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9504.htm#art38
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2009/decreto/d6949.htm#art9
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2009/decreto/d6949.htm#art21
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2009/decreto/d6949.htm#art29
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9504.htm#art38
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L4737.htm#art222
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L4737.htm#art237
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LCP/Lcp64.htm#art22


ELEIÇÃO 2020

DA PROPAGANDA ELEITORAL

O candidato cujo pedido de registro esteja sub judice ou que, protocolado

no prazo legal, ainda não tenha sido apreciado pela Justiça Eleitoral poderá

efetuar todos os atos relativos à sua campanha eleitoral, inclusive utilizar o

horário eleitoral gratuito, para sua propaganda, na rádio e na televisão (Lei nº

9.504/1997, arts. 16-A e 16-B).



ELEIÇÃO 2020

DA PROPAGANDA ELEITORAL

É vedada a propaganda eleitoral por meio de OUTDOORS, inclusive eletrônicos,

sujeitando-se a empresa responsável, os partidos políticos, as coligações e os

candidatos à imediata retirada da propaganda irregular e ao pagamento de multa no

valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R$ 15.000,00 (quinze mil reais) (Lei nº

9.504/1997, art. 39, § 8º).

A utilização de engenhos ou de equipamentos publicitários ou ainda de conjunto de

peças de propaganda que, justapostas, se assemelhem ou causem efeito visual de

outdoor sujeita o infrator à multa prevista neste artigo.

A caracterização da responsabilidade do candidato na hipótese acima, não

depende de prévia notificação, bastando a existência de circunstâncias que

demonstrem o seu prévio conhecimento.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9504.htm#art39


ELEIÇÃO 2020 X EC 107/2020

DA PROPAGANDA ELEITORAL

INTERNET

É permitida a propaganda eleitoral na internet a partir do dia 27.09.2020 – EC

107/2020.

É livre a manifestação do pensamento do eleitor identificado ou identificável na

internet – e somente é passível de limitação quando ocorrer ofensa à honra de

terceiros ou divulgação de fatos sabidamente inverídicos.

 E se aplica, inclusive, às manifestações ocorridas antes da data 16 de agosto do

ano da eleição, ainda que delas conste mensagem de apoio ou crítica a partido

político ou a candidato, próprias do debate político e democrático.
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A propaganda eleitoral na internet poderá ser realizada nas seguintes formas (Lei nº

9.504/1997, art. 57-B, incisos I a IV):

I - em sítio do candidato, com endereço eletrônico comunicado à Justiça Eleitoral e

hospedado, direta ou indiretamente, em provedor de serviço de internet estabelecido no

País;

II - em sítio do partido político ou da coligação, com endereço eletrônico comunicado à

Justiça Eleitoral e hospedado, direta ou indiretamente, em provedor de serviço de internet

estabelecido no País;

III - por meio de mensagem eletrônica para endereços cadastrados gratuitamente pelo

candidato, pelo partido político ou pela coligação;

IV - por meio de blogues, redes sociais, sítios de mensagens instantâneas e aplicações de

internet assemelhadas cujo conteúdo seja gerado ou editado por:

a) candidatos, partidos políticos ou coligações, desde que não contratem disparo em

massa de conteúdo (Lei nº 9.504/1997, art. 57-J); ou

b) qualquer pessoa natural, vedada a contratação de impulsionamento e de disparo em

massa de conteúdo (Lei nº 9.504/1997, art. 57-J).

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9504.htm#art57b
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DA PROPAGANDA ELEITORAL

Os endereços eletrônicos das aplicações de que o slide anterior, salvo aqueles de

iniciativa de pessoa natural, deverão ser comunicados à Justiça Eleitoral no

requerimento de registro de candidatura ou no demonstrativo de regularidade de

dados partidários, podendo ser mantidos durante todo o pleito eleitoral os mesmos

endereços eletrônicos em uso antes do início da propaganda eleitoral (Lei nº

9.504/1997, art. 57-B, § 1º).

Não é admitida a veiculação de conteúdos de cunho eleitoral mediante cadastro

de usuário de aplicação de internet com a intenção de falsear identidade (Lei nº

9.504/1997, art. 57-B, § 2º).

A manifestação espontânea na internet de pessoas naturais em matéria

político-eleitoral, mesmo que sob a forma de elogio ou crítica a candidato ou partido

político, não será considerada propaganda eleitoral, devendo observar, no entanto,

os limites estabelecidos em lei (Lei nº 9.504/1997, art. 57-J).

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9504.htm#art57j
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IMPULSIONAMENTO DE CONTEÚDO:

É o mecanismo ou serviço que, mediante contratação com os provedores de

aplicação de internet, potencializem o alcance e a divulgação da informação para

atingir usuários que, normalmente, não teriam acesso ao seu conteúdo.
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É vedada a utilização de impulsionamento de conteúdos e ferramentas digitais não

disponibilizadas pelo provedor da aplicação de internet, ainda que gratuitas, para

alterar o teor ou a repercussão de propaganda eleitoral, tanto próprios quanto de

terceiros (Lei nº 9.504/1997, art. 57-B, § 3º).

E inclui-se entre as formas de impulsionamento de conteúdo a priorização paga de

conteúdos resultantes de aplicações de busca na internet (Lei n° 9.504/1997, art.

26, § 2°).

É vedada a veiculação de qualquer tipo de propaganda eleitoral paga na internet,

excetuado o impulsionamento de conteúdos, desde que identificado de forma

inequívoca como tal e contratado exclusivamente por partidos políticos, coligações

e candidatos e seus representantes (Lei nº 9.504/1997, art. 57-C, caput).

A violação do disposto acima sujeita o usuário responsável pelo conteúdo e,

quando comprovado seu prévio conhecimento, o beneficiário, à multa no valor de

R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R$ 30.000,00 (trinta mil reais) ou em valor

equivalente ao dobro da quantia despendida, se esse cálculo superar o limite

máximo da multa (Lei nº 9.504/1997, art. 57-B, § 5º).

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9504.htm#art57b
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9504.htm#art26
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9504.htm#art57c
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9504.htm#art57b
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Todo impulsionamento deverá ser contratado diretamente com provedor da

aplicação de internet com sede e foro no País, ou de sua filial, sucursal, escritório,

estabelecimento ou representante legalmente estabelecido no País e apenas com o

fim de promover ou beneficiar candidatos ou suas agremiações (Lei nº 9.504/1997,

art. 57- C, § 3º).

E ainda, todo impulsionamento deverá conter, de forma clara e legível, o número

de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) ou o número de

inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) do responsável, além da

expressão "Propaganda Eleitoral".

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9504.htm#art57c
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DA PROPAGANDA ELEITORAL

É vedada, ainda que gratuitamente, a veiculação de propaganda eleitoral na

internet em sítios: (Lei nº 9.504/1997, art. 57- C, § 1º, incisos I e II)

I - de pessoas jurídicas, com ou sem fins lucrativos;

II - oficiais ou hospedados por órgãos ou por entidades da administração pública

direta ou indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.

A violação do disposto acima sujeita o responsável pela divulgação da propaganda

ou pelo impulsionamento de conteúdos e, quando comprovado seu prévio

conhecimento, o beneficiário, à multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R$

30.000,00 (trinta mil reais) ou em valor equivalente ao dobro da quantia despendida,

se esse cálculo superar o limite máximo da multa (Lei nº 9.504/1997, art. 57-C, §
2º).

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9504.htm#art57c
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9504.htm#art57c
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É livre a manifestação do pensamento, vedado o anonimato durante a

campanha eleitoral, por meio da internet, assegurado o direito de resposta, nos

termos dos arts. 58, § 3º, inciso IV, alíneas a, b e c, e 58-A da Lei nº 9.504/1997, e

por outros meios de comunicação interpessoal mediante mensagem eletrônica (Lei

nº 9.504/1997, art. 57-D, caput).

A violação do disposto acima sujeitará o responsável pela divulgação da

propaganda e, quando comprovado seu prévio conhecimento, o beneficiário à multa

no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R$ 30.000,00 (trinta mil reais) (Lei nº

9.504/1997, art. 57-D, § 2º).

E sem prejuízo das sanções civis e criminais aplicáveis ao responsável, a Justiça

Eleitoral poderá determinar, por solicitação do ofendido, a retirada de publicações

que contenham agressões ou ataques a candidatos em sítios da internet, inclusive

redes sociais (Lei nº 9.504/1997, art. 57-D, § 3º).

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9504.htm#art58
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9504.htm#art58a
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9504.htm#art57d
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9504.htm#art57d
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9504.htm#art57d
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São vedadas às pessoas relacionadas no art. 24 da Lei nº 9.504/1997 a utilização,

doação ou cessão de cadastro eletrônico de seus clientes, em favor de candidatos,

de partidos políticos ou de coligações (Lei nº 9.504/1997, art. 57-E, caput).

É proibida a venda de cadastro de endereços eletrônicos (Lei nº 9.504/1997,

art. 57-E, § 1º).

A violação do disposto acima sujeita o responsável pela divulgação da propaganda

e, quando comprovado seu prévio conhecimento, o beneficiário à multa no valor de

R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R$ 30.000,00 (trinta mil reais) (Lei nº 9.504/1997, art.

57-E, § 2º).

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9504.htm#art24
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9504.htm#art57e
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9504.htm#art57e
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9504.htm#art57e
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Art. 24. É vedado, a partido e candidato, receber direta ou indiretamente doação em 

dinheiro ou estimável em dinheiro, inclusive por meio de publicidade de qualquer 

espécie, procedente de:

I - entidade ou governo estrangeiro;

II - órgão da administração pública direta e indireta ou fundação mantida com 

recursos provenientes do Poder Público;

III - concessionário ou permissionário de serviço público;

IV - entidade de direito privado que receba, na condição de beneficiária, 

contribuição compulsória em virtude de disposição legal;

V - entidade de utilidade pública;

VI - entidade de classe ou sindical;

VII - pessoa jurídica sem fins lucrativos que receba recursos do exterior.

VIII - entidades beneficentes e religiosas; (Incluído pela 

Lei nº 11.300, de 2006)

IX - entidades esportivas; (Redação dada pela Lei nº 12.034, de 

2009)

X - organizações não-governamentais que recebam recursos 

públicos; (Incluído pela Lei nº 11.300, de 2006)

XI - organizações da sociedade civil de interesse 

público. (Incluído pela Lei nº 11.300, de 2006)

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2006/Lei/L11300.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L12034.htm#art3
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2006/Lei/L11300.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2006/Lei/L11300.htm#art1
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As mensagens eletrônicas enviadas por candidato, partido político ou coligação, por

qualquer meio, deverão dispor de mecanismo que permita seu descadastramento pelo

destinatário, obrigado o remetente a providenciá-lo no prazo de 48 (quarenta e oito) horas

(Lei nº 9.504/1997, art. 57-G, caput).

Mensagens eletrônicas enviadas após o término do prazo previsto acima sujeitam os

responsáveis ao pagamento de multa no valor de R$ 100,00 (cem reais), por mensagem (Lei

nº 9.504/1997, art. 57-G, parágrafo único).

 As mensagens eletrônicas enviadas consensualmente por pessoa natural, de forma

privada ou em grupos restritos de participantes, não se submetem a determinação acima, e

às normas sobre propaganda eleitoral previstas nesta resolução (Lei nº 9.504/1997, art. 57-

J).

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9504.htm#art57g
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9504.htm#art57g
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9504.htm#art57j
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É vedada a realização de propaganda via telemarketing, em qualquer horário

(Constituição Federal, art. 5º, incisos X e XI; e Código Eleitoral, art. 243, inciso VI).

Sem prejuízo das demais sanções legais cabíveis, será punido, com multa de R$

5.000,00 (cinco mil reais) a R$ 30.000,00 (trinta mil reais), quem realizar

propaganda eleitoral na internet atribuindo indevidamente sua autoria a terceiro,

inclusive candidato, partido político ou coligação (Lei nº 9.504/1997, art. 57-H).

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm#art5
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L4737.htm#art243
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9504.htm#art57h
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São permitidas, até a antevéspera das eleições, a divulgação paga, na imprensa escrita,

e a reprodução na internet do jornal impresso, de até 10 (dez) anúncios de propaganda

eleitoral, por veículo, em datas diversas, para cada candidato, no espaço máximo, por

edição, de 1/8 (um oitavo) de página de jornal padrão e de 1/4 (um quarto) de página de

revista ou tabloide (Lei nº 9.504/1997, art. 43, caput).

Deverá constar no anúncio, de forma visível, o valor pago pela inserção (Lei nº 9.504/1997,

art. 43, § 1º).

A inobservância do disposto acima sujeita os responsáveis pelos veículos de divulgação e

os partidos políticos, as coligações ou os candidatos beneficiados a multa no valor de R$

1.000,00 (mil reais) a R$ 10.000,00 (dez mil reais) ou equivalente ao da divulgação da

propaganda paga, se este for maior (Lei nº 9.504/1997, art. 43, § 2º).

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9504.htm#art43
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9504.htm#art43
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9504.htm#art43
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Não caracterizará propaganda eleitoral a divulgação de opinião favorável a

candidato, a partido político ou a coligação pela imprensa escrita, desde que não

seja matéria paga, mas os abusos e os excessos, assim como as demais formas

de uso indevido do meio de comunicação, serão apurados e punidos nos termos

do art. 22 da Lei Complementar nº 64/1990.

É autorizada a reprodução virtual das páginas do jornal impresso na internet,

desde que seja feita no sítio do próprio jornal, independentemente do seu conteúdo,

devendo ser respeitado integralmente o formato gráfico e o conteúdo editorial da

versão impressa.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LCP/Lcp64.htm#art22
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É permitida, no dia das eleições, a manifestação individual e silenciosa da

preferência do eleitor por partido político, coligação ou candidato, revelada

exclusivamente pelo uso de bandeiras, broches, dísticos e adesivos (Lei nº 9.504/1997,

art. 39- A, caput).

São vedados, no dia do pleito, até o término do horário de votação, a

aglomeração de pessoas portando vestuário padronizado e os instrumentos de

propaganda referidos no caput, de modo a caracterizar manifestação coletiva, com ou

sem utilização de veículos (Lei nº 9.504/1997, art. 39-A, § 1º).

No recinto das seções eleitorais e juntas apuradoras, é proibido aos servidores da

Justiça Eleitoral, aos mesários e aos escrutinadores o uso de vestuário ou objeto que

contenha qualquer propaganda de partido político, de coligação ou de candidato (Lei nº

9.504/1997, art. 39-A, § 2º).

Aos fiscais partidários, nos trabalhos de votação, só é permitido que, de seus

crachás, constem o nome e a sigla do partido político ou da coligação a que sirvam,

vedada a padronização do vestuário (Lei nº 9.504/1997, art. 39-A, § 3º).

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9504.htm#art39a
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9504.htm#art39a
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9504.htm#art39a
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9504.htm#art39a
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