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ELEIÇÕES MUNICIPAIS 2016 
 

Débora Dalcin Rodrigues 
Vice-Presidente Jurídico 

 
 

- Lei nº 9.504/97 com as alterações estabelecidas pela Lei nº 13.165, de 29/09/2015;  

- Código Eleitoral – Lei 4.737/65; 

Resolução nº 23.450 do TSE – Calendário Eleitoral (Eleições de 2016);  

Resolução nº 23.457 do TSE – Dispõe sobre propaganda eleitoral gratuita, utilização e geração 

do horário gratuito e condutas ilícitas em campanha eleitoral nas eleições de 2016;  

Resolução nº 23.453 do TSE – Dispõe sobre pesquisas eleitorais para o pleito de 2016.  

 

PRINCIPAIS DATAS DO CALENDÁRIO ELEITORAL 2016 

30 de junho – Data a partir da qual é vedado às emissoras de rádio e televisão transmitir 

programa apresentando ou comentado por pré-candidato, sob pena, no caso de escolha em 

convenção partidária de imposição da multa prevista no § 2º do art. 45 da Lei nº 9.504/97 

(multa para emissora de 20 a 100 mil UFIR, duplicada em caso de reincidência) e do 

cancelamento do registro de candidatura do beneficiário;  

 

1º de julho – Data a partir da qual não será veiculada a propaganda partidária gratuita prevista 

na Lei nº 9.096/95. 

 

2 de julho – Data a partir da qual é vedado aos agentes públicos das esferas administrativas 

municipais, com exceção da propaganda de produtos e serviços que tenham concorrência no 

mercado, autorizar publicidade institucional dos atos, programas, obras serviços e campanhas 

dos órgãos públicos municipais ou das respectivas entidades da administração indireta, salvo 

em caso de grave e urgente necessidade pública assim reconhecida pela Justiça Eleitoral.  

 

20 de julho até 05 de agosto – Período de realização das convenções partidárias destinadas 

a deliberar sobre coligações e escolha de candidatos a prefeito, a vice-prefeito e a vereador.  

 

20 de julho – Data a partir da qual é assegurado o exercício do direito de resposta.  

- Data a partir da qual não será permitida a realização de enquetes relacionadas ao processo 

eleitoral.  

 

6 de agosto – Data a partir da qual é vedado às emissoras de rádio e televisão, em 

programação normal e em noticiário:  
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I – transmitir, ainda que sob a forma de entrevista jornalística, imagens da realização de 

pesquisa ou de qualquer outro tipo de consulta popular de natureza eleitoral em que seja 

possível identificar o entrevistado ou em que haja manipulação de dados;  

II – veicular propaganda política ou difundir opinião favorável ou contrária a candidato, partido, 

coligação, seus órgãos ou representantes;  

III – dar tratamento privilegiado a candidato, partido ou coligação;  

IV – veicular ou divulgar, mesmo que dissimuladamente, filmes, novelas, minisséries ou 

qualquer outro programa com alusão ou crítica a candidato ou partido político, exceto 

programas jornalísticos e debates políticos;  

V – divulgar nome de programa que se referia a candidato escolhido em convenção, ainda 

quando preexistente, inclusive se coincidente com o nome do candidato ou com a variação 

nominal por ele adotada. Sendo o nome do programa o mesmo que o do candidato, fica 

proibida a sua divulgação, sob pena de cancelamento do respectivo registro.  

 

15 de agosto – Data a partir da qual o juiz eleitoral designado pelo respectivo Tribunal 

Regional Eleitoral convocará os partidos políticos e a representação das emissoras de 

televisão e de rádio para a elaboração de plano de mídia para uso da parcela do horário 

eleitoral gratuito a que tenham direito, garantida a todos a participação nos horários de maior e 

menor audiência.  

 

16 de agosto – Data a partir da qual será permitida a propaganda eleitoral.  

- Data a partir da qual será permitida a propaganda eleitoral na internet vedada qualquer tipo 

de propaganda paga.  

 

26 de agosto – Início do período de propaganda eleitoral gratuita no rádio e na televisão.  

 

29 de setembro – Último dia para divulgação de propaganda eleitoral gratuita no rádio e na 

televisão.  

- Último dia para a realização de debates no rádio e na televisão, admitida a extensão do 

debate cuja transmissão se inicie nesta data e se estenda até as 7 horas do dia 30/09/2016.  

 

30 de setembro – Último dia para a divulgação paga, na imprensa escrita, de propaganda 

eleitoral e a reprodução na internet, de jornal impresso com propaganda eleitoral.  

 

2 de outubro – DIA DAS ELEIÇÕES  
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15 de outubro – Data limite para o início do período de propaganda eleitoral gratuita, no rádio 

e na televisão, relativa ao segundo turno, observado o prazo final para a divulgação do 

resultado das eleições.  

 

28 de outubro – Último dia para divulgação de propaganda eleitoral gratuita no rádio e na 

televisão.  

- Último dia para a realização de debate, não podendo estender-se além da meia-noite.  

- Último dia para a divulgação paga, na imprensa escrita, de propaganda eleitoral e a 

reprodução na internet, de jornal impresso com propaganda eleitoral.  

 

30 de outubro – DIA DA ELEIÇÃO 

 

 

PRINCIPAIS MUDANÇAS RELACIONADAS A PROPAGANDA ELEITORAL 

 

 

COBERTURA JORNALÍSTICA NO PERÍODO PRÉ-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 VI 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 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; 

 

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; 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9504.htm#art36
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9504.htm#art36
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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 nas redes 

sociais; 

 

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, em qualquer localidade, para divulgar 

ideias, objetivos e propostas partidárias. 

 

   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.  

 

   Nas hipóteses dos incisos I a VI do caput, são permitidos o pedido de apoio 

político, a divulgação da pré-candidatura, das ações políticas desenvolvidas e das que se 

pretendem desenvolver. Tal regra não se aplica aos profissionais de comunicação social no 

exercício da profissão.  

 

 

DEBATES ELEITORAIS 

 

   Os debates, transmitidos por emissora de rádio ou de televisão, serão 

realizados segundo as regras estabelecidas em acordo celebrado entre os partidos políticos e 

a pessoa jurídica interessada na realização do evento, dando-se ciência à Justiça Eleitoral.  

 

   Para os debates que se realizarem no primeiro turno das eleições, serão 

consideradas aprovadas as regras, inclusive as que definam o número de participantes, que 

obtiverem a concordância de pelo menos dois terços dos candidatos aptos, para o cargo de 

prefeito, e de pelo menos dois terços dos partidos ou coligações para candidatos aptos, no 

caso de vereador.  

 

   São considerados aptos os candidatos filiados a partido político com 

representação superior a nove parlamentares na Câmara dos Deputados e que tenham 

requerido o registro de candidatura na Justiça Eleitoral.  
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   Os debates transmitidos na televisão deverão utilizar, entre outros 

recursos, subtitulação por meio de legenda oculta, janela com intérprete da Linguagem 

Brasileira de Sinais (LIBRAS) e audiodescrição.  

 

   Na elaboração das regras para a realização dos debates, a emissora 

responsável e os candidatos que representem dois terços dos aptos não poderão deliberar 

sobre a exclusão de candidato, cuja presença seja garantida nos termos da legislação.  

 

   Caso o candidato cuja presença seja garantida concorde com sua exclusão do 

debate, o responsável pela emissora, com a anuência dos demais candidatos aptos, poderá 

ajustar a participação do excluído em entrevista jornalística da emissora pelo tempo que ele 

teria no debate, sem que isso implique em tratamento privilegiado.  

 

 

DA PROPAGANDA ELEITORAL GRATUITA NO RÁDIO E NA TELEVISÃO 

  

   A propaganda no horário eleitoral gratuito será veiculada nas emissoras de 

rádio e de televisão, inclusive nas rádios comunitárias, nas emissoras de televisão que operam 

em VHF e UHF e nos canais de televisão por assinatura, sob a responsabilidade das Câmaras 

Municipais. 

 

   As emissoras de rádio e de televisão veicularão, no período de 26 de agosto a 

29 de setembro de 2016, a propaganda eleitoral gratuita da seguinte forma (Lei nº 9.504/1997, 

art. 47, caput, § 1º, incisos VI e VII): 

 

I - em rede, nas eleições para prefeito, de segunda a sábado: 

a) das 7 h às 7h10 min e das 12h às 12h10min, no rádio; 

b) das 13h às 13h10min e das 20h30min às 20h40min, na televisão. 

II - em inserções de trinta e de sessenta segundos, nas eleições para prefeito e vereador, de 

segunda a domingo, em um total de setenta minutos diários, distribuídas ao longo da 

programação veiculada entre as 5 e as 24 horas, na proporção de sessenta por cento para 

prefeito e de quarenta por cento para vereador. 

 

   A partir do dia 15 de agosto de 2016, o Juiz Eleitoral designado pelo respectivo 

Tribunal Regional Eleitoral convocará os partidos e a representação das emissoras de rádio e 

de televisão a fim de elaborarem plano de mídia, para uso da parcela do horário eleitoral 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9504.htm#art47
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9504.htm#art47
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gratuito a que tenham direito, garantida a todos a participação nos horários de maior e de 

menor audiência (Lei nº 9.504/1997, art. 52). 

 

   Se houver segundo turno, as emissoras reservarão, a partir de quarenta e 

oito horas da proclamação provisória dos resultados do primeiro turno e até 28 de outubro de 

2016, horário destinado à divulgação da propaganda eleitoral gratuita:  

 

I - em rede, dividido em dois blocos diários de vinte minutos, iniciando-se às 7h e às 12 h, no 

rádio, e às 13h e às 20h30min, na televisão; 

II - em setenta minutos diários em inserções. 

 

   As emissoras deverão organizar-se e informar à Justiça Eleitoral e aos partidos 

políticos e às coligações quais serão os períodos e as emissoras responsáveis pela geração da 

propaganda durante, ou se adotarão a formação de pool de emissoras.  

 

  Caso não haja acordo entre as emissoras, o Juiz Eleitoral dividirá o período de 

propaganda pela quantidade de emissoras disponíveis e atribuirá, por sorteio, a 

responsabilidade pela geração da propaganda durante os períodos resultantes.  

 

   Na distribuição das inserções dentro da grade de programação, as emissoras 

deverão observar os blocos de audiência entre as 5 e as 11 horas, as 11 e as 18 horas, e 

as 18 e as 24 horas, previstos no plano de mídia, e veicular as inserções de modo uniforme e 

com espaçamento equilibrado, evitando ainda que duas ou mais sejam exibidas no mesmo 

intervalo comercial, inclusive quando se tratar de outro candidato, ressalvada a hipótese de o 

partido ou a coligação dispor de mais inserções do que a quantidade de intervalos disponíveis.  

 

   As inserções serão de trinta segundos e os partidos políticos e as coligações 

poderão optar por, dentro de um mesmo bloco, agrupá-las em módulos de sessenta segundos.  

 

   Independentemente do meio de geração, os partidos políticos e as coligações 

deverão apresentar mapas de mídia diários ou periódicos às emissoras, em formulário 

constante no Anexo III da Resolução nº 23.457, de 15 de dezembro de 2015, observados os 

seguintes requisitos:  

I – nome do partido político ou da coligação;  

II – título ou número do filme a ser veiculado;  

III – duração do filme;  

IV – dias e faixas de veiculação;  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9504.htm#art52
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V – nome e assinatura de pessoa credenciada pelos partidos políticos e pelas coligações para 

a entrega das mídias com os programas que serão veiculados.  

 

  Os partidos políticos e as coligações deverão indicar ao grupo de emissoras ou 

à emissora responsável pela geração, até o dia 25 de agosto de 2016, as pessoas autorizadas 

a entregar os mapas e as mídias, comunicando eventual substituição com vinte e quatro horas 

de antecedência mínima.  

 

   Sem prejuízo do prazo para a entrega das mídias, os mapas de mídia deverão 

ser apresentados ao grupo de emissoras ou à emissora responsável pela geração do sinal de 

televisão até as 14 horas da véspera de sua veiculação. 

 

   Para as transmissões previstas para sábados, domingos e segundas-feiras, 

os mapas deverão ser apresentados ao grupo de emissoras ou à emissora responsável pela 

geração até as 14 horas da sexta-feira imediatamente anterior. 

 

  O grupo de emissoras e as emissoras responsáveis pela geração deverão 

fornecer à Justiça Eleitoral, aos partidos políticos e às coligações, por meio de formulário 

estabelecido no Anexo II da Resolução nº 23.457, seus telefones, endereços – inclusive 

eletrônico -, números de fac-símile e nomes das pessoas responsáveis pelo recebimento de 

mapas de mídias, até o dia 25 de agosto de 2016.  

 

   As mídias com as gravações da propaganda eleitoral no rádio e na 

televisão serão entregues ao grupo de emissoras ou à emissora responsável pela geração, 

inclusive nos sábados, domingos e feriados, com a antecedência mínima: 

 

I - de seis horas do horário previsto para o início da transmissão, no caso dos programas em 

rede; 

II - de doze horas do horário previsto para o início da transmissão, no caso das inserções. 

 

   Por ocasião da elaboração do plano de mídia, as emissoras, os partidos e 

as coligações poderão acordar outros prazos, sob a supervisão do Juiz Eleitoral. 

 

   As mídias apresentadas deverão ser individuais, delas constando apenas 

uma peça de propaganda eleitoral, seja ela destinada a bloco ou a modalidade de inserções, 

e deverão ser gravadas e apresentadas em meio de armazenamento compatível com as 

condições técnicas da emissora geradora.  
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   As emissoras deverão, até o dia 16 de agosto de 2016, independentemente 

de intimação, indicar expressamente aos Juízes Eleitorais os seus respectivos endereços, 

incluindo o eletrônico, e o número de fac-símile pelos quais receberão ofícios, intimações ou 

citações; deverão ainda indicar o nome de representante ou de procurador com domicílio no 

município e poderes para representar a empresa e, em seu nome, receber citações pessoais. 

 

   Na hipótese de a emissora não atender o disposto neste artigo, os ofícios, as 

intimações e as citações encaminhados pela Justiça Eleitoral serão considerados como válidos 

no momento de sua entrega na portaria da sede da emissora ou quando transmitidos para 

qualquer número de fac-símile de propriedade da emissora. 

  


