
ELEIÇÕES 2016



Lei nº 9.504/1997 – Lei das Eleições;

Lei nº 4.737/1965 - Código Eleitoral;

Lei 9.096/1995 – Lei dos Partidos Políticos;

Lei Complementar 64/1990.

RESOLUÇÕES DO TSE:

Resolução nº 23.450 – Calendário Eleitoral;

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

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

Resolução nº 23.453 – Dispõe sobre pesquisas eleitorais;

Resolução nº 23.462 – Dispõe sobre Representações e Pedidos de Direito de Resposta.

Legislação Aplicável



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, 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.

Calendário Eleitoral



5 de julho - Data a partir da qual, observado o prazo de quinze dias que antecede a data

definida pelo partido político para escolha dos candidatos, é permitido ao postulante à

candidatura a cargo eletivo realizar propaganda intrapartidária com vistas à indicação de

seu nome, vedado o uso de rádio, televisão e outdoor.

16 de julho - data a partir da qual, até 15 de agosto, e nos 3 dias que antecedem a

eleição, o TSE poderá requisitar das emissoras até 10 minutos diários.

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.

Calendário Eleitoral



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

programação normal e em noticiário:

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.

Penalidade: multa de R$ 21.282,00 a R$ 106.410,00 duplicada em caso de reincidência.

Calendário Eleitoral



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.

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.

25 de agosto – até esta data os partidos políticos e as coligações deverão indicar às
emissoras, as pessoas autorizadas a entregar os mapas e as mídias, comunicando
eventual substituição com 24 horas de antecedência mínima.

Na mesma data as emissoras deverão fornecer à Justiça Eleitoral, aos partidos e às
coligações seu telefones, endereços, número de fac-símile e nomes das pessoas
responsáveis pelo recebimento de mapas e das mídias.

Calendário Eleitoral



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.

Calendário Eleitoral



2 de outubro – DIA DAS ELEIÇÕES

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

Calendário 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):

I - participação 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; (...)

Permitido: pedido de apoio político, divulgação da pré-candidatura, das ações políticas já

desenvolvidas e das que pretende desenvolver (mas não pode ser pelo profissional de

comunicação social no exercício da profissão).

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.

Programação Normal das Emissoras



Convite ao candidato com 72h de antecedência (com protocolo).

 RECURSOS DE ACESSIBILIDADE: Os debates transmitidos na televisão deverão

utilizar, entre outros recursos, subtitulação por meio de legenda oculta (closed caption),

janela com intérprete da Língua Brasileira de Sinais (Libras) e audiodescrição.

1º Turno: 29/09 - poderá estender-se até as 7h de 30/09;

2º Turno: 28/10 - não poderá ultrapassar a meia-noite.

Regras estabelecidas por acordo entre os partidos e a emissora, dando-se ciência à

Justiça Eleitoral (Lei nº 9.504/1997, art. 46).

Debates



Acordo:

Concordância de pelo menos 2/3 dos candidatos aptos (majoritária) mas não podem

deliberar a respeito de exclusão de candidato cuja presença seja garantida.

Candidatos aptos: aqueles 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 (Lei nº 9.504/1997, art. 46).

Considera-se a representação de cada partido político na Câmara dos Deputados a

resultante da eleição, ressalvadas as mudanças de filiação partidária que não tenham

sido contestadas ou cuja justa causa tenha sido reconhecida pela Justiça Eleitoral.

Descumprimento: suspensão, por 24h, da programação, com a transmissão, intercalada,

a cada 15 minutos, de mensagem de orientação ao eleitor. Em cada reiteração de

conduta, o período de suspensão será duplicado (Lei nº 9.504/1997, arts. 46, § 3º, e 56, §§

1º e 2º).

Debates



As pesquisas deverão ser registradas na Justiça Eleitoral.

O registro deve ser realizado com no mínimo 5 (cinco) dias de antecedência da

divulgação.

Na divulgação dos resultados de pesquisas, atuais ou não, serão obrigatoriamente

informados:

I - o período de realização da coleta de dados;

II - a margem de erro;

III - o nível de confiança;

IV - o número de entrevistas;

V - o nome da entidade ou da empresa que a realizou e, se for o caso, de quem a

contratou;

VI - o número de registro da pesquisa.

A divulgação de pesquisa sem o prévio registro das informações sujeita os responsáveis

à multa no valor de R$ 53.205,00 a R$ 106.410,00.

Pesquisas



As pesquisas realizadas em data anterior ao dia das eleições poderão ser divulgadas a

qualquer momento, inclusive no dia das eleições, desde que respeitado o prazo de 5 dias

após o registro.

Boca de urna: A divulgação de levantamento de intenção de voto efetivado no dia das

eleições somente poderá ocorrer após encerrado o escrutínio na respectiva unidade da

Federação.

Enquete: No período eleitoral é proibida a divulgação de enquete relacionada às

eleições (Calendário Eleitoral - proibição a partir do dia 20/07).

Pesquisas



No jornal existe a possibilidade de contratação de anúncios, mas é limitada.

Na internet há regra específica, que não contempla sítios de pessoas jurídicas (nem

mesmo os blogs ali hospedados). Não há propaganda paga.

Multa: para o responsável pela divulgação da propaganda, R$5.000,00 a R$30.000,00.

No rádio e na TV, a propaganda eleitoral restringe-se ao horário gratuito. A

propaganda paga na mídia eletrônica é expressamente vedada.

Atenção para restrições a partir de 6 de agosto de 2016.

Multa: para a emissora no valor de R$ 21.282,00 a R$ 106.410,00, duplicada em caso de

reincidência.

RISCO DE SUSPENSÃO DA EMISSORA POR 24H, PODENDO SER DUPLICADA EM CASO

DE REINCIDÊNCIA.

Propaganda Eleitoral



Propaganda em Rede

1º Turno: 35 dias anteriores à antevéspera das eleições (26/08 a 29/09).

Dois blocos diários de 10 minutos.

2º Turno: limite 15/10 até 28/10.

Dois blocos diários de 20 minutos.

Geradora e plano de mídia:

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, ou se adotarão a formação de poll de emissoras.

Período para convocação de reuniões pelos Juízes Eleitorais: 15 a 19 de agosto.

Horário Eleitoral Gratuito no Rádio e Televisão 



Horário Eleitoral Gratuito no Rádio e Televisão 

Televisão Rádio Dias de 

Inserção

Primeiro Turno 13h às 13h10min

20h30min às 20h40min

7h às 7h10min

12h às 12h10min

Segunda a Sábado

Segundo Turno

13h às 13h20min

20h30min às 20h40min

7h às 7h10min

12h às 12h10min Segunda a 

Domingo



Propaganda mediante Inserções

Tempo Total: 70 min. diários, inclusive domingos;

Inserção: de 30” ou 60” considerando que o partido pode agrupar desde comunicando

as emissoras com antecedência de 48h;

Distribuição: ao longo da programação, entre 5h e 24h, sempre de acordo com o mapa

de mídia.

Blocos de audiência: 5h - 11h; 11h - 18h e 18h - 24h.

Divididos da seguinte forma: 60% prefeito e 40% vereador.

Horário Eleitoral Gratuito no Rádio e Televisão 



Mapa de Mídia

 Entrega até as 14h da véspera da veiculação;

 Sábados, domingos e segundas: entregues até as 14h da sexta-feira anterior.

Os partidos políticos deverão apresentar mapas de mídia às emissoras, contendo:

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;

V - nome e assinatura de pessoa credenciada pelos partidos políticos e pelas coligações

para a entrega das mídias.

Horário Eleitoral Gratuito no Rádio e Televisão 



Material (em tese):

Programas em Rede: entrega com antecedência mínima de 6h do início da transmissão;

Inserções: 12h do início da transmissão.

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

coligação, poderão acordar outros prazos, com a supervisão da Justiça Eleitoral.

Material

 Meio de armazenamento compatível e individuais (uma peça);

 Entrega somente por quem é credenciado, em meio físico, mediante recibo (um para

cada mídia);

 Com claquete;

 O partido deverá incluir do lado externo: nome; título; tempo de exibição; referência

alfanumérica; data e período da veiculação e Município.

Horário Eleitoral Gratuito no Rádio e Televisão 



Não entrega de materiais ou mapas de mídia:

Material: veiculação do último material;

Mapa de mídia: veiculação de acordo com o último mapa de mídia entregue.

Duração do Material:

Inserções: aquela que ultrapassar o estabelecido no plano de mídia terá cortada sua

parte final.

Em rede/programa: será cortada parte final que ultrapasse o tempo determinado.

Em caso de duração insuficiente: tempo complementado pela emissora geradora com

veiculação dos seguintes dizeres:

“Horário reservado à propaganda eleitoral gratuita – Lei nº 9.504/97”

Horário Eleitoral Gratuito no Rádio e Televisão 



Alteração do Material – Decisão Judicial (Resolução 23.462, de 15/12/2015)

Comunicação da decisão judicial às emissoras com 1 (uma) hora de antecedência da

geração ou do início do bloco de audiência (em inserções).

Substituição do material pelo interessado até o limite de 1 (uma) hora antes do

programa ou do bloco de audiência. Em caso de não entrega do material de substituição,

deverá ser veiculado o último material que não tenha gerado o direito de resposta (ou

deve ser suspensa a veiculação, tudo como constar da decisão).

As notificações, as comunicações, as publicações e as intimações serão feitas no horário

das 10 às 19 horas, salvo quando o Juiz Eleitoral determinar que se façam em horário

diverso.

As decisões de concessão de medida liminar serão comunicadas das 8 às 24 horas, salvo

quando o Juiz Eleitoral determinar que se façam em horário diverso.

Horário Eleitoral Gratuito no Rádio e Televisão 



Gravações

Deverão ser conservadas pelo prazo de 20 dias pela emissoras de até 1 quilowatt e pelo

prazo de 30 (trinta) dias para as demais.

Mídias/Materiais entregues pelos partidos ou coligações

Deverá ser retirado pelos partidos em até 60 (sessenta) dias após a veiculação;

Somente após esse prazo poderá ser destruído.

Horário Eleitoral Gratuito no Rádio e Televisão 



Modelos já definidos, anexos à Resolução da propaganda.

Link: http://www.tse.jus.br/legislacao-tse/res/2015/RES234572015.html

 Credenciamento de partidos e emissoras;

 Protocolo de entrega de mapas e das mídias.

Mapas de mídia e material: não existindo acordo com os partidos prevalecerá o que

consta na Lei e na Resolução.

Horário Eleitoral Gratuito no Rádio e Televisão 

http://www.tse.jus.br/legislacao-tse/res/2015/RES234572015.html


Formulário de Credenciamento para Entrega 

de Propaganda Eleitoral



Formulário para cadastro de emissoras 



Protocolo de Entrega de Mapas de Mídia 



Protocolo de Entrega de Mídias



É permitida a propaganda eleitoral na Internet a partir do dia 16 de agosto de 2016, da

seguinte forma:

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 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 ou pela coligação;

IV - por meio de blogs, redes sociais, sítios de mensagens instantâneas e assemelhados,

cujo conteúdo seja gerado ou editado por candidatos, partidos ou coligações ou de

iniciativa de qualquer pessoa natural.

Internet e Redes Sociais



É vedada a veiculação de propaganda eleitoral paga.

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

sítios de pessoas jurídicas e também nos oficiais ou hospedados por órgãos da

administração direta ou indireta.

Multa: A violação do disposto neste artigo sujeita o responsável pela divulgação da

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

valor de R$ 5.000,00 a R$ 30.000,00(Lei nº 9.504/97, art. 57-C, § 2º).

Internet e Redes Sociais



 É proibida a venda de cadastro de endereços eletrônicos.

O provedor de conteúdo e de serviços multimídia só será considerado responsável

pela divulgação da propaganda se a publicação do material for comprovadamente de

seu prévio conhecimento (Lei nº 9.504/97, art. 57-F, parágrafo único).

Prévio conhecimento: notificação, diretamente encaminhada e entregue pelo

interessado ao provedor de internet, na qual deverá constar, de forma clara e

detalhada, a propaganda por ele considerada irregular.

 É livre a manifestação do pensamento, vedado o anonimato durante a campanha

eleitoral, por meio da rede mundial de computadores – 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).

Internet e Redes Sociais



Penalidade: para o responsável pela divulgação da propaganda multa de R$5.000,00 a

R$30.000,00 (Lei nº 9.504/1997, art. 57-D, § 2º), bem como 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), ou ainda poderá impor a suspensão de todo o conteúdo

do sítio da internet (art. 57-I).

Internet e Redes Sociais



São permitidas até a antevéspera das eleições, a divulgação paga, na imprensa escrita,

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

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

edição, de ¼ de página.

Deverá constar do anúncio, de forma visível, o valor pago pela inserção.

O limite de anúncios será verificado de acordo com a imagem ou o nome do respectivo

candidato, independentemente de quem tenha contratado a divulgação da propaganda.

Multa: para os veículos e para os responsáveis, R$1.000,00 a R$10.000,00 ou equivalente

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

Propaganda Eleitoral nos Jornais



Da propaganda dos candidatos a prefeito, deverão constar também os nomes dos

candidatos a vice-prefeito, de modo claro e legível, em tamanho não inferior a trinta por

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

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.

Propaganda Eleitoral nos Jornais



A partir da escolha de candidatos em convenção, é assegurado o exercício do direito de

resposta ao candidato, ao partido político ou à 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 (Lei nº

9.504/97, art. 58, caput).

Em programação normal da emissora:

Forma: pedido realizado em 48h, a contar da veiculação da ofensa, com a transcrição do

trecho.

Manifestação: O responsável será notificado para que em 24h apresente a defesa,

confirme a data e horário da veiculação e entregue cópia da fita de transmissão.

Resposta: deferido o pedido a resposta será dada em até 48h após a decisão, em tempo

igual a ofensa, nunca inferior a 1 minuto.

Direito de Resposta



No horário eleitoral gratuito:

Forma: pedido realizado em 24h, a contar da veiculação do programa, com a transcrição

do trecho e instruído com a mídia da gravação e respectiva degravação.

Resposta: deferido o pedido a resposta será veiculada no horário destinado ao partido

político ou coligação responsável pela ofensa, em tempo igual a ofensa, nunca inferior a

1 minuto.

O meio de armazenamento com a resposta deverá ser entregue à emissora até 36h após

a ciência da decisão, para veiculação no programa subsequente do partido político ou da

coligação em cujo horário se praticou a ofensa.

Direito de Resposta



Débora Dalcin Rodrigues

Vice-Presidente Jurídica da AGERT

Consultora Jurídica do Grupo RBS


