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Todas as formas, em lei permitidas, de realização 

de meios publicitários para obtenção de 

simpatizantes ao ideário partidário ou à obtenção 

de votos. 

  

Meio mais eficiente e democrático de divulgação 

das metas dos partidos políticos e dos políticos. 

  

Sua finalidade está diretamente ligada ao Estado 

Democrático de Direito (art. 1º da CRFB). 

PROPAGANDA POLÍTICA 



PROPAGANDA PARTIDÁRIA 

Divulgação genérica e exclusiva do 

programa e de proposta político-

partidária, em eleição ou fora dela, sem 

menção a nomes de candidatos a cargos 

eletivos, exceto partidários, visando a 

angariar adeptos.  



Redação anterior 
Art. 45. ... 

 

I - ... 

II - ... 

III - ... 

 

 

 

 

 

 

IV - Inexistente 

Nova redação 
Art. 45. A propaganda partidária gratuita 

gravada ou ao vivo, efetuada mediante 
transmissão por rádio e televisão será 
realizada entre as dezenove horas e trinta 
minutos e as vinte e duas horas para, com 
exclusividade: 

I - difundir os programas partidários; 

II - transmitir mensagens aos filiados sobre a 
execução do programa partidário, dos 
eventos com este relacionados e das 
atividades congressuais do partido; 

III - divulgar a posição do partido em relação a 
temas político-comunitários 

 

IV - promover e difundir a 
participação política feminina, 
dedicando às mulheres o tempo 
que será fixado pelo órgão 
nacional de direção partidária, 
observado o mínimo de 10% 
(dez por cento).  

 

Lei nº 9.096/95, art. 45, I ao IV 
Com redação dada pela Lei nº 12.034/09 



Nova redação 
 1º Fica vedada, nos programas de que trata 

este Título: 

I - a participação de pessoa filiada a partido 
que não o responsável pelo programa; 

II - a divulgação de propaganda de candidatos 
a cargos eletivos e a defesa de interesses 
pessoais ou de outros partidos; 

III - a utilização de imagens ou cenas 
incorretas ou incompletas, efeitos ou 
quaisquer outros recursos que distorçam 
ou falseiem os fatos ou a sua 
comunicação. 

 2º O partido que contrariar o disposto 
neste artigo será punido: 

I - quando a infração ocorrer nas 
transmissões em bloco, com a 
cassação do direito de transmissão 
no semestre seguinte;  

II - quando a infração ocorrer nas 
transmissões em inserções, com a 
cassação de tempo equivalente a 5 
(cinco) vezes ao da inserção ilícita, 
no semestre seguinte. 

Redação anterior 
 1º ... 

I - ... 

II - ... 

III - ... 

 

 

 

 

 

 2º O Tribunal Superior Eleitoral, 
julgando procedente representação 
de partido, cassará o direito de 
transmissão a que faria jus, no 
semestre seguinte, do partido que 
contrariar o disposto neste artigo. 
(g.n.) 

 

I - Inexistente 

 

II - Inexistente 

Lei nº 9.096/95, art. 45, § 1º, I a III e § 2º, I e II  
Com redação dada pela Lei nº 12.034/09 



Art. 2º As emissoras de rádio e televisão ficam obrigadas a transmitir, em âmbito 

nacional e estadual, os programas partidários, sob a responsabilidade dos 

respectivos órgãos de direção (Lei nº 9.096/95, arts. 45, caput e 46, caput).(g.n.) 

§ 1º As transmissões serão em cadeia nacional ou em inserções individuais de 

trinta segundos ou um minuto, a serem veiculadas no intervalo da programação 

normal das emissoras (Lei nº 9.096/95, artigo 46, § 1º). (g.n.) 

§ 2º As cadeias nacionais ocorrerão às quintas-feiras, podendo o Tribunal 

Superior Eleitoral, se entender necessário, deferir a transmissão em outros dias. 

Havendo coincidência de datas, terá prioridade o partido que tiver apresentado o 

requerimento em primeiro lugar, vedada a transmissão de mais de um programa 

na mesma data (Lei nº 9.096/95, artigo 46, § 4º). (g.n.) 

§ 3º As inserções nacionais serão veiculadas às terças-feiras, quintas-feiras e 

sábados e, as estaduais, às segundas-feiras, quartas-feiras e sextas-feiras. 

Somente serão autorizadas até dez inserções de trinta segundos ou cinco de 

um minuto por dia (Lei nº 9.096/95, art. 46, § 7º). 

§ 4º No início e no fim das transmissões em cadeia, dever-se-á trazer, com 

preservação do tempo reservado aos partidos, a identificação da agremiação 

responsável e a menção à Lei n° 9.096/95, que determinou a veiculação. 

Resolução Tse nº 20.034/97, art. 2º, §§ 1º ao 4º 



Art. 3º O Tribunal Superior Eleitoral, apreciando requerimento subscrito pelo 

representante legal dos órgãos nacionais dos partidos, autorizará a formação 

das cadeias nacionais, bem como a transmissão de inserções nacionais, 

observando os seguintes critérios (Lei nº 9.096/95, artigo 46, § 2º): (g.n.) 

I – ao partido com registro definitivo de seus estatutos no Tribunal Superior 

Eleitoral que tenha concorrido ou venha a concorrer às eleições gerais para a 

Câmara dos Deputados, elegendo, em duas eleições consecutivas, 

representantes em, no mínimo, cinco estados, obtendo, ainda, um por cento 

dos votos apurados no País, não computados os brancos e os nulos, será 

assegurada (Lei nº 9.096, artigo 57, incisos I e III e REspe nº 21.329/2003): 

(g.n.) 

a) a realização de um programa por semestre, em cadeia nacional, com 

duração de dez minutos cada; (g.n.) 

b) a utilização do tempo total de vinte minutos por semestre em inserções de 

trinta segundos ou um minuto; (g.n.) 

Resolução Tse nº 20.034/97, art. 3º, I, a, b 



II – ao partido que tenha elegido e mantenha filiados, no mínimo, três 

representantes de diferentes Estados, é assegurada a realização anual de 

um programa, em cadeia nacional, com a duração de dez minutos (Lei nº 

9.096/95, artigo 56, inciso III); (g.n.) 

 

III – ao partido que não tenha atendido ao disposto nos incisos anteriores 

fica assegurada a realização de um programa em cadeia nacional em cada 

semestre, com a duração de cinco minutos, não cumulativos com o tempo 

previsto nos incisos anteriores (Lei nº 9.096/95, artigo 56, inciso IV). (g.n.) 

 

Parágrafo único. Os programas em bloco não poderão ser subdivididos ou 

transformados em inserções. (g.n.) 

Resolução Tse nº 20.034/97, 

art. 3º, II, III e parágrafo único 



Art. 4º Os tribunais regionais eleitorais, apreciando requerimento subscrito por 

representante legal dos órgãos partidários regionais, autorizarão, nas 

respectivas circunscrições: (g.n.) 
 

I – a utilização do tempo de vinte minutos por semestre, para inserções de trinta 

segundos ou um minuto cada, ao partido que tenha funcionamento parlamentar, 

nos termos do artigo 57, inciso I, nos Estados onde, nas assembléias 

legislativas e nas câmaras dos vereadores, elegeram representante para a 

respectiva Casa e obtiveram um total de um por cento dos votos apurados na 

circunscrição, não computados os brancos e os nulos (Lei nº 9.096/95, artigo 57, 

inciso III, alínea b combinado com inciso I, alínea b). (g.n.) 
 

§ 1º Os tribunais regionais eleitorais, observado o disposto nestas instruções, 

poderão estabelecer procedimentos complementares à regulamentação da 

veiculação de inserções em âmbito estadual. 
 

§ 2º Excepcionalmente, os pedidos relativos às inserções estaduais a serem 

veiculadas em 2007 poderão ser decididos monocraticamente. 

Resolução Tse nº 20.034/97, art. 4º, I, §§ 1º e 2º 



Lei nº 9.096/95, art. 45, §§ 3º e 4º 
Com redação dada pela Lei nº 12.034/09 

Nova redação 

 3º  A representação, que somente 
poderá ser oferecida por partido 
político, será julgada pelo 
Tribunal Superior Eleitoral 
quando se tratar de programa 
em bloco ou inserções nacionais 
e pelos Tribunais Regionais 
Eleitorais quando se tratar de 
programas em bloco ou 
inserções transmitidos nos 
Estados correspondentes. (g.n.) 

 4º  O prazo para o oferecimento 
da representação encerra-se no 
último dia do semestre em que 
for veiculado o programa 
impugnado, ou se este tiver sido 
transmitido nos últimos 30 
(trinta) dias desse período, até o 
15o (décimo quinto) dia do 
semestre seguinte. 

Redação anterior 

 3º Inexistente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 4º Inexistente 



Lei nº 9.096/95, art. 45, §§ 5º e 6º 
Com redação dada pela Lei nº 12.034/09 

Nova redação 

 5º Das decisões dos Tribunais 
Regionais Eleitorais que 
julgarem procedente 
representação, cassando o 
direito de transmissão de 
propaganda partidária, caberá 
recurso para o Tribunal Superior 
Eleitoral, que será recebido com 
efeito suspensivo. (g.n.) 

 6º  A propaganda partidária, no 
rádio e na televisão, fica restrita 
aos horários gratuitos 
disciplinados nesta Lei, com 
proibição de propaganda paga. 

 

Redação anterior 

 5º Inexistente 

 

 

 

 

 

 

 

 6º Inexistente 



Nova redação  

Art. 36. A propaganda eleitoral 
somente é permitida após o dia 
5 de julho do ano da eleição. 

 

 2º No segundo semestre do ano 
da eleição, não será veiculada a 
propaganda partidária gratuita 
prevista em lei nem permitido 
qualquer tipo de propaganda 
política paga no rádio e na 
televisão. 

 
 3º  A violação do disposto neste artigo 

sujeitará o responsável pela divulgação da 
propaganda e, quando comprovado o seu 
prévio conhecimento, o beneficiário à 
multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil 
reais) a R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil 
reais), ou ao equivalente ao custo da 
propaganda, se este for maior. (gn) 

Redação anterior 
Art. 36. ... 

 

 

 

 2º ... 

 

 

 

 

 

 
 3º A violação do disposto neste artigo 

sujeitará o responsável pela divulgação da 
propaganda e, quando comprovado seu 
prévio conhecimento, o beneficiário, à 
multa no valor de vinte mil a cinqüenta mil 
UFIR ou equivalente ao custo da 
propaganda, se este for maior.  

Lei nº 9.504/97, art. 36, §§ 2º e 3º 
Resolução TSE nº 23.370/11, art. 1º caput, e §§ 3º e 4º 



 

Art. 36. A propaganda eleitoral somente é permitida após o dia 5 
de julho do ano da eleição. 

 1º Ao postulante a candidatura a cargo eletivo é permitida a 
realização, na quinzena anterior à escolha pelo partido, de 
propaganda intrapartidária com vista à indicação de seu 
nome, vedado o uso de rádio, televisão e outdoor. 

Lei nº 9.504/97, art. 36, § 1º 
Resolução TSE nº 23.370/11, art 1º, § 1º 



Nova redação  

Art. 36-A.  Não será considerada 
propaganda eleitoral antecipada: 

 

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, desde que não 
haja pedido de votos, observado 
pelas emissoras de rádio e de 
televisão o dever de conferir 
tratamento isonômico; 

Redação anterior 

Art. 36-A Inexistente 

 

 

I - Inexistente 

Lei nº 9.504/97, art. 36-A, I 
Resolução TSE nº 23.370/11, art. 2º, I 



 Nova redação 

 

II - a realização de encontros, 
seminários ou congressos, em 
ambiente fechado e a expensas 
dos partidos políticos, para tratar 
da organização dos processos 
eleitorais, planos de governos ou 
alianças partidárias visando às 
eleições; 

III - a realização de prévias 
partidárias e sua divulgação 
pelos instrumentos de 
comunicação intrapartidária; ou  

IV - a divulgação de atos de 
parlamentares e debates 
legislativos, desde que não se 
mencione a possível candidatura, 
ou se faça pedido de votos ou de 
apoio eleitoral. 

Redação anterior 

 

II, III e IV -  Inexistentes 

 

Lei nº 9.504/97, art. 36-A, II, III e IV 
Resolução TSE nº 23.370/11, art. 2º, II, III e IV 



Nova redação 

 
Art. 36. A propaganda eleitoral somente é 

permitida após o dia 5 de julho do ano da 
eleição. 

 

 3º  A violação do disposto neste 
artigo sujeitará o responsável 
pela divulgação da propaganda 
e, quando comprovado o seu 
prévio conhecimento, o 
beneficiário 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. (g.n.) 

Lei nº 9.504/97, art. 36, § 3º 
Resolução TSE nº 23.370/11, art. 1º, §4º 

Redação anterior 

 
Art. 36. ... 

 

 

 

 3º A violação do disposto neste 
artigo sujeitará o responsável pela 
divulgação da propaganda e, 
quando comprovado seu prévio 
conhecimento, o beneficiário, à 
multa no valor de vinte mil a 
cinqüenta mil UFIR ou 
equivalente ao custo da 
propaganda, se este for maior.  



Resolução TSE nº 23.370/11 

 Art. 1º A propaganda eleitoral é permitida a 

partir de 06 de julho de 2012. Lei 9504/97, 

art. 36, caput e § 2º 



Nova redação 
Art. 37. Nos bens cujo uso dependa de cessão ou 

permissão do Poder Público, ou que a ele pertençam, 
e nos de uso comum, inclusive postes de iluminação 
pública e 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, fixação de placas, estandartes, faixas e 
assemelhados. 

 1o  A veiculação de propaganda em desacordo 
com o disposto no caput deste artigo sujeita o 
responsável, após a notificação e 
comprovação, à restauração do bem e, caso 
não cumprida no prazo, a multa no valor de R$ 
2.000,00 (dois mil reais) a R$ 8.000,00 (oito mil 
reais).  

 2º  Em bens particulares, independe de obtenção 
de licença municipal e de autorização da 
Justiça Eleitoral a veiculação de propaganda 
eleitoral por meio da fixação de faixas, placas, 
cartazes, pinturas ou inscrições, desde que não 
excedam a 4m² (quatro metros quadrados) e 
que não contrariem a legislação eleitoral, 
sujeitando-se o infrator às penalidades 
previstas no  1º. (g.n.) 

Redação anterior 
Art. 37. ... 

 

 

 

 

 

 

 

 1º ... 

 

 

 

 

2º Em bens particulares, 
independe da obtenção de 
licença municipal e de 
autorização da Justiça 
Eleitoral, a veiculação de 
propaganda eleitoral por meio 
da fixação de faixas, placas, 
cartazes, pinturas ou 
inscrições. 

Lei nº 9.504/97, art. 37, §§ 1º e 2º 
Resolução TSE nº 23.370/11, art. 10, § 1º e art. 11 (respectivamente) 



Nova redação 

 

 4º  Bens de uso comum, para fins 
eleitorais, são os assim definidos 
pela Lei no 10.406, de 10 de 
janeiro de 2002 - 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. 

 5º  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. (g.n.)  

Redação anterior 

 

 4º e 5º Inexistentes 

Lei nº 9.504/97, art. 37, §§ 4º e 5º 
Resolução TSE nº 23.370/11, art. 10, §§ 2º e 3º e Resolução TSE 23.377/12, art. 10, § 3º 



Nova redação 

 6º  É permitida a colocação de 
cavaletes, bonecos, cartazes, 
mesas para distribuição de 
material de campanha e 
bandeiras ao longo das vias 
públicas, desde que móveis e 
que não dificultem o bom 
andamento do trânsito de 
pessoas e veículos. 

 7º  A mobilidade referida no  6º 
estará caracterizada com a 
colocação e a retirada dos meios 
de propaganda entre as seis 
horas e as vinte e duas horas. 

 8º  A veiculação de propaganda 
eleitoral em bens particulares 
deve ser espontânea e gratuita, 
sendo vedado qualquer tipo de 
pagamento em troca de espaço 
para esta finalidade. (g.n.) 

Redação anterior 

 

 6º, 7º  e 8º Inexistentes 

 

Lei nº 9.504/97, art. 37, §§ 6º, 7º e 8º 
Resolução TSE nº 23.370/11, art. 10, §§ 4º e 5º e art. 11, parágrafo único 



 

Art. 39. A realização de qualquer ato de propaganda partidária ou eleitoral, em 
recinto aberto ou fechado, não depende de licença da polícia. 

 

 1º O candidato, partido ou coligação promotora do ato fará a devida comunicação à 
autoridade policial em, no mínimo, vinte e quatro horas antes de sua realização, 
a fim de que esta lhe garanta, segundo a prioridade do aviso, o direito contra 
quem tencione usar o local no mesmo dia e horário. 

 

 2º 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 9.504/97, art. 39, §1º e 2º 
Resolução TSE nº 23.370/11, art. 8º, §§ 1º e 2º 



 

Art. 39. A realização de qualquer ato de propaganda partidária ou eleitoral, em recinto aberto ou 
fechado, não depende de licença da polícia. 

 

 3º O funcionamento de alto-falantes ou amplificadores de som, ressalvada a hipótese 
contemplada no parágrafo seguinte, somente é permitido entre as oito e as vinte e duas 
horas, sendo vedados a instalação e o uso daqueles equipamentos em distância inferior a 
duzentos metros: 

I - das sedes dos Poderes Executivo e Legislativo da União, dos Estados, do Distrito Federal e 
dos Municípios, das sedes dos Tribunais Judiciais, e dos quartéis e outros estabelecimentos 
militares; 

II - dos hospitais e casas de saúde; 

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

 

 4º A realização de comícios e a utilização de aparelhagem de sonorização fixa são permitidas 
no horário compreendido entre as 8 (oito) e as 24 (vinte e quatro) horas. 

Lei nº 9.504/97, art. 39, §3º, I ao III e § 4º 
Resolução TSE nº 23.370/11, art. 9, § 1º, I ao III e § 2º 



Nova redação 

 

 9º  Até as vinte e duas horas do 
dia que antecede a eleição, 
serão permitidos distribuição de 
material gráfico, caminhada, 
carreata, passeata ou carro de 
som que transite pela cidade 
divulgando jingles ou mensagens 
de candidatos. (g.n.) 

 

 10.  Fica vedada a utilização de 
trios elétricos em campanhas 
eleitorais, exceto para a 
sonorização de comícios. 

Lei nº 9.504/97, art. 39, §§ 9º e 10 
Resolução TSE nº 23.370/11, art. 9, §§ 6º e 2º 

Redação anterior 

 

 9º e 10 Inexistentes 



Nova redação 

 

Art. 39-A.  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. (g.n.) 

Lei nº 9.504/97, art. 39-A 
Resolução TSE nº 23.370/11, art. 49 

Redação anterior 

 

Art. 39-A. Inexistente 



Nova redação 

 

 1º  É vedada, no dia do pleito, até 
o término do horário de votação, 
a aglomeração de pessoas 
portando vestuário padronizado, 
bem como os instrumentos de 
propaganda referidos no caput, 
de modo a caracterizar 
manifestação coletiva, com ou 
sem utilização de veículos. (g.n.) 

 2º  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. (g.n.) 

Lei nº 9.504/97, art. 39-A, §§ 1º e 2º 
Resolução TSE nº 23.370/11, art. 49, §§ 1º e 2º 

Redação anterior 

 

 1º e 2º Inexistentes 

 



Nova redação  

 

 3º  Aos fiscais partidários, nos 
trabalhos de votação, só é 
permitido que, em seus crachás, 
constem o nome e a sigla do 
partido político ou coligação a 
que sirvam, vedada a 
padronização do vestuário. 
(g.n.) 

 4º  No dia do pleito, serão 
afixadas cópias deste artigo em 
lugares visíveis nas partes 
interna e externa das seções 
eleitorais.  

 

Lei nº 9.504/97, art. 39-A, §§ 3º e 4º 
Resolução TSE nº 23.370/11, art. 49, §§ 3º e 4º 

Redação anterior 

 

 3º e 4º Inexistente 

 



PROPAGANDA NA IMPRENSA 
E DEBATES 



Nova redação 

  

Art. 43.  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. 
(g.n.) 

Redação anterior 

 

Art. 43. É permitida, até a 
antevéspera das eleições, a 
divulgação paga, na imprensa 
escrita, de propaganda eleitoral, 
no espaço máximo, por edição, 
para cada candidato, partido ou 
coligação, de um oitavo de página 
de jornal padrão e um quarto de 
página de revista ou tablóide.    

Lei nº 9.504/97, art. 43 
Resolução TSE nº 23.370/11, art. 26 



Nova redação  

 

 1º  Deverá constar do anúncio, de 
forma visível, o valor pago pela 
inserção. (g.n.) 

 2º  A inobservância do disposto 
neste artigo sujeita os 
responsáveis pelos veículos de 
divulgação e os partidos, 
coligações ou 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. (renumerado do 
parágrafo único pela Lei 
12.034/09). (gn) 

 

 

 

 

 

Redação anterior 

 

 1º e 2º Inexistentes 

 

 

Parágrafo único. A inobservância do 
disposto neste artigo sujeita os 
responsáveis pelos veículos de 
divulgação e os partidos, 
coligações ou 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 9.504/97, art. 43, §§ 1º e 2º 
Resolução TSE nº 23.370/11, art. 26, §§ 1º e 2º 



 

Art. 45. A partir de 1º de julho do  ano da eleição, é vedado às emissoras de rádio e 
televisão, em sua programação normal e noticiário: 

 

I - transmitir, ainda que sob a forma de entrevista jornalística, imagens de realização 
de pesquisa ou qualquer outro tipo de consulta popular de natureza eleitoral em 
que seja possível identificar o entrevistado ou em que haja manipulação de dados; 

II - usar trucagem, montagem ou outro recurso de áudio ou vídeo que, de qualquer 
forma, degradem ou ridicularizem candidato, partido ou coligação, ou produzir ou 
veicular programa com esse efeito; (medida cautelar em ação direta de 
inconstitucionalidade – ADIn 4451) 

III - veicular propaganda política ou difundir opinião favorável ou contrária a  

candidato, partido, coligação, a seus órgãos ou representantes; (medida cautelar 

em ação direta de inconstitucionalidade – ADIn 4451) 

IV - dar tratamento privilegiado a candidato, partido ou coligação; 

V - veicular ou divulgar filmes, novelas, minisséries ou qualquer outro programa com 
alusão ou crítica a candidato ou partido político, mesmo que dissimuladamente, 
exceto programas jornalísticos ou debates políticos; 

VI - divulgar nome de programa que se refira 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 

Lei nº 9.504/97, art. 45, I ao VI 
Resolução TSE nº 23.370/11, art. 27, I ao V 



 1º A partir do resultado da convenção, é vedado, ainda, às emissoras 
transmitir programa apresentado ou comentado por candidato escolhido 
em convenção. 

 

 2º Sem prejuízo do disposto no parágrafo único do art. 55, a inobservância 
do disposto neste artigo sujeita a emissora ao pagamento de multa no 
valor de vinte mil a cem mil UFIR, duplicada em caso de reincidência. 

 

Lei nº 9.504/97, art. 45, §§ 1º ao 6º 
Resolução TSE nº 23.370/11, art. 27, § § 1º e 2º (respectivamente) 



 

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, sendo assegurada a 
participação de candidatos dos partidos com representação na Câmara dos 
Deputados, e facultada a dos demais, observado o seguinte: (g.n.) 

I - nas eleições majoritárias, a apresentação dos debates poderá ser feita: 

 a) em conjunto, estando presentes todos os candidatos a um mesmo cargo 
eletivo; 

 b) em grupos, estando presentes, no mínimo, três candidatos; 

II - nas eleições proporcionais, os debates deverão ser organizados de modo que 
assegurem a presença de número equivalente de candidatos de todos os partidos 
e coligações a um mesmo cargo eletivo, podendo desdobrar-se em mais de um 
dia; 

III - os debates deverão ser parte de programação previamente estabelecida e 
divulgada pela emissora, fazendo-se mediante sorteio a escolha do dia e da 
ordem de fala de cada candidato, salvo se celebrado acordo em outro sentido 
entre os partidos e coligações interessados. 

Lei nº 9.504/97, art. 46, I a III 
Resolução TSE nº 23.370/11, art. 29 



 

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, sendo assegurada a 
participação de candidatos dos partidos com representação na Câmara dos 
Deputados, e facultada a dos demais, observado o seguinte: (g.n.) 

 

 1º Será admitida a realização de debate sem a presença de candidato de algum 
partido, desde que o veículo de comunicação responsável comprove havê-lo 
convidado com a antecedência mínima de setenta e duas horas da realização do 
debate. 

 

 2º É vedada a presença de um mesmo candidato a eleição proporcional em mais de 
um debate da mesma emissora. 

 

 3º O descumprimento do disposto neste artigo sujeita a empresa infratora às 
penalidades previstas no art. 56. 

Lei nº 9.504/97, art. 46, §§ 1º, 2º e 3º 
Resolução TSE nº 23.370/11, art. 30, I, II e art. 31 (respectivamente) 



Nova redação 

 
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, sendo 
assegurada a participação de candidatos 
dos partidos com representação na 
Câmara dos Deputados, e facultada a dos 
demais, observado o seguinte: (g.n.) 

 

 4º   O debate será realizado 
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  

Redação anterior 

 
Art. 46... 

 

 

 

 

 

 

 4º Inexistente 

Lei nº 9.504/97, art. 46, § 4º 
Resolução TSE nº 23.370/11, art. 28 



Nova redação 

 

 5º Para os debates que se 
realizarem no primeiro turno das 
eleições, serão consideradas 
aprovadas as regras que 
obtiverem a concordância de 
pelo menos 2/3 (dois terços) dos 
candidatos aptos no caso de 
eleição majoritária, e de pelo 
menos 2/3 (dois terços) dos 
partidos ou coligações com 
candidatos aptos, no caso de 
eleição proporcional. 

Redação anterior 

 

 5º Inexistente 

Lei nº 9.504/97, art. 46, § 5º 
Resolução TSE nº 23.370/11, art. 28, § 1º 



Resolução nº 23.370/11, art. 28 

Art. 28. Os debates transmitidos por emissora de rádio ou 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 (Lei nº 
9.504/97, art. 46,  4º) 

 
 1º Para os debates que se realizarem no primeiro turno das eleições, 

serão consideradas aprovadas as regras que obtiverem a 
concordância de pelo menos 2/3 (dois terços) dos candidatos aptos no 
caso de eleição majoritária, e de pelo menos 2/3 (dois terços) dos 
partidos ou coligações com candidatos aptos, no caso de eleição 
proporcional (Lei nº 9.504/97, art. 46,  5º).  

 
 2º São considerados aptos, para os fins previstos no parágrafo anterior, 

os candidatos filiados a partido político com representação na Câmara 
dos Deputados e que tenham requerido o registro de candidatura na 
Justiça Eleitoral.  

 



Debates na internet 

Resolução TSE nº 23.370/11 

 Art. 29. Inexistindo acordo, os debates, transmitidos por emissora de 

rádio ou televisão deverão obedecer as seguintes regras (Lei nº 

9.504/97, art. 46, I, a e b, II e III): (Inclusão e alteração feitas na resolução TSE nº 

23.246/10) g.n. 

I – nas eleições majoritárias, a apresentação dos debates poderá 

ser feita:  

a) em conjunto, estando presentes todos os candidatos a um 

mesmo cargo eletivo;  

b) em grupos, estando presentes, no mínimo, 3 candidatos;  

II – nas eleições proporcionais, os debates deverão ser organizados 

de modo que assegurem a presença de número equivalente de 

candidatos de todos os partidos políticos e coligações a um mesmo 

cargo eletivo, podendo desdobrar-se em mais de 1 dia; 

III – os debates deverão ser parte de programação previamente 

estabelecida e divulgada pela emissora, fazendo-se mediante 

sorteio a escolha do dia e da ordem de fala de cada candidato.  



Debates na internet 

Resolução TSE nº 23.370/11 

Art. 29. ... 

 

 

§ 1º Na hipótese deste artigo, é assegurada a participação de 

candidatos dos partidos políticos com representação na Câmara dos 

Deputados, e facultada a dos demais.  

 

§ 2º Para efeito do disposto no parágrafo anterior, considera-se a 

representação de cada partido político na Câmara dos Deputados a 

resultante da eleição.  



Nova redação 

 

Art. 57-A.  É permitida a 
propaganda eleitoral na 
internet, nos termos desta Lei, 
após o dia 5 de julho do ano 
da eleição. (g.n.) 

Redação anterior 

 

Art. 57-A. Inexistente 

Lei nº 9.504/97, art. 57-A 
Resolução TSE nº 23.370/11, art. 18 



Nova redação 

 

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

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; (g.n.) 

Redação anterior 

 

Art. 57-B. Inexistente 

 

 

I - Inexistente 

Lei nº 9.504/97, art. 57-B, I 
Resolução TSE nº 23.370/11, art. 19, I 



Nova redação 

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, partido ou 
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. (g.n.) 

Redação anterior 

II – Inexistente 

 

 

 

 

 

III – Inexistente 

 

 

 

IV - Inexistente 

 

 

Lei nº 9.504/97, art. 57-B, II, III e IV  
Resolução TSE nº 23.370/11, art. 19, II, III e IV 



Nova redação 

Art. 57-C.  Na internet, é vedada a 
veiculação de qualquer tipo de 
propaganda eleitoral paga. (g.n.) 

 1º  É vedada, ainda que 
gratuitamente, a veiculação de 
propaganda eleitoral na internet, 
em sítios: 

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

II - oficiais ou hospedados por 
órgãos ou entidades da 
administração pública direta ou 
indireta da União, dos Estados, 
do Distrito Federal e dos 
Municípios 

Redação anterior 

Art. 57-C. Inexistente 

 

 

 1º Inexistente 

 

 

I – Inexistente 

 

II - Inexistente 

 

Lei nº 9.504/97, art. 57-C, § 1º, I e II  
Resolução TSE nº 23.370/11, art. 20, § 1º, I e II 



Nova redação 

 

 2º 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 
(cinco mil reais) a R$ 30.000,00 
(trinta mil reais). 

Redação anterior 

 

 2º Inexistente 

Lei nº 9.504/97, art. 57-C, § 2º 
Resolução TSE nº 23.370/11, art. 20, § 2º 



Nova redação 

 

Art. 57-D.  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 das 
alíneas a, b e c do inciso IV do  
3º do art. 58 e do 58-A, e por 
outros meios de comunicação 
interpessoal mediante 
mensagem eletrônica  

Redação anterior 

 

Art. 57-D.  Inexistente 

Lei nº 9.504/97, art. 57-D  
Resolução TSE nº 23.370/11, art. 21 



Nova redação 

 

 1º  VETADO (Mensagem nº 787, 
de 29 de setembro de 2009). 

 

 2º  A violação do disposto neste 
artigo 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). 

Redação anterior 

 

 1º  Inexistente 

 

 

 2º  Inexistente 

 

 

Lei nº 9.504/97, art. 57-D, §§ 1º e 2º 
Resolução TSE nº 23.370/11, art. 21, parágrafo único 



Nova redação 

 

Art. 57-E.  São vedadas às pessoas 
relacionadas no art. 24 a 
utilização, doação ou cessão de 
cadastro eletrônico de seus 
clientes, em favor de 
candidatos, partidos ou 
coligações. 

 1º  É proibida a venda de 
cadastro de endereços 
eletrônicos. (g.n.) 

 2º  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 
(cinco mil reais) a R$ 30.000,00 
(trinta mil reais).  

Redação anterior 

 

Art. 57-E.  Inexistente 

 

 

 

 

 

 1º e 2º Inexistentes 

 

 

Lei nº 9.504/97, art. 57-E, §§ 1º e 2º  
Resolução TSE nº 23.370/11, art. 22, §§ 1º e 2º 



Nova redação 

Art. 57-F.  Aplicam-se ao provedor de 
conteúdo e de serviços multimídia 
que hospeda a divulgação da 
propaganda eleitoral de candidato, 
de partido ou de coligação as 
penalidades previstas nesta Lei, 
se, no prazo determinado pela 
Justiça Eleitoral, contado a partir 
da notificação de decisão sobre a 
existência de propaganda 
irregular, não tomar providências 
para a cessação dessa 
divulgação. 

Parágrafo único.  O provedor de 
conteúdo ou de serviços 
multimídia só será considerado 
responsável pela divulgação da 
propaganda se a publicação do 
material for comprovadamente de 
seu prévio conhecimento. 

Redação anterior 

 

Art. 57-F. Inexistente 

Lei nº 9.504/97, art. 57-F, parágrafo único  
Resolução TSE nº 23.370/11, art. 23, § 1º 



Nova redação 

 

Art. 57-G.  As mensagens 
eletrônicas enviadas por 
candidato, partido ou coligação, 
por qualquer meio, deverão 
dispor de mecanismo que 
permita seu descadastramento 
pelo destinatário, obrigado o 
remetente a providenciá-lo no 
prazo de quarenta e oito horas. 
(g.n.)  

Parágrafo único. Mensagens 
eletrônicas enviadas após o 
término do prazo previsto no 
caput sujeitam os responsáveis 
ao pagamento de multa no valor 
de R$ 100,00 (cem reais), por 
mensagem. 

Redação anterior 

 

Art. 57-G.  Inexistente 

 

 

 

 

 

 

Parágrafo único. Inexistente 

 

Lei nº 9.504/97, art. 57-G, parágrafo único  
Resolução TSE nº 23.370/11, art. 24, parágrafo único 



Nova redação 

 

Art. 57-H.  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 a candidato, 
partido ou coligação.  

Redação anterior 

 

Art. 57-H. Inexistente 

Lei nº 9.504/97, art. 57-H 
Resolução TSE nº 23.370/11, art. 25 



Lei nº 9.504/97, art. 57-I 
Resolução TSE nº 23.370/11, art. 83 

Nova redação 

 

Art. 57-I.  A requerimento de 
candidato, partido ou coligação, 
observado o rito previsto no art. 
96, a Justiça Eleitoral poderá 
determinar a suspensão, por 
vinte e quatro horas, do acesso 
a todo conteúdo informativo dos 
sítios da internet que deixarem 
de cumprir as disposições desta 
Lei.  

Redação anterior 

 

Art. 57-I. Inexistente 



Nova redação 

 

 1º  A cada reiteração de conduta, 
será duplicado o período de 
suspensão. 

 

 2º  No período de suspensão a 
que se refere este artigo, a 
empresa informará, a todos os 
usuários que tentarem acessar 
seus serviços, que se encontra 
temporariamente inoperante por 
desobediência à legislação 
eleitoral.  

Redação anterior 

 

 1º - Inexistente 

 

 

 

 2º - Inexistente 

 

Lei nº 9.504/97, art. 57-I, §§ 1º e 2º  
Resolução TSE nº 23.370/11, art. 83, §§ 2º e 1º 


