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• Aquela que pode ser realizada pelo postulante a candidatura a cargo eletivo 

para indicação do seu nome, durante as prévias e nos 15 dias antes da 

convenção (5 de julho à 4 de agosto). 

 

• Podem ser afixadas faixas e cartazes próximo à convenção, com mensagem 

exclusiva aos convencionais. 

• Deve ser retirada imediatamente após a convenção. 

• Não pode ser utilizado rádio, de televisão e outdoor. 

 

 

Resolução nº 23.610/2019/TSE, art. 2º 

PROPAGANDA INTRAPARTIDÁRIA 
  

  



  

   

PROPAGANDA ELEITORAL 

 

A propaganda eleitoral com pedido explicito de voto pode iniciar em 16 de agosto 
 

Não configuram propaganda eleitoral antecipada (desde que não envolvam pedido 

explícito de voto)  podendo ter cobertura dos meios de comunicação e internet: 

  

•  Menção à pretensa candidatura e pedido de apoio político; 

• Exaltação das qualidades pessoais dos pré-candidatos; 

• Entrevistas, debates rádio, TV e internet (tratamento isonômico na TV e rádio) 

• Participação em seminários, congressos para tratar de políticas públicas, planos 

de governo e alianças partidárias; 

• Prévias partidárias, inclusive com distribuição de material informativo 

• Divulgação de atos dos parlamentares e debates legislativos (sem pedido voto); 

• Divulgação de posicionamento pessoal sobre questão política (inclusive em 

redes sociais, blogs e aplicativos). 



PROPAGANDA ELEITORAL  

  
 

 A partir de 15 de maio é permitida arrecadação prévia de recursos na 

internet (“vaquinha” - financiamento coletivo). 

 

 

     É proibido no período de pré-campanha: além do pedido explícito de voto, 

os atos proibidos nas campanhas, exemplo: outdoor. 

     

     É proibido também a transmissão de prévias partidárias em rádio e televisão, 

(sem prejuízo da cobertura dos meios de comunicação social). 

  

 

Resolução nº 23.610/2019/TSE, art. 3º e 4º 



  PROPAGANDA NA INTERNET 

É PROIBIDO: 

• Propaganda paga – exceto o impulsionamento de conteúdo (regras) 

• em sítios oficiais ou hospedados por órgãos da administração pública 

• em sítios de pessoas jurídicas;  

• propaganda anônima; 

• (perfil falso) veiculação de conteúdo eleitoral mediante cadastro de usuário de 

aplicação de internet com a intenção de falsear identidade 

• venda de cadastro de endereço eletrônico; 

• Disparo em massa de conteúdo (envio de um mesmo conteúdo de mensagem, 

de forma manual ou automatizada, para grande volume de usuários).  
 

Mensagens eletrônicas e instantâneas enviadas por partido/coligação, candidato 

devem dispor de mecanismo para descadastramento pelo destinatário, providência 

em até 48 horas. 

Resolução nº 23.610/2019/TSE, art. 27, 28, 29 



             PROPAGANDA NA INTERNET  

Permitida: 

 Em sítio de partido/coligação, candidato: endereço eletrônico comunicado no 

requerimento de registro e em provedor estabelecido no país; 

 E-mail para endereços cadastrados gratuitamente por partido/coligação e candidato  

 Em redes sociais, blogs, aplicativos de mensagens instantâneas: 

   Impulsionamento de conteúdo - contratado por partido/coligação, candidato 

          Obs.: não é permitida a contratação de impulsionamento por pessoa natural. 

Requisitos - impulsionamento: 

        - Conter a expressão "Propaganda Eleitoral” 

        - Indicar o CNPJ ou CPF do responsável 

        - Não pode conter propaganda negativa  

        - É proibido no dia da eleição, assim como a publicação de novos conteúdos 



TELEMARKETING 

 

É proibida a realização de propaganda via telemarketing, em qualquer 

horário, bem como por meio de disparo em massa de mensagem 

instantânea sem anuência do destinatário. 

 

 

Resolução nº 23.610/2019/TSE, art. 34 

 

 

 

 



COMÍCIO 
  

Quinta-feira, 1º de outubro (3 dias antes da eleição): último dia  

 

Horário: entre 8h e 24h (de encerramento pode ser prorrogado por mais 2 horas).  
 

 

Comunicada autoridade policial no mínimo, 24h antes da realização. 

 

Pode ser utilizada sonorização fixa e trio elétrico (parado durante o evento). 

  

PROIBIDO: showmício e apresentação de artista, remunerada ou não. 

 

 

Resolução n.º 23.610/2019, art. 13, 15, 17 



DEBATE 

 

Quinta-feira, 1º de outubro (3 dias antes da eleição) Último dia para  

emissoras de rádio e televisão transmitirem debates entre candidatos. Pode ser 

estendido até 7h do dia 2 de outubro (1º turno). 

 

Deve ser dada ciência ao Juízo Eleitoral. 

 

 

  Resolução nº 23.610/2019/TSE, art. 44 a 47 
 



 IMPRENSA ESCRITA 

Sexta-feira, 2 de outubro (2 dias antes da eleição)  - Ultimo dia para a 

divulgação paga de propaganda na imprensa escrita e reprodução na internet do 

jornal impresso.  

Cada candidato poderá publicar até 10 anúncios, por veículo, em datas diversas, 

em espaço máximo, por edição, de 1/8 de página de jornal padrão e 1/4 de página 

de revista ou tabloide. 

 

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

 

É permitida a divulgação de opinião favorável a partido/coligação e candidato, 

desde que não seja matéria paga. 

Abusos ou o uso indevido dos meios de comunicação estarão sujeitos a apuração e 

punição. 

Resolução nº 23.610/2019/TSE, art. 42 



BANDEIRAS E MESAS PARA DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS 

  

É permitida colocação de mesas para distribuição de material de campanha e  

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

dificultem o bom andamento do trânsito de pessoas e veículos. 

  

ATENÇÃO: Devem ser colocadas e retiradas diariamente, entre 6h e 22h. 

   

 

 

Resolução nº 23.610/2019/TSE, art. 19, §§ 4º e 5º. 



  BENS PÚBLICOS (E OS PARTICULARES DE USO COMUM) 

É PROIBIDA a veiculação de propaganda de qualquer natureza, inclusive 

pichação, inscrição à tinta e exposição de placas, faixas, cavaletes, 

bonecos e assemelhados nos bens cujo uso dependa de cessão ou permissão 

do poder público ou que a ele pertençam, e nos bens de uso comum (aqueles 

a que a população tem acesso), inclusive postes de iluminação pública, 

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

 

                 É PROIBIDA propaganda eleitoral por meio de outdoors inclusive 

eletrônicos. Incluem-se na proibição equipamentos publicitários que se 

assemelhem ou causem efeito visual de outdoor. 

A empresa, partido/coligação e candidato sujeitos à retirada imediata e ao 

pagamento de multa. 

  Resolução nº 23.610/2019/TSE, art. 19 e 26 



BENS PARTICULARES 
 

É Permitido o uso de adesivos plásticos em automóveis, caminhões, bicicletas, 

motocicletas e nas janelas residenciais, desde que não exceda a 0,5 m². 
 

Nos veículos é permitido o uso de adesivos micro-perfurados até a extensão 

total do para-brisa traseiro. Em outra posição não pode exceder 0,5 m². 
 

A justaposição de propaganda cuja dimensão exceda a 0,5m² caracteriza 

publicidade irregular em razão do efeito visual único. 

Os adesivos devem conter CNPJ ou CPF do responsável pela confecção, bem 

como de quem a contratou, e a respectiva tiragem. 

 

ATENÇÃO: A veiculação de propaganda em bens particulares deve ser 

espontânea e gratuita.  

Resolução nº 23.610/2019/TSE, art. 20 



ALTO-FALANTES E AMPLIFICADORES DE SOM 

Sábado, 3 de outubro (1 dia antes da eleição): Último dia para utilização 

Horário: entre 8h e 22h. 

CARRO DE SOM e minitrios - Permitido APENAS em carreatas, caminhadas e 

passeatas ou durante reuniões e comícios. 

Observado limite de 80 decibéis de pressão sonora, medido a 7 m de distância 

do veículo. 

PROIBIDOS a menos de 200 m das sedes dos poderes Executivo e Legislativo, 

Tribunais, quartéis, hospitais, escolas, bibliotecas públicas, igrejas e teatros, 

quando em funcionamento. 

Resolução nº 23.610/2019/TSE, art. 15 



FOLHETOS, VOLANTES, ADESIVOS E OUTROS IMPRESSOS 
  

Sábado, 3 de outubro (1 dia antes da eleição) Último dia para distribuição 

Horário: até 22hs 

•  A distribuição independe de licença municipal e autorização da Justiça Eleitoral 

 

• Os adesivos devem ter a dimensão máxima de 0,5 m². 

 

• Todo material deve conter CNPJ ou CPF do responsável pela confecção, bem 

como de quem a contratou, e a respectiva tiragem. 

  



      COMITÊ CENTRAL DE CAMPANHA 
 

 

Na sede do Comitê Central pode ser inscrita sua designação bem como 

nome e número do candidato, em dimensões que não excedam a 4 m².  

 

O endereço do comitê central deve ser informado no requerimento de 

registro de candidatura. 

 

Nos demais comitês a divulgação deve observar o limite de 0,5 m². 
 

A justaposição de propaganda cuja dimensão exceda a 0,5m² caracteriza 

publicidade irregular em razão do efeito visual único. 
 

 

Resolução nº 23.610/2019/ TSE, art. 14, §§ 1º a 4º. 

 



 CAMISETAS, CHAVEIROS, BONÉS, CANETAS E BRINDES 
 

PROIBIDA confecção, utilização ou 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. 

 

A QUALQUER TEMPO é permitido ao eleitor o uso de bandeiras, broches, dísticos, 

adesivos, camisetas e outros adornos, como forma de manifestação de sua 

preferência por partido/coligação ou candidato. 

    

 

Resolução nº 23.610/2019/TSE, art. 18 

  



RÁDIO E TELEVISÃO 

É PROIBIDA a veiculação de propaganda paga no rádio e na televisão. 

A propaganda eleitoral no rádio e televisão se restringirá ao horário eleitoral gratuito,  

veiculado de 28.08.2020 a 01.10.2020 (1º turno) e de 09 a 23 de outubro (2º turno). 

É PROIBIDO: 

• A partir de 30 de junho: transmitir programa apresentado ou comentado por pré-

candidato. 

• A partir de 6 de agosto: 

- transmitir entrevista jornalística, imagens de realização de pesquisa eleitoral em 

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

- veicular propaganda política; 

- dar tratamento privilegiado a partido ou candidato; 

- veicular ou divulgar filmes, novelas, minisséries ou qualquer programa com alusão 

ou crítica partido ou candidato, mesmo que dissimuladamente, exceto programas 

jornalístico ou debate político; 

- divulgar nome de programa que se refira a candidato. 

 



 CONSTITUEM CRIMES NO DIA DA ELEIÇÃO  
(Resolução nº 23.610/2019/TSE, art. 87) 

 

• uso de alto-falantes e amplificadores de som ou promoção de comício ou carreata 

• arregimentação de eleitor ou a propaganda de boca de urna 

• divulgação de qualquer espécie de propaganda de partido ou candidato 

• Publicação de novos conteúdos ou o impulsionamento de conteúdos nas 

aplicações de internet . 

Atenção:  

Art. 326-A.  Dar causa à instauração de investigação policial, de processo judicial, de 

investigação administrativa, de inquérito civil ou ação de improbidade administrativa, 

atribuindo a alguém a prática de crime ou ato infracional de que o sabe inocente, com 

finalidade eleitoral  (Incluído pela Lei nº13.834, de 2019) (prevê pena de reclusão) 
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Pesquisa eleitoral - Empresa que realiza pesquisa de opinião pública, 

relativa às eleições, para conhecimento público estão obrigadas a registrar, no 

Sistema (PesqEle) na página do TSE, até 5 dias antes da divulgação. 

 (Multa de R$ 53.205,00 a R$ 106.410,00 – art. 17 Resolução nº 23.600/TSE) 

Enquete - A partir de 15 de agosto proibida a realização de enquete ou 

sondagem relacionada ao processo eleitoral. 

 

 

Obrigada! 

Simone A Nieman Botelho Abou-Id – Coordenadoria de Registro, Propaganda e 

Anotações Partidárias – TRE – MG – crp@tre-mg.jus.br 


