ESCOLA DE
FORMAÇÃO
POLÍTICA - PL/SP

PROPAGANDA ELEITORAL
O QUE PODE E O QUE NÃO PODE

PROPAGANDA ELEITORAL - 2020
O QUE PODE E O QUE NÃO PODE

ELEIÇÕES 2020 - O QUE PODE E O QUE NÃO PODE

- PARCEIRO E COLABORADOR DO PARTIDO LIBERAL;
- ESPECIALIZADO EM DIREITO ELEITORAL;
- ATUA HÁ MAIS DE 35 ANOS NAS DIVERSAS ÁREAS DO DIREITO.
TADEU FERREIRA
ADVOGADO

- ESPECIALIZADO EM DIREITO ELEITORAL;
- ATUA NAS ÁREAS DO DIREITO CÍVEL, TRABALHISTA, CRIMINAL,
PREVIDENCIÁRIO
JONATHAS PALMEIRA
ADVOGADO

PROPAGANDA ELEITORAL - 2020
O QUE PODE E O QUE NÃO PODE

ÍNDICE
APRESENTAÇÃO
OBJETIVO
LEGISLAÇÃO
INÍCIO
ANTES DO INÍCIO
ENCERRAMENTO
DISPOSIÇÕES GERAIS
PROPAGANDA ELEITORAL ANTECIPADA
OUTDOOR
PLACAS, FAIXAS, CARTAZES, CAVALETES,
BONECOS, PINTURAS OU INSCRIÇÕES
PANFLETAGEM
BRINDES E DOAÇÕES
SIMULADOR DE URNA
COMÍCIO E REUNIÕES PÚBLICAS
CAMPANHA NAS CASAS
VEÍCULOS
IMPRENSA ESCRITA – JORNAIS E REVISTAS
PROPAGANDA ELEITORAL NA INTERNET
TELEMARKETING
RÁDIO E TV
NO DIA DA ELEIÇÃO
DESINFORMAÇÃO DA PROPAGANDA ELEITORAL

04
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
24
25
26
27

PROPAGANDA ELEITORAL - 2020
O QUE PODE E O QUE NÃO PODE

APRESENTAÇÃO

M

inhas primeiras palavras são de agradecimento. Agradecimento a dois companheiros
valorosos e notáveis, dois mestres do Direito e da matéria que compõe esta publicação:
professor Dr. Tadeu Ferreira e Dr. Jonathas Palmeira. Suas signiﬁcativas sapiências colocadas
em face do bem coletivo nessas parcerias com o Partido Liberal, têm proporcionado grande valor de
conhecimento, qualiﬁcação e capacitação aos dirigentes, líderes político-partidários, pré-candidatos,
coordenadores de campanha, e aos demais membros da família liberalista ligados nessa caminhada
pré-eleitoral.
Longe de esgotar a matéria, nossa proposta com esta cartilha é apoiá-los com informações
importantes para que se organizem de forma eﬁciente e legal em suas campanhas, sendo mais uma
ferramenta de pesquisa, no sentido de buscarem informações e sanarem dúvidas sobre o que pode e o
que não pode ser feito em relação à propaganda eleitoral nas eleições deste ano.
Estamos vivendo um período de muitas turbulências, questionamentos e descrenças, no que diz
respeito ao valor da democracia e da liberdade. Um Estado só é considerado democrático se garantir
liberdade aos seus cidadãos, e como personagens públicos que somos, devemos nos capacitar para
reconquistar os ânimos e resgatar nossa determinação na defesa destes dois princípios fundamentais
à política e aos cidadãos: democracia e liberdade, que devem sempre andar de mãos dadas.
Seguindo a reﬂexão sobre estes princípios básicos que norteiam nossa Carta Magna, tenho um
sentimento em relação ao Brasil, à nossa Pátria, de que não podemos medir esforços e nem sacrifícios,
para que sempre tenhamos um país livre, soberano e justo com todos os seus ﬁlhos. Esta minha visão de
espírito público foi construída ao longo da vida, inspirada no convívio e na apreciação de grandes
personagens da política brasileira, entre eles o nosso sempre presidente Tancredo Neves, que nos
deixou convicções muito claras sobre o tema, conforme podemos constatar em suas palavras
registradas no texto abaixo:
“Não há Pátria onde falta democracia. A Pátria não é a mera organização dos homens em Estados, mas
sentimentos e consciência, em cada um deles, de que pertencem o corpo e o espírito da Nação.
Sentimento e consciência da intransferível responsabilidade por sua coesão e seu destino. Não teremos
Pátria que Deus nos destinou enquanto não formos capazes de fazer de cada brasileiro um cidadão, com
plena consciência dessa dignidade”
Portanto, a partir dessa constatação, e da real necessidade de que as eleições continuem sendo um
instrumento de fortalecimento da democracia, e assim possa garantir à sociedade mais igualdade e
liberdade, indistintamente, vamos continuar trabalhando e investindo no aprimoramento e na
educação política dos quadros do Partido, com base nesses valores de brasilidade e
cidadania.
Ao disponibilizar essa Cartilha aos dirigentes municipais e aos nossos précandidatos, estamos mantendo a tradição do PL, deixada por seu memorável
fundador, Professor Alvaro Valle, e fazendo cumprir mais uma etapa desta
luta contínua de caminharmos juntos na construção de um Partido forte e
um Brasil cada dia mais justo para todos.

JOSÉ TADEU CANDELÁRIA
Presidente Estadual PL-SP
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“Os liberais convidam o povo brasileiro para a
organização e fortalecimento deste Partido, que
procurará realizar os ideais de uma sociedade mais
justa dentro dos padrões éticos e sob o signo da
liberdade.”

Álvaro Valle
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OBJETIVO
A propaganda eleitoral tem por objetivo a difusão de ideias,
propostas, plataformas e planos de governo, enﬁm, possibilitar o
conhecimento do candidato.
Pela propaganda eleitoral, o candidato busca conquistar o voto do
eleitor.
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LEGISLAÇÃO
A principal lei reguladora desse tema é a geral das eleições, lei
9.504/97
Também o Código Eleitoral e a
Resolução do Tribunal Superior Eleitoral n° 23.610/2019.
Toda legislação pertinente às eleições 2020 pode ser acessada pelo
site do TSE.

www.tse.jus.br

Eleições 2020

Normas e documentações
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INÍCIO

A partir de 16 de agosto
Requisitos para início da propaganda eleitoral
- REGISTRO DA CANDIDATURA
- CNPJ
- ABERTURA DA CONTA BANCÁRIA
- RECIBOS ELEITORAIS
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ANTES DO INÍCIO
Antes de 16 DE AGOSTO é permitida apenas a propaganda
intrapartidária, na quinzena anterior à Convenção do partido para
escolha dos candidatos ao próximo pleito, podendo colocar faixas e
cartazes próximos ao local da Convenção. Nessas eleições o TSE
permitiu a Convenção Virtual, por conta da Pandemia da COVID 19.
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ENCERRAMENTO
Dependendo do tipo de propaganda o encerramento se dará três, dois
ou um dia antes das eleições.

EXEMPLO
A propaganda gratuita no rádio e na TV, comícios, reuniões e debates,
se encerrará na quinta feira, 01.10.2020.
Aquela paga na imprensa escrita (jornais e revistas) se encerrará na
sexta feira, 02.10.2020.
Carreata, caminhada (sem uso de microfone), distribuição de panﬂeto,
carro de som podem ser utilizados até as 22 horas do sábado,
03.10.2020.
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DISPOSIÇÕES GERAIS
1 - a propaganda, independente da forma ou veículo, mencionará sempre a
legenda partidária e só poderá ser realizada em língua nacional;
2 - quando se tratar de coligação para candidatura majoritária (prefeito),
constará o nome desta, se houver, e de todos os partidos que a compõem;
3 – Está proibida a coligação proporcional (vereador) nas eleições de 2020;
4 - Na propaganda do candidato a Prefeito, deverá constar, também, o nome
do candidato a Vice-Prefeito, de modo claro e legível, em tamanho não
inferior a 30% (trinta por cento) do nome do titular;
5 - a realização de qualquer ato de propaganda eleitoral, em recinto aberto
ou fechado, não depende de licença da polícia.
Apenas, para ﬁns de garantir preferência e segurança dos participantes,
deve ser comunicado às autoridades policiais com antecedência mínima de
24 horas;
6 - todo material impresso de campanha eleitoral deverá conter:
o número de inscrição no CNPJ do responsável pela confecção,
o número de inscrição no CNPJ de quem o contratou e
a tiragem (quantidade de impressos);
7 - todo material deve ser editado sob responsabilidade do partido,
coligação ou candidato;
8 - a propaganda não pode violar direitos autorais, ou seja, se lançar mão de
músicas, desenhos, charge ou qualquer outro invento ou criação deverá
contar com autorização do autor ou proprietário, sob pena de reparações
em dinheiro (na Justiça Comum), sem prejuízo da cessação da propaganda e
multa (na Justiça Eleitoral);
9 - é garantido aos partidos, independente de licença ou pagamento de
taxas, a inscrição na fachada de suas sedes e dependências, o nome que os
designe, pela forma que melhor lhes parecer.
Os candidatos, partidos e coligações poderão inscrever na sede do comitê
central de campanha, a sua designação, bem como o nome e o nº do
candidato, em formato que não se assemelhe ou gere efeito de outdoor, até
4m2. Nos demais comitês, deverá observar o tamanho previsto de 0,5 m.
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PROPAGANDA ELEITORAL ANTECIPADA
Não conﬁguram propaganda eleitoral antecipada, desde que não envolvam
pedido explicito de voto, a menção à pretensa candidatura, a exaltação das
qualidades pessoais dos pré-candidatos, e atos que citaremos a seguir, os
quais poderão ter cobertura dos meios de comunicação social, inclusive via
internet:
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;
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;
A realização, a expensas de partido, de reuniões de iniciativa da sociedade
civil, de veiculo de comunicação ou do próprio partido, em qualquer
localidade, para divulgar ideais, objetivos e propostas partidárias.
A divulgação de posicionamento pessoal sobre questões politicas, inclusive
nas redes sociais.
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OUTDOOR
NÃO PODE!
É vedada a propaganda eleitoral mediante outdoors, inclusive eletrônicos,
sujeitando-se a empresa responsável, os partidos, 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.
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PLACAS, FAIXAS, CARTAZES, CAVALETES,
BONECOS, PINTURAS OU INSCRIÇÕES
Para as eleições de 2020, vigora o previsto na Resolução 23.610/2019 – TSE,
que estabeleceu o seguinte:

NA PROPRIEDADE PRIVADA
NÃO PODE!
Não pode em bens particulares, a veiculação de propaganda eleitoral por
meio da ﬁxação de faixas, placas, cartazes, pinturas ou inscrições. O que a
norma admite são adesivos até 0,5 m2 (janelas)

EM BENS PÚBLICOS
NÃO PODE!
Em bens públicos – viadutos, passarelas, postes de luz e sinalizações, ponto
de ônibus, prédios públicos, calçadas, vias públicas, inclusive rodovias ou
barrancos de estrada, árvores, jardins, colagens em tapume de obras e
prédio público, etc. não é permitido a propaganda por QUALQUER MEIO.
EXCEÇÃO:
É permitido a colocação de mesas para distribuiçao de material de
campanha e a utilização de bandeiras ao longo das vias publicas, desde que
móveis, e que não diﬁculte o bom andamento do trânsito de pessoas e
veiculos.
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PANFLETAGEM
PODE!
Até as 22 horas do dia 03 de outubro 2020, véspera da eleição;
Distribuição de santinho, cartazes, adesivos, informativo e jornal de
campanha, em farol, vias públicas ou nas residências.

NÃO PODE!
Em bens públicos e de uso público, no interior de terminais rodoviários e
ferroviários, hospitais, órgãos públicos, comércios, associações e entidades
de classe e centros comerciais para distribuição de material de qualquer
tipo.
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BRINDES E DOAÇÕES
NÃO PODE DISTRIBUIR!
Camisetas, bonés, chaveiros, canetas, brindes em geral, cestas básicas,
remédios, dentaduras, troféus, passagens, lápis, caixa de fósforos e/ou
quaisquer outros artefatos que contenham valor econômico e conﬁgurem
vantagem ao eleitor.

PODE!
DVD / CD contendo as propostas e/ou o jingle de campanha do candidato.
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SIMULADOR DE URNA
NÃO PODE!
É proibido o uso de simulador de urna eletrônica.
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COMÍCIO E REUNIÕES PÚBLICAS
PODE!
Realizar reuniões domiciliares;
Promover debates no interior de entidades, associações comerciais,
sindicais, etc.;
Comício em local aberto ou fechado e não dependem de licença prévia –
mas, é necessário comunicar a autoridade policial no mínimo 24 hs. antes.

NÃO PODE!
Showmício e/ou evento assemelhado para promover candidato, bem como
não poderá haver reuniões públicas animadas por qualquer tipo de artista,
remunerado ou não, nem que seja o próprio candidato;
Participar ou ter mencionado o nome, com o intuito eleitoral, em eventos
religiosos, oﬁciais ou privados.

ATENÇÃO!!!
Participar de inaugurações de obras públicas a partir de 04 de julho, sob pena
de cassação do registro da candidatura ou do mandato.
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CAMPANHA NAS CASAS
PODE!
Distribuir material de panﬂetagem;
Pesquisar e coletar informações para subsidiar a proposta eleitoral;
Fazer reuniões;
Colocar propaganda em adesivo ou papel mas que não exceda meio metro
quadrado.

NÃO PODE!
Organizar bingos, churrasco, festa, sorteios de prêmios, etc.;
Qualquer forma de pagamento para realizar reunião ou colocar propaganda;
Colocar propaganda sem autorização dos moradores;
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VOTE - VOTE - VOTE

VEÍCULOS
PODE!
Veicular vinhetas e/ou jingle da campanha em carro do candidato, partido ou
coligação, no horário das 08h00 às 22h00;
Adesivos microperfurados no vidro traseiro (não segue a regra geral) e até
0,5 m2, em outros locais, quando instalados em veículos particulares;
Organizar carreatas com veículos particulares;
Carro de som e alto-falantes ﬁxos, desde que em distância superior a 200m
de órgãos públicos do Executivo, Legislativo, Tribunais, Quartéis, Hospitais e
também das escolas, bibliotecas, igrejas e teatros, quando em
funcionamento.

NÃO PODE!
Adesivos em veículo oﬁcial, táxi, ônibus, comercial e outros que tenham
qualquer vinculo com a Administração Pública;
Transportar pessoas com ﬁns eleitorais.
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IMPRENSA ESCRITA – JORNAIS E REVISTAS

PODE!
Até 10 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, com
publicação ate o dia 02 de outubro.

ATENÇÃO!!!
Deverá constar do anúncio, de forma visível, o valor pago pela inserção.
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PROPAGANDA ELEITORAL NA INTERNET

PODE!
É permitida a propaganda eleitoral na internet após o dia 16 de agosto.

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;
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.
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 providenciálo no prazo de 48 horas
E livre a manifestação do pensamento, vedado o anonimato durante a
campanha eleitoral, assegurado o direito de resposta.
Sem prejuizo 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 sitios
da internet, inclusive redes sociais.
A livre manifestação do pensamento, somente é passivel de limitação
quando ocorrer ofensa à honra de terceiros ou a divulgação de fatos
sabidamente inverídicos.
O disposto acima se aplica, inclusive, às manifestações ocorridas antes da
data de inicio de campanha (16 de agosto), ainda que delas conste
mensagem de apoio ou critica a partido politico ou a candidato, próprias do
debate político e democrático.
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PROPAGANDA ELEITORAL NA INTERNET

NÃO PODE!
Na internet, é vedada a veiculação de qualquer tipo de propaganda eleitoral
paga .
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.
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TELEMARKETING

NÃO PODE!
É VEDADA A REALIZAÇÃO DE PROPAGANDA VIA TELEMARKETING, EM
QUALQUER HORÁRIO
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RÁDIO E TV
Não se admite qualquer tipo de propaganda paga no rádio ou na TV, sendo
permitido apenas a propaganda gratuita, de candidatos, coligações e
partidos, nos municípios sede de geradoras de TV ou de rádio.
O tempo de propaganda de rádio e tv, serão distribuidos da seguinte forma:
I – 90 % proporcionalmente ao numero de deputados federais do partido
(em 2 de outubro de 2015) e no caso de coligação para prefeito soma-se o
numero de deputados dos seis maiores partidos que a compoem e para
vereador, a soma de todos os partidos da coligação.
II – 10 % distribuidos igualitariamente.
As emissoras de rádio e televisão veicularão, no período de 28 de agosto a
01de outubro (1º turno), da seguinte forma:
I – em rede, nas eleições para prefeito, de segunda a sábado das 7h00 as
7h10 e das 12h00 as 12h10 – no rádio e das 13h00 as 13h10 e das 20h30 as
20h40 na TV.
II – em inserções de 30 e 60 segundos, nas eleições para prefeito e vereador,
de segunda a domingo, num total de 70 minutos diários, na proporção de 60
% para prefeito e 40 % para vereador, no horário das 5 as 24 hs
Havendo 2º turno, será veiculado a propaganda, a partir de 48 horas da
proclamação do resultado, até o dia 25 de outubro, divididos em dois blocos
diários de vinte minutos, iniciando-se as 7 e as 12 hs no rádio e as 13 e as
20h30 na TV e em 70 minutos diários nas inserções, das 5 as 24 hs, divididos
igualitariamente.
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NO DIA DA ELEIÇÃO

NÃO PODE
Nenhum tipo de propaganda eleitoral
EXCETO
A manifestação individual e silenciosa da preferência do eleitor por partido,
coligação ou candidato, revelada exclusivamente pelo uso de bandeira,
broche, dístico e adesivo.

ATENÇÃO
Para as palavras - individual e silenciosa!
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DESINFORMAÇÃO DA PROPAGANDA
ELEITORAL
Art. 9º 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 noart. 58 da Lei nº
9.504/1997, sem prejuízo de eventual responsabilidade penal.

NÃO PODE
Nenhum tipo de propaganda eleitoral
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