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Apresentação

ANova Onda atua no mercado de comunicação institucional e eleitoral há mais de 10 anos e pretende, 
com esta publicação, auxiliar na construção de campanhas eleitorais de alto nível, com a exposição 

adequada de candidatos e suas propostas para uma sociedade melhor.
Esta cartilha foi produzida fim de orientar os candidatos e assessores no planejamento e desenvolvi

mento de estratégias de comunicação visando às eleições municipais de outubro de 2012.
As informações aqui contidas traçam um panorama da legislação e das possibilidades para o marke

ting de campanha; mas não se pretendem definitivas nem são passadas como verdade absoluta nesse 
cenário tão volátil que é a Legislação Eleitoral Brasileira.

Ainda que procurem transmitir informações corretas e condutas seguras, lastreadas na legislação, 
as informações e dicas aqui apresentadas podem sofrer variações de acordo com novas deliberações 
do Tribunal Superior Eleitoral e/ou novas interpretações interpostas por aquela instância, ou ainda pelos 
Tribunais Regionais Eleitorais (TRE’s).

Portanto, é aconselhável utilizar as ferramentas fornecidas por esse material como auxiliares do bom 
senso e da responsabilidade.

Jeferson Martinho
Jornalista, diretor da Nova Onda Comunicação
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Introdução: Campanha e Comunicação

Oobjetivo da comunicação eleitoral é informar e persuadir o eleitor a votar e trabalhar para eleger o 
candidato. Deve conduzir o eleitor a um processo de decisão, em quatro estágios:

A) Despertar o interesse — criar no cidadão a consciência de que existe um processo eleitoral em 
curso, levando ao seu conhecimento a existência do candidato.

B) Criar compreensão — após a atenção do cidadão ter sido despertada, ela deve ser estimulada 
pelo aumento da informação que levará a conscientização de que algumas de suas necessidades 
poderão ser atendidas por aqueles que vierem a ser eleitos.

C) Convencer o eleitor — é nessa fase que o eleitor vai começar a perceber as diferenças entre os 
candidatos, através de suas ideias, plataforma, imagem pública etc., que o levarão a concluir, seja 
por identificação, seja por corresponder às suas expectativas, que o candidato A é melhor que 
candidato que B.

D) Cristalizar o voto — ao chegar a essa fase já foram fornecidas ao eleitor todas as informações 
que ele precisa para justificar racionalmente os sentimentos e as predisposições que determinarão 
seu voto. É quando podese afirmar, com razoável segurança, que o eleitor já fez a sua escolha.
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Características da Propaganda

Em uma eleição, as pessoas são continuamente abordadas por uma enorme quantidade de informa
ções. Mas só tem capacidade de absorver uma pequena parte. Por isso há necessidade de simplifi

car ao máximo a linha de comunicação do candidato. É preciso garantir uma farta reprodução dos seus 
pontos básicos, e adquirir uma unidade que o fará ser lembrado de forma mais fácil pelo eleitor.

O visual do candidato deve ser ajustado ao conceito que ele procura transmitir, levandose em conta 
seu físico e a sua personalidade. As roupas, a aparência, a forma de falar, a postura, a procura do melhor 
ângulo, tudo isso deve ser trabalhado tendo em conta a recepção por parte do eleitoralvo. A fim de se 
manter uma certa unidade devem ser definidas duas ou três fotos oficiais, as quais serão repro-
duzidas em todo o material gráfico da campanha.

O símbolo de uma campanha política deve ser de fácil reprodução nas mais diversas situações.
Jingles também devem ser simples, de fácil compreensão e memorização, se possível abordando um 

ou mais temas da campanha de uma forma leve e bemhumorada.
O slogan apela diretamente para o lado emocional, as paixões políticas, o sentimento de força e uni

dade. 
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Materiais e Mecanismos de Propaganda 

Podemos definir propaganda eleitoral como toda forma de atividade paga para se divulgar um candida
to em larga escala e fixar sua imagem, informando e persuadindo os eleitores a votarem nele. Deve 

ser usada principalmente nos estágios inicial e final do processo de comunicação eleitoral para divulgar 
e reforçar a imagem de um candidato. 

Cuidados básicos - Em atenção à legislação eleitoral, é preciso planejar bem o uso de materiais de 
propaganda. De nada adianta, antes da liberação da propaganda, inundar a cidade com “modelos de 
cédula” para urna eletrônica, por exemplo. É ilegal e poderá resultar em cassação da candidatura. E se 
não bastasse o aspecto legal, podese contestar a eficiência dessa comunicação, já que não se poderia 
usar o número do candidato e os materiais usados não durariam até o final da campanha.

A despeito das mudanças legais ocorridas nos últimos anos, os elementos básicos de marketing elei
toral, ou “veículos de propaganda”, continuam permitidos e, bem usados, garantem um bom desempenho 
na conquista do eleitor.

É preciso destacar que a propaganda em si, sozinha, não ganha uma eleição. Mas é sem dúvida um 
fator determinante no sucesso ou fracasso de um candidato, na medida em que pode reforçar sua imagem, 
quer ela atenda ou não aos anseios do seu potencial eleitorado. Assim, tanto mais eficiente será a comu
nicação quanto mais ela conseguir reforçar e transmitir as características e propostas do candidato que 
justamente refletem aquilo que os eleitores esperam de quem for, efetivamente, ocupar o cargo em disputa.
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Vamos, a seguir, elencar alguns dos veículos que podem ser usados para transmitir a mensagem 

pretendida.

Muros - Os muros identificados com o candidato funcionam como uma espécie de outdoor. A atual 
legislação proibiu o uso de outdoors, por isso os muros passaram a ter maior importância. Em geral 
eles não ganham votos, mas são ferramentas muito úteis para fixar a imagem do candidato e reforçar a 
lembrança do eleitor. Mesmo com a restrição de tamanho das inscrições (4 m²). Em algumas cidades, 
a justiça eleitoral tem sido rigorosa em relação aos prazos para início da propaganda eleitoral. Assim, 
se o candidato se antecipou e escreveu seu nome em muros pela cidade, precisa ficar atento à possibi
lidade de ser notificado para apagar. Como as campanhas não têm todo dinheiro do mundo, isso pode 
representar um prejuízo grande, embora não maior que a multa que terá de pagar caso não cumpra a 
notificação. Se já tem a autorização, há pouco mais de dois meses para o início da propaganda política, 
convém esperar até que possa pintar o espaço definitivamente, já com seu slogan de campanha e seu 
número. Em qualquer dos casos, é fundamental sair em busca de autorizações dos proprietários, 
por escrito, o mais cedo possível.

Publicidade e espaços editoriais em jornais e revistas - A eficiência da propaganda política em 
jornais e revistas é um tanto quanto controvertida. Mensagens longas dificilmente são lidas, a não ser 
em polêmicas acirradas entre os candidatos em evidência. Em compensação, estes meios permitem um 
melhor direcionamento da comunicação. Seu público pode ser razoavelmente segmentado, sempre lem
brando que o leitor de jornal tende a ser mais informado e analítico que a média do eleitorado, além de 
ser, naturalmente, alfabetizado. A propaganda feita em jornais de segmentos específicos, como boletins 
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de sindicato e comunidades de bairro pode trazer bons resultados. Nestes casos, no entanto, o candidato 
e seu staff de comunicação precisam estar atentos à legislação para não correrem riscos desnecessários.

Santinhos e outras peças gráficas - principal vantagem desse tipo de propaganda é que ela permite 
uma concentração de esforços em áreas geográficas altamente delimitadas a um custo relativamente 
baixo, já que não se paga nenhuma taxa de veiculação. Podem ser de grande valia durante a fase de 
definição do voto do eleitor, além de servir para quebrar o gelo para a conversa direta do candidato com 
os eleitores durante “ações de panfletagem”. Jornais de campanha, histórias em quadrinhos (com con
teúdo sutil, é bom lembrar) e folhetos com informações técnicocientíficas também são boas formas de 
propaganda.

Mala direta - Dáse o nome de mala direta a todo o material impresso ou eletrônico enviado pelo cor
reio ou por email (email marketing). Sua grande vantagem é a alta seletividade e a possibilidade de uma 
comunicação personalizada com o eleitor. Os principais problemas em relação a esse tipo de material 
são a sua execução, relativamente trabalhosa, e o elevado custo de postagem (no caso da maladireta 
impressa). Quanto ao email marketing, há o problema da sua baixa efetividade. A necessidade de uma 
listagem prévia dos eleitores e seus domicílios (mailing list) também é outro empecilho. Além disso, uma 
mala direta exige texto criativo, bem escrito, para provocar uma boa resposta e não agredir o eleitor.

Sites - A internet trouxe a possibilidade de apresentar um candidato através de uma página ou portal 
na rede mundial de computadores. Esse recurso pode ser um aliado importante para atingir um maior 
número de eleitores “formadores de opinião”, interessados em conhecerem mais profundamente as pro
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postas e a biografia de um candidato. Também pode funcionar como um “termômetro informal” dos 
rumos da campanha e dos efeitos dos posicionamentos do candidato, permitindo até mesmo correções 
na definição de pontos prioritários de uma campanha eleitoral. A desvantagem desse veículo é que é 
necessário o apoio de outras modalidades de comunicação para levar o eleitor ao site do candidato, além 
do ainda muito seleto perfil dos “eleitores internautas”.

Outros mecanismos de comunicação eleitoral:

Assessoria de Imprensa - Assessoria de imprensa é o conjunto de profissionais e procedimentos que 
buscam abrir espaços gratuitos para a campanha nos meios de comunicação, através de entrevistas, notícias 
e comentários favoráveis, visando construir e definir uma imagem adequada do candidato junto aos eleitores.

Os aspectos positivos dessa atividade são seu relativo baixo custo em relação à propaganda tradi
cional, e sua credibilidade. A credibilidade é obtida à medida que o veículo – jornal impresso, revista, TV, 
rádio ou site – transfere ao candidato a confiança que ele recebe de sua audiência, no tocante à divulgação 
da verdade, ou pelo menos a verdade que o leitorouvintetelespectador está predisposto a ouvir.

A principal desvantagem é o fato de que o candidato não tem controle em relação ao que é publi-
cado ou vai ao ar, daí a grande importância de uma boa preparação anterior às entrevistas e exposições 
públicas, como forma de evitar declarações infelizes ou que possam ser distorcidas.

O candidato deve ser capaz de criar fatos noticiáveis, posicionarse perante editores e jornalistas 
como uma boa fonte de informações, ou como analista abalizado de temas importantes.

É preciso ressaltar que nenhum órgão de imprensa sério vai abrir espaço para o óbvio (embora 
seja impressionante a quantidade de veículos que abrem espaço para o grotesco!) ou informações que 
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não deem audiência (ou vendas em bancas). O ideal é que a campanha possa criar fatos noticiáveis 
ou anteciparse aos mesmos, de maneira a gerar entrevistas quando a cobertura da imprensa chegar. 
Isso pode ser conseguido com maior facilidade caso o candidato tenha boa participação/presença 
em entidades da sociedade civil organizada, por exemplo (uma reunião de vizinhos para discutir a 
falta de segurança no bairro não é algo noticiável, mas se o candidato presente conseguir transformar 
isso em um ato de protesto e providenciar o encaminhamento da questão para as autoridades, ele 
certamente poderá gerar uma notícia).

A Divulgação Oral/Pessoal - Podemos considerar para efeitos de comunicação eleitoral, as ativi
dades de divulgação pessoal onde o eleitor recebe informações a respeito da candidatura transmitidas 
diretamente por outras pessoas engajadas na campanha – e não do próprio candidato – em contatos 
face a face ou em comícios e pequenas reuniões.

É fato que a propaganda de massa não tem muita credibilidade e tende a criar uma “armadura” na 
cabeça das pessoas sempre que elas se sintam na iminência de serem expostas a esse tipo de ativi
dade, independentemente do meio utilizado. Daí a vantagem da divulgação pessoal: quando o assunto 
“eleição” aparece no meio de uma conversa informal, ele é apenas um tema a mais, o que evita ou 
retarda o acionamento dessa “armadura”. Outra vantagem é que ela atinge também as pessoas com 
menos interesse na eleição, que dizem que “não gostam de política”.

É importante notar que em cada lugar há pessoas que se destacam das demais pelo seu interesse, 
conhecimento e credibilidade em um determinado assunto ou tema especifico (no caso política/elei
ções). São os “formadores de opinião”. Normalmente vamos encontrálos na linha de frente dos setores 
mais articulados da comunidade ou segmento, tais como associações comunitárias, organizações não 
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governamentais, sociedades amigos de bairros, entidades estudantis, sindicatos etc.

A divulgação pessoal também permite uma comunicação de “mão dupla” candidatoeleitor, na medi
da em que a direção da campanha é informada dos pontos fracos que as pessoas estão encontrando 
ao divulgar a candidatura, auxiliando o processo de “feedback ”.

Os cabos eleitorais - O cabo eleitoral aproximase muito da figura do vendedor tradicional, o ho
mem que vai a campo. Muitos cabos eleitorais apresentamse ao candidato da seguinte forma: “Olha, 
eu tenho 2 mil votos lá na Zona Norte...”. Nem sempre esse tipo de informação é verdadeira; um méto
do fácil de checar sua veracidade é verificar para qual candidato ele trabalhou nas últimas eleições (o 
que também ajuda a evitar espiões e sabotadores) e qual foi a votação do candidato junto à zona em 
questão. Os TREs possuem a relação dos candidatos mais votados em cada cidade/distrito eleitoral, 
facilitando esse processo de apuração. Outra observação importante sobre o cabo eleitoral é que, 
quanto mais ele estiver convicto da validade do que ele está “vendendo”, melhor divulgação dará à 
candidatura.

Comícios - O comício é um momento importante da campanha, aquele em que o candidato terá a 
chance de dirigirse pessoalmente para um grande número de eleitores. Porém, na medida em que a 
nova legislação eleitoral proibiu a realização de “showmícios” nas campanhas – cujos shows ajudavam 
a entreter a população na espera pela chegada dos candidatos para seus discursos – o alcance dos 
comícios ficou bastante limitado. Por isso, é necessário analisar com muito maior precisão o grau de 
penetração do candidato e do partido junto ao eleitorado local para evitar comícios para apenas alguns 
“gatos pingados” e cabos eleitorais, já que isto influi negativamente no grau de certeza que o indivíduo 
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tem da sua decisão. Os candidatos e os partidos têm mania de superestimar o comparecimento a esse 
tipo de atividade. Sempre existe a possibilidade de se evitar um passo maior que as pernas, através 
da realização de reuniões junto a locais mais movimentados, ensaiando e preparando o clima para 
grandes manifestações de massa a serem realizadas no final da campanha. Comício é empolgação 
e emoção e o candidato deve utilizar frases de efeito, dialogar com a massa. Os que não se sentirem 
seguros para tanto devem ser breves ou mesmo evitar o discurso, optando pelo testemunho de seus 
cabos eleitorais, formadores de opinião, apoiadores etc.

A divulgação voluntária - O trabalho de divulgação voluntária é feito por todas as pessoas que re
solveram contribuir espontânea e gratuitamente para a candidatura, optando por levar, em tempo par
cial, o nome e a plataforma do candidato aos seus familiares, amigos e conhecidos. Vale aqui o que já 
foi observado para os cabos eleitorais, com ênfase na questão do treinamento. As principais vantagens 
deste tipo de divulgação são sua informalidade e credibilidade aliadas à possibilidade de penetração 
“molecular” do candidato junto a todos os eleitores. Com o correr da campanha, a presença dos cabos 
eleitorais também começará a disparar a “armadura antipropaganda” dos eleitores, aumentando a ne
cessidade de uma divulgação mais informal e pessoal. Este fato aumenta a importância do divulgador 
voluntário, que precisa ser continuamente motivado e convencido da utilidade da sua função, de forma 
a estar apto para divulgar a candidatura sempre que houver uma brecha para isto.

Eventos, reuniões e distribuição de panfletos - Os diversos eventos comunitários e de classe, 
tais como festivais, festas e competições esportivas, constituemse em bons momentos para a promo
ção do candidato. Principalmente quando ele está presente, e, se possível, associando seu nome de 
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uma maneira simpática ao evento, sem tentar ocupálo, o que acaba gerando conflitos com a organi
zação. Reuniões em clubes, entidades de classe e associações comunitárias também não devem ser 
desprezadas como núcleos geradores de voto e formadores de opinião, principalmente se o candidato 
puder destacar algum ponto de sua plataforma favorável ou benéfico para a entidade em questão. É 
bom ir bem preparado para discutir e analisar os assuntos mais pertinentes aos associados e adequar 
a forma do discurso às características do público. A panfletagem visa promover o candidato em luga
res de grande concentração como feiras, cruzamentos movimentados e os eventos já mencionados. 
Sua eficiência está no fato de pegar o eleitor de surpresa, procurando fazer com que ele guarde os 
folhetos distribuídos. Há de se tomar cuidado para não ter o nome associado à promoção de festas de 
entidades patrocinadas por verbas públicas com ou à distribuição de brindes, cuja prática contraria a 
legislação eleitoral.
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A nova Legislação Eleitoral e os limites da 
propaganda

As Eleições de 2006 representaram uma mudança significativa na forma como se faz campanha elei
toral no Brasil, tanto do ponto de vista da propaganda, quanto do financeiro e jurídico. Em 2008 foi a 

primeira vez que tivemos estas regras aplicadas às eleições de prefeitos e vereadores. A Lei 9.504/97 (Lei 
Eleitoral) ganhou alterações pela minireforma eleitoral (Lei 11.300/06), pelas Resoluções n.º 22.158/06
TSE e n.º 22.178/08TSE, além das interpretações geradas pelas consultas realizadas por partidos e pré
candidatos ao Tribunal Superior Eleitoral. Em virtude destas últimas, por sua constante atualização, este 
texto não deve ser tomado como definitivo.

Embora tenha recebido novo texto, estrutura e comentários da Nova Onda Comunicação, grande par
te deste resumo foi compilada tendo como base, além do inteiro teor das leis já mencionadas, manuais 
veiculados por diferentes partidos e, no caso específico da propaganda na Internet, o trabalho de André 
Augusto Lins da Costa Almeida, em sua análise “A propaganda eleitoral na Internet”.¹ A disposição pro
cura dar uma classificação objetiva aos temas para facilitar a consulta, e os tópicos destacados entre 
chaves {...} abordam aspectos para os quais a legislação é inexistente ou não é específica, acres
centando possíveis interpretações e possibilidades de atuação segundo os limites da legislação vigente.

¹. ALMEIDA, André Augusto Lins da Costa, “A propaganda eleitoral na Internet”, Jus Navigandi, Teresina, ano 7, n. 60, nov. 2002. Disponível em: http://jus2.uol.com.br/
doutrina/texto.asp?id=3472. Acesso em: 14 abr. 2008.
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Prazos
•	 Para realização das convenções de escolha dos candidatos: de 10 a 30 de junho de 2012.
•	 Para propaganda pré-convenção: a partir 26 de maio de 2012, é permitida campanha 

intrapartidária, destinada aos filiados, através de materiais impressos, faixas e cartazes em local 
próximo à convenção, com mensagem aos convencionais, sendo proibido, porém, o uso de rádio, 
televisão e outdoor.

•	 Para início da propaganda eleitoral: 6 de julho de 2012. 
•	 Data da Eleição: 7 de outubro de 2012

Exposição antes de 6 de julho 

A propaganda eleitoral antes de 6 de julho é proibida. No entanto, algumas dúvidas e lacunas surgem 
a respeito da exposição do “précandidato” no período que antecede esta data:

•	 Na Internet é permitido manter página antes de 6 de julho, desde que não haja pedido de votos, 
menção ao número do candidato ou ao número do partido, ou qualquer outra referência à 
eleição. Vale ressaltar que a Resolução 22.178/08 do TSE determinou, em seu art. 18, que depois 
de 6 de julho, “a propaganda eleitoral na Internet somente será permitida na página do candidato 
destinada exclusivamente à campanha eleitoral.

•	 Redes Sociais (Orkut, Twitter, Facebook): Ainda há interpretações conflitantes neste quesito, que 
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ainda carece de legislação mais específica. Recomendase, no entanto, que seja usada a mesma 
regra para as entrevistas e mídias convencionais: o pré-candidato não deve pedir votos ou 
divulgar plataforma.

•	 A veiculação de mensagens de felicitação ocasionais (aniversário do Município, por exemplo), 
antes de 6 de julho é permitida desde que não haja qualquer menção à eleição ou à plataforma 
política do possível candidato. Embora seja permitida a conduta, é importante ressaltar que, a 
depender das dimensões, intensidade e quantidade da propaganda, tal ato poderá configurar abuso 
de poder econômico, sujeitando o beneficiário às penalidades da lei.

•	 A veículos da grande imprensa, é permitido comentar a conjuntura política e mencionar os 
prováveis candidatos (sempre como précandidatos), no interesse jornalístico do tema, e sem pri
vilégio de um ou mais candidatos.

•	 Os pré-candidatos poderão participar, no rádio e TV, de entrevistas, debates e encontros antes do 
dia 6 de julho, desde que não sejam mencionados tópicos que possam ser entendidos como 
plataforma política, de trabalho e/ou atuação.

{Como nos veículos da grande imprensa, há o entendimento (não regulamentado, sendo por-
tanto, apenas senso comum) de que pré-candidatos também podem ser entrevistados 
ou ser objeto de matérias em veículos destinados a públicos internos, boletins de ONGs, 
jornais de classe e de entidades da sociedade civil organizada, desde que exista inte-
resse jornalístico no tema, não haja menção ao pleito, à plataforma política ou propaganda 
eleitoral implícita.}
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{Veículos como jornais, boletins ou outros, com caráter de prestação de contas de atuação 
social ou parlamentar, não estão explicitamente proibidos, havendo o entendimento de que 
possam ser editados, desde que – por comparação à regulamentação específica das páginas 
na Internet – não haja pedido de votos, menção ao número do candidato ou ao número do 
partido, à plataforma política ou qualquer outra referência à eleição.}

•	 O uso de imagens, slogans e logotipos que remetam à eleição é proibido. Um caso específico 
que evidencia o controle da Justiça Eleitoral quanto a essa proibição tem ocorrido com os muros, 
mesmo naqueles onde consta apenas o nome do précandidato ou mensagem desvinculada da 
eleição, para os quais, havendo denúncia prévia, a ordem tem sido apagar, ainda que punições 
mais rigorosas, pelo menos por enquanto, não tenham sido observadas.

Proibições na propaganda (a partir de 6 de julho) 
•	 É proibida, na campanha eleitoral, a confecção, utilização, 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.

•	 Está proibido, também, o oferecimento de troféus, prêmios ou ajudas de qualquer espécie 
feitas por candidato, entre o registro e a eleição, a pessoas físicas ou jurídicas. Exemplo bastante 
comum: camisetas de times de futebol.

•	 Cartazes, faixas, banners, placas e pichações estão proibidos nos bens cujo uso dependa 
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de cessão ou permissão do poder público, ou que a ele pertençam, bem como nos de uso 
comum, inclusive postes de iluminação pública e sinalização de tráfego, viadutos, passarelas, 
pontes, paradas de ônibus e outros equipamentos urbanos. Entre os “bens de uso comum”, conforme 
o Código Civil, estão aqueles a que a população em geral tem acesso, tais como cinemas, clubes, 
lojas, bares, centros comerciais, igrejas, ginásios, estádios, ainda que sejam propriedades privadas.

•	 Alto-falantes ou amplificadores de som são proibidos em distância inferior a 200 metros de:
•	 Sedes dos Executivos e Legislativo da União, dos Estados, do Distrito Federal e respectivas 

Prefeituras Municipais; 
•	 Tribunais Judiciais;
•	 Quartéis e outros estabelecimentos militares;
•	 Hospitais e casas de saúde;
•	 Escolas, bibliotecas públicas, igrejas e teatros quando em funcionamento.

•	 Inaugurações: a participação em inaugurações de obras públicas, explicitamente, só é proibida 
aos candidatos a cargos executivos, incluindo vices, nos 3 meses que precedem a eleição (a 
partir de 05/07/2012), sob pena de cassação do registro da candidatura. 

{Em princípio, a participação de candidatos a cargos legislativos é permitida, mas estará sujeita 
interpretação diferente por parte da Justiça}

•	 Showmícios: é proibida a realização de showmício e de evento assemelhado para promoção de 
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candidatos, bem como a apresentação, remunerada ou não, de artistas com a finalidade de animar 
comício e/ou reunião eleitoral.

•	 Outdoors: está proibida a divulgação de propaganda eleitoral de candidato, partido ou coligação, 
através de painéis de publicidade (outdoors ou pontos de publicidade comerciais).

•	 É proibida qualquer propaganda paga de candidato, Partido ou Coligação no rádio e televisão, 
mesmo que seja para anunciar a realização de atos ou comícios eleitorais.

•	 Páginas de provedores de serviços de acesso à Internet não poderão expor nenhum tipo de 
propaganda eleitoral, em momento algum, antes dou depois de 6 de julho.

O que é permitido e seus limites 
•	 Materiais de propaganda como bandeiras, bandeirolas e displays para veículos, adesivos, broches 

ou assemelhados estão liberados, desde que não sejam utilizados pelo eleitor no dia da eleição.
•	 É permitido divulgar propaganda paga na imprensa escrita, nos limites estabelecidos na lei (até 

1/8 de página de jornal padrão e um quarto de página de revista ou tablóide, por edição), exceto na 
véspera e no dia da eleição.

•	 Não caracteriza propaganda eleitoral a divulgação' de opinião favorável a candidato, a 
partido político ou a coligação pela imprensa escrita, desde que não seja matéria paga, mas 
os abusos e os excessos, assim como as demais formas de uso indevido do meio de comunicação, 
serão apurados nos termos do art. 22 da Lei Complementar 64/90.
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{Mencionar candidatos e suas plataformas em informativos de associações, organizações 
não governamentais e entidades de classe (exemplo: jornais de sindicato, informativos de 
ONGs, conselhos de classe etc), durante o perído de propaganda eleitoral, encontra alguma per-
missividade na interpretação jurídica, desde que haja comprovado interesse jornalístico na aborda-
gem e a menção não possa configurar propaganda, vedada pela Lei 9504/97. Aqui, cabe ressaltar, 
a interpretação normalmente se baseia na proibição do recebimento de contribuições de qualquer 
espécie provenientes destas entidades. Contudo, é subjetiva e resulta polêmica. Via de regra, as 
publicações e veículos segmentados não podem privilegiar um determinado candidato. Um 
entendimento possível é a extensão da regra aplicada aos debates para candidaturas proporcio-
nais: a presença de número equivalente de candidatos de todos os partidos concorrentes ao pleito. 
Ainda assim, a prática poderá ser apurada nos termos do art. 22 da Lei Complementar 64/90, com 
pena de cancelamento do registro do candidato ou cassação de mandato após o pleito}

•	 É permitido afixar livremente, desde que autorizado pelo proprietário, “mídias exteriores” 
(faixas, placas, cartazes, pinturas, inscrições ou murais) em bens particulares (residências, 
automóveis, terrenos e muros). A colocação em bens particulares de placas, cartazes ou outro 
tipo de propaganda eleitoral, em tamanho, características ou quantidade que possa configurar uso 
indevido, desvio ou abuso do poder econômico, deverá ser apurada e punida nos termos do art. 22 
da Lei Complementar 64/90. Em resposta a uma consulta feita ao TSE (publicada em 09/06/2006), 
o Tribunal fixou o limite de 4m² para as mídias exteriores. A Resolução 22.178, de 28/02/2008, 
eliminou as últimas dúvidas quando incluiu os muros no limite de 4m². 
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•	 Carros de som, a partir de 6 de julho e até à véspera das eleições, das 8 às 22 horas, são 

permitidos.
•	 Propaganda em comitês: é permitido inscrever, na fachada e dependências do comitê, o nome, 

número e outras informações do candidato, da forma que melhor lhe parecer, incluindo em faixas, 
quadros, painéis, etc.

•	 Carreatas, passeatas, caminhadas são permitidos, inclusive com uso de carros de som, até a 
véspera do dia da eleição, divulgando jingles ou mensagens de candidatos, desde que os microfones 
não sejam usados para transformar o ato em comício.

•	 É permitida a criação de páginas na Internet para a veiculação de propaganda eleitoral, 
cujos gastos deverão ser devidamente contabilizados na prestação de contas correspondente. Tais 
páginas podem ou não ter o domínio específico “.can.br” (não obrigatório), e deverão ser retiradas 
do ar nas 48 horas que antecedem a eleição até 24 horas depois do pleito. Também deverão ser 
exclusivas da candidatura, não podendo ser utilizado um endereço previamente usado como site de 
prestação de contas de parlamentar ou entidade. 

{Ainda sobre a propaganda na Internet, estão proibidos os “banners” em sites outros que não 
os do partido ou o do próprio candidato. É permitida a participação de candidatos em salas de 
conversação (chats). Porém, continua não regulamentada a possibilidade de contratação de 
links patrocinados em sites de busca e o envio de propaganda eleitoral através de mensagem 
eletrônica não solicitada (SPAM). Esta última, no entanto, pode receber a interpretação de 
propaganda irregular pela desconsideração da opção do eleitor em recebê-la.}
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•	 É permitida a distribuição de panfletos, volantes, folhetos ou outros impressos nas ruas. Os 

impressos deverão ser editados sob a responsabilidade do partido, da coligação ou do candidato. 
E todo material impresso de campanha eleitoral deverá conter o número de inscrição no 
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) ou o número de inscrição no Cadastro de 
Pessoas Físicas (CPF) do responsável pela confecção, bem como de quem o contratou, e a 
respectiva tiragem. (Resolução 22.178/08).

•	 A realização de comícios é permitida, desde que dele não participem artistas ou animadores, 
com ou sem cachê, que apresentem peça artística de qualquer natureza. Cabe destacar algumas 
regras específicas para os comícios:

•	 Os comícios e utilização de aparelhagem fixa são permitidas no horário compreendido entre as 
8 e 24 horas. 

•	 Na Resolução n.º 21.098, de 15.05.02, o TSE firmou entendimento de que, em comícios ou eventos 
semelhantes de campanha, não há normas legais que impeçam a presença de filiados a outros 
partidos ou da manifestação de apoio a candidato de outra agremiação, devendo tal questão ser 
examinada, exclusivamente, por órgãos de disciplina e ética dos partidos.

Exigências e regras específicas 
•	 A propaganda deverá sempre mencionar a legenda partidária. Na propaganda majoritária 

(prefeitos), deverá ser usada, obrigatoriamente e de modo legível, sob sua denominação, a 
coligação e as legendas de todos os partidos que a integram; na propaganda para eleição 
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proporcional (vereadores), o partido usará apenas sua legenda sob o nome da Coligação.

•	 Na propaganda dos candidatos a prefeito deverá constar o nome do candidato a vice. 
A propaganda só poderá ser feita em língua nacional.

•	 Dia da eleição  É crime eleitoral:
•	 o uso, no dia da eleição, de alto-falantes e amplificadores de som ou a promoção de comício 

ou carreata; 
•	 a arregimentação de eleitor ou a propaganda de boca de urna;
•	 a divulgação de qualquer espécie de propaganda de partidos políticos ou de seus 

candidatos, mediante publicações, cartazes, camisas, bonés, broches ou outras peças de 
vestuário, incluindo, a manifestação individual do eleitor, que não poderá comparecer para 
votar com camiseta ou propaganda do candidato ou partido. Fiscais de partido poderão, no 
entanto, utilizar camiseta identificando a legenda.

•	 É crime o uso, na propaganda eleitoral, de símbolos, frases ou imagens associadas ou semelhantes 
às empregadas por órgão do governo, empresa pública ou sociedade de economia mista. 

•	 A veiculação de propaganda eleitoral nas dependências do Poder Legislativo ficará a critério das 
respectivas Mesas Diretoras.
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