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CONSTITUIÇÃO FEDERAL;
CÓDIGO ELEITORAL (LEI N.º 4.737/65);
LEI COMPLEMENTAR N.° 64/90 (LEI DAS INELEGIBILIDADES);
LEI N.° 9.096/95 (LEI DOS PARTIDOS POLÍTICOS);
LEI 9.504/97 (LEI DAS ELEIÇÕES - Arts. 36 a 57-J);
RESOLUÇÃO TSE N.º 23.610/2019, ALTERADA PELA

RESOLUÇÃO TSE N.º 23.671/2021;
LEI 14.291/2022 (PROPAGANDA PARTIDÁRIA GRATUITA NO

RÁDIO E NA TV).

1.LEGISLAÇÃO APLICÁVEL À 
PROPAGANDA ELEITORAL



 Agente político é aquele investido em seu cargo por meio de eleição,
nomeação ou designação, cuja competência advém da própria
Constituição, como os Chefes de Poder Executivo e membros do Poder
Legislativo, Judiciário, Ministério Público, Tribunais de Contas, Ministros
de Estado e de Secretários nas Unidades da Federação.

 Servidor público é espécie de agente administrativo ocupante de
cargo de provimento efetivo ou cargo em comissão, ou seja, é quem
possui vínculo com órgãos públicos.

Agente público é quem exerce, ainda que transitoriamente ou sem
remuneração, por eleição, nomeação, designação, contratação ou
qualquer outra forma de investidura ou vínculo, mandato, cargo,
emprego ou função nos órgãos ou entidades da administração pública
direta, indireta, ou fundacional.

2. AGENTES PÚBLICOS: AGENTES 
POLÍTICOS E SERVIDORES PÚBLICOS



3. PERÍODO ELEITORAL – DEFINIÇÃO 

INÍCIO: Convenções partidárias para a 
escolha dos candidatos.
FINAL: Diplomação dos eleitos.
NOTA: para algumas condutas vedadas, 
há prazos específicos.



A Propaganda política é toda ação destinada ao cidadão,
a fim de convencê-lo sobre temáticas do ambiente
político, ideologias partidárias, bem como meio de
comunicação que busca o contato com os cidadãos para
estreitar relações com grupos políticos.
A propaganda política é gênero, da qual são espécies:
4.1. propaganda institucional;
4.2. propaganda partidária;
4.3. propaganda intrapartidária;
4.4. propaganda eleitoral.

4. PROPAGANDA POLÍTICA E 
ESPÉCIES



É aquela destinada a dar publicidade de atos, programas, obras, serviços e
campanhas dos órgãos públicos federais, estaduais e municipais, ou das
respectivas entidades da administração indireta.
É vedada a sua veiculação nos três meses que antecedem as eleições,
salvo em caso de grave e urgente necessidade pública, assim reconhecida pela
Justiça Eleitoral (art. 73, inciso VI, alínea “b”, da Lei nº. 9.504/1997).
A vedação aplica-se apenas aos agentes públicos das esferas
administrativas cujos cargos estejam em disputa na eleição.
O descumprimento da proibição acarretará a suspensão imediata da conduta
vedada e sujeitará os responsáveis à multa no valor de cinco a cem mil UFIR.
Tais sanções aplicam-se aos agentes públicos responsáveis pelas condutas
vedadas e aos partidos, coligações e candidatos que delas se beneficiarem.

4.1. PROPAGANDA 
INSTITUCIONAL



Tem a finalidade de difundir programas partidários através dos meios
de comunicação (rádio e televisão), ou seja, assuntos relacionados
exclusivamente aos interesses das agremiações partidárias:
a) difundir os programas partidários;
b) transmitir mensagens aos filiados ao partido, sobre assuntos de interesse
partidário;
c) divulgar a posição do partido em relação a temas político-comunitários.

A Lei nº 14.291/2022 estabeleceu a volta da propaganda partidária
extinta pela Lei nº 13.487/2017.
Em anos eleitorais, o material publicitário produzido pelas
agremiações com o objetivo de divulgar programas partidários e
angariar novas filiações será exibido somente no primeiro semestre,
antes das convenções para a escolha de candidatas e candidatos.

4.2. PROPAGANDA 
PARTIDÁRIA



É aquela realizada por postulante à candidatura a
cargo eletivo, desde a quinzena anterior até a
data da realização da convenção, direcionada
exclusivamente aos convencionais, com o
objetivo de convencê-los a escolher seu nome
como um dos candidatos aptos a disputar as
eleições por determinado partido ou coligação.

4.3. PROPAGANDA INTRAPARTIDÁRIA



4.3.1 Regras da propaganda intrapartidária

a) Durante as prévias e na quinzena anterior às convenções partidárias.
b) Mensagem dirigida, exclusivamente, aos convencionais, com vistas
à indicação do nome do pré-candidato;
c) Afixação de faixas e cartazes em locais próximos ao da convenção.
d) Deverá ser imediatamente retirada após a respectiva convenção.

a) Uso de rádio, televisão e outdoor.
b) Propaganda política paga na rádio e na televisão.

4.3. PROPAGANDA INTRAPARTIDÁRIA



O descumprimento das regras para a propaganda
intrapartidária sujeitará o responsável pela divulgação
da propaganda e o beneficiário, quando comprovado
o seu prévio conhecimento, 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 (Lei nº 9.504/1997, art. 36, § 3º).

4.3. PROPAGANDA INTRAPARTIDÁRIA



É a propaganda em que partidos políticos e candidatos
divulgam, por meio de mensagens dirigidas aos
eleitores, suas candidaturas e propostas políticas, a fim
de se mostrarem os mais aptos a assumir os cargos
eletivos que disputam e, assim, conquistar o voto dos
eleitores.
A propaganda eleitoral volta seus olhos ao eleitor, de
modo a convencê-lo a votar ou a não votar em
determinado partido político ou candidato.

4.4. PROPAGANDA ELEITORAL



4.4.1. A partir de quando é permitida a propaganda
eleitoral?
A partir de 16 de agosto de 2022.
4.4.2. Antes de 16 de agosto pode haver propaganda
eleitoral?
Não pode, sob pena de ser considerada propaganda
extemporânea.
No entanto, alguns atos, conhecidos por atos de pré-
campanha, mesmo que ocorram antes da data inicial
para a propaganda, não são considerados propaganda
antecipada, desde que não envolva pedido explícito
de voto; logo, não serão punidos.

4.4. PROPAGANDA ELEITORAL



4.4.3. Propaganda Extemporânea
Antes de 16 de agosto de 2022, a realização de propaganda
eleitoral é passível de sanção, apurada mediante
representação por propaganda extemporânea.
O responsável pela divulgação da propaganda em
desacordo e o beneficiário, quando comprovado seu
prévio conhecimento, ficarão sujeitos 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 (art. 36, § 3o, da Lei no. 9.504/1997).

4.4. PROPAGANDA ELEITORAL



4.4. PROPAGANDA ELEITORAL
4.4.3. Propaganda Extemporânea
Considera-se propaganda antecipada passível de multa aquela divulgada,

extemporaneamente, cuja mensagem contenha pedido explícito de voto, ou
que veicule conteúdo eleitoral em local vedado ou por meio, forma ou
instrumento proscrito no período de campanha (Incluído pela Resolução
nº 23.671/2021).

 Considera-se propaganda eleitoral antecipada a convocação, por parte do
Presidente da República, dos presidentes da Câmara dos Deputados, do
Senado Federal e do Supremo Tribunal Federal, de redes de radiodifusão
para divulgação de atos que denotem propaganda política ou ataques a
partidos políticos e seus filiados ou instituições.

ATENÇÃO: Nos casos permitidos de convocação das redes de radiodifusão, é
vedada a utilização de símbolos ou imagens, exceto os símbolos da República
Federativa do Brasil.



5. ATOS DE PRÉ-CAMPANHA

a) Menção à pretensa candidatura.
b) Exaltação das qualidades pessoais dos pré-candidatos.
c) Participação de filiados a partidos políticos ou de pré-candidatos em

entrevistas, programas, encontros ou debates na rádio, na
televisão e na internet, inclusive com a exposição de plataformas e
projetos políticos.

d) Realização de encontros, seminários ou congressos, em
ambiente fechado e às custas dos partidos políticos, para tratar
da organização dos processos eleitorais, da discussão de políticas
públicas, dos planos de governo ou das alianças partidárias visando
às eleições.



5. ATOS DE PRÉ-CAMPANHA

e) Realização de prévias partidárias e a respectiva
distribuição de material informativo, a divulgação dos
nomes dos filiados que participarão da disputa e a realização
de debates entre os pré-candidatos.

f) Divulgação de atos de parlamentares e de debates
legislativos, desde que não se faça pedido de votos.

g) Divulgação de posicionamento pessoal sobre questões
políticas, inclusive em redes sociais, blogs, sítios eletrônicos
pessoais e aplicativos (apps).



5. ATOS DE PRÉ-CAMPANHA

h) Realização, às custas de partido político, de reuniões de
iniciativa da sociedade civil, de veículo ou meio de
comunicação ou do próprio partido político, em qualquer
localidade, para divulgar ideias, objetivos e propostas
partidárias.

i) Campanha de arrecadação prévia de recursos através de
financiamento coletivo, por meio de sítios na internet, aplicativos
eletrônicos e outros recursos similares, a partir de 15 de maio do
ano da eleição.

j) Pedido de apoio político e a divulgação da pré-candidatura,
das ações políticas desenvolvidas e das que se pretende
desenvolver.



5. ATOS DE PRÉ-CAMPANHA

a) Pedido explícito de voto.
b) Transmissão ao vivo por emissoras de rádio e de

televisão das prévias partidárias.
c) Os profissionais de comunicação social, no exercício

da profissão, não podem pedir apoio político e
divulgar a pré-candidatura, as ações políticas
desenvolvidas e as que se pretende desenvolver.



5. ATOS DE PRÉ-CAMPANHA

ATENÇÃO
Os atos permitidos podem ter cobertura dos meios de

comunicação social, inclusive via internet.
As restrições impostas à propaganda eleitoral também se

aplicam aos atos de pré-campanha, ainda que ausente o
pedido explícito de voto.
O impulsionamento de conteúdo político-eleitoral

também será permitido durante a pré-campanha, desde
que não haja pedido explícito de votos e que seja
respeitada a moderação de gastos.



6. PROPAGANDA ELEITORAL -
REGRAS GERAIS

INÍCIO: 16 de agosto de 2022.

a) A propaganda, qualquer que seja sua forma ou
modalidade, mencionará sempre a legenda partidária.

b) Só poderá ser feita em língua nacional.
c) Não deverá empregar meios publicitários destinados a

criar, artificialmente, na opinião pública, estados
mentais, emocionais ou passionais.



6. PROPAGANDA ELEITORAL -
REGRAS GERAIS

d) A restrição ao emprego de meios publicitários não pode ser
interpretada de forma a inviabilizar a publicidade das
candidaturas ou embaraçar a crítica de natureza política,
devendo-se proteger, no maior grau possível, a liberdade de
pensamento e expressão.

e) Na propaganda para eleição majoritária, a federação e a
coligação usarão, obrigatoriamente, sob a sua denominação,
as legendas de todos os partidos políticos que as
integram.

f) Da propaganda dos candidatos a cargo majoritário deverão
constar também os nomes dos candidatos a vice ou a
suplentes de senador, de modo claro e legível, em tamanho
não inferior a 30% (trinta por cento) do nome do titular.



6. PROPAGANDA ELEITORAL -
REGRAS GERAIS

g) A realização de qualquer ato de propaganda partidária ou eleitoral, em
recinto aberto ou fechado, não depende de licença da polícia, devendo
a Polícia Militar apenas ser comunicada com, no mínimo, 24 (vinte e
quatro) horas de antecedência, a fim de garantir, segundo a prioridade do
aviso, o direito contra quem pretenda usar o local no mesmo dia, e a
realização do ato e ao funcionamento do tráfego e dos serviços públicos
que o evento possa afetar.

h) O candidato ou candidata cujo pedido de registro esteja sub judice ou
que, protocolado no prazo legal, ainda não tenha sido apreciado pela
Justiça Eleitoral, poderá efetuar todos os atos relativos à campanha
eleitoral, inclusive utilizar o horário eleitoral gratuito na rádio e na
televisão.

i) Não serão admitidos cortes instantâneos ou qualquer tipo de censura
prévia nos programas eleitorais gratuitos.



6. PROPAGANDA ELEITORAL -
REGRAS GERAIS

j) É vedada a veiculação de propaganda que possa degradar ou
ridicularizar candidatas e candidatos, sujeitando-se o partido
político, a federação ou a coligação que cometeu a infração à perda do
direito à veiculação no horário eleitoral gratuito do dia seguinte ao da
decisão.

k) A propaganda exercida nos termos da legislação eleitoral não poderá
ser objeto de multa nem cerceada sob alegação do exercício do
poder de polícia ou de violação de postura municipal.

l) É vedada a censura prévia sobre o teor dos programas e das matérias
jornalísticas a serem exibidos na televisão, na rádio, na internet e na
imprensa escrita



6. PROPAGANDA ELEITORAL -
REGRAS GERAIS

m) Ninguém poderá impedir a propaganda eleitoral
nem inutilizar, alterar ou perturbar os meios lícitos
nela empregados, bem como realizar propaganda
eleitoral vedada por lei ou pela Resolução (Resolução
TSE nº. 23.610, art. 110).
n) É vedada a utilização de artefato que se
assemelhe à urna eletrônica como veículo de
propaganda eleitoral (Res.-TSE nº. 21.161/2002 e
Resolução TSE nº. 23.610, art. 112).



6. PROPAGANDA ELEITORAL -
REGRAS GERAIS

o) A utilização, na propaganda eleitoral, de qualquer modalidade de conteúdo,
inclusive veiculado por terceiros, pressupõe que a candidata, o candidato, o
partido, a federação ou a coligação tenha verificado a presença de elementos
que permitam concluir, com razoável segurança, pela fidedignidade da
informação, sujeitando-se as pessoas responsáveis ao direito de resposta, sem
prejuízo de eventual responsabilidade penal.
p) É vedada a divulgação ou compartilhamento de fatos sabidamente
inverídicos ou gravemente descontextualizados que atinja a integridade do
processo eleitoral, inclusive os processos de votação, apuração e totalização
de votos, devendo o juízo eleitoral, a requerimento do Ministério Público,
determinar a cessação do ilícito, sem prejuízo da apuração de responsabilidade
penal, abuso de poder e uso indevido dos meios de comunicação.



7. PROPAGANDAS ELEITORAIS ESPECÍFICAS

7.1. ATOS PÚBLICOS DE CAMPANHA

ATENÇÃO: os atos públicos de campanha (comícios, caminhadas, carreatas,
passeatas etc) não dependem de licença de autoridade pública ou do
pagamento de qualquer contribuição.
Condição para realização dos atos públicos: comunicação à polícia militar,
com antecedência de, no mínimo 24 horas, sobre a realização do evento, com
a finalidade exclusiva de:
• garantir, segundo a prioridade do aviso, o direito contra quem pretenda usar
o local no mesmo dia e horário;
• permitir a adoção das providências necessárias à garantia da realização do
ato e ao funcionamento do tráfego e dos serviços públicos que o evento possa
afetar.



7. PROPAGANDAS ELEITORAIS ESPECÍFICAS

7.1. ATOS PÚBLICOS DE CAMPANHA
Primeiro dia: 16 de agosto.
Último dia:
- Reuniões públicas ou comícios, com ou sem a utilização de
aparelhagem de sonorização fixa: 29 de setembro.
- Distribuição de material gráfico, caminhadas, carreatas, passeatas,
acompanhadas ou não por carros de som e minitrio: 1º de outubro.
Horário:
- Reuniões públicas ou comícios, com ou sem a utilização de
aparelhagem de sonorização fixa: das 8 às 24 horas, com exceção do
último comício que poderá ser prorrogado por mais duas horas.
- Distribuição de material gráfico, caminhadas, carreatas, passeatas,
acompanhadas ou não por carros de som e minitrio: das 8 às 22
horas.



7. PROPAGANDAS ELEITORAIS ESPECÍFICAS

7.2. Propaganda nos comitês e nas sedes dos partidos políticos

Na fachada e dependências das sedes dos partidos: inscrição do nome que designe o partido político, pela forma que melhor
lhes parecer.

Na sede do comitê central de campanha: os candidatos, os partidos políticos e as coligações poderão fazer inscrever a sua
designação, bem como o nome e o número do candidato, em dimensões que não excedam a 4 m² (quatro metros quadrados).

Nos demais comitês de campanha: a divulgação dos dados da candidatura deverá observar o limite de 0,5 m².

ATENÇÃO: A propaganda eleitoral realizada no interior de comitês não se submete aos limites máximos, desde que não haja
visualização externa.

Fazer diversas inscrições, ainda que se tenha respeitado, individualmente, os limites respectivos, mas que, justapostas, excedem
as dimensões permitidas e formam o efeito outdoor (efeito visual único).



7. PROPAGANDAS ELEITORAIS ESPECÍFICAS

7.3. Alto-falantes, amplificadores de som, carro de som, trio 
elétrico e comícios

a) Funcionamento de alto-falantes ou amplificadores de som, entre às 8h (oito
horas) e às 22h (vinte e duas horas), até a véspera da eleição.
b) Realização de comícios e utilização de aparelhagens de sonorização fixas,
entre às 8h (oito) e às 24h (vinte e quatro horas). O comício de encerramento
da campanha poderá ser prorrogado por mais 2 (duas) horas.
c) Utilização de trios elétricos, mas apenas para a sonorização de
comícios.
d) Utilização de carro de som (incluídos a bike-som e o veículo tracionado por
animais) ou minitrio, apenas para a sonorização em carreatas,
caminhadas e passeatas ou durante reuniões e comícios.
ATENÇÃO: O uso de alto-falantes e amplificadores de som no dia da eleição é
crime.



7. PROPAGANDAS ELEITORAIS 
ESPECÍFICAS

7.3. Alto-falantes, amplificadores de som, carro de som, trio 
elétrico e comícios

a) Instalação e o uso de alto-falantes e amplificadores de som, em distância
inferior

a 200m (duzentos metros):
* Das sedes dos Poderes Executivo e Legislativo da União, dos Estados, do Distrito

Federal e dos Municípios, das sedes dos tribunais judiciais, dos quartéis e de
outros estabelecimentos militares;

* Dos hospitais e das casas de saúde;
* Das escolas, das bibliotecas públicas, das igrejas e dos teatros, quando em

funcionamento.
b) Utilização de trios elétricos, exceto para a sonorização de comícios.



7. PROPAGANDAS ELEITORAIS ESPECÍFICAS

7.3. Alto-falantes, amplificadores de som, carro de som, trio 
elétrico e comícios

c) Utilização de carro de som (bike-som ou veículo tracionado
por animais), minitrio ou trio elétrico que transitem
divulgando jingles ou mensagens de candidatos.

d) Realização de showmício e de evento assemelhado
(presencial ou pela internet), e a apresentação, remunerada ou
não, de artistas com a finalidade de animar comício ou reunião.



7. PROPAGANDAS ELEITORAIS ESPECÍFICAS

7.3. Alto-falantes, amplificadores de som, carro de som, trio 
elétrico e comícios

- Candidatos (as) que sejam cantores (as), atores, atrizes ou
apresentadores (as) poderão exercer as atividades normais
de sua profissão durante o período eleitoral, exceto em
programas de rádio e de televisão, na animação de comício
ou para a divulgação de sua candidatura ou de campanha
eleitoral, ainda que de forma simulada.

- São permitidas apresentações artísticas ou shows musicais
em eventos de arrecadação de recursos para campanhas
eleitorais previstos no art. 23, § 4º, V, da Lei nº 9.504/1997 (STF:
ADI nº 5.970/DF, j. em 7.10.2021).



7. PROPAGANDAS ELEITORAIS ESPECÍFICAS

7.4. Passeatas, caminhadas e carreatas

Caminhada, carreata ou passeata, acompanhadas ou
não por carro de som ou minitrio, até às 22h (vinte e
duas horas) da véspera da eleição.



7. PROPAGANDAS ELEITORAIS ESPECÍFICAS

7.5. Distribuição de material gráfico

Distribuição de folhetos, adesivos (devem ter a
dimensão máxima de 0,5 m² (meio metro quadrado),
volantes e outros impressos, até às 22h (vinte e duas
horas) da véspera da eleição.



7. PROPAGANDAS ELEITORAIS ESPECÍFICAS

7.5. Distribuição de material gráfico

ATENÇÃO

- Todo material impresso de campanha eleitoral deve constar o CNPJ
ou CPF de quem confeccionou e de quem contratou e a respectiva
tiragem, respondendo o infrator pelo emprego de processo de
propaganda vedada e, se for o caso, pelo abuso de poder.
- O material impresso deve ser editado sob a responsabilidade do
partido político, da federação, da coligação, da candidata ou do
candidato;
- É facultada a impressão em braille dos mesmos conteúdos e a
inclusão de texto alternativo para audiodescrição de imagens.



7. PROPAGANDAS ELEITORAIS ESPECÍFICAS

7.5. Distribuição de material gráfico

Constitui crime, no dia da eleição, a distribuição
de material de propaganda política, inclusive
volantes e outros impressos (“boca de urna”).
Não caracteriza a hipótese do crime descrito
acima a entrega ou a distribuição de material de
propaganda eleitoral no interior das sedes dos
partidos políticos e comitês eleitorais, a quem o
solicite.



7. PROPAGANDAS ELEITORAIS ESPECÍFICAS

BRINDES/VANTAGENS

São vedadas na campanha eleitoral 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, respondendo o infrator, conforme o caso, pela
prática de captação ilícita de sufrágio, emprego de processo de
propaganda vedada e, se for o caso, pelo abuso de poder (Lei nº
9.504/1997, art. 39, § 6º; Código Eleitoral, arts. 222 e 237; e Lei
Complementar nº 64/1990, art. 22).

O comércio desses produtos é permitido?



7. PROPAGANDAS ELEITORAIS ESPECÍFICAS

MANIFESTAÇÃO DO (A) ELEITOR (A)

É permitido, a qualquer tempo, AO (A) ELEITOR (A), o
uso de bandeiras, broches, dísticos, adesivos, camisetas
e outros adornos semelhantes, como forma de
manifestação de suas preferências por por partido
político, federação, coligação, candidata ou candidato,
desde que a confecção ou aquisição dos produtos
seja de responsabilidade do próprio eleitor.
Os adesivos, por serem materiais de campanha
permitidos, podem ser doados pelo (a) candidato (a).



7. PROPAGANDAS ELEITORAIS ESPECÍFICAS

VESTIMENTA CABOS ELEITORAIS

É permitida a entrega de camisas a pessoas que
exercem a função de cabos eleitorais para
utilização durante o trabalho na campanha,
desde que não contenham os elementos explícitos
de propaganda eleitoral, cingindo-se à logomarca
do partido, da federação ou da coligação, ou
ainda ao nome da candidata ou do candidato.



7. PROPAGANDAS ELEITORAIS ESPECÍFICAS

7.6. Bens cujo uso dependa de cessão e permissão, bens 
públicos e bens de uso comum

a) Colocação de mesas para distribuição de material de campanha.
b) Colocação de bandeiras ao longo das vias públicas, desde que
móveis e que não dificultem o bom andamento do trânsito de veículos e
de pessoas, inclusive daquelas que utilizem cadeiras de rodas ou pisos
direcionais e de alerta para se locomoverem.
ATENÇÃO: A mobilidade se caracteriza com a colocação e a retirada
entre as 6h (seis) e as 22h (vinte e duas horas), ainda que nesse
intervalo os aparatos estejam fixados em base ou suporte.
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7.6. Bens cujo uso dependa de cessão e permissão, bens 
públicos e bens de uso comum

Veiculação de propaganda de qualquer natureza, inclusive pichação, inscrição a tinta, exposição de 
placas, estandartes, faixas, cavaletes, bonecos e assemelhados, inclusive em:
- postes de iluminação pública;
- sinalização de tráfego;
- viadutos;
- passarelas;
- pontes;
- paradas de ônibus;
- outros equipamentos urbanos;
- árvores e nos jardins localizados em áreas públicas; 
- muros, cercas e tapumes divisórios.
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7.6. Bens cujo uso dependa de cessão e permissão, bens 
públicos e bens de uso comum

ATENÇÃO
a) a propaganda nas dependências do Poder Legislativo ficará a critério da 
Mesa Diretora.
b) bens de uso comum, para fins eleitorais, são os assim definidos pelo 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.
c) Quem veicular propaganda em tais bens será notificado para, no prazo de 48
(quarenta e oito) horas, removê-la e restaurar o bem, sob pena de multa no
valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a R$ 8.000,00 (oito mil reais).



7. PROPAGANDAS ELEITORAIS ESPECÍFICAS

7.6. Bens cujo uso dependa de cessão e permissão, bens públicos e 
bens de uso comum

A proibição de propaganda eleitoral em tais bens não autoriza a prática de
atos judiciais ou administrativos pelos quais se possibilite, determine ou
promova o ingresso de pessoas agentes públicas em universidades públicas e
privadas, o recolhimento de documentos, a interrupção de aulas, debates ou
manifestações de docentes e discentes universitários, a atividade disciplinar
docente e discente e a coleta irregular de depoimentos dessas cidadãs e
desses cidadãos pela prática de manifestação livre de ideias e divulgação
do pensamento nos ambientes universitários ou em equipamentos sob a
administração de universidades públicas e privadas e serventes a seus fins
e desempenhos. (ADPF nº 548/DF, DJe de 9.6.2020). (Incluído pela Resolução
nº 23.671/2021).
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7.7. Bens particulares: residências e veículos

a) Adesivo plástico em automóveis, caminhões, bicicletas,
motocicletas e janelas residenciais, desde que não exceda
a 0,5m2 (meio metro quadrado).
b) Adesivos microperfurados até a extensão total do para-
brisa traseiro de veículos; neste caso, pode exceder 0,5 m²
(meio metro quadrado).
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7.7. Bens particulares: residências e veículos

a) Colar diversos adesivos, ainda que se tenha respeitado,
individualmente, os limites respectivos, mas que, justapostos,
excedem as dimensões permitidas, em razão do efeito visual
único.

b) colar adesivo em veículos públicos, táxis, veículos de
aplicativos, mototáxis, transporte coletivo, vans de transporte.



7. PROPAGANDAS ELEITORAIS ESPECÍFICAS

7.7. Bens particulares: residências e veículos

ATENÇÃO

- A veiculação de propaganda eleitoral em bens
particulares deve ser espontânea e gratuita, sendo
vedado qualquer tipo de pagamento em troca de espaço
para essa finalidade.
- Não incide sanção pecuniária na hipótese de
propaganda irregular em bens particulares.
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7.7. Bens particulares
RES. 23.551/2017

Art. 15. Não é permitida a veiculação de
material de propaganda eleitoral em bens
públicos ou particulares, exceto de (Lei nº
9.504/1997, art. 37, § 2º):

II - adesivo plástico em automóveis,
caminhões, bicicletas, motocicletas e
janelas residenciais, desde que não exceda
a 0,5m² (meio metro quadrado).

§ 5º A propaganda eleitoral em bens
particulares não pode ser feita mediante
inscrição ou pintura em fachadas, muros ou
paredes, admitida apenas a afixação de
papel ou de adesivo, com dimensão que
não ultrapasse o limite previsto no inciso
II.

RES. 23.610/2019

Art. 20. Não é permitida a veiculação de
material de propaganda eleitoral em bens
públicos ou particulares, exceto de (Lei nº
9.504/1997, art. 37, § 2º):

II - adesivo plástico em automóveis,
caminhões, bicicletas, motocicletas e
janelas residenciais, desde que não exceda
a 0,5m2 (meio metro quadrado).

A redação do dispositivo é exatamente a
mesma, no entanto, não há mais o § 5º,
que tratava da afixação de papel.



7. PROPAGANDAS ELEITORAIS ESPECÍFICAS

7.8. Outdoor

a) Propaganda eleitoral por meio de outdoors, inclusive
eletrônicos.

b) Utilização de engenhos ou de equipamentos publicitários
ou ainda de conjunto de peças de propaganda,
justapostas ou não, que se assemelhem ou causem efeito
visual de outdoor.
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7.8. Outdoor

ATENÇÃO:
- Não depende de prévia notificação para a caracterização da

responsabilidade do candidato ou da candidata, bastando a
existência de circunstâncias que demonstrem o seu prévio
conhecimento.

- A veiculação de propaganda em desacordo sujeitará a empresa
responsável, os partidos políticos, as coligações, as federações, os
candidatos e as candidatas 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).



7. PROPAGANDAS ELEITORAIS ESPECÍFICAS

7.9. Propaganda Eleitoral na Internet

a) Livre manifestação do pensamento do eleitor identificado ou
identificável.
b) Manifestação espontânea do pensamento do eleitor
ocorrida mesmo antes do início da propaganda eleitoral, ainda
que dela conste mensagem de apoio ou crítica a partido político
ou a candidato, próprias do debate político e democrático
(liberdade de manifestação).
c) Priorização paga de conteúdos resultantes de aplicações de
busca na internet, como forma de impulsionamento de conteúdo.



7. PROPAGANDAS ELEITORAIS ESPECÍFICAS

7.9. Propaganda Eleitoral na Internet

d) Propaganda eleitoral nas seguintes formas:
- Em sítio do candidato, do partido político, da federação ou da

coligação (os endereços eletrônicos devem ser comunicados à Justiça
Eleitoral e hospedados, direta ou indiretamente, em provedor de aplicação
de internet estabelecido no Brasil);

- Por meio de mensagem eletrônica para endereços cadastrados
gratuitamente pela candidata ou pelo candidato, pelo partido, pela
federação ou pela coligação;

- Por meio de blogs, redes sociais, sítios e aplicativos de mensagens
instantâneas, cujo conteúdo seja gerado ou editado por candidatas,
candidatos, partidos políticos, federações, coligações ou qualquer pessoa
natural.
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7.9. Propaganda Eleitoral na Internet

ATENÇÃO
- As mensagens eletrônicas e instantâneas, enviadas
consensualmente, por pessoa natural, de forma privada ou em grupos
restritos de participantes, não se submetem às normas sobre a
propaganda eleitoral.

- As mensagens eletrônicas e instantâneas enviadas por candidata,
candidato, partido político, federação ou coligação, por qualquer meio,
deverão oferecer identificação completa da pessoa remetente e dispor
de mecanismo que permita seu descadastramento pela pessoa
destinatária, obrigada a pessoa remetente a providenciá-lo no prazo de
48 horas, sob pena de multa no valor de R$ 100,00 (cem reais), por
mensagem.



7. PROPAGANDAS ELEITORAIS ESPECÍFICAS

7.9. Propaganda Eleitoral na Internet

ATENÇÃO

- A manifestação espontânea na internet de pessoas naturais
em matéria político-eleitoral, mesmo que sob a forma de elogio
ou crítica a candidata, candidato, partido político, federação ou
coligação, não será considerada propaganda eleitoral, desde
que não ofenda a honra ou a imagem de candidatas, candidatos,
partidos, federações ou coligações, ou divulgue fatos
sabidamente inverídicos.
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7.9. Propaganda Eleitoral na Internet

a) Manifestação do pensamento do eleitor quando ofender a honra
ou a imagem de candidatas ou candidatos, partidos, federações ou
coligações.
b) Divulgação de fatos sabidamente inverídicos.
c) Divulgação de qualquer tipo de propaganda eleitoral paga na
internet, exceto o impulsionamento de conteúdos, desde que
identificado de forma inequívoca como tal e contratado
exclusivamente por partidos políticos, federações, coligações,
candidatas, candidatos e pessoas representantes.
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7.9. Propaganda Eleitoral na Internet

d) Contratação de disparo em massa de conteúdo.
e) Veiculação de conteúdos de cunho eleitoral mediante
cadastro de usuário com a intenção de falsear identidade.
f) Manifestação do pensamento na internet de forma anônima
(quando não é possível a identificação do usuário), assegurado o
direito de resposta na página eletrônica do ofensor e por outros
meios de comunicação interpessoal, mediante mensagem
eletrônica e mensagem instantânea.
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7.9. Propaganda Eleitoral na Internet

g) Veiculação, ainda que gratuita, de propaganda eleitoral
nos seguintes sítios:
- De pessoas jurídicas, com ou sem fins lucrativos;
- Oficiais ou hospedados por órgãos ou por entidades da
administração pública direta ou indireta da União, dos Estados,
do Distrito Federal e dos Municípios.
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7.9. Propaganda Eleitoral na Internet

h) Utilização, doação ou cessão, pelas pessoas relacionadas no art.
24 da Lei nº. 9.504/1997, e por pessoas jurídicas de direito privado, de
dados pessoais de seus clientes, em favor de candidatas,
candidatos, de partidos políticos, federações ou de coligações.
i) Venda de cadastro de endereços eletrônicos por pessoas jurídicas
e pessoas naturais e venda de cadastro de números de telefone
para finalidade de disparos em massa.
j) Realização de propaganda via telemarketing, em qualquer horário.



7. PROPAGANDAS ELEITORAIS ESPECÍFICAS

7.9. Propaganda Eleitoral na Internet

k) Realização de propaganda por meio de disparo em
massa de mensagens instantâneas sem o consentimento
da pessoa destinatária.
l) Contratação paga de pessoas físicas ou jurídicas para
que realizem publicações de cunho político-eleitoral em
seus perfis, páginas, canais, ou assimilados, em redes
sociais ou aplicações de internet assimiladas, bem como em
seus sítios eletrônicos.



7. PROPAGANDAS ELEITORAIS ESPECÍFICAS

7.9. Propaganda Eleitoral na Internet

ATENÇÃO

Com o intuito de assegurar a liberdade de expressão e
impedir a censura, a atuação da Justiça Eleitoral em
relação a conteúdos divulgados na internet deve ser
realizada com a menor interferência possível no
debate democrático, apenas quando constatadas
violações às regras eleitorais ou ofensas a direitos de
pessoas que participam do processo eleitoral.
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7.9. Propaganda Eleitoral na Internet
A propaganda eleitoral veiculada na Internet, ou em outros meios
eletrônicos de comunicação da candidata ou candidato, ou no sítio do
partido, federação ou coligação poderá permanecer, inclusive no dia
das eleições.
ATENÇÃO: Constitui crime, no dia da eleição, punível com detenção de
6 (seis) meses a 1 (um) ano, com a alternativa de prestação de serviços
à comunidade pelo mesmo período, e multa no valor de R$ 5.320,50
(cinco mil, trezentos e vinte reais e cinquenta centavos) a R$ 15.961,50
(quinze mil, novecentos e sessenta e um reais e cinquenta centavos a
publicação de novos conteúdos ou o impulsionamento de
conteúdos nas aplicações de internet, podendo ser mantidos em
funcionamento as aplicações e os conteúdos publicados anteriormente.
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7.10. Impulsionamento de conteúdo

Contratação de impulsionamento pago de conteúdo,
exclusivamente, por partidos políticos, federações, coligações,
candidatas e candidatos e seus representantes (administrador
financeiro da campanha), e apenas com o fim de promover ou
beneficiar candidatos ou agremiações.
ATENÇÃO: O impulsionamento de conteúdos deverá ser
contratado diretamente com provedor de internet com sede e foro
no Brasil ou de sua filial; e deve conter número de inscrição no
CPF ou no CNPJ do responsável, além da expressão
“Propaganda Eleitoral”
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7.10. Impulsionamento de conteúdo

a) Contratação de impulsionamento de conteúdo por
pessoas naturais.
b) Contratação de impulsionamento de conteúdo para
realizar propaganda negativa.
c) Utilização de impulsionamento de conteúdos e de
ferramentas digitais, ainda que gratuitas, para alterar o teor
ou a repercussão de propaganda eleitoral, tanto próprios,
quanto de terceiros.



7. PROPAGANDAS ELEITORAIS ESPECÍFICAS

7.11. Sanções ao descumprimento das regras específicas da 
propaganda eleitoral na internet

MULTA: Aplicável ao usuário responsável pelo conteúdo e, quando
comprovado seu prévio conhecimento, ao beneficiário, no valor de R$
5.000,00 (cinco mil reais) a R$ 30.000,00 (trinta mil reais) ou em valor
equivalente ao dobro da quantia despendida, se esse cálculo superar o
limite máximo da multa.
DIREITO DE RESPOSTA: Divulgado pelo usuário responsável pela
divulgação do conteúdo ofensivo, na forma e pelo tempo que vierem a
ser definidos na decisão judicial, ou pelo provedor de aplicação de
internet, nos casos em que exerça controle prévio sobre o conteúdo
publicado por seus usuários.



7. PROPAGANDAS ELEITORAIS ESPECÍFICAS

7.11. Sanções ao descumprimento das regras específicas da 
propaganda eleitoral na internet

SUSPENSÃO DO ACESSO AO CONTEÚDO veiculado que deixar de
cumprir as disposições legais, devendo o número de horas de
suspensão ser definido proporcionalmente à gravidade da infração
cometida em cada caso, observado o limite máximo de 24 (vinte e
quatro) horas, sendo duplicado o período de suspensão a cada
reiteração da conduta.
REMOÇÃO DO CONTEÚDO: limitada às hipóteses em que, mediante
decisão fundamentada, sejam constatadas violações às regras eleitorais
ou que contenham agressões ou ataques a candidatos em sítios da
internet, inclusive redes sociais.



7. PROPAGANDAS ELEITORAIS ESPECÍFICAS

7.12. Propaganda Eleitoral na imprensa escrita

a) Divulgação de propaganda eleitoral paga na imprensa escrita
(jornais, revistas e tabloides), até a antevéspera das eleições,
de até 10 anúncios, por veículo, em datas diversas, para cada
candidato ou candidata.
b) Reprodução virtual das páginas do jornal impresso na internet,
desde que seja feita no sítio eletrônico do próprio jornal.
Espaço máximo por edição:
1/8 (um oitavo) de página de jornal padrão;
¼ (um quarto) de página de revista ou tabloide.
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7.12. Propaganda Eleitoral na imprensa escrita

ATENÇÃO
-O limite de anúncios será verificado de acordo com a
imagem ou o nome do respectivo candidato,
independentemente de quem tenha contratado a
divulgação da propaganda.
- Deverá constar do anúncio, de forma visível, o valor
pago pela inserção.
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7.12. Propaganda Eleitoral na imprensa escrita

ATENÇÃO
- A inobservância sujeita as pessoas responsáveis pelos veículos de
divulgação e os partidos políticos, as federações, as coligações ou os (as)
candidatos (as) beneficiados (as) à 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.
- Não caracterizará propaganda eleitoral a divulgação de opinião favorável a
candidata, candidato, partido político, federação ou 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 e punidos nos termos do art. 22 da Lei Complementar no
64/1990.



7. PROPAGANDAS ELEITORAIS ESPECÍFICAS

7.13. Regras para a programação normal e o noticiário na rádio e 
na televisão no período da campanha eleitoral

a) Convite aos candidatos mais bem colocados nas pesquisas eleitorais
para participar de entrevistas, desde que não haja abusos ou excessos.
b) Realização de debates, que poderá estender-se, no primeiro turno,
até as 7h (sete horas) do dia 30 de setembro e, no segundo turno, até a
meia-noite do dia 28 de outubro.
ATENÇÃO: deve ser assegurada a participação de candidatas e
candidatos dos partidos, de federações ou de coligações com
representação no Congresso Nacional de, no mínimo, cinco
parlamentares, e facultada a dos demais.
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7.13. Regras para a programação normal e o noticiário na rádio e 
na televisão no período da campanha eleitoral

A partir de 30 de junho de 2022:

Transmissão de programa apresentado ou comentado
por pré candidato, sob pena, no caso de sua escolha
na convenção partidária, de imposição de multa e de
cancelamento do registro da candidatura.
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7.13. Regras para a programação normal e o noticiário na rádio e 
na televisão no período da campanha eleitoral

A partir de 6 de agosto de 2022:
a) transmissão, ainda que sob a forma de entrevista jornalística,

de 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;

b) veiculação de propaganda política;
c) tratamento privilegiado a candidata, candidato, partido político,

federação ou coligação;
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7.13. Regras para a programação normal e o noticiário na rádio e 
na televisão no período da campanha eleitoral

A partir de 6 de agosto de 2022:
d) veiculação ou divulgação de filmes, novelas, minisséries ou qualquer outro

programa com alusão ou crítica a candidata, candidato, partido político,
federação ou coligação, mesmo que dissimuladamente, exceto programas
jornalísticos ou debates políticos;

e) divulgação de nome de programa que se refira a candidato (a) , ainda que
preexistente, inclusive se coincidente com o seu nome ou nome escolhido
para constar da urna eletrônica.

f) divulgação de nome de programa que se refira a a candidato (a) , ainda que
preexistente, inclusive se coincidente com o seu nome ou nome escolhido
para constar da urna eletrônica.
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7.13. Regras para a programação normal e o noticiário na rádio e 
na televisão no período da campanha eleitoral

ATENÇÃO

Sem prejuízo da perda do tempo equivalente ao dobro
do usado na prática da propaganda irregular, a
inobservância das regras sujeita a emissora ao
pagamento de multa no valor de R$ 21.282,00 (vinte e
um mil duzentos e oitenta e dois reais) a R$ 106.410,00
(cento e seis mil quatrocentos e dez reais), duplicada
em caso de reincidência.



8. PROPAGANDA ILÍCITA OU IRREGULAR

Não será tolerada propaganda, respondendo a pessoa infratora
pelo emprego de processo de propaganda vedada e, se for o
caso, pelo abuso de poder que:

a) empregue meios publicitários destinados a criar,
artificialmente, na opinião pública, estados mentais,
emocionais ou passionais;

b) veicule preconceitos de origem, etnia, raça, sexo, cor, idade,
religiosidade, orientação sexual, identidade de gênero e
quaisquer outras formas de discriminação, inclusive contra
pessoa em razão de sua deficiência;

c) de guerra, de processos violentos para subverter o regime, a
ordem política e social;



8. PROPAGANDA ILÍCITA OU IRREGULAR
d) provoque animosidade entre as forças armadas ou contra

elas, ou delas contra as classes e as instituições civis;
e) incite atentado contra pessoa ou bens;
f) instigue desobediência coletiva ao cumprimento da lei de

ordem pública;
g) implique oferecimento, promessa ou solicitação de dinheiro,

dádiva, rifa, sorteio ou vantagem de qualquer natureza;
h) perturbe o sossego público, com algazarra ou abuso de

instrumentos sonoros ou sinais acústicos, inclusive aqueles
provocados por fogos de artifício;

i) por meio de impressos ou de objeto que pessoa inexperiente
ou rústica possa confundir com moeda;
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j) prejudique a higiene e a estética urbana;
k) que caluniar, difamar ou injuriar qualquer pessoa, bem

como atingir órgãos ou entidades que exerçam
autoridade pública;

l) desrespeite os símbolos nacionais;
m) deprecie a condição de mulher ou estimule sua

discriminação em razão do sexo feminino, ou em relação
à sua cor, raça ou etnia;

n) realize derrame ou a anuência com o derrame de
material de propaganda no local de votação ou nas vias
próximas, ainda que realizado na véspera da eleição.



8. PROPAGANDA ILÍCITA OU IRREGULAR
8.1. SANÇÕES À PROPAGANDA 

IRREGULAR
TIPO DE PROPAGANDA ILÍCITA 
OU IRREGULAR

SANÇÃO PREVISTA

Propaganda extemporânea, 
inclusive propaganda que 
descumpra as regras da 
propaganda intrapartidária.

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.

Propaganda em bens cujo uso 
dependa de cessão e permissão, 
bens públicos e bens de uso 
comum

- Retirada da propaganda e 
restauração do bem e, caso não 
cumprida;
- multa no valor de R$ 2.000,00 
(dois mil reais) a R$ 8.000,00 (oito 
mil reais).



8. PROPAGANDA ILÍCITA OU IRREGULAR
8.1. SANÇÕES À PROPAGANDA 
IRREGULAR
TIPO DE PROPAGANDA ILÍCITA 
OU IRREGULAR

SANÇÃO PREVISTA

Derrame ou anuência com o 
derrame de material de 
propaganda no local de votação ou 
nas vias próximas, realizado na 
véspera e no dia da eleição.

- multa no valor de R$ 2.000,00
(dois mil reais) a R$ 8.000,00 (oito
mil reais);
- apuração de crime.

Outdoor - imediata retirada da propaganda
irregular e;
- multa no valor de R$ 5.000,00
(cinco mil reais) a R$ 15.000,00
(quinze mil reais).



8. PROPAGANDA ILÍCITA OU IRREGULAR
8.1. SANÇÕES À PROPAGANDA 

IRREGULARTIPO DE PROPAGANDA ILÍCITA 
OU IRREGULAR

SANÇÃO PREVISTA

Propaganda na imprensa escrita 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.

Descumprimento das regras para 
a programação normal e do 
noticiário na rádio e na televisão

- Perda de tempo equivalente ao
dobro do utilizado na prática do
ilícito e;
- multa no valor de R$ 21.282,00
a R$ 106.410,00 (cento e seis mil,
quatrocentos e dez reais),
duplicada em caso de reincidência.



8. PROPAGANDA ILÍCITA OU IRREGULAR
8.1. SANÇÕES À PROPAGANDA 

IRREGULAR
As propagandas irregulares, para as quais não haja previsão de multa,

ficarão sem sanção?
ATENÇÃO: Até a reforma eleitoral de 2017 (Lei n. 13.488), havia previsão

de multa para a propaganda irregular em bens particulares, que era a
mesma da propaganda em bens públicos, mas era aplicável ainda que a
propaganda fosse retirada.

Outras sanções possíveis:
 retirada da propaganda irregular;
 astreintes, para o caso de descumprimento de ordem judicial de retirada

da propaganda;
 configuração de captação ilícita de sufrágio, abuso do poder político,

econômico ou uso indevido dos meios de comunicação social;
 apuração de crime eleitoral.



9.CONDUTAS VEDADAS AOS AGENTES 
PÚBLICOS EM CAMPANHA ELEITORAL

BENS PÚBLICOS
Ceder ou usar, em benefício de candidato (a), de partido político,
federação ou de coligação, bens móveis ou imóveis
pertencentes à administração direta ou indireta da União, dos
Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios,
ressalvada a realização de convenção partidária (Res. TSE
23.610/2019, art. 83, I).

BENS PÚBLICOS
Ceder ou usar, em benefício de candidato (a), de partido político,
federação ou de coligação, bens móveis ou imóveis
pertencentes à administração direta ou indireta da União, dos
Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios,
ressalvada a realização de convenção partidária (Res. TSE
23.610/2019, art. 83, I).



9.CONDUTAS VEDADAS AOS AGENTES 
PÚBLICOS EM CAMPANHA ELEITORAL

MATERIAIS E SERVIÇOS DO GOVERNO E CASAS LEGISLATIVAS

Usar materiais ou serviços, custeados pelos governos ou
casas legislativas, que excedam as prerrogativas
consignadas nos regimentos e nas normas dos órgãos que
integram (Res. TSE 23.610/2019, art. 83, II).

MATERIAIS E SERVIÇOS DO GOVERNO E CASAS LEGISLATIVAS

Usar materiais ou serviços, custeados pelos governos ou
casas legislativas, que excedam as prerrogativas
consignadas nos regimentos e nas normas dos órgãos que
integram (Res. TSE 23.610/2019, art. 83, II).



9.CONDUTAS VEDADAS AOS AGENTES 
PÚBLICOS EM CAMPANHA ELEITORAL

CESSÃO DE SERVIDOR PÚBLICO

Ceder pessoa servidora pública ou empregada da administração direta
ou indireta federal, estadual ou municipal do Poder Executivo, ou usar
de seus serviços para comitês de campanha eleitoral de candidata,
candidato, partido político, federação ou coligação, durante o horário de
expediente normal, salvo se a pessoa servidora ou empregada estiver
licenciada (Res. TSE 23.610/2019, art. 83, III).

CESSÃO DE SERVIDOR PÚBLICO

Ceder pessoa servidora pública ou empregada da administração direta
ou indireta federal, estadual ou municipal do Poder Executivo, ou usar
de seus serviços para comitês de campanha eleitoral de candidata,
candidato, partido político, federação ou coligação, durante o horário de
expediente normal, salvo se a pessoa servidora ou empregada estiver
licenciada (Res. TSE 23.610/2019, art. 83, III).



9.CONDUTAS VEDADAS AOS AGENTES 
PÚBLICOS EM CAMPANHA ELEITORAL

DISTRIBUIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS DE CARÁTER SOCIAL

Fazer ou permitir uso promocional em favor de candidata, candidato,
partido político, federação ou coligação, de distribuição gratuita de bens
e serviços de caráter social custeados ou subvencionados pelo Poder
Público (Res. TSE 23.610/2019, art. 83, IV).

DISTRIBUIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS DE CARÁTER SOCIAL

Fazer ou permitir uso promocional em favor de candidata, candidato,
partido político, federação ou coligação, de distribuição gratuita de bens
e serviços de caráter social custeados ou subvencionados pelo Poder
Público (Res. TSE 23.610/2019, art. 83, IV).



9.CONDUTAS VEDADAS AOS AGENTES 
PÚBLICOS EM CAMPANHA ELEITORAL

NOMEAÇÃO, REMOÇÃO E TRANSFERÊNCIA DE
SERVIDORES
Nomear, contratar ou de qualquer forma admitir, demitir sem justa causa, suprimir ou
readaptar vantagens ou por outros meios dificultar ou impedir o exercício funcional e,
ainda, ex officio, remover, transferir ou exonerar servidor público na circunscrição do
pleito, nos 3 (três) meses que antecedem a eleição até a posse dos eleitos.
São exceções a esta regra: as nomeações e exonerações para cargos em comissão e
designação ou dispensa de funções de confiança; as nomeações para cargos do Poder
Judiciário, Ministério Público, dos tribunais ou Conselhos de Contas e dos órgãos da
Presidência da República; a nomeação de aprovados em concursos públicos
homologados até o início da vedação; nomeação ou contratação necessária à instalação
ou funcionamento inadiável dos serviços públicos essenciais, com prévia e expressa
autorização do chefe do Poder Executivo; a transferência ou remoção ex officio de
militares, policiais civis e agentes penitenciários (Res. TSE 23.610/2019, art. 83, V).

NOMEAÇÃO, REMOÇÃO E TRANSFERÊNCIA DE
SERVIDORES
Nomear, contratar ou de qualquer forma admitir, demitir sem justa causa, suprimir ou
readaptar vantagens ou por outros meios dificultar ou impedir o exercício funcional e,
ainda, ex officio, remover, transferir ou exonerar servidor público na circunscrição do
pleito, nos 3 (três) meses que antecedem a eleição até a posse dos eleitos.
São exceções a esta regra: as nomeações e exonerações para cargos em comissão e
designação ou dispensa de funções de confiança; as nomeações para cargos do Poder
Judiciário, Ministério Público, dos tribunais ou Conselhos de Contas e dos órgãos da
Presidência da República; a nomeação de aprovados em concursos públicos
homologados até o início da vedação; nomeação ou contratação necessária à instalação
ou funcionamento inadiável dos serviços públicos essenciais, com prévia e expressa
autorização do chefe do Poder Executivo; a transferência ou remoção ex officio de
militares, policiais civis e agentes penitenciários (Res. TSE 23.610/2019, art. 83, V).



9.CONDUTAS VEDADAS AOS AGENTES 
PÚBLICOS EM CAMPANHA ELEITORAL

TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - NOS 3 (TRÊS) MESES QUE
ANTECEDEM A ELEIÇÃO ATÉ A SUA REALIZAÇÃO
Realizar transferência voluntária de recursos da União aos Estados e
Municípios, e dos Estados aos Municípios, sob pena de nulidade de
pleno direito, ressalvados os recursos destinados a cumprir obrigação
formal preexistente para a execução de obra ou serviço em andamento
e com cronograma prefixado, e os destinados a atender situações de
emergência e de calamidade pública (Res. TSE 23.610/2019, art. 83,
VI, a).

TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - NOS 3 (TRÊS) MESES QUE
ANTECEDEM A ELEIÇÃO ATÉ A SUA REALIZAÇÃO
Realizar transferência voluntária de recursos da União aos Estados e
Municípios, e dos Estados aos Municípios, sob pena de nulidade de
pleno direito, ressalvados os recursos destinados a cumprir obrigação
formal preexistente para a execução de obra ou serviço em andamento
e com cronograma prefixado, e os destinados a atender situações de
emergência e de calamidade pública (Res. TSE 23.610/2019, art. 83,
VI, a).



9.CONDUTAS VEDADAS AOS AGENTES 
PÚBLICOS EM CAMPANHA ELEITORAL

PUBLICIDADE INSTITUCIONAL - NOS 3 (TRÊS) MESES QUE ANTECEDEM
A ELEIÇÃO ATÉ A SUA REALIZAÇÃO
Com exceção da propaganda de produtos e serviços que tenham concorrência
no mercado, autorizar publicidade institucional de atos, programas, obras,
serviços e campanhas dos órgãos públicos ou das respectivas entidades da
administração indireta, salvo em caso de grave e urgente necessidade pública,
assim reconhecida pela Justiça Eleitoral (Res. TSE 23.610/2019, art. 83, VI, b).
A vedação aplica-se apenas aos agentes públicos das esferas
administrativas cujos cargos estejam em disputa na eleição.

PUBLICIDADE INSTITUCIONAL - NOS 3 (TRÊS) MESES QUE ANTECEDEM
A ELEIÇÃO ATÉ A SUA REALIZAÇÃO
Com exceção da propaganda de produtos e serviços que tenham concorrência
no mercado, autorizar publicidade institucional de atos, programas, obras,
serviços e campanhas dos órgãos públicos ou das respectivas entidades da
administração indireta, salvo em caso de grave e urgente necessidade pública,
assim reconhecida pela Justiça Eleitoral (Res. TSE 23.610/2019, art. 83, VI, b).
A vedação aplica-se apenas aos agentes públicos das esferas
administrativas cujos cargos estejam em disputa na eleição.



9.CONDUTAS VEDADAS AOS AGENTES 
PÚBLICOS EM CAMPANHA ELEITORAL

PRONUNCIAMENTO EM CADEIA DE RÁDIO E TV - NOS 3 (TRÊS)
MESES QUE ANTECEDEM A ELEIÇÃO ATÉ A SUA REALIZAÇÃO
Fazer pronunciamento em cadeia de rádio e de televisão fora do
horário eleitoral gratuito, salvo quando, a critério da Justiça Eleitoral,
tratar-se de matéria urgente, relevante e característica das funções de
governo (Res. TSE 23.610/2019, art. 83, VI, c). A vedação aplica-se
apenas aos agentes públicos das esferas administrativas cujos cargos
estejam em disputa na eleição.

PRONUNCIAMENTO EM CADEIA DE RÁDIO E TV - NOS 3 (TRÊS)
MESES QUE ANTECEDEM A ELEIÇÃO ATÉ A SUA REALIZAÇÃO
Fazer pronunciamento em cadeia de rádio e de televisão fora do
horário eleitoral gratuito, salvo quando, a critério da Justiça Eleitoral,
tratar-se de matéria urgente, relevante e característica das funções de
governo (Res. TSE 23.610/2019, art. 83, VI, c). A vedação aplica-se
apenas aos agentes públicos das esferas administrativas cujos cargos
estejam em disputa na eleição.



9.CONDUTAS VEDADAS AOS AGENTES 
PÚBLICOS EM CAMPANHA ELEITORAL

REALIZAÇÃO DE DESPESA COM PUBLICIDADE DE ÓRGÃOS
PÚBLICOS

Realizar, no primeiro semestre do ano da eleição, despesas com
publicidade dos órgãos públicos ou das respectivas entidades da
administração indireta que excedam a média dos gastos no primeiro
semestre dos 3 (três) últimos anos que antecedem o pleito (Res. TSE
23.610/2019, art. 83, VII).

REALIZAÇÃO DE DESPESA COM PUBLICIDADE DE ÓRGÃOS
PÚBLICOS

Realizar, no primeiro semestre do ano da eleição, despesas com
publicidade dos órgãos públicos ou das respectivas entidades da
administração indireta que excedam a média dos gastos no primeiro
semestre dos 3 (três) últimos anos que antecedem o pleito (Res. TSE
23.610/2019, art. 83, VII).



9.CONDUTAS VEDADAS AOS AGENTES 
PÚBLICOS EM CAMPANHA ELEITORAL

REVISÃO GERAL NA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES
PÚBLICOS.

Fazer, na circunscrição do pleito, revisão geral da remuneração dos
servidores públicos que exceda a recomposição da perda de seu poder
aquisitivo ao longo do ano da eleição, nos 180 (cento e oitenta) dias
que antecedem a eleição até a posse dos eleitos (Res. TSE
23.610/2019, art. 83, VIII).

REVISÃO GERAL NA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES
PÚBLICOS.

Fazer, na circunscrição do pleito, revisão geral da remuneração dos
servidores públicos que exceda a recomposição da perda de seu poder
aquisitivo ao longo do ano da eleição, nos 180 (cento e oitenta) dias
que antecedem a eleição até a posse dos eleitos (Res. TSE
23.610/2019, art. 83, VIII).



9.CONDUTAS VEDADAS AOS AGENTES 
PÚBLICOS EM CAMPANHA ELEITORAL

CONTRATAÇÃO DE SHOWS ARTÍSTICOS NAS INAUGURAÇÕES
Nos 3 (três) meses que antecedem as eleições, na realização de
inaugurações, é vedada a contratação de shows artísticos pagos com
recursos públicos (Res. TSE 23.610/2019, art. 85).
Nos casos de descumprimento, sem prejuízo da suspensão imediata da
conduta, o candidato beneficiado, agente público ou não, ficará sujeito
à cassação do registro ou do diploma (Lei nº 9.504/1997, art. 75,
parágrafo único).

CONTRATAÇÃO DE SHOWS ARTÍSTICOS NAS INAUGURAÇÕES
Nos 3 (três) meses que antecedem as eleições, na realização de
inaugurações, é vedada a contratação de shows artísticos pagos com
recursos públicos (Res. TSE 23.610/2019, art. 85).
Nos casos de descumprimento, sem prejuízo da suspensão imediata da
conduta, o candidato beneficiado, agente público ou não, ficará sujeito
à cassação do registro ou do diploma (Lei nº 9.504/1997, art. 75,
parágrafo único).



9.CONDUTAS VEDADAS AOS AGENTES 
PÚBLICOS EM CAMPANHA ELEITORAL

COMPARECIMENTO DO CANDIDATO A INAUGURAÇÕES DE
OBRAS PÚBLICAS

É proibido a qualquer candidato comparecer, nos 3 (três) meses que
precedem a eleição, a inaugurações de obras públicas (Res. TSE
23.610/2019, art. 86), sob pena de cassação do registro ou do diploma
do infrator.

COMPARECIMENTO DO CANDIDATO A INAUGURAÇÕES DE
OBRAS PÚBLICAS

É proibido a qualquer candidato comparecer, nos 3 (três) meses que
precedem a eleição, a inaugurações de obras públicas (Res. TSE
23.610/2019, art. 86), sob pena de cassação do registro ou do diploma
do infrator.



9.CONDUTAS VEDADAS AOS AGENTES 
PÚBLICOS EM CAMPANHA ELEITORAL

DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE BENS, VALORES E BENEFÍCIOS

No ano em que se realizar eleição, fica proibida a distribuição
gratuita de bens, valores ou benefícios por parte da
administração pública, exceto nos casos de calamidade pública,
de estado de emergência ou de programas sociais autorizados
em lei e já em execução orçamentária no exercício anterior (Lei
nº 9.504/1997, art. 73, § 10).

DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE BENS, VALORES E BENEFÍCIOS

No ano em que se realizar eleição, fica proibida a distribuição
gratuita de bens, valores ou benefícios por parte da
administração pública, exceto nos casos de calamidade pública,
de estado de emergência ou de programas sociais autorizados
em lei e já em execução orçamentária no exercício anterior (Lei
nº 9.504/1997, art. 73, § 10).



9.CONDUTAS VEDADAS AOS AGENTES 
PÚBLICOS EM CAMPANHA ELEITORAL

A prática das condutas vedadas podem acarretar, conforme o caso:
a) a suspensão imediata da conduta vedada;
b) multa no valor de R$ 5.320,50 (cinco mil, trezentos e vinte reais e cinquenta

centavos) a R$ 106.410,00 (cento e seis mil, quatrocentos e dez reais), sem
prejuízo de outras sanções de caráter constitucional, administrativo ou
disciplinar fixadas pelas demais leis vigentes;

c) O candidato beneficiado, agente público ou não, ficará sujeito à cassação do
registro ou do diploma, sem prejuízo de outras sanções de caráter
constitucional, administrativo ou disciplinar fixadas pelas demais leis vigentes.

d) As condutas podem caracterizar, ainda, atos de improbidade administrativa,
a que se refere o art. 11, inciso I, da Lei nº 8.429/1992, e sujeitam-se às
disposições daquele diploma legal.



CAPTAÇÃO ILÍCITA DE SUFRÁGIO

Constitui captação ilegal de sufrágio o candidato doar, oferecer,
prometer ou entregar ao eleitor, com o fim de obter-lhe o voto,
bem ou vantagem pessoal de qualquer natureza, inclusive
emprego ou função pública, desde o registro da candidatura até
o dia da eleição, inclusive, sob pena de multa de R$ 1.064,10
(mil e sessenta e quatro reais e dez centavos) a R$ 53.205,00
(cinquenta e três mil e duzentos e cinco reais) e cassação do
registro ou do diploma, observado o procedimento previsto nos
incisos I a XIII do art. 22 da Lei Complementar nº 64/1990 (Lei nº
9.504/1997, art. 41-A).

Constitui captação ilegal de sufrágio o candidato doar, oferecer,
prometer ou entregar ao eleitor, com o fim de obter-lhe o voto,
bem ou vantagem pessoal de qualquer natureza, inclusive
emprego ou função pública, desde o registro da candidatura até
o dia da eleição, inclusive, sob pena de multa de R$ 1.064,10
(mil e sessenta e quatro reais e dez centavos) a R$ 53.205,00
(cinquenta e três mil e duzentos e cinco reais) e cassação do
registro ou do diploma, observado o procedimento previsto nos
incisos I a XIII do art. 22 da Lei Complementar nº 64/1990 (Lei nº
9.504/1997, art. 41-A).



10. DISPOSIÇÕES PENAIS RELATIVAS À 
PROPAGANDA ELEITORAL

10.1 Crimes na propaganda eleitoral

TIPO PENAL PENA PREVISTA

Uso, na propaganda eleitoral, de
símbolos, frases ou imagens,
associadas ou semelhantes às
empregadas por órgão de governo,
por empresa pública ou por
sociedade de economia mista (Lei nº.
9.504/1997, art. 40 e art. 88 da Res.
TSE nº. 23.610/2019).

Detenção de 6 (seis) meses a 1 (um) ano,
com a alternativa de prestação de serviços
à comunidade pelo mesmo período, e multa
no valor de R$ 10.641,00 (dez mil
seiscentos e quarenta e um reais) a R$
21.282,00 (vinte e um mil duzentos e
oitenta e dois reais).



10. DISPOSIÇÕES PENAIS RELATIVAS À 
PROPAGANDA ELEITORAL

10.1 Crimes na propaganda eleitoral

TIPO PENAL PENA PREVISTA

Contratar direta ou indiretamente
grupo de pessoas com a finalidade
específica de emitir mensagens ou
comentários na internet para ofender
a honra ou denegrir a imagem de
candidata, candidato, de partido
político ou de coligação (o contratado
também responde por crime). (Lei nº.
9.504/1997, art. 57-H, § 1º e art. 89
da Res. TSE nº. 23.610/2019).

detenção de 2 (dois) a 4 (quatro) anos e
multa de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a
R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).



10. DISPOSIÇÕES PENAIS RELATIVAS À 
PROPAGANDA ELEITORAL

10.1 Crimes na propaganda eleitoral

TIPO PENAL PENA PREVISTA

Ser contratado com a finalidade
específica de emitir mensagens ou
comentários na internet para ofender
a honra ou denegrir a imagem de
candidata, candidato, de partido
político ou de coligação. (Lei nº.
9.504/1997, art. 57-H, § 2º e art. 89,
parágrafo único da Res. TSE nº.
23.610/2019).

Detenção de 6 (seis) meses a 1 (um) ano,
com alternativa de prestação de serviços à
comunidade pelo mesmo período, e multa
de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R$
30.000,00 (trinta mil reais).



10. DISPOSIÇÕES PENAIS RELATIVAS À 
PROPAGANDA ELEITORAL

10.1 Crimes na propaganda eleitoralTIPO PENAL PENA PREVISTA

Divulgação, na propaganda eleitoral
ou durante período de campanha
eleitoral, fatos que sabe inverídicos em
relação a partidos ou candidatas e
candidatos e capazes de exercer
influência perante a eleitora e o eleitor
(Código Eleitoral, art. 323, caput e art.
90 da Res. TSE nº. 23.610/2019).

Detenção de 2 (dois) meses a um 1 (ano) ou
pagamento de 120 (cento e vinte) a 150
(cento e cinquenta) dias-multa.
Nas mesmas penas incorre quem produz,
oferece ou vende vídeo com conteúdo
inverídico acerca de partidos ou candidatas
e candidatos. (art. 90, §1º da Res. TSE nº.
23.610/2019).
Aumenta-se a pena de 1/3 (um terço) até
metade se o crime (art. 90, §2º da Res. TSE
nº. 23.610/2019)
I - é cometido por meio da imprensa, do
rádio ou da televisão, ou por meio da
internet ou de rede social, ou é transmitido
em tempo real
II - envolve menosprezo ou discriminação à
condição de mulher ou à sua cor, raça ou
etnia.



10. DISPOSIÇÕES PENAIS RELATIVAS À 
PROPAGANDA ELEITORAL

10.1 Crimes na propaganda eleitoral

TIPO PENAL PENA PREVISTA

Caluniar alguém, na propaganda
eleitoral ou para fins de
propaganda, imputando-lhe
falsamente fato definido como crime
(Código Eleitoral, art. 324 e arts. 91
e 94 da Res. TSE nº. 23.610/2019).

Detenção de 6 (seis) meses a 2 (dois) 
anos e pagamento de 10 (dez) a 40 
(quarenta) dias-multa. Incorre na mesma 
pena quem, sabendo ser falsa a 
imputação, a propala ou a divulga.



10. DISPOSIÇÕES PENAIS RELATIVAS À 
PROPAGANDA ELEITORAL

10.1 Crimes na propaganda eleitoral

TIPO PENAL PENA PREVISTA

Difamar alguém, na propaganda
eleitoral ou para fins de propaganda,
imputando-lhe fato ofensivo à sua
reputação (Código Eleitoral, art. 325).
A exceção da verdade somente se
admite se o ofendido é funcionário
público e a ofensa é relativa ao
exercício de suas funções (Arts. 92 e
94 da Res. TSE nº. 23.610/2019).

Detenção de 3 (três) meses a 1 (um) ano e 
pagamento de 5 (cinco) a 30 (trinta) dias-
multa.



10. DISPOSIÇÕES PENAIS RELATIVAS À 
PROPAGANDA ELEITORAL

10.1 Crimes na propaganda eleitoral

TIPO PENAL PENA PREVISTA

Injuriar alguém, na propaganda
eleitoral ou visando a fins de
propaganda, ofendendo-lhe a
dignidade ou o decoro (Código
Eleitoral, art. 326).
O juiz poderá deixar de aplicar a pena
se o ofendido, de forma reprovável,
provocou diretamente a injúria e no
caso de extorsão imediata que
consista em outra injúria.

Detenção de até 6 (seis) meses ou 
pagamento de 30 (trinta) a 60 (sessenta) 
dias-multa.
Se a injúria consistir em violência ou em vias 
de fato, que, por sua natureza ou meio 
empregado, se considere aviltante, a pena 
será de detenção de 3 (três) meses a 1 (um) 
ano e pagamento de 5 (cinco) a 20 (vinte) 
dias-multa, além das penas correspondentes 
à violência previstas no Código Penal. (Arts. 
93 e 94 da Res. TSE nº. 23.610/2019).



10. DISPOSIÇÕES PENAIS RELATIVAS À 
PROPAGANDA ELEITORAL

10.1 Crimes na propaganda eleitoral

TIPO PENAL PENA PREVISTA

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 (Art. 93-A da
Res. TSE nº. 23.610/2019).

Reclusão de 2 (dois) a 8 (oito) anos, e multa.
A pena é aumentada de sexta parte, se o
agente se serve do anonimato ou de nome
suposto.
A pena é diminuída de metade, se a
imputação é de prática de contravenção.
Incorrerá nas mesmas penas deste artigo
quem, comprovadamente ciente da
inocência da pessoa denunciada e com
finalidade eleitoral, divulga ou propala, por
qualquer meio ou forma, o ato ou fato que
lhe foi falsamente atribuído.



10. DISPOSIÇÕES PENAIS RELATIVAS À 
PROPAGANDA ELEITORAL

10.1 Crimes na propaganda eleitoral

TIPO PENAL PENA PREVISTA

Assediar, constranger, humilhar,
perseguir ou ameaçar, por qualquer
meio, candidata a cargo eletivo ou
detentora de mandato eletivo,
utilizando-se de menosprezo ou
discriminação à condição de mulher
ou à sua cor, raça ou etnia, com a
finalidade de impedir ou de dificultar a
sua campanha eleitoral ou o
desempenho de seu mandato eletivo
(Art. 93-B da Res. TSE nº.
23.610/2019).

Reclusão de 1 (um) a 4 (quatro) anos e
multa.
Aumenta-se a pena em 1/3 (um terço) se o
crime é cometido contra mulher:
I – gestante;
II - maior de 60 (sessenta) anos;
III - com deficiência.



10. DISPOSIÇÕES PENAIS RELATIVAS À 
PROPAGANDA ELEITORAL

10.1 Crimes na propaganda eleitoral

TIPO PENAL PENA PREVISTA

Inutilizar, alterar ou perturbar meio de
propaganda devidamente empregado
(Código Eleitoral, art. 331 e art. 95 da
Res. TSE nº. 23.610/2019).

Detenção de até 6 (seis) meses ou
pagamento de 90 (noventa) a 120 (cento e
vinte) dias-multa.



10. DISPOSIÇÕES PENAIS RELATIVAS À 
PROPAGANDA ELEITORAL

10.1 Crimes na propaganda eleitoral

TIPO PENAL PENA PREVISTA

Impedir o exercício de propaganda
(Código Eleitoral, art. 332 e art. 96 da
Res. TSE nº. 23.610/2019).

Detenção de até 6 (seis) meses e 
pagamento de 30 (trinta) a 60 (sessenta) 
dias-multa.



10. DISPOSIÇÕES PENAIS RELATIVAS À 
PROPAGANDA ELEITORAL

10.1 Crimes na propaganda eleitoral

TIPO PENAL PENA PREVISTA

Utilizar organização comercial de
vendas, distribuição de mercadorias,
prêmios e sorteios para propaganda
ou aliciamento de eleitores (Código
Eleitoral, art. 334 e art. 97 da Res.
TSE nº. 23.610/2019).

Detenção de 6 (seis) meses a 1 (um) ano e
cassação do registro, se o responsável
for candidato.



10. DISPOSIÇÕES PENAIS RELATIVAS À 
PROPAGANDA ELEITORAL

10.1 Crimes na propaganda eleitoral

TIPO PENAL PENA PREVISTA

Fazer propaganda, qualquer que seja
a sua forma, em língua
estrangeira (Código Eleitoral, art. 335
e art. 98 da Res. TSE nº.
23.610/2019).

Detenção de 3 (três) a 6 (seis) meses e
pagamento de 30 (trinta) a 60 (sessenta)
dias-multa, bem como apreensão e a perda
do material utilizado na campanha.



10. DISPOSIÇÕES PENAIS RELATIVAS À 
PROPAGANDA ELEITORAL

10.1 Crimes na propaganda eleitoral

TIPO PENAL PENA PREVISTA

Não assegurar o funcionário postal a
prioridade postal aos partidos políticos,
durante os 60 (sessenta) dias
anteriores à realização das eleições,
para remessa de material de
propaganda de seus candidatos
registrados (Código Eleitoral, art. 338
e art. 99 da Res. TSE nº.
23.610/2019).

30 (trinta) a 60 (sessenta) dias-multa.



10. DISPOSIÇÕES PENAIS RELATIVAS À 
PROPAGANDA ELEITORAL

10.1 Crimes na propaganda eleitoral

TIPO PENAL PENA PREVISTA

Dar, oferecer, prometer, solicitar ou
receber, para si ou para outrem,
dinheiro, dádiva, ou qualquer outra
vantagem, para obter ou dar voto e
para conseguir ou prometer
abstenção, ainda que a oferta não seja
aceita (Código Eleitoral, art. 299 e art.
100 da Res. TSE 23.610/2019).

Reclusão de até 4 (quatro) anos e
pagamento de 5 (cinco) a 15 (quinze) dias-
multa.



10. DISPOSIÇÕES PENAIS RELATIVAS À 
PROPAGANDA ELEITORAL

10.2. Crimes no dia da eleição

TIPO PENAL PENA PREVISTA

Uso de alto-falantes e amplificadores
de som ou a promoção de comício
ou carreata (Art. 87, caput e I, da
Res. TSE nº. 23.610/2019).

Detenção de 6 (seis) meses a 1 (um) ano,
com a alternativa de prestação de serviços
à comunidade pelo mesmo período, e
multa no valor de R$ 5.320,50 (cinco mil
trezentos e vinte reais e cinquenta
centavos) a R$ 15.961,50 (quinze mil
novecentos e sessenta e um reais e
cinquenta centavos).



10. DISPOSIÇÕES PENAIS RELATIVAS À 
PROPAGANDA ELEITORAL

10.2. Crimes no dia da eleição

TIPO PENAL PENA PREVISTA

Arregimentação de eleitor ou
propaganda de boca de urna (Art.
87, caput e II, da Res. TSE nº.
23.610/2019).

Detenção de 6 (seis) meses a 1 (um) ano,
com a alternativa de prestação de serviços
à comunidade pelo mesmo período, e
multa no valor de R$ 5.320,50 (cinco mil
trezentos e vinte reais e cinquenta
centavos) a R$ 15.961,50 (quinze mil
novecentos e sessenta e um reais e
cinquenta centavos)



10. DISPOSIÇÕES PENAIS RELATIVAS À 
PROPAGANDA ELEITORAL

10.2. Crimes no dia da eleição

TIPO PENAL PENA PREVISTA

Divulgação de qualquer espécie de
propaganda de partidos políticos ou
de seus candidatos (inclusive
derrame de material impresso de
propaganda no dia da eleição ou na
véspera) (Art. 87, caput e III, da Res.
TSE nº. 23.610/2019).

Detenção de 6 (seis) meses a 1 (um) ano,
com a alternativa de prestação de serviços
à comunidade pelo mesmo período, e
multa no valor de R$ 5.320,50 (cinco mil
trezentos e vinte reais e cinquenta
centavos) a R$ 15.961,50 (quinze mil
novecentos e sessenta e um reais e
cinquenta centavos).



10. DISPOSIÇÕES PENAIS RELATIVAS À 
PROPAGANDA ELEITORAL

10.2. Crimes no dia da eleição

TIPO PENAL PENA PREVISTA

Publicação de novos conteúdos ou o
impulsionamento de conteúdos nas
aplicações de internet.
Não é crime manter a propaganda
que tenha sido divulgada na
internet antes do dia da eleição
(Art. 87, caput e IV da Res. TSE nº.
23.610/2019).

Detenção de 6 (seis) meses a 1 (um) ano,
com a alternativa de prestação de serviços
à comunidade pelo mesmo período, e
multa no valor de R$ 5.320,50 (cinco mil
trezentos e vinte reais e cinquenta
centavos) a R$ 15.961,50 (quinze mil
novecentos e sessenta e um reais e
cinquenta centavos).



10. DISPOSIÇÕES PENAIS RELATIVAS À 
PROPAGANDA ELEITORAL

10.2. Crimes no dia da eleição
TIPO PENAL PENA PREVISTA

Transportar eleitores não autorizados
previamente pela justiça eleitoral
tanto da zona rural quanto da zona
urbana, desde o dia anterior até o dia
posterior à eleição (Art. 11, inciso III,
c/c art.5º da lei nº 6.091/74 e art. 302
do Código Eleitoral).

Pena de reclusão de quatro a seis anos e
multa.
Não ocorrerá crime quando:
I – o transporte está a serviço da Justiça
Eleitoral;
II - se tratar de transporte coletivo de
linhas regulares e não fretado;
III – se tratar de uso individual do
proprietário, para o exercício do próprio
voto e dos membros da sua família;
IV – se tratar de serviço normal, sem
finalidade eleitoral, de veículos de aluguel
não atingidos pela requisição.



10. DISPOSIÇÕES PENAIS RELATIVAS À 
PROPAGANDA ELEITORAL

10.3. Prisão de eleitor – candidatos – mesários e 
fiscais

a) Eleitor: não poderá ser preso desde 5 (cinco) dias antes até
48 (quarenta e oito) horas depois do encerramento da eleição,
salvo em flagrante delito ou em virtude de sentença criminal
condenatória por crime inafiançável, ou, ainda, por desrespeito
a salvo-conduto.

b) Candidatos: não poderão ser presos desde 15 (quinze) dias
antes da eleição, salvo em flagrante delito.

c) Mesários e fiscais de partido: não poderão ser presos,

durante o exercício de suas funções, salvo em flagrante delito.



11. PROPAGANDA ELEITORAIS QUE PODEM 
CONFIGURAR ABUSO DE PODER

Sem prejuízo das sanções pecuniárias específicas, os
seguintes atos de propaganda eleitoral poderão
caracterizar abuso do poder econômico, abuso do poder
político ou uso indevido dos meios de comunicação
social, independentemente do momento de sua
realização ou verificação (Art. 10, § 3º, da Res. TSE
nº. 23.610/2019).



11. PROPAGANDA ELEITORAIS QUE PODEM 
CONFIGURAR ABUSO DE PODER

a) Realização de showmício e de evento assemelhado para promoção
de candidatos e a apresentação, remunerada ou não, de artistas com a
finalidade de animar comício e reunião eleitoral (Lei nº. 9.504/1997, art.
39, § 7º; Código Eleitoral, arts. 222 e 237).
b) Abusos, excessos e demais formas de uso indevido dos meios de
comunicação na divulgação de opinião favorável a candidato, a
partido político ou a coligação pela imprensa escrita (art. 42, § 4º, da
Resolução TSE nº. 23.610).
c) Abusos e excessos que possam configurar tratamento privilegiado
a determinados candidatos convidados a participar de entrevistas
na programação normal na rádio e na televisão (art. 43, § 1º, da
Resolução TSE nº. 23.610).



11. PROPAGANDA ELEITORAIS QUE PODEM 
CONFIGURAR ABUSO DE PODER

d) Publicidade dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos
órgãos públicos que não cumpra o caráter educativo, informativo ou de
orientação social. Se dela constar nomes, símbolos ou imagens que
caracterizem promoção pessoal de autoridades ou de servidores
públicos, o responsável responderá por abuso de autoridade e ficará
sujeito ao cancelamento do registro de sua candidatura ou do diploma
(Lei nº. 9.504/1997, art. 74).
e) Confecção de material impresso de campanha eleitoral sem
constar o número de inscrição no CNPJ ou o número de inscrição
no CPF do responsável pela confecção, bem como de quem a
contratou, e a respectiva tiragem (Lei nº. 9.504/1997, art. 38, § 1º;
Código Eleitoral, arts. 222 e 237).



11. PROPAGANDA ELEITORAIS QUE PODEM 
CONFIGURAR ABUSO DE PODER

d) 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 (Lei nº. 9.504/1997, art. 39, § 6º;
Código Eleitoral, arts. 222 e 237).
e) Veiculação de propaganda em que:
I – veicule preconceitos de origem, etnia, raça, sexo, cor, idade, religiosidade,
orientação sexual, identidade de gênero e quaisquer outras formas de
discriminação, inclusive contra pessoa em razão de sua deficiência
(Constituição Federal, art. 3º, IV e art. 5º, XLI e XLII; Lei nº 13.146/2015);
II - de guerra, de processos violentos para subverter o regime, a ordem política
e social;



11. PROPAGANDA ELEITORAIS QUE PODEM 
CONFIGURAR ABUSO DE PODER

III – provoque animosidade entre as Forças Armadas ou contra elas, ou
delas contra as classes e as instituições civis;
IV - de incitamento de atentado contra pessoa ou bens;
V - de instigação à desobediência coletiva ao cumprimento da lei de
ordem pública;
VI – implique oferecimento, promessa ou solicitação de dinheiro,
dádiva, rifa, sorteio ou vantagem de qualquer natureza;
VII - perturbe o sossego público, com algazarra ou abuso de
instrumentos sonoros ou sinais acústicos, inclusive aqueles provocados
por fogos de artifício;
VIII - por meio de impressos ou de objeto que pessoa inexperiente ou
rústica possa confundir com moeda;



11. PROPAGANDA ELEITORAIS QUE PODEM 
CONFIGURAR ABUSO DE PODER

IX – prejudique a higiene e a estética urbana;
X – caluniar, difamar ou injuriar qualquer pessoa, bem como
atingir órgãos ou entidades que exerçam autoridade pública;
XI – desrespeite os símbolos nacionais (Código Eleitoral,
arts. 222, 237 e 243, I a IX; Lei nº. 5.700/1971);
XII - deprecie a condição de mulher ou estimule sua
discriminação em razão do sexo feminino, ou em relação à
sua cor, raça ou etnia.



12. PERMISSÕES E VEDAÇÕES NO DIA DAS 
ELEIÇÕES

a) Manifestação individual e silenciosa da preferência da
eleitora ou do eleitor por partido político, coligação, federação,
candidata ou candidato, revelada exclusivamente pelo uso de
bandeiras, broches, dísticos, adesivos e camisetas.
b) Uso de crachás com nome e a sigla do partido político, da
federação ou da coligação pelos fiscais partidários, durante os
trabalhos de votação
c) Ao eleitor: levar uma “cola” com o número dos candidatos para
a urna de votação.



12. PERMISSÕES E VEDAÇÕES NO DIA DAS 
ELEIÇÕES

a) Impedir o eleitor de votar.
b) Publicação de novos conteúdos ou o impulsionamento de conteúdos
na internet, podendo ser mantidos em funcionamento as aplicações e
os conteúdos publicados anteriormente.
c) Até o término do horário de votação, com ou sem utilização de
veículos:
- aglomeração de pessoas portando vestuário padronizado ou portando
bandeiras, broches, dísticos, adesivos e camisetas;
- caracterização de manifestação coletiva e/ou ruidosa;
- abordagem, aliciamento, utilização de métodos de persuasão ou
convencimento;
- distribuição de camisetas.



12. PERMISSÕES E VEDAÇÕES NO DIA DAS 
ELEIÇÕES

d) Uso de vestuário ou objeto que contenha qualquer propaganda de
partido político, de coligação, federação, candidata ou candidato, no
recinto das seções eleitorais e juntas apuradoras por servidoras e
servidores da Justiça Eleitoral, mesárias, mesários, escrutinadoras e
escrutinadores.
e) Padronização do vestuário pelos fiscais partidários, durante os
trabalhos de votação.
f) Porte de aparelho de telefonia celular, máquina fotográfica, filmadora,
equipamento de radiocomunicação ou qualquer instrumento que possa
comprometer o sigilo do voto.
g) Uso de alto-falantes e amplificadores de som ou a realização de
comício, carreata, passeata.



12. PERMISSÕES E VEDAÇÕES NO DIA DAS 
ELEIÇÕES

h) Divulgação de qualquer espécie de propaganda de partidos políticos
ou de seus candidatos, como santinhos ou panfletos.
i) Derrame ou a anuência com o derrame de material de propaganda no
local de votação ou nas vias próximas, ainda que realizado na véspera
da eleição, sob pena de configurar propaganda irregular, sem prejuízo
da apuração de crime.
Candidata e candidato no dia da eleição. O que não pode fazer?
a) Distribuir santinhos ou qualquer outro tipo de material de propaganda
eleitoral;
b) fazer qualquer tipo de propaganda eleitoral ou pedido de votos;



12. PERMISSÕES E VEDAÇÕES NO DIA DAS 
ELEIÇÕES

c) oferecer alimentos ou transporte gratuito aos eleitores;
d) veicular propaganda na internet, inclusive nas redes
sociais;
e) distribuir brindes como bonés, camisas, chaveiros,
canetas ou cestas básicas;
f) usar alto-falantes, amplificadores ou carros de som e
minitrios elétricos;
g) fazer comícios, carreatas, caminhadas ou passeatas;
h) quebrar ou tentar quebrar o sigilo do voto do eleitor;
i) fazer ou incentivar o eleitor a fazer “boca de urna”.



13. DATAS FINAIS PARA ATOS DE 
CAMPANHA (1º turno das eleições)

29 de setembro de 2022
- Último dia para a divulgação da propaganda eleitoral gratuita na
rádio e na televisão (Código Eleitoral, art. 240, parágrafo único; Lei nº.
9.504/1997, art. 47, caput);
- Último dia para propaganda política mediante reuniões públicas ou
promoção de comícios e utilização de aparelhagem de sonorização
fixa, entre as 8h (oito horas) e as 24h (vinte e quatro horas), com
exceção do comício de encerramento da campanha, que poderá ser
prorrogado por mais 2 (duas) horas (Código Eleitoral, art. 240,
parágrafo único e Lei nº. 9.504/1997, art. 39, § 4º).
- Último dia para a realização de debates na rádio e na televisão, 
admitida sua extensão até as 7 h (sete horas) do dia 30 de setembro de 
2022 (Res.-TSE nº. 21.223/2002).



13. DATAS FINAIS PARA ATOS DE 
CAMPANHA (1º turno das eleições)

30 de setembro de 2022

- Último dia para a divulgação paga de propaganda eleitoral na
imprensa escrita e a reprodução, na internet, do jornal impresso
com a propaganda eleitoral (Lei nº. 9.504/1997, art. 43).



13. DATAS FINAIS PARA ATOS DE 
CAMPANHA (1º turno das eleições)

1º de outubro de 2022
- Último dia para a propaganda eleitoral mediante alto-
falantes ou amplificadores de som, entre as 8h e as 22
horas (Lei nº. 9.504/1997, art. 39, §§ 3º e 5º, inciso I);
- Último dia, até as 22h (vinte e duas horas), para a
distribuição de material gráfico (Lei nº. 9.504/1997, art.
39, § 9º);
- Último dia, até as 22h (vinte e duas horas), para a
realização de caminhada, carreata ou passeata,
acompanhadas ou não por carro de som ou minitrio (Lei nº.
9.504/1997, art. 39, § 9º).



14. OBSERVAÇÕES FINAIS

a) O serviço de qualquer repartição federal, estadual ou
municipal, autarquia, fundação pública, sociedade de economia
mista, entidade mantida ou subvencionada pelo Poder Público,
ou que realize contrato com esse, inclusive o respectivo prédio e
suas dependências, não poderá ser utilizado para beneficiar
partido político, federação ou coligação (Código Eleitoral, art.
377, caput e Resolução TSE nº. 23.610, art. 119).
b) No prazo de até 30 (trinta) dias após a eleição, as candidatas,
os candidatos, os partidos políticos, as federações e as
coligações deverão remover a propaganda eleitoral, com a
restauração do bem em que foi afixada, se for o caso
(Resolução TSE nº. 23.610, art. 121).



Obrigada pela
atenção.


