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A Comissão de Direitos Políticos e Elei-
toral da 11ª Subseção de Cariacica, em 
parceria com a Comissão Estadual, ela-
borou a presente cartilha, devidamente 
atualizada com as novas datas em vir-
tude do adiamento das eleições estabe-
lecido pelo Congresso Nacional na 
Emenda à Constituição nº 107/2020, 
com a finalidade de abordar os princi-
pais temas relativos às eleições que 
ocorrerão neste ano de 2020, observa-
dos os tempos difíceis por conta da pan-
demia da COVID 19, reforçando assim a 
luta da Ordem dos Advogados do Brasil 
em ser um guardião da democracia, 
mesmo em períodos de turbulentas 
crises institucionais.

1. APRESENTAÇÃO
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A democracia é a melhor forma para 
escolher nossos representantes. Vivemos 
em tempos de questionamentos a respei-
to da democracia, que somente são pos-
síveis por estarmosnum regime democrá-
tico. A simples possibilidade de poder 
questionar e ser questionado é saudável 
para o crescimento de uma sociedade 
justa e igualitária.

Sobre o voto, não podemos admitir que 
num Estado Democrático de Direito o seu 
valor seja diminuído, pois é a forma de 
legitimar a participação popular definido 
constitucionalmente, onde determina 
que o poder emana do povo, através do 
voto ou por meio de seus representantes 
eleitos.

Não esqueçamos que o pluralismo políti-
co, o quinto fundamento que constitui o 
Estado Democrático de Direito no artigo 
1º da Carta Magna é importante para 
melhor explicitar nossas diferentes ideais 
e personalidades, isso é salutar e saudá-
vel para crescimento e desenvolvimento 

de uma sociedade igualitária e economi-
camente realizada, assim acreditamos.

A partir deste raciocínio, deixamos claro 
que o desafio da Comissão de Direitos 
Políticos e Eleitoralé o fortalecimento da 
jovem democracia, buscando maior parti-
cipação popular,a inclusão das mulheres 
na política, o combate às fakenews,a 
corrupção e com isso o fortalecimento do 
Estado Democrático de Direito.

Por fim, objetiva-se com a produção 
dessa cartilha oferecer orientações a 
respeito das regras eleitorais e um guia 
rápido de procedimentos judiciais perti-
nentes ao processo eleitoral que se apro-
xima com a realização das eleições muni-
cipais de 2020 para escolha de Prefeitos e 
seus Vices e Vereadores, subsidiando-se 
os partidos políticos, pré-candidatos e 
profissionais da área jurídica para que 
tenhamos sucesso em todo processo elei-
toral.

 
Rogerio Favoretti

2. INTRODUÇÃO

5



• Que o eleitor faça residência de pelo 
menos 3 meses no novo domicílio, 
atestada pela autoridade policial ou 
provada por outros meios convincen-
tes.

Aos eleitores que se encontrarem fora do 
Brasil somente é assegurado o direito à 
habilitação para votar nas eleições para 
Presidente da República.

6. SEGUNDA VIA DO TÍTULO 
DE ELEITOR

No caso de perda, deterioração ou extra-
vio do título, o eleitor deve requerer pesso-
almente ao juiz do seu domicílio eleitoral, 
até 10 (dez) dias antes da eleição, que lhe 
expeça segunda via;

Se o eleitor estiver fora do seu domicílio 
eleitoral poderá requerer a segunda via 
ao juiz da zona em que se encontrar, 
esclarecendo se vai recebê-la na sua zona 
ou na em que requereu.  

7. PESQUISA ELEITORAL

As entidades e empresas que realizarem 
pesquisas de opinião pública relativas às 
Eleições 2020 devem registrar, junto à Jus-
tiça Eleitoral, as informações constantes 
no art. 33 da Lei no 9.504/1997 (Lei das 
Eleições), tais como metodologia da pes-
quisa, dentre outros para que tais infor-
mações possam ser regularmente publi-
cadas.

Com efeito, a partir de 10 de janeiro do 
ano da eleição, as entidades e as empre-
sas que realizarem pesquisas de opinião 
pública relativas às eleições ou aos candi-
datos, para conhecimento público, são 
obrigadas, para cada pesquisa, a regis-
trar, no Sistema de Registro de Pesquisas 
Eleitorais (PesqEle), até 5 (cinco) dias 
antes da divulgaão.

3 PRAZO DE FILIAÇÃO 
PARTIDÁRIA

Dispõe o art. 9º da Lei 9.504/97 (Lei das 
Eleições) que para concorrer às eleições, o 
candidato deverá possuir domicílio eleito-
ral no Município onde concorrerá pelo 
prazo de 6 meses antes das eleições e 
estar com a filiação deferida pelo partido 
no mesmo prazo.

O dia 4 de abril, seis meses antes das elei-
ções, é a data-limite para que novas 
legendas que pretendem participar das 
eleições tenham seus estatutos registra-
dos no TSE. Nesse mesmo dia, expira o 
tempo dos partidos políticos para aprovar 
a filiação de seus candidatos, que, por sua 
vez, já deverão ter domicílio eleitoral na 
circunscrição em que desejam disputar o 
pleito de outubro (considerando a data 
limite 03 de abril).
 
Também finda em 4 de abril o prazo para 
que o presidente da República, governa-
dores e prefeitos renunciem aos respecti-
vos mandatos para pleitear outros cargos 
eletivos nas eleições deste ano.

Esclarecemos ainda que mesmo com o 
adiamento das eleições, as datas já trans-
corridas não foram alteradas haja vista 
que os prazos que já tenham sido esgota-
dos na data da publicação da Emenda 
Constitucional (02/07/2020) serão compu-
tados considerando-se a data antiga do 
pleito (04/10/2020).

4. DOMICÍLIO ELEITORAL

Tanto o eleitor como o candidato à inscri-
ção eleitoral estão vinculados ao domi-
cílio eleitoral, que pode corresponder 
ao lugar da residência ou moradia 
destes, ou ainda ao local onde o 
cidadão tem vínculos sociais, políti-
cos ou patrimoniais.

A legislação que regula as eleições exige 
que o candidato a um cargo eletivo, além 
de preencher outras exigências legais e 
não incorrer em incompatibilidades ou 
inelegibilidades, que tenha domicílio elei-
toral no território pela qual deseje concor-
rer.

Do mesmo modo, exige que o eleitor com-
pareça ao local de votação corresponden-
te ao seu domicílio, previamente informa-
do ao cartório eleitoral. Esclarecemos 
ainda que mesmo com o adiamento das 
eleições, o prazo de domicílio não foi alte-
rado, pois já estava exaurido na data da 
promulgação da Emenda que adiou as 
eleições (02/07/2020).

5. TRANSFERÊNCIA DE
DOMICÍLIO

Em caso de mudança de domicílio, cabe 
ao eleitor requerer ao juiz do novo domicí-
lio sua transferência, juntando o título 
anterior. 
Para que o Juiz eleitoral conceda a trans-
ferência é necessário:

• Que o eleitor faça o requerimento 
até 100 dias antes da data da eleição;

• Que tenha passado pelo menos 
1 ano da primeira inscrição;

O registro das pesquisas é procedimento 
estritamente eletrônico, realizado via 
Internet e a qualquer tempo, independen-
temente do horário de funcionamento das 
secretarias dos Tribunais Eleitorais.
 
Na hipótese de a pesquisa se referir aos 
cargos de prefeito, vice-prefeito ou verea-
dor e envolver mais de um município, a 
entidade ou a empresa deverá realizar um 
registro para cada município abrangido.

8. PRÉ-CAMPANHA 

A evolução do Direito Eleitoral ampliou a 
segurança jurídica dos processos eleito-
rais através da regulamentação das pos-
sibilidades de propaganda no período de 
pré-campanha, que compreende qualquer 
período até 26 de setembro do ano das 
eleições.
 
Assim, passou a ser possível os pré-candi-
datos realizar diversas atividades onde 
podem apresentar seus projetos, suas 
qualidades pessoais e menção a pretensa 
candidatura, assim vejamos:

Dispõe o Art. 36-A, da Lei Eleitoral. 
“Não configuram propaganda eleito-
ral antecipada, desde que não envol-
vam pedido explícito de voto, a 
menção à pretensa candidatura, a 
exaltação das qualidades pessoais 
dos pré-candidatos e os seguintes 
atos, que poderão ter cobertura dos 
meios de comunicação social, inclusi-
ve via internet”.

Conforme a norma legal citada é licito no 
período anterior a 16 de agosto o pedido 
de apoio político e a divulgação da pré-
-candidatura, das ações políticas desen-
volvidas e das que se pretende desenvol-
ver, vedado o pedido expresso de voto, 
mediante as seguintes condutas:
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rais, da discussão de políticas públi-
cas, dos planos de governo ou das 
alianças partidárias visando às elei-
ções, podendo tais atividades ser 
divulgadas pelos instrumentos de 
comunicação intrapartidária;

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

Divulgação de atos de parlamentares 
e de debates legislativos, desde que 
não se faça pedido de votos;

Divulgação de posicionamento pesso-
al sobre questões políticas, inclusive 
em redes sociais, blogues, sítios 
eletrônicos pessoais e aplicativos 
(apps);

Realização, a expensas 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;

ENTREVISTAS

SEMINÁRIOS

MATERIAL
INFORMATIVO

ATOS 

POSICIONAMENTO

EXPENSAS
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• Que o eleitor faça residência de pelo 
menos 3 meses no novo domicílio, 
atestada pela autoridade policial ou 
provada por outros meios convincen-
tes.

Aos eleitores que se encontrarem fora do 
Brasil somente é assegurado o direito à 
habilitação para votar nas eleições para 
Presidente da República.

6. SEGUNDA VIA DO TÍTULO 
DE ELEITOR

No caso de perda, deterioração ou extra-
vio do título, o eleitor deve requerer pesso-
almente ao juiz do seu domicílio eleitoral, 
até 10 (dez) dias antes da eleição, que lhe 
expeça segunda via;

Se o eleitor estiver fora do seu domicílio 
eleitoral poderá requerer a segunda via 
ao juiz da zona em que se encontrar, 
esclarecendo se vai recebê-la na sua zona 
ou na em que requereu.  

7. PESQUISA ELEITORAL

As entidades e empresas que realizarem 
pesquisas de opinião pública relativas às 
Eleições 2020 devem registrar, junto à Jus-
tiça Eleitoral, as informações constantes 
no art. 33 da Lei no 9.504/1997 (Lei das 
Eleições), tais como metodologia da pes-
quisa, dentre outros para que tais infor-
mações possam ser regularmente publi-
cadas.

Com efeito, a partir de 10 de janeiro do 
ano da eleição, as entidades e as empre-
sas que realizarem pesquisas de opinião 
pública relativas às eleições ou aos candi-
datos, para conhecimento público, são 
obrigadas, para cada pesquisa, a regis-
trar, no Sistema de Registro de Pesquisas 
Eleitorais (PesqEle), até 5 (cinco) dias 
antes da divulgaão.

3 PRAZO DE FILIAÇÃO 
PARTIDÁRIA

Dispõe o art. 9º da Lei 9.504/97 (Lei das 
Eleições) que para concorrer às eleições, o 
candidato deverá possuir domicílio eleito-
ral no Município onde concorrerá pelo 
prazo de 6 meses antes das eleições e 
estar com a filiação deferida pelo partido 
no mesmo prazo.

O dia 4 de abril, seis meses antes das elei-
ções, é a data-limite para que novas 
legendas que pretendem participar das 
eleições tenham seus estatutos registra-
dos no TSE. Nesse mesmo dia, expira o 
tempo dos partidos políticos para aprovar 
a filiação de seus candidatos, que, por sua 
vez, já deverão ter domicílio eleitoral na 
circunscrição em que desejam disputar o 
pleito de outubro (considerando a data 
limite 03 de abril).
 
Também finda em 4 de abril o prazo para 
que o presidente da República, governa-
dores e prefeitos renunciem aos respecti-
vos mandatos para pleitear outros cargos 
eletivos nas eleições deste ano.

Esclarecemos ainda que mesmo com o 
adiamento das eleições, as datas já trans-
corridas não foram alteradas haja vista 
que os prazos que já tenham sido esgota-
dos na data da publicação da Emenda 
Constitucional (02/07/2020) serão compu-
tados considerando-se a data antiga do 
pleito (04/10/2020).

4. DOMICÍLIO ELEITORAL

Tanto o eleitor como o candidato à inscri-
ção eleitoral estão vinculados ao domi-
cílio eleitoral, que pode corresponder 
ao lugar da residência ou moradia 
destes, ou ainda ao local onde o 
cidadão tem vínculos sociais, políti-
cos ou patrimoniais.

A legislação que regula as eleições exige 
que o candidato a um cargo eletivo, além 
de preencher outras exigências legais e 
não incorrer em incompatibilidades ou 
inelegibilidades, que tenha domicílio elei-
toral no território pela qual deseje concor-
rer.

Do mesmo modo, exige que o eleitor com-
pareça ao local de votação corresponden-
te ao seu domicílio, previamente informa-
do ao cartório eleitoral. Esclarecemos 
ainda que mesmo com o adiamento das 
eleições, o prazo de domicílio não foi alte-
rado, pois já estava exaurido na data da 
promulgação da Emenda que adiou as 
eleições (02/07/2020).

5. TRANSFERÊNCIA DE
DOMICÍLIO

Em caso de mudança de domicílio, cabe 
ao eleitor requerer ao juiz do novo domicí-
lio sua transferência, juntando o título 
anterior. 
Para que o Juiz eleitoral conceda a trans-
ferência é necessário:

• Que o eleitor faça o requerimento 
até 100 dias antes da data da eleição;

• Que tenha passado pelo menos 
1 ano da primeira inscrição;

O registro das pesquisas é procedimento 
estritamente eletrônico, realizado via 
Internet e a qualquer tempo, independen-
temente do horário de funcionamento das 
secretarias dos Tribunais Eleitorais.
 
Na hipótese de a pesquisa se referir aos 
cargos de prefeito, vice-prefeito ou verea-
dor e envolver mais de um município, a 
entidade ou a empresa deverá realizar um 
registro para cada município abrangido.

8. PRÉ-CAMPANHA 

A evolução do Direito Eleitoral ampliou a 
segurança jurídica dos processos eleito-
rais através da regulamentação das pos-
sibilidades de propaganda no período de 
pré-campanha, que compreende qualquer 
período até 26 de setembro do ano das 
eleições.
 
Assim, passou a ser possível os pré-candi-
datos realizar diversas atividades onde 
podem apresentar seus projetos, suas 
qualidades pessoais e menção a pretensa 
candidatura, assim vejamos:

Dispõe o Art. 36-A, da Lei Eleitoral. 
“Não configuram propaganda eleito-
ral antecipada, desde que não envol-
vam pedido explícito de voto, a 
menção à pretensa candidatura, a 
exaltação das qualidades pessoais 
dos pré-candidatos e os seguintes 
atos, que poderão ter cobertura dos 
meios de comunicação social, inclusi-
ve via internet”.

Conforme a norma legal citada é licito no 
período anterior a 16 de agosto o pedido 
de apoio político e a divulgação da pré-
-candidatura, das ações políticas desen-
volvidas e das que se pretende desenvol-
ver, vedado o pedido expresso de voto, 
mediante as seguintes condutas:

Os atos acima, “poderão ter cobertura 
dos meios de comunicação social, 
inclusive via internet” art. 36-A, Lei nº 
9.504/1997 (Lei das Eleições).

Observação: A prática de propaganda 
eleitoral antecipada, ou seja, feita até 
26 de setembro por pessoa que não 
possui o devido registro de candidatura 
homologado pela Justiça Eleitoral e, 
portanto, CNPJ e conta bancária de 
candidatura enseja ao beneficiário (a) 
“quando comprovado o seu prévio 
conhecimento, à multa no valor de R$ 
5.000,00 a R$ 25.000,00, ou ao equiva-
lente ao custo da propaganda, se este 
for maior”, § 3o, art. 36 da Lei nº 
9.504/1997, (Lei das Eleições). Em 
outras palavras, a propaganda eleitoral 
antecipada não depende do registro 
futuro, e poderá inclusive ser punido o 
eleitor.

9. “JANELA PARTIDÁRIA” 
OU JANELA ELEITORAL

Momento pelo qual o pré-candidato, 
em exercício parlamentar, pode se des-
filiar e mudar de partido político sem 
correr o risco de perder o mandato, 
ocorrendo durante o período de trinta 
(30) dias que antecede o prazo de filia-
ção exigido em lei para concorrer à elei-
ção, majoritária ou proporcional, 
sempre no ano fnal do mandato.

Para as eleições de 2020, tal período 
ocorreu entre 04 de março e 03 de abril, 
isto é, 06 meses antes da realização do 
primeiro turno do pleito, marcado 
inicialmente para 4 de outubro,e que 
não se alterou mesmo com o adiamen-
to das eleições pela Emenda à Consti-
tuição, pois já estava esgotado quando 
da sua promulgação.
A desfiliação partidária foi regulamen-
tada pela Reforma Eleitoral de 2015 (Lei 
nº 13.165/2015), bem como no artigo 
22-A, inciso III, da Lei nº 9.096/1995 (Lei 

dos Partidos Políticos) e na Resolução 
TSE nº 23.606/2019.

10. DESINCOMPATIBILIZAÇÃO

É o ato pelo qual o pré-candidato se 
afasta de um cargo ou função, cujo 
exercício dentro do prazo definido em lei 
gera inelegibilidade. A legislação eleito-
ral prevê que, conforme o caso, o afas-
tamento pode se dar em caráter definiti-
vo ou temporário.

11. PRAZO PARA 
DESINCOMPATIBILIZAÇÃO

Para os cargos pertinentes ao poder 
Executivo: Presidente(a) da República, 
os Governadores(as) e os Prefeitos(as) 
que já exercem mandato e pretendem a 
reeleição não é necessário se desincom-
patibilizarem, caso, desejarem a concor-
rer a outros cargos esses devem renun-
ciar aos respectivos mandatos até 06 
(seis) meses antes das eleições.

De outro modo, os ocupantes dos 
cargos do poder Legislativo: Senador(a), 
Deputado(a) Federal, Deputado(a) Esta-
dual e Vereador(a) não há previsão 
expressa para afastamento dos cargos, 
portanto, os ocupantes dos cargos do 
poder legislativo que objetivam a reelei-
ção não precisam afastar-se do cargo, 
assim como, para concorrerem a cargos 
no Poder Executivo.

Os prazos para a desincompatibilização 
podem ser consultados no site www.t-
se.jus.br, na guia Eleitor e Eleições, 
sendo certo que os prazos que já 
haviam transcorridos até 02 de julho, 
data da promulgação da Emenda à 
Constituição que adiou as elçeições, 
não foram reabertos, somente os poste-
riores, tais como os servidores públicos 
civis, que deverão se afastar de seus 
cargos 3 meses antes do pleito, isto é, 
até 15 de agosto.
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12. PARTICIPAÇÃO FEMININA

Em virtude da proibição das coligações 
para Vereadores, cada partido deverá 
possuir no registro o mínimo de 30 % 
(trinta por cento) de candidaturas do sexo 
feminino. A regra é clara: tem que haver, 
no mínimo, 3 mulheres para cada 7 candi-
datos homens. 

Observação importante é que a interpre-
tação desta cota é para o gênero e não 
para o sexo biológico feminino, significan-
do que transgêneros devem ser conside-
rados de acordo com os gêneros com que 
se identificam.

O estímulo à participação feminina por 
meio da chamada cota de gênero está 
previsto no artigo 10, parágrafo 3º, da Lei 
das Eleições. Segundo o dispositivo, cada 
partido preencherá o mínimo de 30% e o 
máximo de 70% para candidaturas de 
cada sexo, nas eleições para Câmaras de 
Vereadores.

Para facilitar o cálculo, apresenta-se a 
tabela abaixo, considerando o mínimo de 
candidata mulheres:

Nº CADEIRAS MULHERESHOMENSCANDIDATOS

09

11 16,5 = 17

13,5 = 14 09

11 5,1 = 6

4,2 = 5

10

13 19,5 = 20 14 6

15

21

19

17

31,5 = 32

28,5 = 29

25,5 = 26

22,5 = 23 16

22

20

18

9,6 = 10

8,7 = 9

7,8 = 8

6,9 = 7

23 34,5 = 35 24 10,5 = 11



13. COMO SE PREENCHEM AS 
VAGAS PARA VEREADORES?

Como observado acima os Vereadores 
não são eleitos por serem os mais vota-
dos, mas sim a partir da apuração da 
quantidade de Votos entre cada Partido 
individualmente considerado, para, a 
partir daí, serem eleitos os Vereadores 
mais votados de cada Partido.

Uma novidade nas eleições de 2020 é que 
mesmo os partidos que não atingirem o 
quociente eleitoral mínimo nas eleições 
de Vereadores concorrerão às vagas em 
disputa, diferentemente das regras ante-
riores, quando havia proibição expressa, 
conforme § 2º do artigo 109 do Código 
Eleitoral.

Por outro lado, para aqueles partidos que 
atingirem o quociente eleitoral, de acordo 
com a votação recebida, de plano preen-
cherá uma ou mais vagas com seus candi-
datos mais votados da chapa. Para as 
vagas remanescentes, se houverem, 
disputarão o preenchimento com todos os 
demais partidos que participem da elei-
ção, como dito acima, as quais serão ocu-
padas pelo cálculo da maior média obtida 
por cada partido de acordo com o seu 
quociente eleitoral partidário.

Coligação nas eleições para Prefeitos e o 
fim das Coligações para Vereadores

Coligação é a união de dois ou mais parti-
dos com o propósito de atuação conjunta 
e cooperativa na disputa eleitoral. Entre-
tanto com o advento da Emenda Constitu-
cional 97/2017, ficou vedada a coligação 
para as eleições proporcionais, sendo, 
portanto, autorizada apenas para as elei-
ções majoritárias.²

A coligação deve funcionar como um 
único partido que passa a existir no mo-
mento em que é firmado o acordo de von-
tade entre as agremiações políticas.

A união entre os partidos resultará:

• Na elaboração de um nome próprio 
para candidatura;

• A nomeação de um representante;

• Funciona como um único partido 
perante o processo eleitoral;

• Maior tempo de propaganda eleito-
ral;

• Maior fatia do fundo partidário.

²GOMES, José Jairo. Direito Eleitoral. 14ª Edição. Atlas. São Paulo, 2018: Coligação é o consórcio de partidos 
políticos formado com o propósito de atuação conjunta e cooperativa na disputa eleitoral.
EC 97/2017 - Art. 17. [...]  
§ 1º É assegurada aos partidos políticos autonomia para definir sua estrutura interna e estabelecer regras 
sobre escolha, formação e duração de seus órgãos permanentes e provisórios e sobre sua organização e 
funcionamento e para adotar os critérios de escolha e o regime de suas coligações nas eleições majoritá-
rias, vedada a sua celebração nas eleições proporcionais, sem obrigatoriedade de vinculação entre as 
candidaturas em âmbito nacional, estadual, distrital ou municipal, devendo seus estatutos estabelecer 
normas de disciplina e fidelidade partidária.
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14. CONVENÇÕES 
PARTIDÁRIAS

As convenções partidárias para a escolha 
de candidatos estavam previstas, neste 
ano, entre os dias 20 de julho a 5 de 
agosto, entretanto, com o adiamento das 
eleições, tais datas foram adiadas para o 
período de 31 de agosto a 16 de setem-
bro.

Regra nova: O Tribunal Superior Eleitoral 
(TSE) confirmou a possibilidade de os par-
tidos políticos realizarem convenções par-
tidárias por meio virtual para a escolha 
dos candidatos que disputarão as Elei-
ções 2020.

Após a realização das Convenções, é per-

mitida a formalização de contratos que 
gerem despesas e gastos com a instala-
ção física e virtual de comitês de candida-
tos e de partidos políticos, desde que só 
haja o efetivo desembolso financeiro após 
a obtenção do número de registro de 
CNPJ do candidato e a abertura de conta 
bancária específica para a movimentação 
financeira de campanha e emissão de 
recibos eleitorais.

Observação: Também a partir da data do 
início da possibilidade da realização das 
Convenções, é assegurado o exercício do 
direito de resposta ao candidato, ao parti-
do político ou à coligação atingidos, ainda 
que de forma indireta, por conceito, 
imagem ou afirmação caluniosa, difama-
tória, injuriosa ou sabidamente inverídica, 

difundidos por qualquer veículo de comu-
nicação social (Lei nº 9.504/1997, art.  58, 
caput).

15. REGISTRO DAS 
CANDIDATURAS

Os registros de candidaturas, em virtude 
do adiamento das eleições, devem ser 
protocolados na Justiça Eleitoral até às 
23h59 do dia 26 de setembro. Por meio 
físico, os requerimentos devem ser proto-
colados até as 19h do dia 27 de setembro. 
Caso os partidos políticos não tenham 
apresentado, dentro desses prazos, o 
requerimento de registro de candidatos 
escolhidos em convenção, os próprios 
candidatos poderão fazê-lo, pessoalmen-
te, até o dia 20 de agosto.

16. PROPAGANDA ELEITORAL

16.1 Regras gerais

A propaganda eleitoral pode ser realiza-
da a partir do dia 26 de setembro, inclu-
sive na internet obedecendo as seguin-
tes datas:

• 12/11/2020 – Último Dia para Reali-
zação de Debates no Rádio e TV

• 12/11/2020 – Último Dia para Reali-
zação de Comícios

• 12/11/2020 – Último Dia de Propa-
ganda Eleitoral Gratuita no Rádio e 
TV

• 13/11/2020 – Último Dia para Pro-
paganda Eleitoral na Mídia Impressa

• 13/11/2020 – Último Dia de Propa-
ganda Eleitoral (Até 22h)

Observação: Observação: A partir de 
25/09/2020 não será permitida a realiza-
ção de enquetes

A propaganda, qualquer que seja sua 

forma ou modalidade, mencionará 
sempre a legenda partidária e só poderá 
ser feita em língua nacional, não deven-
do empregar meios publicitários destina-
dos a criar, artificialmente, na opinião 
pública, estados mentais, emocionais ou 
passionais.

Até as 22h (vinte e duas horas) do dia 
que antecede o da eleição, serão permi-
tidos distribuição de material gráfico, 
caminhada, carreata ou passeata, 
acompanhadas ou não por carro de som 
ou minitrio. 

Como norma geral, são vedadas na 
campanha eleitoral confecção, utiliza-
ção, 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.

16.2 Propaganda de rua

É proibido fazer propaganda de qualquer 
natureza (incluindo pinturas, placas, 
faixas, cavaletes e bonecos) em locais 
como cinemas, clubes, lojas, centros 
comerciais, templos, ginásios e estádios, 
ainda que de propriedade privada.

A proibição se estende a postes de ilumi-
nação pública, sinalização de tráfego, 
viadutos, passarelas, pontes e paradas 
de ônibus, árvores, muros e cercas.

16.3 Material de Propaganda

É permitido colocar bandeiras na rua, 
desde que não atrapalhem o trânsito de 
pessoas e veículos. Também pode colar 
adesivo (de 50 cm x 50 cm) em carros, 
motos, caminhões, bicicletas e janelas 
residenciais.

"Envelopar" o carro (cobri-lo totalmente 
com adesivo) está proibido. No máximo, 
poderá ser adesivado o para-brisa 
traseiro, desde que o adesivo que seja 
microperfurado.

16.4 Propaganda cinematográfica

Nas propagandas eleitorais, não pode-
rão ser usados efeitos especiais, monta-
gens, trucagens, computação gráfica e 
desenhos animados.

16.5 Propaganda Eleitoral na Imprensa

São permitidas, até a antevéspera das 
eleições, a divulgação paga, na impren-
sa escrita, e a reprodução na internet do 
jornal impresso, de até 10 (dez) anúncios 
de propaganda eleitoral, por veículo, em 
datas diversas, para cada candidato, no 
espaço máximo, por edição, de 1/8 (um 
oitavo) de página de jornal padrão e de 
1/4 (um quarto) de página de revista ou 
tabloide.

16.6 Propaganda Eleitoral na Internet

A propaganda eleitoral na internet se 
inicia no dia 27 de setembro deste ano 
eleitoral, devido à Emenda Constitucio-
nal que adiou as eleições sendo exigido 
que o candidato ou partido político 

comunique à Justiça Eleitoral com ante-
cedência os endereços eletrônicos utili-
zados, exceto aqueles mantidos por 
pessoa natural. A propaganda eleitoral 
na internet poderá ser realizada nas 
seguintes formas:

• No site do candidato, com endere-
ço eletrônico comunicado à Justiça 
Eleitoral e hospedado, direta ou indi-
retamente, em provedor de serviço 
de internet estabelecido no País; 

• No site do partido ou da coligação, 
com endereço eletrônico comunica-
do à Justiça Eleitoral e hospedado, 
direta ou indiretamente, em provedor 
de serviço de internet estabelecido 
no País;

• Por meio de mensagem eletrônica 
para endereços cadastrados gratui-
tamente pelo candidato, partido ou 
coligação;

• Por meio de blogs, redes sociais, 
sites de mensagens instantâneas e 
aplicações de internet assemelhadas 
cujo conteúdo seja gerado ou edita-
do por candidatos, partidos ou coli-
gações ou qualquer pessoa natural, 
desde que não contrate impulsiona-
mento de conteúdo. 

• É vedada a veiculação de qualquer 
tipo de propaganda eleitoral paga na 

internet, excetuado o impulsio-
namento de conteúdos, desde 

que identificado de forma 
que não permita engano 

como tal e contratado exclusi-
vamente por partidos, coligações e 

candidatos e seus representantes;

É vedada a propaganda eleitoral na 
internet em sites:    

                     
• De pessoas jurídicas, com ou sem 
fins lucrativos;   
                           
• Oficiais ou hospedados por órgãos 
ou entidades da administração públi-
ca direta ou indireta da União, dos 
Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios. 

16.7 Outdoor

É vedada a propaganda eleitoral por 
meio de outdoors, inclusive eletrônicos, 
sujeitando-se a empresa responsável, os 
partidos políticos, as coligações e os 
candidatos à imediata retirada da pro-
paganda irregular e ao pagamento de 
multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil 
reais) a R$ 15.000,00 (quinze mil reais).
 
A utilização de engenhos ou de equipa-
mentos publicitários ou ainda de conjun-
to de peças de propaganda, justapostas 
ou não, que se assemelhem ou causem 
efeito visual de outdoor sujeita o infrator 
à multa.
 
A caracterização da responsabilidade do 
candidato não depende de prévia notifi-
cação, bastando a existência de circuns-
tâncias que demonstrem o seu prévio 
conhecimento. 

16.8 Alto Falantes

O funcionamento de alto-falantes ou 
amplificadores de som é permitido entre 
as 8h e as 22h. Porém, os equipamentos 
não podem ser usados a menos de 200 
metros de locais como as sedes dos 
Poderes Executivo e Legislativo da 
União, dos Estados, do Distrito Federal e 
dos Municípios, das sedes dos Tribunais 
Judiciais, e dos quartéis e outros estabe-
lecimentos militares, dos hospitais e 
casas de saúde, das escolas, bibliotecas 

públicas, igrejas e teatros, quando em 
funcionamento.

16.9 Comício

Evento organizado para os eleitores 
ouvirem as propostas dos candidatos, 
uma espécie de propagando eleitoral. 
Os candidatos organizam o evento para 
atrair o máximo possível de eleitores a 
fim de buscar sua promoção pessoal 
mediante suas propostas. Os comícios 
poderão ocorrer a partir do dia 26 de 
setembro e deverão se encerrar até 48 
(quarenta e oito) horas antes do dia da 
eleição.

• A realização de comícios e a utiliza-
ção de aparelhagens de sonorização 
fixas são permitidas no horário com-
preendido entre as 8:00 (oito) e as 
00:00 (meia-noite) horas, com exce-
ção do comício de encerramento da 
campanha, que poderá ser prorroga-
do por mais 02:00 (duas) horas;

• É proibida a realização de “showmí-
cio” de evento assemelhado para 
promoção de candidatos, bem como 
a apresentação, remunerada ou não, 
de artistas com a finalidade de 
animar comício e reunião eleitoral;

• É proibido a utilização de trios 
elétricos em campanhas eleitorais, a 
não ser para a sonorização de comí-
cios;

16.10 Showmício

É proibida a realização de showmício 
para promoção de candidatos, assim 
como a apresentação, remunerada ou 
não, de artistas com a finalidade de 
animar comício e reunião eleitoral.

16.11 Trio elétrico

É proibido o uso de trios elétricos em 

campanhas, exceto para a sonorização 
de comícios. A circulação de carros de 
som e minitrios é permitida em comícios, 
passeatas, carreatas e caminhadas, mas 
desde que observado o limite de 80 deci-
béis, medido a sete metros de distância 
do veículo.

16.12 Brindes

É proibida na campanha eleitoral a con-
fecção, utilização, distribuição por 
comitê, candidato, ou com a sua autori-
zação, de camisetas, chaveiros, bonés, 
canetas, brindes, cestas básicas ou 
quaisquer outros bens ou materiais que 
possam proporcionar vantagem ao elei-
tor.

16.13 Tempo de TV

O Artigo 51 da Lei de Eleições, determi-
na que as emissoras de rádio e televisão 
e os canais por assinatura mencionados 
no art. 57 desta Lei reservarão 70 minu-
tos diários para a propaganda eleitoral 
gratuita, a serem usados em inserções 
de 30 e de 60 segundos, a critério do 
respectivo partido ou coligação, veicula-
da entre as 5 e as 24 horas.
 
Nas eleições municipais, o tempo 
será dividido na proporção de 60% 
para prefeito e de 40% para vere-
ador (Lei n° 9.504/1 997, art. 47, § 
10, VIl).

As emissoras de rádio e de tele-
visão e os canais de televisão por 
assinatura mencionados no art. 
57 reservarão, nos 35 dias anterio-
res à antevéspera das eleições, 
horário destinado à divulgação, em 
rede, da propaganda eleitoral gra-
tuita.

Se houver segundo turno, as emissoras 
de rádio e televisão reservarão, a partir 
da sexta-feira seguinte à realização do 
primeiro turno e até a antevéspera da 
eleição, horário destinado à divulgação 
da propaganda eleitoral gratuita, dividi-
da em dois blocos diários de dez minu-
tos para cada eleição, e os blocos terão 
início às 7 e às 12 horas, no rádio, e às 
13 e às 20 horas e 30 minutos, na televi-
são.   

A Justiça Eleitoral efetuará sorteio para 
a escolha da ordem de veiculação da 
propaganda de cada partido ou coliga-
ção no primeiro dia do horário eleitoral 
gratuito; a cada dia que se seguir, a pro-
paganda veiculada por último, na véspe-
ra, será a primeira, apresentando-se as 
demais na ordem do sorteio.

A transmissão dos debates 
ocorre, geralmente, por emisso-
ras de rádio ou televisão, sendo 
assegurado a participação de 
candidatos dos partidos 
que detiver no mínimo 
05 (cinco) parla-
mentares no Con-
gresso Nacional (De-
putado(a) ou Senador(a)) e 
facultado a dos demais.
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14. CONVENÇÕES 
PARTIDÁRIAS

As convenções partidárias para a escolha 
de candidatos estavam previstas, neste 
ano, entre os dias 20 de julho a 5 de 
agosto, entretanto, com o adiamento das 
eleições, tais datas foram adiadas para o 
período de 31 de agosto a 16 de setem-
bro.

Regra nova: O Tribunal Superior Eleitoral 
(TSE) confirmou a possibilidade de os par-
tidos políticos realizarem convenções par-
tidárias por meio virtual para a escolha 
dos candidatos que disputarão as Elei-
ções 2020.

Após a realização das Convenções, é per-

mitida a formalização de contratos que 
gerem despesas e gastos com a instala-
ção física e virtual de comitês de candida-
tos e de partidos políticos, desde que só 
haja o efetivo desembolso financeiro após 
a obtenção do número de registro de 
CNPJ do candidato e a abertura de conta 
bancária específica para a movimentação 
financeira de campanha e emissão de 
recibos eleitorais.

Observação: Também a partir da data do 
início da possibilidade da realização das 
Convenções, é assegurado o exercício do 
direito de resposta ao candidato, ao parti-
do político ou à coligação atingidos, ainda 
que de forma indireta, por conceito, 
imagem ou afirmação caluniosa, difama-
tória, injuriosa ou sabidamente inverídica, 

difundidos por qualquer veículo de comu-
nicação social (Lei nº 9.504/1997, art.  58, 
caput).

15. REGISTRO DAS 
CANDIDATURAS

Os registros de candidaturas, em virtude 
do adiamento das eleições, devem ser 
protocolados na Justiça Eleitoral até às 
23h59 do dia 26 de setembro. Por meio 
físico, os requerimentos devem ser proto-
colados até as 19h do dia 27 de setembro. 
Caso os partidos políticos não tenham 
apresentado, dentro desses prazos, o 
requerimento de registro de candidatos 
escolhidos em convenção, os próprios 
candidatos poderão fazê-lo, pessoalmen-
te, até o dia 20 de agosto.

16. PROPAGANDA ELEITORAL

16.1 Regras gerais

A propaganda eleitoral pode ser realiza-
da a partir do dia 26 de setembro, inclu-
sive na internet obedecendo as seguin-
tes datas:

• 12/11/2020 – Último Dia para Reali-
zação de Debates no Rádio e TV

• 12/11/2020 – Último Dia para Reali-
zação de Comícios

• 12/11/2020 – Último Dia de Propa-
ganda Eleitoral Gratuita no Rádio e 
TV

• 13/11/2020 – Último Dia para Pro-
paganda Eleitoral na Mídia Impressa

• 13/11/2020 – Último Dia de Propa-
ganda Eleitoral (Até 22h)

Observação: Observação: A partir de 
25/09/2020 não será permitida a realiza-
ção de enquetes

A propaganda, qualquer que seja sua 

forma ou modalidade, mencionará 
sempre a legenda partidária e só poderá 
ser feita em língua nacional, não deven-
do empregar meios publicitários destina-
dos a criar, artificialmente, na opinião 
pública, estados mentais, emocionais ou 
passionais.

Até as 22h (vinte e duas horas) do dia 
que antecede o da eleição, serão permi-
tidos distribuição de material gráfico, 
caminhada, carreata ou passeata, 
acompanhadas ou não por carro de som 
ou minitrio. 

Como norma geral, são vedadas na 
campanha eleitoral confecção, utiliza-
ção, 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.

16.2 Propaganda de rua

É proibido fazer propaganda de qualquer 
natureza (incluindo pinturas, placas, 
faixas, cavaletes e bonecos) em locais 
como cinemas, clubes, lojas, centros 
comerciais, templos, ginásios e estádios, 
ainda que de propriedade privada.

A proibição se estende a postes de ilumi-
nação pública, sinalização de tráfego, 
viadutos, passarelas, pontes e paradas 
de ônibus, árvores, muros e cercas.

16.3 Material de Propaganda

É permitido colocar bandeiras na rua, 
desde que não atrapalhem o trânsito de 
pessoas e veículos. Também pode colar 
adesivo (de 50 cm x 50 cm) em carros, 
motos, caminhões, bicicletas e janelas 
residenciais.

"Envelopar" o carro (cobri-lo totalmente 
com adesivo) está proibido. No máximo, 
poderá ser adesivado o para-brisa 
traseiro, desde que o adesivo que seja 
microperfurado.

16.4 Propaganda cinematográfica

Nas propagandas eleitorais, não pode-
rão ser usados efeitos especiais, monta-
gens, trucagens, computação gráfica e 
desenhos animados.

16.5 Propaganda Eleitoral na Imprensa

São permitidas, até a antevéspera das 
eleições, a divulgação paga, na impren-
sa escrita, e a reprodução na internet do 
jornal impresso, de até 10 (dez) anúncios 
de propaganda eleitoral, por veículo, em 
datas diversas, para cada candidato, no 
espaço máximo, por edição, de 1/8 (um 
oitavo) de página de jornal padrão e de 
1/4 (um quarto) de página de revista ou 
tabloide.

16.6 Propaganda Eleitoral na Internet

A propaganda eleitoral na internet se 
inicia no dia 27 de setembro deste ano 
eleitoral, devido à Emenda Constitucio-
nal que adiou as eleições sendo exigido 
que o candidato ou partido político 

comunique à Justiça Eleitoral com ante-
cedência os endereços eletrônicos utili-
zados, exceto aqueles mantidos por 
pessoa natural. A propaganda eleitoral 
na internet poderá ser realizada nas 
seguintes formas:

• No site do candidato, com endere-
ço eletrônico comunicado à Justiça 
Eleitoral e hospedado, direta ou indi-
retamente, em provedor de serviço 
de internet estabelecido no País; 

• No site do partido ou da coligação, 
com endereço eletrônico comunica-
do à Justiça Eleitoral e hospedado, 
direta ou indiretamente, em provedor 
de serviço de internet estabelecido 
no País;

• Por meio de mensagem eletrônica 
para endereços cadastrados gratui-
tamente pelo candidato, partido ou 
coligação;

• Por meio de blogs, redes sociais, 
sites de mensagens instantâneas e 
aplicações de internet assemelhadas 
cujo conteúdo seja gerado ou edita-
do por candidatos, partidos ou coli-
gações ou qualquer pessoa natural, 
desde que não contrate impulsiona-
mento de conteúdo. 

• É vedada a veiculação de qualquer 
tipo de propaganda eleitoral paga na 

internet, excetuado o impulsio-
namento de conteúdos, desde 

que identificado de forma 
que não permita engano 

como tal e contratado exclusi-
vamente por partidos, coligações e 

candidatos e seus representantes;

É vedada a propaganda eleitoral na 
internet em sites:    

                     
• De pessoas jurídicas, com ou sem 
fins lucrativos;   
                           
• Oficiais ou hospedados por órgãos 
ou entidades da administração públi-
ca direta ou indireta da União, dos 
Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios. 

16.7 Outdoor

É vedada a propaganda eleitoral por 
meio de outdoors, inclusive eletrônicos, 
sujeitando-se a empresa responsável, os 
partidos políticos, as coligações e os 
candidatos à imediata retirada da pro-
paganda irregular e ao pagamento de 
multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil 
reais) a R$ 15.000,00 (quinze mil reais).
 
A utilização de engenhos ou de equipa-
mentos publicitários ou ainda de conjun-
to de peças de propaganda, justapostas 
ou não, que se assemelhem ou causem 
efeito visual de outdoor sujeita o infrator 
à multa.
 
A caracterização da responsabilidade do 
candidato não depende de prévia notifi-
cação, bastando a existência de circuns-
tâncias que demonstrem o seu prévio 
conhecimento. 

16.8 Alto Falantes

O funcionamento de alto-falantes ou 
amplificadores de som é permitido entre 
as 8h e as 22h. Porém, os equipamentos 
não podem ser usados a menos de 200 
metros de locais como as sedes dos 
Poderes Executivo e Legislativo da 
União, dos Estados, do Distrito Federal e 
dos Municípios, das sedes dos Tribunais 
Judiciais, e dos quartéis e outros estabe-
lecimentos militares, dos hospitais e 
casas de saúde, das escolas, bibliotecas 

públicas, igrejas e teatros, quando em 
funcionamento.

16.9 Comício

Evento organizado para os eleitores 
ouvirem as propostas dos candidatos, 
uma espécie de propagando eleitoral. 
Os candidatos organizam o evento para 
atrair o máximo possível de eleitores a 
fim de buscar sua promoção pessoal 
mediante suas propostas. Os comícios 
poderão ocorrer a partir do dia 26 de 
setembro e deverão se encerrar até 48 
(quarenta e oito) horas antes do dia da 
eleição.

• A realização de comícios e a utiliza-
ção de aparelhagens de sonorização 
fixas são permitidas no horário com-
preendido entre as 8:00 (oito) e as 
00:00 (meia-noite) horas, com exce-
ção do comício de encerramento da 
campanha, que poderá ser prorroga-
do por mais 02:00 (duas) horas;

• É proibida a realização de “showmí-
cio” de evento assemelhado para 
promoção de candidatos, bem como 
a apresentação, remunerada ou não, 
de artistas com a finalidade de 
animar comício e reunião eleitoral;

• É proibido a utilização de trios 
elétricos em campanhas eleitorais, a 
não ser para a sonorização de comí-
cios;

16.10 Showmício

É proibida a realização de showmício 
para promoção de candidatos, assim 
como a apresentação, remunerada ou 
não, de artistas com a finalidade de 
animar comício e reunião eleitoral.

16.11 Trio elétrico

É proibido o uso de trios elétricos em 

campanhas, exceto para a sonorização 
de comícios. A circulação de carros de 
som e minitrios é permitida em comícios, 
passeatas, carreatas e caminhadas, mas 
desde que observado o limite de 80 deci-
béis, medido a sete metros de distância 
do veículo.

16.12 Brindes

É proibida na campanha eleitoral a con-
fecção, utilização, distribuição por 
comitê, candidato, ou com a sua autori-
zação, de camisetas, chaveiros, bonés, 
canetas, brindes, cestas básicas ou 
quaisquer outros bens ou materiais que 
possam proporcionar vantagem ao elei-
tor.

16.13 Tempo de TV

O Artigo 51 da Lei de Eleições, determi-
na que as emissoras de rádio e televisão 
e os canais por assinatura mencionados 
no art. 57 desta Lei reservarão 70 minu-
tos diários para a propaganda eleitoral 
gratuita, a serem usados em inserções 
de 30 e de 60 segundos, a critério do 
respectivo partido ou coligação, veicula-
da entre as 5 e as 24 horas.
 
Nas eleições municipais, o tempo 
será dividido na proporção de 60% 
para prefeito e de 40% para vere-
ador (Lei n° 9.504/1 997, art. 47, § 
10, VIl).

As emissoras de rádio e de tele-
visão e os canais de televisão por 
assinatura mencionados no art. 
57 reservarão, nos 35 dias anterio-
res à antevéspera das eleições, 
horário destinado à divulgação, em 
rede, da propaganda eleitoral gra-
tuita.

Se houver segundo turno, as emissoras 
de rádio e televisão reservarão, a partir 
da sexta-feira seguinte à realização do 
primeiro turno e até a antevéspera da 
eleição, horário destinado à divulgação 
da propaganda eleitoral gratuita, dividi-
da em dois blocos diários de dez minu-
tos para cada eleição, e os blocos terão 
início às 7 e às 12 horas, no rádio, e às 
13 e às 20 horas e 30 minutos, na televi-
são.   

A Justiça Eleitoral efetuará sorteio para 
a escolha da ordem de veiculação da 
propaganda de cada partido ou coliga-
ção no primeiro dia do horário eleitoral 
gratuito; a cada dia que se seguir, a pro-
paganda veiculada por último, na véspe-
ra, será a primeira, apresentando-se as 
demais na ordem do sorteio.

A transmissão dos debates 
ocorre, geralmente, por emisso-
ras de rádio ou televisão, sendo 
assegurado a participação de 
candidatos dos partidos 
que detiver no mínimo 
05 (cinco) parla-
mentares no Con-
gresso Nacional (De-
putado(a) ou Senador(a)) e 
facultado a dos demais.
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16. PROPAGANDA ELEITORAL

16.1 Regras gerais

A propaganda eleitoral pode ser realiza-
da a partir do dia 26 de setembro, inclu-
sive na internet obedecendo as seguin-
tes datas:

• 12/11/2020 – Último Dia para Reali-
zação de Debates no Rádio e TV

• 12/11/2020 – Último Dia para Reali-
zação de Comícios

• 12/11/2020 – Último Dia de Propa-
ganda Eleitoral Gratuita no Rádio e 
TV

• 13/11/2020 – Último Dia para Pro-
paganda Eleitoral na Mídia Impressa

• 13/11/2020 – Último Dia de Propa-
ganda Eleitoral (Até 22h)

Observação: Observação: A partir de 
25/09/2020 não será permitida a realiza-
ção de enquetes

A propaganda, qualquer que seja sua 

forma ou modalidade, mencionará 
sempre a legenda partidária e só poderá 
ser feita em língua nacional, não deven-
do empregar meios publicitários destina-
dos a criar, artificialmente, na opinião 
pública, estados mentais, emocionais ou 
passionais.

Até as 22h (vinte e duas horas) do dia 
que antecede o da eleição, serão permi-
tidos distribuição de material gráfico, 
caminhada, carreata ou passeata, 
acompanhadas ou não por carro de som 
ou minitrio. 

Como norma geral, são vedadas na 
campanha eleitoral confecção, utiliza-
ção, 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.

16.2 Propaganda de rua

É proibido fazer propaganda de qualquer 
natureza (incluindo pinturas, placas, 
faixas, cavaletes e bonecos) em locais 
como cinemas, clubes, lojas, centros 
comerciais, templos, ginásios e estádios, 
ainda que de propriedade privada.

A proibição se estende a postes de ilumi-
nação pública, sinalização de tráfego, 
viadutos, passarelas, pontes e paradas 
de ônibus, árvores, muros e cercas.

16.3 Material de Propaganda

É permitido colocar bandeiras na rua, 
desde que não atrapalhem o trânsito de 
pessoas e veículos. Também pode colar 
adesivo (de 50 cm x 50 cm) em carros, 
motos, caminhões, bicicletas e janelas 
residenciais.

"Envelopar" o carro (cobri-lo totalmente 
com adesivo) está proibido. No máximo, 
poderá ser adesivado o para-brisa 
traseiro, desde que o adesivo que seja 
microperfurado.

16.4 Propaganda cinematográfica

Nas propagandas eleitorais, não pode-
rão ser usados efeitos especiais, monta-
gens, trucagens, computação gráfica e 
desenhos animados.

16.5 Propaganda Eleitoral na Imprensa

São permitidas, até a antevéspera das 
eleições, a divulgação paga, na impren-
sa escrita, e a reprodução na internet do 
jornal impresso, de até 10 (dez) anúncios 
de propaganda eleitoral, por veículo, em 
datas diversas, para cada candidato, no 
espaço máximo, por edição, de 1/8 (um 
oitavo) de página de jornal padrão e de 
1/4 (um quarto) de página de revista ou 
tabloide.

16.6 Propaganda Eleitoral na Internet

A propaganda eleitoral na internet se 
inicia no dia 27 de setembro deste ano 
eleitoral, devido à Emenda Constitucio-
nal que adiou as eleições sendo exigido 
que o candidato ou partido político 

comunique à Justiça Eleitoral com ante-
cedência os endereços eletrônicos utili-
zados, exceto aqueles mantidos por 
pessoa natural. A propaganda eleitoral 
na internet poderá ser realizada nas 
seguintes formas:

• No site do candidato, com endere-
ço eletrônico comunicado à Justiça 
Eleitoral e hospedado, direta ou indi-
retamente, em provedor de serviço 
de internet estabelecido no País; 

• No site do partido ou da coligação, 
com endereço eletrônico comunica-
do à Justiça Eleitoral e hospedado, 
direta ou indiretamente, em provedor 
de serviço de internet estabelecido 
no País;

• Por meio de mensagem eletrônica 
para endereços cadastrados gratui-
tamente pelo candidato, partido ou 
coligação;

• Por meio de blogs, redes sociais, 
sites de mensagens instantâneas e 
aplicações de internet assemelhadas 
cujo conteúdo seja gerado ou edita-
do por candidatos, partidos ou coli-
gações ou qualquer pessoa natural, 
desde que não contrate impulsiona-
mento de conteúdo. 

• É vedada a veiculação de qualquer 
tipo de propaganda eleitoral paga na 

internet, excetuado o impulsio-
namento de conteúdos, desde 

que identificado de forma 
que não permita engano 

como tal e contratado exclusi-
vamente por partidos, coligações e 

candidatos e seus representantes;

É vedada a propaganda eleitoral na 
internet em sites:    

                     
• De pessoas jurídicas, com ou sem 
fins lucrativos;   
                           
• Oficiais ou hospedados por órgãos 
ou entidades da administração públi-
ca direta ou indireta da União, dos 
Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios. 

16.7 Outdoor

É vedada a propaganda eleitoral por 
meio de outdoors, inclusive eletrônicos, 
sujeitando-se a empresa responsável, os 
partidos políticos, as coligações e os 
candidatos à imediata retirada da pro-
paganda irregular e ao pagamento de 
multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil 
reais) a R$ 15.000,00 (quinze mil reais).
 
A utilização de engenhos ou de equipa-
mentos publicitários ou ainda de conjun-
to de peças de propaganda, justapostas 
ou não, que se assemelhem ou causem 
efeito visual de outdoor sujeita o infrator 
à multa.
 
A caracterização da responsabilidade do 
candidato não depende de prévia notifi-
cação, bastando a existência de circuns-
tâncias que demonstrem o seu prévio 
conhecimento. 

16.8 Alto Falantes

O funcionamento de alto-falantes ou 
amplificadores de som é permitido entre 
as 8h e as 22h. Porém, os equipamentos 
não podem ser usados a menos de 200 
metros de locais como as sedes dos 
Poderes Executivo e Legislativo da 
União, dos Estados, do Distrito Federal e 
dos Municípios, das sedes dos Tribunais 
Judiciais, e dos quartéis e outros estabe-
lecimentos militares, dos hospitais e 
casas de saúde, das escolas, bibliotecas 

públicas, igrejas e teatros, quando em 
funcionamento.

16.9 Comício

Evento organizado para os eleitores 
ouvirem as propostas dos candidatos, 
uma espécie de propagando eleitoral. 
Os candidatos organizam o evento para 
atrair o máximo possível de eleitores a 
fim de buscar sua promoção pessoal 
mediante suas propostas. Os comícios 
poderão ocorrer a partir do dia 26 de 
setembro e deverão se encerrar até 48 
(quarenta e oito) horas antes do dia da 
eleição.

• A realização de comícios e a utiliza-
ção de aparelhagens de sonorização 
fixas são permitidas no horário com-
preendido entre as 8:00 (oito) e as 
00:00 (meia-noite) horas, com exce-
ção do comício de encerramento da 
campanha, que poderá ser prorroga-
do por mais 02:00 (duas) horas;

• É proibida a realização de “showmí-
cio” de evento assemelhado para 
promoção de candidatos, bem como 
a apresentação, remunerada ou não, 
de artistas com a finalidade de 
animar comício e reunião eleitoral;

• É proibido a utilização de trios 
elétricos em campanhas eleitorais, a 
não ser para a sonorização de comí-
cios;

16.10 Showmício

É proibida a realização de showmício 
para promoção de candidatos, assim 
como a apresentação, remunerada ou 
não, de artistas com a finalidade de 
animar comício e reunião eleitoral.

16.11 Trio elétrico

É proibido o uso de trios elétricos em 

campanhas, exceto para a sonorização 
de comícios. A circulação de carros de 
som e minitrios é permitida em comícios, 
passeatas, carreatas e caminhadas, mas 
desde que observado o limite de 80 deci-
béis, medido a sete metros de distância 
do veículo.

16.12 Brindes

É proibida na campanha eleitoral a con-
fecção, utilização, distribuição por 
comitê, candidato, ou com a sua autori-
zação, de camisetas, chaveiros, bonés, 
canetas, brindes, cestas básicas ou 
quaisquer outros bens ou materiais que 
possam proporcionar vantagem ao elei-
tor.

16.13 Tempo de TV

O Artigo 51 da Lei de Eleições, determi-
na que as emissoras de rádio e televisão 
e os canais por assinatura mencionados 
no art. 57 desta Lei reservarão 70 minu-
tos diários para a propaganda eleitoral 
gratuita, a serem usados em inserções 
de 30 e de 60 segundos, a critério do 
respectivo partido ou coligação, veicula-
da entre as 5 e as 24 horas.
 
Nas eleições municipais, o tempo 
será dividido na proporção de 60% 
para prefeito e de 40% para vere-
ador (Lei n° 9.504/1 997, art. 47, § 
10, VIl).

As emissoras de rádio e de tele-
visão e os canais de televisão por 
assinatura mencionados no art. 
57 reservarão, nos 35 dias anterio-
res à antevéspera das eleições, 
horário destinado à divulgação, em 
rede, da propaganda eleitoral gra-
tuita.

Se houver segundo turno, as emissoras 
de rádio e televisão reservarão, a partir 
da sexta-feira seguinte à realização do 
primeiro turno e até a antevéspera da 
eleição, horário destinado à divulgação 
da propaganda eleitoral gratuita, dividi-
da em dois blocos diários de dez minu-
tos para cada eleição, e os blocos terão 
início às 7 e às 12 horas, no rádio, e às 
13 e às 20 horas e 30 minutos, na televi-
são.   

A Justiça Eleitoral efetuará sorteio para 
a escolha da ordem de veiculação da 
propaganda de cada partido ou coliga-
ção no primeiro dia do horário eleitoral 
gratuito; a cada dia que se seguir, a pro-
paganda veiculada por último, na véspe-
ra, será a primeira, apresentando-se as 
demais na ordem do sorteio.

A transmissão dos debates 
ocorre, geralmente, por emisso-
ras de rádio ou televisão, sendo 
assegurado a participação de 
candidatos dos partidos 
que detiver no mínimo 
05 (cinco) parla-
mentares no Con-
gresso Nacional (De-
putado(a) ou Senador(a)) e 
facultado a dos demais.
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16. PROPAGANDA ELEITORAL

16.1 Regras gerais

A propaganda eleitoral pode ser realiza-
da a partir do dia 26 de setembro, inclu-
sive na internet obedecendo as seguin-
tes datas:

• 12/11/2020 – Último Dia para Reali-
zação de Debates no Rádio e TV

• 12/11/2020 – Último Dia para Reali-
zação de Comícios

• 12/11/2020 – Último Dia de Propa-
ganda Eleitoral Gratuita no Rádio e 
TV

• 13/11/2020 – Último Dia para Pro-
paganda Eleitoral na Mídia Impressa

• 13/11/2020 – Último Dia de Propa-
ganda Eleitoral (Até 22h)

Observação: Observação: A partir de 
25/09/2020 não será permitida a realiza-
ção de enquetes

A propaganda, qualquer que seja sua 

forma ou modalidade, mencionará 
sempre a legenda partidária e só poderá 
ser feita em língua nacional, não deven-
do empregar meios publicitários destina-
dos a criar, artificialmente, na opinião 
pública, estados mentais, emocionais ou 
passionais.

Até as 22h (vinte e duas horas) do dia 
que antecede o da eleição, serão permi-
tidos distribuição de material gráfico, 
caminhada, carreata ou passeata, 
acompanhadas ou não por carro de som 
ou minitrio. 

Como norma geral, são vedadas na 
campanha eleitoral confecção, utiliza-
ção, 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.

16.2 Propaganda de rua

É proibido fazer propaganda de qualquer 
natureza (incluindo pinturas, placas, 
faixas, cavaletes e bonecos) em locais 
como cinemas, clubes, lojas, centros 
comerciais, templos, ginásios e estádios, 
ainda que de propriedade privada.

A proibição se estende a postes de ilumi-
nação pública, sinalização de tráfego, 
viadutos, passarelas, pontes e paradas 
de ônibus, árvores, muros e cercas.

16.3 Material de Propaganda

É permitido colocar bandeiras na rua, 
desde que não atrapalhem o trânsito de 
pessoas e veículos. Também pode colar 
adesivo (de 50 cm x 50 cm) em carros, 
motos, caminhões, bicicletas e janelas 
residenciais.

"Envelopar" o carro (cobri-lo totalmente 
com adesivo) está proibido. No máximo, 
poderá ser adesivado o para-brisa 
traseiro, desde que o adesivo que seja 
microperfurado.

16.4 Propaganda cinematográfica

Nas propagandas eleitorais, não pode-
rão ser usados efeitos especiais, monta-
gens, trucagens, computação gráfica e 
desenhos animados.

16.5 Propaganda Eleitoral na Imprensa

São permitidas, até a antevéspera das 
eleições, a divulgação paga, na impren-
sa escrita, e a reprodução na internet do 
jornal impresso, de até 10 (dez) anúncios 
de propaganda eleitoral, por veículo, em 
datas diversas, para cada candidato, no 
espaço máximo, por edição, de 1/8 (um 
oitavo) de página de jornal padrão e de 
1/4 (um quarto) de página de revista ou 
tabloide.

16.6 Propaganda Eleitoral na Internet

A propaganda eleitoral na internet se 
inicia no dia 27 de setembro deste ano 
eleitoral, devido à Emenda Constitucio-
nal que adiou as eleições sendo exigido 
que o candidato ou partido político 

comunique à Justiça Eleitoral com ante-
cedência os endereços eletrônicos utili-
zados, exceto aqueles mantidos por 
pessoa natural. A propaganda eleitoral 
na internet poderá ser realizada nas 
seguintes formas:

• No site do candidato, com endere-
ço eletrônico comunicado à Justiça 
Eleitoral e hospedado, direta ou indi-
retamente, em provedor de serviço 
de internet estabelecido no País; 

• No site do partido ou da coligação, 
com endereço eletrônico comunica-
do à Justiça Eleitoral e hospedado, 
direta ou indiretamente, em provedor 
de serviço de internet estabelecido 
no País;

• Por meio de mensagem eletrônica 
para endereços cadastrados gratui-
tamente pelo candidato, partido ou 
coligação;

• Por meio de blogs, redes sociais, 
sites de mensagens instantâneas e 
aplicações de internet assemelhadas 
cujo conteúdo seja gerado ou edita-
do por candidatos, partidos ou coli-
gações ou qualquer pessoa natural, 
desde que não contrate impulsiona-
mento de conteúdo. 

• É vedada a veiculação de qualquer 
tipo de propaganda eleitoral paga na 

internet, excetuado o impulsio-
namento de conteúdos, desde 

que identificado de forma 
que não permita engano 

como tal e contratado exclusi-
vamente por partidos, coligações e 

candidatos e seus representantes;

É vedada a propaganda eleitoral na 
internet em sites:    

                     
• De pessoas jurídicas, com ou sem 
fins lucrativos;   
                           
• Oficiais ou hospedados por órgãos 
ou entidades da administração públi-
ca direta ou indireta da União, dos 
Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios. 

16.7 Outdoor

É vedada a propaganda eleitoral por 
meio de outdoors, inclusive eletrônicos, 
sujeitando-se a empresa responsável, os 
partidos políticos, as coligações e os 
candidatos à imediata retirada da pro-
paganda irregular e ao pagamento de 
multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil 
reais) a R$ 15.000,00 (quinze mil reais).
 
A utilização de engenhos ou de equipa-
mentos publicitários ou ainda de conjun-
to de peças de propaganda, justapostas 
ou não, que se assemelhem ou causem 
efeito visual de outdoor sujeita o infrator 
à multa.
 
A caracterização da responsabilidade do 
candidato não depende de prévia notifi-
cação, bastando a existência de circuns-
tâncias que demonstrem o seu prévio 
conhecimento. 

16.8 Alto Falantes

O funcionamento de alto-falantes ou 
amplificadores de som é permitido entre 
as 8h e as 22h. Porém, os equipamentos 
não podem ser usados a menos de 200 
metros de locais como as sedes dos 
Poderes Executivo e Legislativo da 
União, dos Estados, do Distrito Federal e 
dos Municípios, das sedes dos Tribunais 
Judiciais, e dos quartéis e outros estabe-
lecimentos militares, dos hospitais e 
casas de saúde, das escolas, bibliotecas 

públicas, igrejas e teatros, quando em 
funcionamento.

16.9 Comício

Evento organizado para os eleitores 
ouvirem as propostas dos candidatos, 
uma espécie de propagando eleitoral. 
Os candidatos organizam o evento para 
atrair o máximo possível de eleitores a 
fim de buscar sua promoção pessoal 
mediante suas propostas. Os comícios 
poderão ocorrer a partir do dia 26 de 
setembro e deverão se encerrar até 48 
(quarenta e oito) horas antes do dia da 
eleição.

• A realização de comícios e a utiliza-
ção de aparelhagens de sonorização 
fixas são permitidas no horário com-
preendido entre as 8:00 (oito) e as 
00:00 (meia-noite) horas, com exce-
ção do comício de encerramento da 
campanha, que poderá ser prorroga-
do por mais 02:00 (duas) horas;

• É proibida a realização de “showmí-
cio” de evento assemelhado para 
promoção de candidatos, bem como 
a apresentação, remunerada ou não, 
de artistas com a finalidade de 
animar comício e reunião eleitoral;

• É proibido a utilização de trios 
elétricos em campanhas eleitorais, a 
não ser para a sonorização de comí-
cios;

16.10 Showmício

É proibida a realização de showmício 
para promoção de candidatos, assim 
como a apresentação, remunerada ou 
não, de artistas com a finalidade de 
animar comício e reunião eleitoral.

16.11 Trio elétrico

É proibido o uso de trios elétricos em 

campanhas, exceto para a sonorização 
de comícios. A circulação de carros de 
som e minitrios é permitida em comícios, 
passeatas, carreatas e caminhadas, mas 
desde que observado o limite de 80 deci-
béis, medido a sete metros de distância 
do veículo.

16.12 Brindes

É proibida na campanha eleitoral a con-
fecção, utilização, distribuição por 
comitê, candidato, ou com a sua autori-
zação, de camisetas, chaveiros, bonés, 
canetas, brindes, cestas básicas ou 
quaisquer outros bens ou materiais que 
possam proporcionar vantagem ao elei-
tor.

16.13 Tempo de TV

O Artigo 51 da Lei de Eleições, determi-
na que as emissoras de rádio e televisão 
e os canais por assinatura mencionados 
no art. 57 desta Lei reservarão 70 minu-
tos diários para a propaganda eleitoral 
gratuita, a serem usados em inserções 
de 30 e de 60 segundos, a critério do 
respectivo partido ou coligação, veicula-
da entre as 5 e as 24 horas.
 
Nas eleições municipais, o tempo 
será dividido na proporção de 60% 
para prefeito e de 40% para vere-
ador (Lei n° 9.504/1 997, art. 47, § 
10, VIl).

As emissoras de rádio e de tele-
visão e os canais de televisão por 
assinatura mencionados no art. 
57 reservarão, nos 35 dias anterio-
res à antevéspera das eleições, 
horário destinado à divulgação, em 
rede, da propaganda eleitoral gra-
tuita.

Se houver segundo turno, as emissoras 
de rádio e televisão reservarão, a partir 
da sexta-feira seguinte à realização do 
primeiro turno e até a antevéspera da 
eleição, horário destinado à divulgação 
da propaganda eleitoral gratuita, dividi-
da em dois blocos diários de dez minu-
tos para cada eleição, e os blocos terão 
início às 7 e às 12 horas, no rádio, e às 
13 e às 20 horas e 30 minutos, na televi-
são.   

A Justiça Eleitoral efetuará sorteio para 
a escolha da ordem de veiculação da 
propaganda de cada partido ou coliga-
ção no primeiro dia do horário eleitoral 
gratuito; a cada dia que se seguir, a pro-
paganda veiculada por último, na véspe-
ra, será a primeira, apresentando-se as 
demais na ordem do sorteio.

A transmissão dos debates 
ocorre, geralmente, por emisso-
ras de rádio ou televisão, sendo 
assegurado a participação de 
candidatos dos partidos 
que detiver no mínimo 
05 (cinco) parla-
mentares no Con-
gresso Nacional (De-
putado(a) ou Senador(a)) e 
facultado a dos demais.
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16. PROPAGANDA ELEITORAL

16.1 Regras gerais

A propaganda eleitoral pode ser realiza-
da a partir do dia 26 de setembro, inclu-
sive na internet obedecendo as seguin-
tes datas:

• 12/11/2020 – Último Dia para Reali-
zação de Debates no Rádio e TV

• 12/11/2020 – Último Dia para Reali-
zação de Comícios

• 12/11/2020 – Último Dia de Propa-
ganda Eleitoral Gratuita no Rádio e 
TV

• 13/11/2020 – Último Dia para Pro-
paganda Eleitoral na Mídia Impressa

• 13/11/2020 – Último Dia de Propa-
ganda Eleitoral (Até 22h)

Observação: Observação: A partir de 
25/09/2020 não será permitida a realiza-
ção de enquetes

A propaganda, qualquer que seja sua 

forma ou modalidade, mencionará 
sempre a legenda partidária e só poderá 
ser feita em língua nacional, não deven-
do empregar meios publicitários destina-
dos a criar, artificialmente, na opinião 
pública, estados mentais, emocionais ou 
passionais.

Até as 22h (vinte e duas horas) do dia 
que antecede o da eleição, serão permi-
tidos distribuição de material gráfico, 
caminhada, carreata ou passeata, 
acompanhadas ou não por carro de som 
ou minitrio. 

Como norma geral, são vedadas na 
campanha eleitoral confecção, utiliza-
ção, 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.

16.2 Propaganda de rua

É proibido fazer propaganda de qualquer 
natureza (incluindo pinturas, placas, 
faixas, cavaletes e bonecos) em locais 
como cinemas, clubes, lojas, centros 
comerciais, templos, ginásios e estádios, 
ainda que de propriedade privada.

A proibição se estende a postes de ilumi-
nação pública, sinalização de tráfego, 
viadutos, passarelas, pontes e paradas 
de ônibus, árvores, muros e cercas.

16.3 Material de Propaganda

É permitido colocar bandeiras na rua, 
desde que não atrapalhem o trânsito de 
pessoas e veículos. Também pode colar 
adesivo (de 50 cm x 50 cm) em carros, 
motos, caminhões, bicicletas e janelas 
residenciais.

"Envelopar" o carro (cobri-lo totalmente 
com adesivo) está proibido. No máximo, 
poderá ser adesivado o para-brisa 
traseiro, desde que o adesivo que seja 
microperfurado.

16.4 Propaganda cinematográfica

Nas propagandas eleitorais, não pode-
rão ser usados efeitos especiais, monta-
gens, trucagens, computação gráfica e 
desenhos animados.

16.5 Propaganda Eleitoral na Imprensa

São permitidas, até a antevéspera das 
eleições, a divulgação paga, na impren-
sa escrita, e a reprodução na internet do 
jornal impresso, de até 10 (dez) anúncios 
de propaganda eleitoral, por veículo, em 
datas diversas, para cada candidato, no 
espaço máximo, por edição, de 1/8 (um 
oitavo) de página de jornal padrão e de 
1/4 (um quarto) de página de revista ou 
tabloide.

16.6 Propaganda Eleitoral na Internet

A propaganda eleitoral na internet se 
inicia no dia 27 de setembro deste ano 
eleitoral, devido à Emenda Constitucio-
nal que adiou as eleições sendo exigido 
que o candidato ou partido político 

comunique à Justiça Eleitoral com ante-
cedência os endereços eletrônicos utili-
zados, exceto aqueles mantidos por 
pessoa natural. A propaganda eleitoral 
na internet poderá ser realizada nas 
seguintes formas:

• No site do candidato, com endere-
ço eletrônico comunicado à Justiça 
Eleitoral e hospedado, direta ou indi-
retamente, em provedor de serviço 
de internet estabelecido no País; 

• No site do partido ou da coligação, 
com endereço eletrônico comunica-
do à Justiça Eleitoral e hospedado, 
direta ou indiretamente, em provedor 
de serviço de internet estabelecido 
no País;

• Por meio de mensagem eletrônica 
para endereços cadastrados gratui-
tamente pelo candidato, partido ou 
coligação;

• Por meio de blogs, redes sociais, 
sites de mensagens instantâneas e 
aplicações de internet assemelhadas 
cujo conteúdo seja gerado ou edita-
do por candidatos, partidos ou coli-
gações ou qualquer pessoa natural, 
desde que não contrate impulsiona-
mento de conteúdo. 

• É vedada a veiculação de qualquer 
tipo de propaganda eleitoral paga na 

internet, excetuado o impulsio-
namento de conteúdos, desde 

que identificado de forma 
que não permita engano 

como tal e contratado exclusi-
vamente por partidos, coligações e 

candidatos e seus representantes;

É vedada a propaganda eleitoral na 
internet em sites:    

                     
• De pessoas jurídicas, com ou sem 
fins lucrativos;   
                           
• Oficiais ou hospedados por órgãos 
ou entidades da administração públi-
ca direta ou indireta da União, dos 
Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios. 

16.7 Outdoor

É vedada a propaganda eleitoral por 
meio de outdoors, inclusive eletrônicos, 
sujeitando-se a empresa responsável, os 
partidos políticos, as coligações e os 
candidatos à imediata retirada da pro-
paganda irregular e ao pagamento de 
multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil 
reais) a R$ 15.000,00 (quinze mil reais).
 
A utilização de engenhos ou de equipa-
mentos publicitários ou ainda de conjun-
to de peças de propaganda, justapostas 
ou não, que se assemelhem ou causem 
efeito visual de outdoor sujeita o infrator 
à multa.
 
A caracterização da responsabilidade do 
candidato não depende de prévia notifi-
cação, bastando a existência de circuns-
tâncias que demonstrem o seu prévio 
conhecimento. 

16.8 Alto Falantes

O funcionamento de alto-falantes ou 
amplificadores de som é permitido entre 
as 8h e as 22h. Porém, os equipamentos 
não podem ser usados a menos de 200 
metros de locais como as sedes dos 
Poderes Executivo e Legislativo da 
União, dos Estados, do Distrito Federal e 
dos Municípios, das sedes dos Tribunais 
Judiciais, e dos quartéis e outros estabe-
lecimentos militares, dos hospitais e 
casas de saúde, das escolas, bibliotecas 

públicas, igrejas e teatros, quando em 
funcionamento.

16.9 Comício

Evento organizado para os eleitores 
ouvirem as propostas dos candidatos, 
uma espécie de propagando eleitoral. 
Os candidatos organizam o evento para 
atrair o máximo possível de eleitores a 
fim de buscar sua promoção pessoal 
mediante suas propostas. Os comícios 
poderão ocorrer a partir do dia 26 de 
setembro e deverão se encerrar até 48 
(quarenta e oito) horas antes do dia da 
eleição.

• A realização de comícios e a utiliza-
ção de aparelhagens de sonorização 
fixas são permitidas no horário com-
preendido entre as 8:00 (oito) e as 
00:00 (meia-noite) horas, com exce-
ção do comício de encerramento da 
campanha, que poderá ser prorroga-
do por mais 02:00 (duas) horas;

• É proibida a realização de “showmí-
cio” de evento assemelhado para 
promoção de candidatos, bem como 
a apresentação, remunerada ou não, 
de artistas com a finalidade de 
animar comício e reunião eleitoral;

• É proibido a utilização de trios 
elétricos em campanhas eleitorais, a 
não ser para a sonorização de comí-
cios;

16.10 Showmício

É proibida a realização de showmício 
para promoção de candidatos, assim 
como a apresentação, remunerada ou 
não, de artistas com a finalidade de 
animar comício e reunião eleitoral.

16.11 Trio elétrico

É proibido o uso de trios elétricos em 

campanhas, exceto para a sonorização 
de comícios. A circulação de carros de 
som e minitrios é permitida em comícios, 
passeatas, carreatas e caminhadas, mas 
desde que observado o limite de 80 deci-
béis, medido a sete metros de distância 
do veículo.

16.12 Brindes

É proibida na campanha eleitoral a con-
fecção, utilização, distribuição por 
comitê, candidato, ou com a sua autori-
zação, de camisetas, chaveiros, bonés, 
canetas, brindes, cestas básicas ou 
quaisquer outros bens ou materiais que 
possam proporcionar vantagem ao elei-
tor.

16.13 Tempo de TV

O Artigo 51 da Lei de Eleições, determi-
na que as emissoras de rádio e televisão 
e os canais por assinatura mencionados 
no art. 57 desta Lei reservarão 70 minu-
tos diários para a propaganda eleitoral 
gratuita, a serem usados em inserções 
de 30 e de 60 segundos, a critério do 
respectivo partido ou coligação, veicula-
da entre as 5 e as 24 horas.
 
Nas eleições municipais, o tempo 
será dividido na proporção de 60% 
para prefeito e de 40% para vere-
ador (Lei n° 9.504/1 997, art. 47, § 
10, VIl).

As emissoras de rádio e de tele-
visão e os canais de televisão por 
assinatura mencionados no art. 
57 reservarão, nos 35 dias anterio-
res à antevéspera das eleições, 
horário destinado à divulgação, em 
rede, da propaganda eleitoral gra-
tuita.

Se houver segundo turno, as emissoras 
de rádio e televisão reservarão, a partir 
da sexta-feira seguinte à realização do 
primeiro turno e até a antevéspera da 
eleição, horário destinado à divulgação 
da propaganda eleitoral gratuita, dividi-
da em dois blocos diários de dez minu-
tos para cada eleição, e os blocos terão 
início às 7 e às 12 horas, no rádio, e às 
13 e às 20 horas e 30 minutos, na televi-
são.   

A Justiça Eleitoral efetuará sorteio para 
a escolha da ordem de veiculação da 
propaganda de cada partido ou coliga-
ção no primeiro dia do horário eleitoral 
gratuito; a cada dia que se seguir, a pro-
paganda veiculada por último, na véspe-
ra, será a primeira, apresentando-se as 
demais na ordem do sorteio.

A transmissão dos debates 
ocorre, geralmente, por emisso-
ras de rádio ou televisão, sendo 
assegurado a participação de 
candidatos dos partidos 
que detiver no mínimo 
05 (cinco) parla-
mentares no Con-
gresso Nacional (De-
putado(a) ou Senador(a)) e 
facultado a dos demais.
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16. PROPAGANDA ELEITORAL

16.1 Regras gerais

A propaganda eleitoral pode ser realiza-
da a partir do dia 26 de setembro, inclu-
sive na internet obedecendo as seguin-
tes datas:

• 12/11/2020 – Último Dia para Reali-
zação de Debates no Rádio e TV

• 12/11/2020 – Último Dia para Reali-
zação de Comícios

• 12/11/2020 – Último Dia de Propa-
ganda Eleitoral Gratuita no Rádio e 
TV

• 13/11/2020 – Último Dia para Pro-
paganda Eleitoral na Mídia Impressa

• 13/11/2020 – Último Dia de Propa-
ganda Eleitoral (Até 22h)

Observação: Observação: A partir de 
25/09/2020 não será permitida a realiza-
ção de enquetes

A propaganda, qualquer que seja sua 

forma ou modalidade, mencionará 
sempre a legenda partidária e só poderá 
ser feita em língua nacional, não deven-
do empregar meios publicitários destina-
dos a criar, artificialmente, na opinião 
pública, estados mentais, emocionais ou 
passionais.

Até as 22h (vinte e duas horas) do dia 
que antecede o da eleição, serão permi-
tidos distribuição de material gráfico, 
caminhada, carreata ou passeata, 
acompanhadas ou não por carro de som 
ou minitrio. 

Como norma geral, são vedadas na 
campanha eleitoral confecção, utiliza-
ção, 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.

16.2 Propaganda de rua

É proibido fazer propaganda de qualquer 
natureza (incluindo pinturas, placas, 
faixas, cavaletes e bonecos) em locais 
como cinemas, clubes, lojas, centros 
comerciais, templos, ginásios e estádios, 
ainda que de propriedade privada.

A proibição se estende a postes de ilumi-
nação pública, sinalização de tráfego, 
viadutos, passarelas, pontes e paradas 
de ônibus, árvores, muros e cercas.

16.3 Material de Propaganda

É permitido colocar bandeiras na rua, 
desde que não atrapalhem o trânsito de 
pessoas e veículos. Também pode colar 
adesivo (de 50 cm x 50 cm) em carros, 
motos, caminhões, bicicletas e janelas 
residenciais.

"Envelopar" o carro (cobri-lo totalmente 
com adesivo) está proibido. No máximo, 
poderá ser adesivado o para-brisa 
traseiro, desde que o adesivo que seja 
microperfurado.

16.4 Propaganda cinematográfica

Nas propagandas eleitorais, não pode-
rão ser usados efeitos especiais, monta-
gens, trucagens, computação gráfica e 
desenhos animados.

16.5 Propaganda Eleitoral na Imprensa

São permitidas, até a antevéspera das 
eleições, a divulgação paga, na impren-
sa escrita, e a reprodução na internet do 
jornal impresso, de até 10 (dez) anúncios 
de propaganda eleitoral, por veículo, em 
datas diversas, para cada candidato, no 
espaço máximo, por edição, de 1/8 (um 
oitavo) de página de jornal padrão e de 
1/4 (um quarto) de página de revista ou 
tabloide.

16.6 Propaganda Eleitoral na Internet

A propaganda eleitoral na internet se 
inicia no dia 27 de setembro deste ano 
eleitoral, devido à Emenda Constitucio-
nal que adiou as eleições sendo exigido 
que o candidato ou partido político 

comunique à Justiça Eleitoral com ante-
cedência os endereços eletrônicos utili-
zados, exceto aqueles mantidos por 
pessoa natural. A propaganda eleitoral 
na internet poderá ser realizada nas 
seguintes formas:

• No site do candidato, com endere-
ço eletrônico comunicado à Justiça 
Eleitoral e hospedado, direta ou indi-
retamente, em provedor de serviço 
de internet estabelecido no País; 

• No site do partido ou da coligação, 
com endereço eletrônico comunica-
do à Justiça Eleitoral e hospedado, 
direta ou indiretamente, em provedor 
de serviço de internet estabelecido 
no País;

• Por meio de mensagem eletrônica 
para endereços cadastrados gratui-
tamente pelo candidato, partido ou 
coligação;

• Por meio de blogs, redes sociais, 
sites de mensagens instantâneas e 
aplicações de internet assemelhadas 
cujo conteúdo seja gerado ou edita-
do por candidatos, partidos ou coli-
gações ou qualquer pessoa natural, 
desde que não contrate impulsiona-
mento de conteúdo. 

• É vedada a veiculação de qualquer 
tipo de propaganda eleitoral paga na 

internet, excetuado o impulsio-
namento de conteúdos, desde 

que identificado de forma 
que não permita engano 

como tal e contratado exclusi-
vamente por partidos, coligações e 

candidatos e seus representantes;

É vedada a propaganda eleitoral na 
internet em sites:    

                     
• De pessoas jurídicas, com ou sem 
fins lucrativos;   
                           
• Oficiais ou hospedados por órgãos 
ou entidades da administração públi-
ca direta ou indireta da União, dos 
Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios. 

16.7 Outdoor

É vedada a propaganda eleitoral por 
meio de outdoors, inclusive eletrônicos, 
sujeitando-se a empresa responsável, os 
partidos políticos, as coligações e os 
candidatos à imediata retirada da pro-
paganda irregular e ao pagamento de 
multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil 
reais) a R$ 15.000,00 (quinze mil reais).
 
A utilização de engenhos ou de equipa-
mentos publicitários ou ainda de conjun-
to de peças de propaganda, justapostas 
ou não, que se assemelhem ou causem 
efeito visual de outdoor sujeita o infrator 
à multa.
 
A caracterização da responsabilidade do 
candidato não depende de prévia notifi-
cação, bastando a existência de circuns-
tâncias que demonstrem o seu prévio 
conhecimento. 

16.8 Alto Falantes

O funcionamento de alto-falantes ou 
amplificadores de som é permitido entre 
as 8h e as 22h. Porém, os equipamentos 
não podem ser usados a menos de 200 
metros de locais como as sedes dos 
Poderes Executivo e Legislativo da 
União, dos Estados, do Distrito Federal e 
dos Municípios, das sedes dos Tribunais 
Judiciais, e dos quartéis e outros estabe-
lecimentos militares, dos hospitais e 
casas de saúde, das escolas, bibliotecas 

públicas, igrejas e teatros, quando em 
funcionamento.

16.9 Comício

Evento organizado para os eleitores 
ouvirem as propostas dos candidatos, 
uma espécie de propagando eleitoral. 
Os candidatos organizam o evento para 
atrair o máximo possível de eleitores a 
fim de buscar sua promoção pessoal 
mediante suas propostas. Os comícios 
poderão ocorrer a partir do dia 26 de 
setembro e deverão se encerrar até 48 
(quarenta e oito) horas antes do dia da 
eleição.

• A realização de comícios e a utiliza-
ção de aparelhagens de sonorização 
fixas são permitidas no horário com-
preendido entre as 8:00 (oito) e as 
00:00 (meia-noite) horas, com exce-
ção do comício de encerramento da 
campanha, que poderá ser prorroga-
do por mais 02:00 (duas) horas;

• É proibida a realização de “showmí-
cio” de evento assemelhado para 
promoção de candidatos, bem como 
a apresentação, remunerada ou não, 
de artistas com a finalidade de 
animar comício e reunião eleitoral;

• É proibido a utilização de trios 
elétricos em campanhas eleitorais, a 
não ser para a sonorização de comí-
cios;

16.10 Showmício

É proibida a realização de showmício 
para promoção de candidatos, assim 
como a apresentação, remunerada ou 
não, de artistas com a finalidade de 
animar comício e reunião eleitoral.

16.11 Trio elétrico

É proibido o uso de trios elétricos em 

campanhas, exceto para a sonorização 
de comícios. A circulação de carros de 
som e minitrios é permitida em comícios, 
passeatas, carreatas e caminhadas, mas 
desde que observado o limite de 80 deci-
béis, medido a sete metros de distância 
do veículo.

16.12 Brindes

É proibida na campanha eleitoral a con-
fecção, utilização, distribuição por 
comitê, candidato, ou com a sua autori-
zação, de camisetas, chaveiros, bonés, 
canetas, brindes, cestas básicas ou 
quaisquer outros bens ou materiais que 
possam proporcionar vantagem ao elei-
tor.

16.13 Tempo de TV

O Artigo 51 da Lei de Eleições, determi-
na que as emissoras de rádio e televisão 
e os canais por assinatura mencionados 
no art. 57 desta Lei reservarão 70 minu-
tos diários para a propaganda eleitoral 
gratuita, a serem usados em inserções 
de 30 e de 60 segundos, a critério do 
respectivo partido ou coligação, veicula-
da entre as 5 e as 24 horas.
 
Nas eleições municipais, o tempo 
será dividido na proporção de 60% 
para prefeito e de 40% para vere-
ador (Lei n° 9.504/1 997, art. 47, § 
10, VIl).

As emissoras de rádio e de tele-
visão e os canais de televisão por 
assinatura mencionados no art. 
57 reservarão, nos 35 dias anterio-
res à antevéspera das eleições, 
horário destinado à divulgação, em 
rede, da propaganda eleitoral gra-
tuita.

Se houver segundo turno, as emissoras 
de rádio e televisão reservarão, a partir 
da sexta-feira seguinte à realização do 
primeiro turno e até a antevéspera da 
eleição, horário destinado à divulgação 
da propaganda eleitoral gratuita, dividi-
da em dois blocos diários de dez minu-
tos para cada eleição, e os blocos terão 
início às 7 e às 12 horas, no rádio, e às 
13 e às 20 horas e 30 minutos, na televi-
são.   

A Justiça Eleitoral efetuará sorteio para 
a escolha da ordem de veiculação da 
propaganda de cada partido ou coliga-
ção no primeiro dia do horário eleitoral 
gratuito; a cada dia que se seguir, a pro-
paganda veiculada por último, na véspe-
ra, será a primeira, apresentando-se as 
demais na ordem do sorteio.

A transmissão dos debates 
ocorre, geralmente, por emisso-
ras de rádio ou televisão, sendo 
assegurado a participação de 
candidatos dos partidos 
que detiver no mínimo 
05 (cinco) parla-
mentares no Con-
gresso Nacional (De-
putado(a) ou Senador(a)) e 
facultado a dos demais.

17. AS “FAKENEWS” OU 
NOTÍCIAS MENTIROSAS

As chamadas “Fake News” foram tipifi-
cadas como crime no ordenamento jurí-
dico pela Lei 13.834/2019, que acrescen-
tou o artigo 326-A no Código Eleitoral 
como crime de denunciação caluniosa 
com finalidade eleitoral. São caracteriza-
das por notícias falsas que são dissemi-
nadas por qualquer meio de divulgação 
como jornal impresso, televisão, rádio ou 
por meio da internet, sempre com a fina-
lidade de enganar para obter ganhos 
financeiros ou políticos. 

Na esfera criminal, qualquer conteúdo 
que ofenda poderá ser qualificado como 
crime de injúria, calúnia ou difamação. 
Já na cível, todos aqueles que propa-
guem notícias falsas poderão ser conde-
nados ao pagamento de indenização por 
danos morais ou materiais), assim 
como, aquele que negligentemente 
repassa conteúdo falso, podendo acar-
retar o pagamento de indenização por 
danos morais e matérias aquele que 
indevidamente for prejudicado.

18. DEBATES ELEITORAIS

Debate eleitoral é a discussão sobre 
questão de natureza eleitoral ou política, 
em que os candidatos para eleição ma-
joritária ou proporcional confrontam 
ideias, projetos e programas partidários, 
visando captar a simpatia do eleitorado.

19. VÉSPERA E ANTEVÉSPERA 
DA ELEIÇÃO

Até as 22h do dia que antecede a elei-
ção, pode haver distribuição de material 
gráfico, caminhada, carreata, passeata 
ou carro de som.

São permitidas, até a antevéspera das 
eleições, a divulgação paga, na impren-
sa escrita, e a reprodução na internet do 
jornal impresso, de até 10 (dez) anúncios 

de propaganda eleitoral, por veículo, em 
datas diversas, para cada candidato, no 
espaço máximo, por edição, de 1/8 (um 
oitavo) de página de jornal padrão e de 
1/4 (um quarto) de página de revista ou 
tabloide. 

20. SEGURANÇA NAS URNAS 
ELEITORAIS

Cumprindo seu dever institucional de 
informação, lembramos que são utiliza-
dos, como fator de segurança física, 
lacres e envelopes para garantir a invio-
labilidade das urnas e das mídias, os 
quais são confeccionados em material 
autoadesivo de segurança que evidencie 
sua retirada após a aplicação, devendo 
conter numeração sequencial com sete 
dígitos.

Os modelos e formas do lacre estão defi-
nidos no artigo 2º da resolução 
23.602/2019, sendo criados e fornecidos 
pela Casa da Moeda do Brasil.

A OAB, cumprindo seu papel institucio-
nal, sempre fiscaliza os programas elei-
torais, cabendo esta faculdade a qual-
quer cidadão ou entidade, que pode pro-
curar o setor de tecnologia dos Tribunais 
Regionais para esta diligência.

Aos Tribunais Regionais Eleitorais incum-
bem a guarda dos lacres e dos envelo-
pes de segurança e a sua respectiva 
distribuição aos locais de preparação 
das urnas e aos cartórios eleitorais.

21. O DIA DA ELEIÇÃO

Como regra, a eleição dos cargos eleti-
vos é realizadano primeiro domingo de 
outubro, em primeiro turno, e no último 
domingo de outubro, em segundo turno, 
exclusivamente para os ocupantes dos 
cargos do poder Executivo: Presidente 
da República e do Vice-Presidente, do 
Governador e do Vice-Governador, do 
Prefeito e do Vice-Prefeito.
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22. ARRECADAÇÃO DE 
VERBAS PARA CAMPANHAS 
ELEITORAIS

A partir do dia 15 de maio do ano da elei-
ção, os pré-candidatos poderão fazer 
arrecadação prévia de recursos por meio 
de atos públicos ou “vaquinha eletrôni-
ca”, mas a liberação do dinheiro ficará 
condicionado ao registro da candidatura. 

O candidato deverá procurar neste link 
as empresas autorizadas a promover a 
“vaquinha eletrônica” <http://financia-
mentocoletivo.tse.jus.br/fcc.web/#!/pu-
blico/lista-empresa>.

Caso não seja confirmado o registro da 
candidatura, as entidades arrecadadoras 
deverão devolver os valores arrecadados 
aos doadores.

22.1 Doações de Pessoas Físicas

Pessoas físicas poderão fazer doações 
em dinheiro ou estimáveis em dinheiro 
para campanhas eleitorais. As doações e 
contribuições ficam limitadas a 10% (dez 
por cento) dos rendimentos declarados 
no Imposto de Renda do ano anterior ao 
da eleição.

Para quem é isento e não faz declaração 
de imposto de rende pode doar até R$ 
2.855,97 (dois mil e oitocentos e cinquen-

ta e cinco reais e noventa e sete centa-
vos), valor este fixado pela Secretaria da 
Receita Federal para isenção do imposto 
sobre a renda relativamente ao ano-base 
de 2019.

22.2 Autofinanciamento

Regra nova 2.020: Diferentemente das 
eleições anteriores, onde não havia limite, 
cada candidato poderá se autofinanciar 
em até 10% do limite de gasto para o 
cargo, isto é, pode “bancar” sua própria 
campanha eleitoral em até 10 % do valor 
limite definido pela Justiça Eleitoral para o 
cargo de Prefeito ou Vereador.  No sítio 
eletrônico do TSE existem tais limites que 
variam de cidade para cidade.

22.3 Fontes permitidas de recursos

I- Fundo partidário;
II- Doações de pessoas físicas/vakinha 
(financiamento coletivo);
III- Fundo especial de financiamento de 
campanha - FEFC;
IV- Recursos próprios do candidato;
V- Comercialização de bens e/ou serviços 
ou promoção de eventos de arrecadação 
realizados diretamente pelo candidato ou 
pelo partido político;
VI- Doações de outros candidatos ou par-
tidos políticos; 
VII- outras fontes regulamentadas pela 
Lei.

22.4 Fontes vedadas de recursos

I - Entidade ou governo estrangeiro;
II - Órgão da administração pública direta 
e indireta ou fundação mantida com 
recursos provenientes do Poder Público;
III - Concessionário ou permissionário de 
serviço público;
IV - Entidade de direito privado que 
receba, na condição de beneficiária, con-
tribuição compulsória em virtude de 
disposição legal;
V - Entidade de utilidade pública;
VI - Entidade de classe ou sindical;
VII - Pessoa jurídica sem fins lucrativos 
que receba recursos do exter ior.
VIII - Entidades beneficentes e religiosas;
IX - Entidades esportivas; 
X - Organizações não-governamentais 
que recebam recursos públicos;
XI - Organizações da sociedade civil de 
interesse público.

22.5 Cabos eleitorais

A contratação de cabo eleitoral é permiti-
da, mas respeitando alguns critérios con-
forme a quantidade de eleitores no muni-
cípio.

A contratação de pessoal para prestação 
de serviços nas campanhas eleitorais não 
gera vínculo empregatício com o candida-
to ou partido contratantes, aplicando-se à 
pessoa física contratada o disposto na 
alínea h do inciso V do art. 12 da Lei no 
8.212, de 24 de julho de 1991. 

Também permitida contratação terceiriza-
da, observados os ditames do art. 100-A, 
da Lei de Eleições.

23. PRESTAÇÃO DE CONTAS DA 
ARRECADAÇÃO E GASTOS DAS 
CAMPANHAS ELEITORAIS

23.1 Limites de Gastos

Os limites de gastos para a realização de 
campanha e contratação de pessoal, 
regulado pelaresolução nº 23.607/2019 
do TSE, dispõe sobre a arrecadação e os 
gastos de recursos por partidos políticos e 
candidatos e sobre a prestação de contas 
nas eleições.

O artigo 40 da citada resolução disciplina 
que “O limite de gastos nas campanhas 
dos candidatos às eleições para prefeito e 
vereador, na respectiva circunscrição, 
será equivalente ao limite para os respec-
tivos cargos nas eleições de 2016, atuali-
zado pelo Índice Nacional de Preços ao 
Consumidor, Amplo (IPCA), aferido pela 
Fundação Instituto Brasileiro de Geogra-
fia e Estatística (IBGE), ou por índice que o 
substituir (Lei no 9.504/1 997, art. 18-C)”.

§1º A atualização dos valores terá como 
termo inicial o mês de julho de 2016 e 
como termo final o mês de junho de 2020.

§2º Os valores atualizados serão divulga-
dos por ato editado pelo presidente do 
Tribunal Superior Eleitoral, cuja publica-
ção deverá ocorrer até o dia 20 de julho 
do ano da eleição.

§ 4º Nas campanhas para segundo turno 
das eleições para prefeito, onde houver, o 
limite de gastos de cada candidato será 
de 40% (quarenta por cento) do limite pre-
visto no caput deste artigo (Lei n° 
9.504/1997, art. 18-C, parágrafo único).

Os gastos eleitorais sujeitos ao registro e 
aos limites estão especificados no artigo 
35 da mencionada resolução, dentre os 
quais se inclui confecção de material 
impresso, propaganda e publicidade 
direta ou indireta, aluguel de locais para a 
promoção de atos de campanha eleitoral, 
despesas com transporte ou deslocamen-
to de candidato e de pessoal a serviço 
das candidaturas, dentre outros.

Os recursos que forem gastos além dos 
limites estabelecidos sujeita os responsá-
veis ao pagamento de multa no valor 
equivalente a 100% (cem por cento) da 
quantia que exceder o limite estabelecido, 
podendo, ainda os responsáveis respon-
derem por abuso do poder econômico, na 
forma do artigo 22 da Lei Complementar 
nº 64/1990 (Lei de Inelegibilidade), sem 
prejuízo de outras sanções cabíveis.

Regra nova para 2020: A norma exclui dos 
limites de gastos de candidatos e partidos 
as despesas advocatícias e de contabili-
dade em campanhas eleitorais que 
possam ser individualizadas. Também 
exclui gastos e limites que possam impor 
dificuldade ao exercício da ampla defesa.
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20.2 Prestação de contas (partidos e can-
didatos)

É obrigatória a prestação de contas dos 
partidos políticos e candidatos, sempre 
com o auxílio de Advogado e Contador.

No caso dos partidos políticos no ano elei-
toral é necessário que a prestação de 
contas seja mensal, já para os candidatos 
a prestação de contas será durante o 
período da campanha eleitoral, sendo que 
a última prestação de contas deverá ser 
encaminhada digitalmente pela internet 
até o dia 15 de dezembro



22. ARRECADAÇÃO DE 
VERBAS PARA CAMPANHAS 
ELEITORAIS

A partir do dia 15 de maio do ano da elei-
ção, os pré-candidatos poderão fazer 
arrecadação prévia de recursos por meio 
de atos públicos ou “vaquinha eletrôni-
ca”, mas a liberação do dinheiro ficará 
condicionado ao registro da candidatura. 

O candidato deverá procurar neste link 
as empresas autorizadas a promover a 
“vaquinha eletrônica” <http://financia-
mentocoletivo.tse.jus.br/fcc.web/#!/pu-
blico/lista-empresa>.

Caso não seja confirmado o registro da 
candidatura, as entidades arrecadadoras 
deverão devolver os valores arrecadados 
aos doadores.

22.1 Doações de Pessoas Físicas

Pessoas físicas poderão fazer doações 
em dinheiro ou estimáveis em dinheiro 
para campanhas eleitorais. As doações e 
contribuições ficam limitadas a 10% (dez 
por cento) dos rendimentos declarados 
no Imposto de Renda do ano anterior ao 
da eleição.

Para quem é isento e não faz declaração 
de imposto de rende pode doar até R$ 
2.855,97 (dois mil e oitocentos e cinquen-

ta e cinco reais e noventa e sete centa-
vos), valor este fixado pela Secretaria da 
Receita Federal para isenção do imposto 
sobre a renda relativamente ao ano-base 
de 2019.

22.2 Autofinanciamento

Regra nova 2.020: Diferentemente das 
eleições anteriores, onde não havia limite, 
cada candidato poderá se autofinanciar 
em até 10% do limite de gasto para o 
cargo, isto é, pode “bancar” sua própria 
campanha eleitoral em até 10 % do valor 
limite definido pela Justiça Eleitoral para o 
cargo de Prefeito ou Vereador.  No sítio 
eletrônico do TSE existem tais limites que 
variam de cidade para cidade.

22.3 Fontes permitidas de recursos

I- Fundo partidário;
II- Doações de pessoas físicas/vakinha 
(financiamento coletivo);
III- Fundo especial de financiamento de 
campanha - FEFC;
IV- Recursos próprios do candidato;
V- Comercialização de bens e/ou serviços 
ou promoção de eventos de arrecadação 
realizados diretamente pelo candidato ou 
pelo partido político;
VI- Doações de outros candidatos ou par-
tidos políticos; 
VII- outras fontes regulamentadas pela 
Lei.

22.4 Fontes vedadas de recursos

I - Entidade ou governo estrangeiro;
II - Órgão da administração pública direta 
e indireta ou fundação mantida com 
recursos provenientes do Poder Público;
III - Concessionário ou permissionário de 
serviço público;
IV - Entidade de direito privado que 
receba, na condição de beneficiária, con-
tribuição compulsória em virtude de 
disposição legal;
V - Entidade de utilidade pública;
VI - Entidade de classe ou sindical;
VII - Pessoa jurídica sem fins lucrativos 
que receba recursos do exter ior.
VIII - Entidades beneficentes e religiosas;
IX - Entidades esportivas; 
X - Organizações não-governamentais 
que recebam recursos públicos;
XI - Organizações da sociedade civil de 
interesse público.

22.5 Cabos eleitorais

A contratação de cabo eleitoral é permiti-
da, mas respeitando alguns critérios con-
forme a quantidade de eleitores no muni-
cípio.

A contratação de pessoal para prestação 
de serviços nas campanhas eleitorais não 
gera vínculo empregatício com o candida-
to ou partido contratantes, aplicando-se à 
pessoa física contratada o disposto na 
alínea h do inciso V do art. 12 da Lei no 
8.212, de 24 de julho de 1991. 

Também permitida contratação terceiriza-
da, observados os ditames do art. 100-A, 
da Lei de Eleições.

23. PRESTAÇÃO DE CONTAS DA 
ARRECADAÇÃO E GASTOS DAS 
CAMPANHAS ELEITORAIS

23.1 Limites de Gastos

Os limites de gastos para a realização de 
campanha e contratação de pessoal, 
regulado pelaresolução nº 23.607/2019 
do TSE, dispõe sobre a arrecadação e os 
gastos de recursos por partidos políticos e 
candidatos e sobre a prestação de contas 
nas eleições.

O artigo 40 da citada resolução disciplina 
que “O limite de gastos nas campanhas 
dos candidatos às eleições para prefeito e 
vereador, na respectiva circunscrição, 
será equivalente ao limite para os respec-
tivos cargos nas eleições de 2016, atuali-
zado pelo Índice Nacional de Preços ao 
Consumidor, Amplo (IPCA), aferido pela 
Fundação Instituto Brasileiro de Geogra-
fia e Estatística (IBGE), ou por índice que o 
substituir (Lei no 9.504/1 997, art. 18-C)”.

§1º A atualização dos valores terá como 
termo inicial o mês de julho de 2016 e 
como termo final o mês de junho de 2020.

§2º Os valores atualizados serão divulga-
dos por ato editado pelo presidente do 
Tribunal Superior Eleitoral, cuja publica-
ção deverá ocorrer até o dia 20 de julho 
do ano da eleição.

§ 4º Nas campanhas para segundo turno 
das eleições para prefeito, onde houver, o 
limite de gastos de cada candidato será 
de 40% (quarenta por cento) do limite pre-
visto no caput deste artigo (Lei n° 
9.504/1997, art. 18-C, parágrafo único).

Os gastos eleitorais sujeitos ao registro e 
aos limites estão especificados no artigo 
35 da mencionada resolução, dentre os 
quais se inclui confecção de material 
impresso, propaganda e publicidade 
direta ou indireta, aluguel de locais para a 
promoção de atos de campanha eleitoral, 
despesas com transporte ou deslocamen-
to de candidato e de pessoal a serviço 
das candidaturas, dentre outros.

Os recursos que forem gastos além dos 
limites estabelecidos sujeita os responsá-
veis ao pagamento de multa no valor 
equivalente a 100% (cem por cento) da 
quantia que exceder o limite estabelecido, 
podendo, ainda os responsáveis respon-
derem por abuso do poder econômico, na 
forma do artigo 22 da Lei Complementar 
nº 64/1990 (Lei de Inelegibilidade), sem 
prejuízo de outras sanções cabíveis.

Regra nova para 2020: A norma exclui dos 
limites de gastos de candidatos e partidos 
as despesas advocatícias e de contabili-
dade em campanhas eleitorais que 
possam ser individualizadas. Também 
exclui gastos e limites que possam impor 
dificuldade ao exercício da ampla defesa.

19

20.2 Prestação de contas (partidos e can-
didatos)

É obrigatória a prestação de contas dos 
partidos políticos e candidatos, sempre 
com o auxílio de Advogado e Contador.

No caso dos partidos políticos no ano elei-
toral é necessário que a prestação de 
contas seja mensal, já para os candidatos 
a prestação de contas será durante o 
período da campanha eleitoral, sendo que 
a última prestação de contas deverá ser 
encaminhada digitalmente pela internet 
até o dia 15 de dezembro



22. ARRECADAÇÃO DE 
VERBAS PARA CAMPANHAS 
ELEITORAIS

A partir do dia 15 de maio do ano da elei-
ção, os pré-candidatos poderão fazer 
arrecadação prévia de recursos por meio 
de atos públicos ou “vaquinha eletrôni-
ca”, mas a liberação do dinheiro ficará 
condicionado ao registro da candidatura. 

O candidato deverá procurar neste link 
as empresas autorizadas a promover a 
“vaquinha eletrônica” <http://financia-
mentocoletivo.tse.jus.br/fcc.web/#!/pu-
blico/lista-empresa>.

Caso não seja confirmado o registro da 
candidatura, as entidades arrecadadoras 
deverão devolver os valores arrecadados 
aos doadores.

22.1 Doações de Pessoas Físicas

Pessoas físicas poderão fazer doações 
em dinheiro ou estimáveis em dinheiro 
para campanhas eleitorais. As doações e 
contribuições ficam limitadas a 10% (dez 
por cento) dos rendimentos declarados 
no Imposto de Renda do ano anterior ao 
da eleição.

Para quem é isento e não faz declaração 
de imposto de rende pode doar até R$ 
2.855,97 (dois mil e oitocentos e cinquen-

ta e cinco reais e noventa e sete centa-
vos), valor este fixado pela Secretaria da 
Receita Federal para isenção do imposto 
sobre a renda relativamente ao ano-base 
de 2019.

22.2 Autofinanciamento

Regra nova 2.020: Diferentemente das 
eleições anteriores, onde não havia limite, 
cada candidato poderá se autofinanciar 
em até 10% do limite de gasto para o 
cargo, isto é, pode “bancar” sua própria 
campanha eleitoral em até 10 % do valor 
limite definido pela Justiça Eleitoral para o 
cargo de Prefeito ou Vereador.  No sítio 
eletrônico do TSE existem tais limites que 
variam de cidade para cidade.

22.3 Fontes permitidas de recursos

I- Fundo partidário;
II- Doações de pessoas físicas/vakinha 
(financiamento coletivo);
III- Fundo especial de financiamento de 
campanha - FEFC;
IV- Recursos próprios do candidato;
V- Comercialização de bens e/ou serviços 
ou promoção de eventos de arrecadação 
realizados diretamente pelo candidato ou 
pelo partido político;
VI- Doações de outros candidatos ou par-
tidos políticos; 
VII- outras fontes regulamentadas pela 
Lei.

22.4 Fontes vedadas de recursos

I - Entidade ou governo estrangeiro;
II - Órgão da administração pública direta 
e indireta ou fundação mantida com 
recursos provenientes do Poder Público;
III - Concessionário ou permissionário de 
serviço público;
IV - Entidade de direito privado que 
receba, na condição de beneficiária, con-
tribuição compulsória em virtude de 
disposição legal;
V - Entidade de utilidade pública;
VI - Entidade de classe ou sindical;
VII - Pessoa jurídica sem fins lucrativos 
que receba recursos do exter ior.
VIII - Entidades beneficentes e religiosas;
IX - Entidades esportivas; 
X - Organizações não-governamentais 
que recebam recursos públicos;
XI - Organizações da sociedade civil de 
interesse público.

22.5 Cabos eleitorais

A contratação de cabo eleitoral é permiti-
da, mas respeitando alguns critérios con-
forme a quantidade de eleitores no muni-
cípio.

A contratação de pessoal para prestação 
de serviços nas campanhas eleitorais não 
gera vínculo empregatício com o candida-
to ou partido contratantes, aplicando-se à 
pessoa física contratada o disposto na 
alínea h do inciso V do art. 12 da Lei no 
8.212, de 24 de julho de 1991. 

Também permitida contratação terceiriza-
da, observados os ditames do art. 100-A, 
da Lei de Eleições.

23. PRESTAÇÃO DE CONTAS DA 
ARRECADAÇÃO E GASTOS DAS 
CAMPANHAS ELEITORAIS

23.1 Limites de Gastos

Os limites de gastos para a realização de 
campanha e contratação de pessoal, 
regulado pelaresolução nº 23.607/2019 
do TSE, dispõe sobre a arrecadação e os 
gastos de recursos por partidos políticos e 
candidatos e sobre a prestação de contas 
nas eleições.

O artigo 40 da citada resolução disciplina 
que “O limite de gastos nas campanhas 
dos candidatos às eleições para prefeito e 
vereador, na respectiva circunscrição, 
será equivalente ao limite para os respec-
tivos cargos nas eleições de 2016, atuali-
zado pelo Índice Nacional de Preços ao 
Consumidor, Amplo (IPCA), aferido pela 
Fundação Instituto Brasileiro de Geogra-
fia e Estatística (IBGE), ou por índice que o 
substituir (Lei no 9.504/1 997, art. 18-C)”.

§1º A atualização dos valores terá como 
termo inicial o mês de julho de 2016 e 
como termo final o mês de junho de 2020.

§2º Os valores atualizados serão divulga-
dos por ato editado pelo presidente do 
Tribunal Superior Eleitoral, cuja publica-
ção deverá ocorrer até o dia 20 de julho 
do ano da eleição.

§ 4º Nas campanhas para segundo turno 
das eleições para prefeito, onde houver, o 
limite de gastos de cada candidato será 
de 40% (quarenta por cento) do limite pre-
visto no caput deste artigo (Lei n° 
9.504/1997, art. 18-C, parágrafo único).

Os gastos eleitorais sujeitos ao registro e 
aos limites estão especificados no artigo 
35 da mencionada resolução, dentre os 
quais se inclui confecção de material 
impresso, propaganda e publicidade 
direta ou indireta, aluguel de locais para a 
promoção de atos de campanha eleitoral, 
despesas com transporte ou deslocamen-
to de candidato e de pessoal a serviço 
das candidaturas, dentre outros.

Os recursos que forem gastos além dos 
limites estabelecidos sujeita os responsá-
veis ao pagamento de multa no valor 
equivalente a 100% (cem por cento) da 
quantia que exceder o limite estabelecido, 
podendo, ainda os responsáveis respon-
derem por abuso do poder econômico, na 
forma do artigo 22 da Lei Complementar 
nº 64/1990 (Lei de Inelegibilidade), sem 
prejuízo de outras sanções cabíveis.

Regra nova para 2020: A norma exclui dos 
limites de gastos de candidatos e partidos 
as despesas advocatícias e de contabili-
dade em campanhas eleitorais que 
possam ser individualizadas. Também 
exclui gastos e limites que possam impor 
dificuldade ao exercício da ampla defesa.
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20.2 Prestação de contas (partidos e can-
didatos)

É obrigatória a prestação de contas dos 
partidos políticos e candidatos, sempre 
com o auxílio de Advogado e Contador.

No caso dos partidos políticos no ano elei-
toral é necessário que a prestação de 
contas seja mensal, já para os candidatos 
a prestação de contas será durante o 
período da campanha eleitoral, sendo que 
a última prestação de contas deverá ser 
encaminhada digitalmente pela internet 
até o dia 15 de dezembro



22. ARRECADAÇÃO DE 
VERBAS PARA CAMPANHAS 
ELEITORAIS

A partir do dia 15 de maio do ano da elei-
ção, os pré-candidatos poderão fazer 
arrecadação prévia de recursos por meio 
de atos públicos ou “vaquinha eletrôni-
ca”, mas a liberação do dinheiro ficará 
condicionado ao registro da candidatura. 

O candidato deverá procurar neste link 
as empresas autorizadas a promover a 
“vaquinha eletrônica” <http://financia-
mentocoletivo.tse.jus.br/fcc.web/#!/pu-
blico/lista-empresa>.

Caso não seja confirmado o registro da 
candidatura, as entidades arrecadadoras 
deverão devolver os valores arrecadados 
aos doadores.

22.1 Doações de Pessoas Físicas

Pessoas físicas poderão fazer doações 
em dinheiro ou estimáveis em dinheiro 
para campanhas eleitorais. As doações e 
contribuições ficam limitadas a 10% (dez 
por cento) dos rendimentos declarados 
no Imposto de Renda do ano anterior ao 
da eleição.

Para quem é isento e não faz declaração 
de imposto de rende pode doar até R$ 
2.855,97 (dois mil e oitocentos e cinquen-

ta e cinco reais e noventa e sete centa-
vos), valor este fixado pela Secretaria da 
Receita Federal para isenção do imposto 
sobre a renda relativamente ao ano-base 
de 2019.

22.2 Autofinanciamento

Regra nova 2.020: Diferentemente das 
eleições anteriores, onde não havia limite, 
cada candidato poderá se autofinanciar 
em até 10% do limite de gasto para o 
cargo, isto é, pode “bancar” sua própria 
campanha eleitoral em até 10 % do valor 
limite definido pela Justiça Eleitoral para o 
cargo de Prefeito ou Vereador.  No sítio 
eletrônico do TSE existem tais limites que 
variam de cidade para cidade.

22.3 Fontes permitidas de recursos

I- Fundo partidário;
II- Doações de pessoas físicas/vakinha 
(financiamento coletivo);
III- Fundo especial de financiamento de 
campanha - FEFC;
IV- Recursos próprios do candidato;
V- Comercialização de bens e/ou serviços 
ou promoção de eventos de arrecadação 
realizados diretamente pelo candidato ou 
pelo partido político;
VI- Doações de outros candidatos ou par-
tidos políticos; 
VII- outras fontes regulamentadas pela 
Lei.

22.4 Fontes vedadas de recursos

I - Entidade ou governo estrangeiro;
II - Órgão da administração pública direta 
e indireta ou fundação mantida com 
recursos provenientes do Poder Público;
III - Concessionário ou permissionário de 
serviço público;
IV - Entidade de direito privado que 
receba, na condição de beneficiária, con-
tribuição compulsória em virtude de 
disposição legal;
V - Entidade de utilidade pública;
VI - Entidade de classe ou sindical;
VII - Pessoa jurídica sem fins lucrativos 
que receba recursos do exter ior.
VIII - Entidades beneficentes e religiosas;
IX - Entidades esportivas; 
X - Organizações não-governamentais 
que recebam recursos públicos;
XI - Organizações da sociedade civil de 
interesse público.

22.5 Cabos eleitorais

A contratação de cabo eleitoral é permiti-
da, mas respeitando alguns critérios con-
forme a quantidade de eleitores no muni-
cípio.

A contratação de pessoal para prestação 
de serviços nas campanhas eleitorais não 
gera vínculo empregatício com o candida-
to ou partido contratantes, aplicando-se à 
pessoa física contratada o disposto na 
alínea h do inciso V do art. 12 da Lei no 
8.212, de 24 de julho de 1991. 

Também permitida contratação terceiriza-
da, observados os ditames do art. 100-A, 
da Lei de Eleições.

23. PRESTAÇÃO DE CONTAS DA 
ARRECADAÇÃO E GASTOS DAS 
CAMPANHAS ELEITORAIS

23.1 Limites de Gastos

Os limites de gastos para a realização de 
campanha e contratação de pessoal, 
regulado pelaresolução nº 23.607/2019 
do TSE, dispõe sobre a arrecadação e os 
gastos de recursos por partidos políticos e 
candidatos e sobre a prestação de contas 
nas eleições.

O artigo 40 da citada resolução disciplina 
que “O limite de gastos nas campanhas 
dos candidatos às eleições para prefeito e 
vereador, na respectiva circunscrição, 
será equivalente ao limite para os respec-
tivos cargos nas eleições de 2016, atuali-
zado pelo Índice Nacional de Preços ao 
Consumidor, Amplo (IPCA), aferido pela 
Fundação Instituto Brasileiro de Geogra-
fia e Estatística (IBGE), ou por índice que o 
substituir (Lei no 9.504/1 997, art. 18-C)”.

§1º A atualização dos valores terá como 
termo inicial o mês de julho de 2016 e 
como termo final o mês de junho de 2020.

§2º Os valores atualizados serão divulga-
dos por ato editado pelo presidente do 
Tribunal Superior Eleitoral, cuja publica-
ção deverá ocorrer até o dia 20 de julho 
do ano da eleição.

§ 4º Nas campanhas para segundo turno 
das eleições para prefeito, onde houver, o 
limite de gastos de cada candidato será 
de 40% (quarenta por cento) do limite pre-
visto no caput deste artigo (Lei n° 
9.504/1997, art. 18-C, parágrafo único).

Os gastos eleitorais sujeitos ao registro e 
aos limites estão especificados no artigo 
35 da mencionada resolução, dentre os 
quais se inclui confecção de material 
impresso, propaganda e publicidade 
direta ou indireta, aluguel de locais para a 
promoção de atos de campanha eleitoral, 
despesas com transporte ou deslocamen-
to de candidato e de pessoal a serviço 
das candidaturas, dentre outros.

Os recursos que forem gastos além dos 
limites estabelecidos sujeita os responsá-
veis ao pagamento de multa no valor 
equivalente a 100% (cem por cento) da 
quantia que exceder o limite estabelecido, 
podendo, ainda os responsáveis respon-
derem por abuso do poder econômico, na 
forma do artigo 22 da Lei Complementar 
nº 64/1990 (Lei de Inelegibilidade), sem 
prejuízo de outras sanções cabíveis.

Regra nova para 2020: A norma exclui dos 
limites de gastos de candidatos e partidos 
as despesas advocatícias e de contabili-
dade em campanhas eleitorais que 
possam ser individualizadas. Também 
exclui gastos e limites que possam impor 
dificuldade ao exercício da ampla defesa.

ANEXO I
CALENDÁRIO ELEITORAL – 2020

01/01/2020

JANEIRO

Data a partir da qual 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 autoriza-
dos em lei e já em execução orçamentária no 
exercício anterior, casosem que o Ministério 
Público poderá promover o acompanha mento 
de sua execução financeira e administrativa 

(Lei nº 9.504/1997, art. 73, § 10).

Proibição de 
distribuição de 
bens, valores 
ou benefícios

01/01/2020

Data a partir da qual as entidades ou empresas  
que realizarem pesquisas de opinião pública 
relativas às eleições ou aos possíveis candida-
tos, para conhecimento público, ficam obriga-
das a registrar no Sistema de Registro de 
Pesquisas Eleitorais (PesqEle), até 5 (cinco) dias 
antes da divulgação, para cada pesquisa, as 
informações previstas em lei e na resolução 
expedida pelo Tribunal Superior Eleitoral que  
dispõe sobre pesquisas eleitorais (Lei nº 

9.504/1997, art. 33, caput § 1º).

Obrigatorieda-
de de Registro 
de Pesquisas

01/01/2020

Data a partir da qual fica vedada a execução de 
programas sociais por entidade nominalmente 
vinculada a candidato ou por este mantida, 
ainda que autorizados em lei ou em execução 
orçamentária no exercício anterior (Lei nº 

9.504/1997, art. 73, § 11).

Limitação na 
Execução de 
Programas 

Sociais
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20.2 Prestação de contas (partidos e can-
didatos)

É obrigatória a prestação de contas dos 
partidos políticos e candidatos, sempre 
com o auxílio de Advogado e Contador.

No caso dos partidos políticos no ano elei-
toral é necessário que a prestação de 
contas seja mensal, já para os candidatos 
a prestação de contas será durante o 
período da campanha eleitoral, sendo que 
a última prestação de contas deverá ser 
encaminhada digitalmente pela internet 
até o dia 15 de dezembro



Data a partir da qual é vedado realizar despe-
sas com publicidade dos órgãos públicos fede-
rais, estaduais ou   municipais, ou das   respecti-
vas entidades da   administração indireta, que 
excedam a média dos gastos no primeiro 
semestre dos 3 (três) últimos anos que antece-

dem o pleito (Lei nº 9.504/1997, art. 73, VII).

MARÇO

Data a partir da qual, até 3 de abril de 2020, 
considera-se justa causa a mudança de partido 
pelos detentores do cargo de vereador para 
concorrer a eleição majoritária ou proporcional 

(Lei nº 9.096/1995, art. 22-A, III).

Início da Janela 
de Migração 

Partidária
05/03/2020

ABRIL

03/04/2020

04/04/2020

Último dia em que se considera justa causa a 
mudança de partido pelos detentores do cargo   
de   vereador para concorrer a eleição majoritá-
ria ou proporcional (Lei   nº 9.096/1995, art. 

22-A, III).

Fim da Janela 
de Migração 

Partidária

Data até a qual os que pretendam ser candida-
tos a cargo eletivo nas eleições de 2020 devem 
ter domicílio eleitoral na circunscrição na qual 
desejam concorrer e estar com a filiação deferi-
da pelo partido, desde que o estatuto partidário 
não estabeleça prazo superior (Lei nº 
9.504/1997, art. 9º, caput Lei nº 9.096/1995, art. 
20, caput).   

Data Limite 
para Filiação 
e Domicílio 

Eleitoral 
(6 meses)

Limitação das 
Despesas com 
Publicidade dos 
Órgãos Públicos

01/01/2020
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MAIO

06/05/2020

Último dia para o eleitor com deficiência ou 
mobilidade reduzida solicitar sua transferência 
para seção eleitoral apta ao atendimento das 
suas necessidades (Lei nº 9.504/1997, art. 91, 

caput e Res.-TSE nº 21.008/2002, art. 2º).

Data Limite 
para Transfe-

rência de 
Seção para 
Deficientes 
(151 dias)

11/08/2020

AGOSTO

Data a partir da qual é vedado às emissoras de 
rádio e de televisão transmitir programa apre-
sentado ou comentado por pré-candidato (Lei 
nº 9.504/1997, art.45, § 1º), na redação da 

emenda que adiou as eleições.

Data Limite para 
Apresentação de 

Programas no 
Rádio e TV por 
Pré-Candidato

Data a partir da qual os servidores públicos 
civis devem se afastar de suas funções (3 

meses antes do pleito).

Data final para 
afastamento 

servidores 
públicos civis

Data a partir da qual, até 5 de agosto de 2020, 
é permitida a realização de convenções desti-
nadas a deliberar sobre coligações e a escolher 
candidatos a prefeito, vice-prefeito e vereador 

(Lei nº 9.504/1997, art. 8º, caput).

Data Inicial 
para Conven-
ções Partidá-

rias
31/08/2020 

15/08/2020



16/09/2020

SETEMBRO

Último dia para a realização de convenções 
destinadas a deliberar sobre coligações e a  
escolher  candidatos  a  prefeito,  vice-prefeito  
e  vereador  (Lei  nº  9.504/1997,  art.  8º, caput).

Data Limite 
para Realização 

das Conven-
ções Partidárias

Data a partir da qual não será permitida a reali-
zação de enquetes relacionadas ao processo 
eleitoral (Lei nº 9.504/1997, art. 33, § 5º, c/c. o 

art. 36).

Proibição de 
Enquetes25/09/2020

Último dia para que os partidos providenciem a 
abertura de conta bancária específica destina-
da ao recebimento de doações de pessoas 
físicas para a campanha eleitoral, na Caixa 
Econômica Federal, no Banco do Brasil ou em 
outra instituição financeira com carteira comer-
cial reconhecida pelo Banco Central do Brasil, 

caso não a tenham.

Data Limite 
para os Parti-
dos Abrirem 

Conta Bancária 
para Recebi-

mento de 
Doações 
Eleitorais

26/09/2020

Data a partir da qual será permitida a propa-
ganda eleitoral, inclusive na internet, após o 
prazo do registro das candidaturas (Lei nº 

9.504/1997, arts. 36, caput, e 57-A).

Início da 
Campanha 
Eleitoral de 

2020
27/09/2020
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04/10/2020

OUTUBRO

Último dia, observado o prazo de 5 (cinco) dias 
contados da publicação do edital de candidatu-
ras requeridas pelos partidos políticos ou 
coligações, para qualquer candidato, partido 
político, coligação ou o Ministério Público 
impugnar os pedidos de registro (Lei Comple-

mentar nº 64/1990, art. 3º).

Data Limite 
para Impugnar 

Pedidos de 
Candidatura

Último  dia  para  os  órgãos  de  direção  dos  
partidos  políticos  preencherem  as  vagas 
remanescentes  para  as  eleições  proporcio-
nais,  observados  os  percentuais  mínimo  e 
máximo para candidaturas de cada gênero, no 
caso de as convenções para a escolha de 
candidatos não terem indicado o número 
máximo previsto no caput do art. 10 da Lei nº 

9.504/1997 (Lei nº 9.504/1997, art. 10, § 5º).

Data Limite 
para Preenchi-

mento das 
Vagas Rema-
nescentes a 
Vereadores

15/10/2020 

Data  a  partir  da  qual,  até  13  de  setembro 
de  2020, os  partidos  políticos, os  candidatos 
deverão  enviar  à  Justiça  Eleitoral,  por  meio  
do  Sistema  de  Prestação  de  Contas Eleitorais   
(SPCE),   a   prestação   de   contas   parcial,   
dela   constando   o   registro   da movimenta-
ção  financeira  e/ou  estimável  em  dinheiro  
ocorrida  desde  o  início  da campanha até o 
dia 8 de setembro do mesmo ano, para fins de 
cumprimento do disposto no art. 28, § 4º, II, da 

Lei nº 9.504/1997.

Data Inicial 
para Entrega 
da Prestação 

de Contas 
Parcial

21/10/2020 

Último dia para que os partidos políticos e os 
candidatos enviem à Justiça Eleitoral, por meio 
do Sistema  de  Prestação  de  Contas  Eleitorais  
(SPCE),  a  prestação  de  contas parcial,  dela  
constando  o  registro  da  movimentação  
financeira  e/ou  estimável  em dinheiro  ocorri-
da  desde  o  início  da  campanha  até  o  dia  8  
de  setembro  do  mesmo  ano, para fins de 
cumprimento do disposto no art. 28, § 4º, II, da 

Lei nº 9.504/1997.

Data Limite 
para Entrega 
da Prestação 

de Contas 
Parcial

27/10/2020
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Último dia para o pedido de substituição de 
candidatos para os cargos majoritários e 
proporcionais, exceto em caso de falecimento, 
caso em que poderá ser efetivado após esta 
data, observado, em qualquer situação, o prazo 
de até 10 (dez) dias contados do fato, inclusive 
anulação de convenção, ou da decisão judicial 
que deu origem à substituição (Lei nº 

9.504/1997, art. 7º, § 4º, e art. 13, §§ 1º e 3º).

Data Limite 
para Substitui-
ção de Candi-

datos
26/10/2020

NOVEMBRO

Data a partir da qual nenhum candidato poderá 
ser detido ou preso, salvo em flagrante delito 

(Código Eleitoral, art. 236, § 1º).

Proibido Deter 
ou Prender 
Candidatos

01/11/2020

Último dia para o eleitor requerer a segunda via 
do título eleitoral dentro do seu domicílio eleito-

ral (Código Eleitoral, art. 52).

Data Limite 
para Requerer 
2ª Via do Título 

Eleitoral

06/11/2020

Último dia para a realização de debate no rádio 
e na televisão, admitida sua extensão até as 7h 
(sete horas) do dia 2 de outubro de 2020 (Res.-

-TSE nº 21.223/2002).

Último Dia para 
Realização de 
Debates no 
Rádio e TV

12/11/2020

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 encerra-
mento da campanha, que poderá  ser  prorro-
gado  por  mais  2  (duas)  horas  (Código  Eleito-
ral,  art.  240, parágrafo único e Lei nº 

9.504/1997, art. 39, §§ 4º).

Último Dia para 
Realização de 

Comícios
12/11/2020

Último dia para a divulgação da propaganda 
eleitoral gratuita no rádio e na televisão relativa 
ao primeiro turno (Lei nº 9.504/1997, art. 47, 
caput e Código Eleitoral, art. 240, parágrafo 

único).

Último Dia de 
Propaganda 

Eleitoral Gratui-
ta no Rádio e 

TV

12/11/2020
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Último dia para a divulgação paga, na impren-
sa escrita, de propaganda eleitoral e a reprodu-
ção, na internet, de jornal impresso com propa-
ganda eleitoral relativa ao primeiro turno (Lei nº 

9.504/1997, art. 43, caput).

Último Dia para 
Propaganda 
Eleitoral na 

Mídia Impressa

13/11/2020

Último dia para  a  propaganda  eleitoral  
mediante  alto-falantes  ou  amplificadores  de 
som,  entre  as  8h  (oito  horas)  e  as  22h  (vinte  
e  duas  horas)nos  termos  da resolução do 
Tribunal Superior Eleitoral que disciplina a 
propaganda eleitoral(Lei nº 9.504/1997, art. 39, 

§§ 3º e 5º, I).

Último Dia de 
Propaganda 
Eleitoral (Até 

22h)

14/11/2020

Último dia para a realização de debate no rádio 
e na televisão, admitida sua extensão até as 7h 
(sete horas) do dia 2 de outubro de 2020 (Res.-

-TSE nº 21.223/2002).

Último dia, até as 22h (vinte e duas horas) para 
a distribuição de material gráfico, caminhada, 
carreata ou passeata, acompanhados ou não 
por carro de som ou mini trio (Lei nº 9.504/1997, 

art. 39, §§ 9º e 11).

Último Dia para 
Realização de 
Debates no 
Rádio e TV

14/11/2020

Último dia para candidatos e partidos arreca-
darem recursos e contraírem obrigações, 
ressalvada a hipótese de arrecadação com o 
fim exclusivo de quitação de despesas já 
contraídas e não pagas até esta data (Lei nº 

9.504/1997, art. 29, § 3º).

Último Dia para 
Candidatos 
Contraírem 

Obrigações e 
Despesas de 
Campanha

15/11/2020

Proibido qualquer espécie de propaganda 
eleitoral.

Dia do Pleito 
(1º Turno)

15/11/2020
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16/11/2020

Data a partir da qual, decorrido o prazo de 
24 (vinte e quatro) horas do encerramento 
da  votação  (17h do  dia  anterior  no  ho-
rário  local),  até  24  de  outubro  de  2020,  
os candidatos,  os  partidos  e  as  coliga-
ções  podem  fazer  funcionar,  das  8h  
(oito  horas)  às 22h  (vinte e  duas  horas),  
alto-falantes  ou  amplificadores  de  som,  
nos  termos  da resolução do  Tribunal 
Superior Eleitoral que  disciplina  a  propa-
ganda  eleitoral  (Lei  nº 9.504/1997, art. 

39, §§ 3º, 9º e 11).

Data a partir da qual, decorrido o prazo de 
24 (vinte e quatro) horas do encerramento 
da  votação  (17h do  dia  anterior  no  ho-
rário  local), até 28 de novembro de 2020, 
os candidatos, os partidos políticos e as 
coligações poderão realizar comícios e 
utilizar aparelhagem de sonorização fixa, 
das 8h (oito horas) às 24h (vinte e quatro 
horas), podendo o horário ser prorrogado 
por mais 2 (duas) horas quando se tratar 
de comício de encerramento de campa-
nha (Código Eleitoral, art. 240, parágrafo 

único e Lei nº 9.504/1997, art. 39, § 4º).

Data a partir da qual, decorrido o prazo de 
24 (vinte e quatro) horas do encerramento 
da votação (17 horas do dia anterior no 
horário local), até 28 de novembro de 
2020, poderá haver distribuição de mate-
rial gráfico, caminhada, carreata ou pas-
seata, acompanhadas ou não por carro 
de som ou mini trio (Código Eleitoral, art. 
240, parágrafo único, e Lei nº 9.504/1997, 

art. 39, §§ 9º e 11).

Data a partir da qual, até 27 de novembro 
de 2020, serão permitidas a divulgação 
paga, na imprensa escrita, e a reprodução 
na internet do jornal impresso, de até 10 
(dez) anúncios de propaganda eleitoral, 
por veículo, em datas diversas, para cada 
candidato, no espaço máximo, por 
edição, de 1/8 (um oitavo) de página de 
jornal padrão e de 1/4 (um quarto) de 
página de revista ou tabloide (Lei 

nº9.504/1997, art. 43, caput).

Início da Propa-
ganda Eleitoral 
do 2º Turno 

(Após 17h)



Data a partir da qual, até 27 de novembro de 
2020, será permitida a veiculação de propagan-
da eleitoral gratuita no rádio e na televisão 
relativa ao segundo turno (Lei nº 9.504/1997, 

art. 49, caput, e art. 51, § 2º).

Início da 
Propaganda 

Eleitoral Gratui-
ta no Rádio e 

TV no 2º Turno

16/11/2020

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 encerra-
mento da campanha, que poderá  ser  prorro-
gado  por  mais  2  (duas)  horas  (Código  Eleito-
ral,  art.  240, parágrafo único e Lei nº 

9.504/1997, art. 39, §§ 4º).

Último Dia para 
Realização de 
Comícios no 2º 

Turno

26/11/2020 

Último dia para a realização de debate no rádio 
e na televisão, admitida sua extensão até as 7h 
(sete horas) do dia 2 de outubro de 2020 (Res.-

-TSE nº 21.223/2002).

Último Dia para 
Realização de 
Debates no 
Rádio e TV

27/11/2020

Último dia para a divulgação paga, na impren-
sa escrita, de propaganda eleitoral e a reprodu-
ção, na internet, de jornal impresso com propa-
ganda eleitoral relativa ao primeiro turno (Lei nº 

9.504/1997, art. 43, caput).

Último Dia para 
Propaganda 
Eleitoral na 

Mídia Impressa
27/11/2020

29

Último dia para a divulgação da propaganda 
eleitoral gratuita no rádio e na televisão relativa 
ao primeiro turno (Lei nº 9.504/1997, art. 47, 
caput e Código Eleitoral, art. 240, parágrafo 

único).

Último Dia de 
Propaganda 

Eleitoral Gratui-
ta no Rádio e 

TV no 2º Turno

27/11/2020

Último dia para a propaganda eleitoral median-
te alto-falantes ou amplificadores de som, entre 
as 8h (oito horas) e as 22h (vinte e duas horas) 
nos termos da resolução do Tribunal Superior 
Eleitoral que disciplina a propaganda eleitoral 

(Lei nº 9.504/1997, art. 39, §§ 3º e 5º, I).

Último Dia de 
Propaganda 

Eleitoral no 2º 
Turno (Até 22h)

28/11/2020

Último dia, até as 22h (vinte e duas horas), para 
a distribuição de material gráfico, caminhada, 
carreata ou passeata, acompanhados ou não 
por carro de som ou mini trio (Lei nº 9.504/1997, 

art. 39, §§ 9º e 11).

Último Dia de 
Propaganda 

Eleitoral no 2º 
Turno (Até 22h)

28/11/2020

29/11/2020
Dia do Pleito 

(2º Turno)
Proibido qualquer espécie de

 propaganda eitoral.
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DEZEMBRO

Último dia para os candidatos, os partidos 
políticos e as coligações removerem as propa-
gandas relativas ao primeiro turno das eleições 
e promoverem a restauração do bem em que 

afixada, se for o caso.

Data Limite 
para Remoção 
de Propaganda 

Eleitoral

15/12/2020 (30 
dias após o 1º 

turno)

Último dia para os candidatos, inclusive a vice, 
e os partidos políticos encaminharem à Justiça 
Eleitoral as prestações de contas referentes ao 

primeiro turno (Lei nº 9.504/1997, art. 29).

Data Limite 
para Entrega 
da Prestação 

de Contas Final

15/12/2020 (30 
dias após o 1º 

turno)

Último dia para a diplomação dos eleitos, salvo 
cidades aonde as eleições não puderam ser 
realizadas nas datas previstas em virtude da 

pandemia do COVID 19.

Último Dia para 
Diplomação 
dos Eleitos

18/12/2020

FEVEREIRO

Prazo final para a Justiça Eleitoral publicar o 
resultado dos julgamentos das contas dos 
candidatos eleitos Art. 1º, §3º, inciso I da 

Emenda Constitucional.

Publicação do 
julgamento das 

contas dos 
candidatos 

eleitos

12/02/2021

MARÇO

Prazo final para partidos e coligações ajuizarem 
representação na Justiça Eleitoral para apurar 
irregularidades em gastos de campanha de 

candidatos.

Prazo final para 
apurar irregula-

ridades em 
gastos de 
campanha

01/03/2021

Para mais informações sobre o Calendário Eleitoral acesso o site do Tribunal 
Superior Eleitoral (TSE).



ANEXO II 
RESUMO DOS ATOS PERMITIDOS E

 PROIBIDOS NO PERÍODO ELEITORAL

Sem pretender esgotar o tema, segue 
abaixo algumas ações proibidas e 
permitidas no período eleitoral.

É PROIBIDO

• Doar, oferecer, prometer ou entre-
gar qualquer bem o•u vantagem pes-
soal, inclusive emprego ou função 
pública, com o objetivo de conseguir 
voto;

• Usar materiais ou imóveis perten-
centes à União, estados, Distrito 
Federal, territórios ou municípios para 
beneficiar campanha de candidato ou 
partido (exceções: realização de con-
venção partidária, utilização de carro 
oficial pelo presidente da Repú-
blica – com ressarcimen-
t o posterior pelo parti-

do/coligação, utili-
zação de residên-
cias oficiais para 

atos não-públicos);

• Usar materiais ou servi-
ços, custeados pelo gover-
no, que não sejam para 
finalidade prevista nas 

normas dos órgãos a que 
pertençam;

• Utilizar servidor ou empregado do 
governo, de qualquer esfera, para 
trabalhar em comitês de campa-
nha durante o expediente, exceto 

se o funcionário estiver licenciado;

• Fazer propaganda para candidato 
com distribuição gratuita de bens 
ou serviços custeados pelo poder 
público;

• Gastar, em ano eleitoral, em publi-
cidade de órgãos públicos, mais do 
que a média dos anos anteriores ou 
mais do que o total do ano anterior;

• Dar, em ano eleitoral, aumento 
geral para os servidores públicos 
além do que for considerado perda 
do poder aquisitivo naquele ano;

• Na publicidade governamental, 
ter nomes, fotos ou símbolos de 
promoção pessoal de autoridade ou 
servidor público.

É PROIBIDO NA 
PROPAGANDA 
ELEITORAL

• Usar símbolos semelhantes aos 
governamentais;

• Divulgar mentiras sobre candida-
tos ou partidos para influenciar o 
eleitor;

• Ofender outra pessoa durante a 
propaganda eleitoral, exceto se for 
após provocação ou em resposta à 
ofensa imediatamente anterior;

• Agredir fisicamente qualquer con-
corrente;

• Alterar, danificar ou impedir pro-
pagandas realizadas dentro da lei;

• Utilizar organização comercial, 
prêmios e sorteios para propagan-
da;

• Fazer propaganda em língua 
estrangeira;

• Participar de atividades partidá-
rias quem não estiver com seus 
direitos políticos liberados;

• Vender produtos ou serviços no 
horário de propaganda eleitoral;

• Utilizar em propaganda criação 
intelectual sem a autorização do 
autor;

• Usar, em propaganda eleitoral, 
simulador de urna eletrônica;

• Realizar showmício;

 • Divulgar propaganda eleito-
ral em outdoors;

• Distribuir camisetas, chaveiros, 
bonés, canetas, brindes, cestas 
básicas ou quaisquer outros bens 
ou materiais que possam proporcio-
nar vantagem ao eleitor.

É PROIBIDO TRÊS MESES 
ANTERIORES À ELEIÇÃO

• Repassar dinheiro da União para 
os estados e municípios, ou dinheiro 
dos estados para os municípios, 

exceto se for para cumprir compro-
missos financeiros já agendados ou 
situações emergenciais;

• Fazer publicidade de serviços e 
órgãos públicos que não tenham 
concorrência no mercado, exceto 
em caso de grave necessidade 
pública, com autorização da Justiça 
Eleitoral;

• Fazer pronunciamento em cadeia 
de rádio e televisão fora do horário 
eleitoral gratuito, salvo em situa-
ções de emergência ou específicas 
de governo, com autorização da 
Justiça Eleitoral;

• Contratar shows em inaugurações 
de obras com verba pública;

• Participar de inaugurações de 
obras públicas (candidatos ao 
poder Executivo).

É PROIBIDO E É CRIME 
NO DIA DA ELEIÇÃO

• Usar alto-falantes e amplificado-
res de som;

• Realizar comício ou carreata;

• Distribuir material de propaganda 
política (panfletos, etc) fora da sede 
do partido ou comitê político;

• A utilização, pelos funcionários da 
Justiça Eleitoral, mesários ou escru-
tinadores, de qualquer elemento de 
propaganda eleitoral, tais como 
bonés, camisetas, broches, etc. Os 
fiscais podem apenas usar a sigla 
ou nome do partido na roupa.

É PERMITIDO

Realizar manifestação individual e 
silenciosa da preferência política do 
cidadão, desde que não haja aglo-
meração. Nesse contexto, permite-
-se o uso de peças de vestuário, 
acessórios (bonés, camisas, fitas, 
broches, bandanas), bem como o 
porte de bandeira ou de flâmula, ou 

afixação de adesivos em veículos 
ou objetos de propriedade do elei-
tor.

Observação: Bonés e camisas 
devem portar exclusivamente o 
nome do Partido e não podem ser 
doadas como brindes pelos candi-
datos, somente vendidas pelos Par-
tidos.
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Sem pretender esgotar o tema, segue 
abaixo algumas ações proibidas e 
permitidas no período eleitoral.

É PROIBIDO

• Doar, oferecer, prometer ou entre-
gar qualquer bem o•u vantagem pes-
soal, inclusive emprego ou função 
pública, com o objetivo de conseguir 
voto;

• Usar materiais ou imóveis perten-
centes à União, estados, Distrito 
Federal, territórios ou municípios para 
beneficiar campanha de candidato ou 
partido (exceções: realização de con-
venção partidária, utilização de carro 
oficial pelo presidente da Repú-
blica – com ressarcimen-
t o posterior pelo parti-

do/coligação, utili-
zação de residên-
cias oficiais para 

atos não-públicos);

• Usar materiais ou servi-
ços, custeados pelo gover-
no, que não sejam para 
finalidade prevista nas 

normas dos órgãos a que 
pertençam;

• Utilizar servidor ou empregado do 
governo, de qualquer esfera, para 
trabalhar em comitês de campa-
nha durante o expediente, exceto 

se o funcionário estiver licenciado;

• Fazer propaganda para candidato 
com distribuição gratuita de bens 
ou serviços custeados pelo poder 
público;

• Gastar, em ano eleitoral, em publi-
cidade de órgãos públicos, mais do 
que a média dos anos anteriores ou 
mais do que o total do ano anterior;

• Dar, em ano eleitoral, aumento 
geral para os servidores públicos 
além do que for considerado perda 
do poder aquisitivo naquele ano;

• Na publicidade governamental, 
ter nomes, fotos ou símbolos de 
promoção pessoal de autoridade ou 
servidor público.

É PROIBIDO NA 
PROPAGANDA 
ELEITORAL

• Usar símbolos semelhantes aos 
governamentais;

• Divulgar mentiras sobre candida-
tos ou partidos para influenciar o 
eleitor;

• Ofender outra pessoa durante a 
propaganda eleitoral, exceto se for 
após provocação ou em resposta à 
ofensa imediatamente anterior;

• Agredir fisicamente qualquer con-
corrente;

• Alterar, danificar ou impedir pro-
pagandas realizadas dentro da lei;

• Utilizar organização comercial, 
prêmios e sorteios para propagan-
da;

• Fazer propaganda em língua 
estrangeira;

• Participar de atividades partidá-
rias quem não estiver com seus 
direitos políticos liberados;

• Vender produtos ou serviços no 
horário de propaganda eleitoral;

• Utilizar em propaganda criação 
intelectual sem a autorização do 
autor;

• Usar, em propaganda eleitoral, 
simulador de urna eletrônica;

• Realizar showmício;

 • Divulgar propaganda eleito-
ral em outdoors;

• Distribuir camisetas, chaveiros, 
bonés, canetas, brindes, cestas 
básicas ou quaisquer outros bens 
ou materiais que possam proporcio-
nar vantagem ao eleitor.

É PROIBIDO TRÊS MESES 
ANTERIORES À ELEIÇÃO

• Repassar dinheiro da União para 
os estados e municípios, ou dinheiro 
dos estados para os municípios, 

exceto se for para cumprir compro-
missos financeiros já agendados ou 
situações emergenciais;

• Fazer publicidade de serviços e 
órgãos públicos que não tenham 
concorrência no mercado, exceto 
em caso de grave necessidade 
pública, com autorização da Justiça 
Eleitoral;

• Fazer pronunciamento em cadeia 
de rádio e televisão fora do horário 
eleitoral gratuito, salvo em situa-
ções de emergência ou específicas 
de governo, com autorização da 
Justiça Eleitoral;

• Contratar shows em inaugurações 
de obras com verba pública;

• Participar de inaugurações de 
obras públicas (candidatos ao 
poder Executivo).

É PROIBIDO E É CRIME 
NO DIA DA ELEIÇÃO

• Usar alto-falantes e amplificado-
res de som;

• Realizar comício ou carreata;

• Distribuir material de propaganda 
política (panfletos, etc) fora da sede 
do partido ou comitê político;

• A utilização, pelos funcionários da 
Justiça Eleitoral, mesários ou escru-
tinadores, de qualquer elemento de 
propaganda eleitoral, tais como 
bonés, camisetas, broches, etc. Os 
fiscais podem apenas usar a sigla 
ou nome do partido na roupa.

É PERMITIDO

Realizar manifestação individual e 
silenciosa da preferência política do 
cidadão, desde que não haja aglo-
meração. Nesse contexto, permite-
-se o uso de peças de vestuário, 
acessórios (bonés, camisas, fitas, 
broches, bandanas), bem como o 
porte de bandeira ou de flâmula, ou 

afixação de adesivos em veículos 
ou objetos de propriedade do elei-
tor.

Observação: Bonés e camisas 
devem portar exclusivamente o 
nome do Partido e não podem ser 
doadas como brindes pelos candi-
datos, somente vendidas pelos Par-
tidos.
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Sem pretender esgotar o tema, segue 
abaixo algumas ações proibidas e 
permitidas no período eleitoral.

É PROIBIDO

• Doar, oferecer, prometer ou entre-
gar qualquer bem o•u vantagem pes-
soal, inclusive emprego ou função 
pública, com o objetivo de conseguir 
voto;

• Usar materiais ou imóveis perten-
centes à União, estados, Distrito 
Federal, territórios ou municípios para 
beneficiar campanha de candidato ou 
partido (exceções: realização de con-
venção partidária, utilização de carro 
oficial pelo presidente da Repú-
blica – com ressarcimen-
t o posterior pelo parti-

do/coligação, utili-
zação de residên-
cias oficiais para 

atos não-públicos);

• Usar materiais ou servi-
ços, custeados pelo gover-
no, que não sejam para 
finalidade prevista nas 

normas dos órgãos a que 
pertençam;

• Utilizar servidor ou empregado do 
governo, de qualquer esfera, para 
trabalhar em comitês de campa-
nha durante o expediente, exceto 

se o funcionário estiver licenciado;

• Fazer propaganda para candidato 
com distribuição gratuita de bens 
ou serviços custeados pelo poder 
público;

• Gastar, em ano eleitoral, em publi-
cidade de órgãos públicos, mais do 
que a média dos anos anteriores ou 
mais do que o total do ano anterior;

• Dar, em ano eleitoral, aumento 
geral para os servidores públicos 
além do que for considerado perda 
do poder aquisitivo naquele ano;

• Na publicidade governamental, 
ter nomes, fotos ou símbolos de 
promoção pessoal de autoridade ou 
servidor público.

É PROIBIDO NA 
PROPAGANDA 
ELEITORAL

• Usar símbolos semelhantes aos 
governamentais;

• Divulgar mentiras sobre candida-
tos ou partidos para influenciar o 
eleitor;

• Ofender outra pessoa durante a 
propaganda eleitoral, exceto se for 
após provocação ou em resposta à 
ofensa imediatamente anterior;

• Agredir fisicamente qualquer con-
corrente;

• Alterar, danificar ou impedir pro-
pagandas realizadas dentro da lei;

• Utilizar organização comercial, 
prêmios e sorteios para propagan-
da;

• Fazer propaganda em língua 
estrangeira;

• Participar de atividades partidá-
rias quem não estiver com seus 
direitos políticos liberados;

• Vender produtos ou serviços no 
horário de propaganda eleitoral;

• Utilizar em propaganda criação 
intelectual sem a autorização do 
autor;

• Usar, em propaganda eleitoral, 
simulador de urna eletrônica;

• Realizar showmício;

 • Divulgar propaganda eleito-
ral em outdoors;

• Distribuir camisetas, chaveiros, 
bonés, canetas, brindes, cestas 
básicas ou quaisquer outros bens 
ou materiais que possam proporcio-
nar vantagem ao eleitor.

É PROIBIDO TRÊS MESES 
ANTERIORES À ELEIÇÃO

• Repassar dinheiro da União para 
os estados e municípios, ou dinheiro 
dos estados para os municípios, 

exceto se for para cumprir compro-
missos financeiros já agendados ou 
situações emergenciais;

• Fazer publicidade de serviços e 
órgãos públicos que não tenham 
concorrência no mercado, exceto 
em caso de grave necessidade 
pública, com autorização da Justiça 
Eleitoral;

• Fazer pronunciamento em cadeia 
de rádio e televisão fora do horário 
eleitoral gratuito, salvo em situa-
ções de emergência ou específicas 
de governo, com autorização da 
Justiça Eleitoral;

• Contratar shows em inaugurações 
de obras com verba pública;

• Participar de inaugurações de 
obras públicas (candidatos ao 
poder Executivo).

É PROIBIDO E É CRIME 
NO DIA DA ELEIÇÃO

• Usar alto-falantes e amplificado-
res de som;

• Realizar comício ou carreata;

• Distribuir material de propaganda 
política (panfletos, etc) fora da sede 
do partido ou comitê político;

• A utilização, pelos funcionários da 
Justiça Eleitoral, mesários ou escru-
tinadores, de qualquer elemento de 
propaganda eleitoral, tais como 
bonés, camisetas, broches, etc. Os 
fiscais podem apenas usar a sigla 
ou nome do partido na roupa.

• A propaganda eleitoral gratuita 
na televisão deverá utilizar a 
Linguagem Brasileira de Sinais 
(Libras), bem como recursos de 
legenda;

• Os canais de rádio e televisão 
comunitários, VHF, UHF, do 
Senado, da Câmara, das Assem-
bleias Legislativas ou câmaras 
municipais retransmitirão o horá-
rio eleitoral gratuito. Os canais de 
assinatura que não estiverem 
sujeitos a essa regra não poderão 
transmitir nenhuma outra propa-
ganda eleitoral, salvo debates 
autorizados;

• Os candidatos poderão ter 

página na internet com a termina-
ção “can.br”;

• Em páginas de provedores de 
serviços de acesso à internet, não 
será admitido nenhum tipo de pro-
paganda eleitoral, em qualquer 
período;

• Não é propaganda eleitoral o uso 
e a divulgação regulares do nome 
comercial de empresa, ou grupo 
de empresas, no qual se inclui o 
nome pessoal de seu dono, ou pre-
sidente, desde que feitos habitual-
mente e não apenas no período 
que antecede às eleições.

ANEXO III 
OUTRAS REGRAS

É PERMITIDO

Realizar manifestação individual e 
silenciosa da preferência política do 
cidadão, desde que não haja aglo-
meração. Nesse contexto, permite-
-se o uso de peças de vestuário, 
acessórios (bonés, camisas, fitas, 
broches, bandanas), bem como o 
porte de bandeira ou de flâmula, ou 

afixação de adesivos em veículos 
ou objetos de propriedade do elei-
tor.

Observação: Bonés e camisas 
devem portar exclusivamente o 
nome do Partido e não podem ser 
doadas como brindes pelos candi-
datos, somente vendidas pelos Par-
tidos.
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