
 

 

  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

O QUE É PRÉ-CAMPANHA ELEITORAL? 
 

Primeiro você precisa entender que a propaganda eleitoral é 

o período em que o candidato pode promover certos atos com o fim 

específico e explícito de pedir voto ao eleitor, mas, de acordo com a 

lei das eleições, isso somente é permitido após o dia 15 de agosto 

do ano da eleição, ou seja, o pedido de votos se inicia no dia 16 de 

agosto. 

 

Contudo, a previsão legal não implica em afirmar que, antes 

do dia 16 de agosto, o candidato não pode realizar atos de pré-

campanha. Isso porque, se assim fosse, o legislador estaria 

privilegiando os candidatos mais conhecidos, devido o curto 

período entre o início da propaganda eleitoral (16.08.2020) e a data 

do pleito (04.10.2020). 

 

Assim, o período anterior ao dia 16 de agosto de 2020 é 

conhecido como período de pré-campanha, mas, CUIDADO, é 

preciso estar atendo às normas legais para que o pré-candidato não 

incorra em atos que caracterizam propaganda antecipada, podendo 

ser punido com multa e, a depender do caso, com a cassação do seu 

registro. 

 

 

QUANDO COMEÇA A PRÉ-CAMPANHA? É importante dizer que a 

pré-campanha eleitoral não tem data prévia para começar, você 

precisa apenas tomar alguns cuidados. 

 

 

Mas, então, o que eu posso fazer durante o 

período de pré-campanha? 



 

 

 

 

 

 

O QUE É PERMITIDO DURANTE A PRÉ-

CAMPANHA? 
 

 

 

1. POSSO DIZER QUE SOU PRÉ-CANDIDATO 

 

É permitido ao pré-candidato mencionar a sua pretensão à 

candidatura, que pode ser divulgada, inclusive, em meios de 

comunicação social como a internet. 

 

 

MAS ATENÇÃO:  

Antes do dia 16 de agosto, é PROIBIDO  

o pedido de voto. 

 

 

 

 

2. POSSO DIZER O QUE FAÇO, QUEM SOU E 

MENCIONAR MINHAS CONQUISTAS PESSOAIS 

 

O legislador eleitoral permite que o pré-candidato exalte as 

suas qualidades pessoais, o que também pode ser divulgado em 

meios de comunicação social, inclusive, via internet, mas, 

ATENÇÃO, nada de pedir votos antes do dia 16 de agosto. 

 

 



3. PARTICIPAÇÃO EM ENTREVISTAS, PROGRAMAS, 

ENCONTROS OU DEBATES NO RÁDIO, NA TELEVISÃO E NA 

INTERNET 

 

Durante a pré-campanha, também é autorizada a 

participação de filiados a partidos políticos ou de pré-candidatos em 

entrevistas, programas, encontros ou debates no rádio, na televisão 

e na internet, observado pelas emissoras de rádio e de televisão o 

dever de conferir tratamento isonômico. 

 

ATENÇÃO: Cuidado com a frequência em que você participa desses 

eventos e com a proximidade pessoal (íntima) com o jornalista ou 

radialista, pois deve ser conferido a todos os pré-candidatos a 

mesma oportunidade. EVITE EXAGEROS! 

 

 

 

 

 

FIQUE LIGADO NO QUE DIZ O TRIBUNAL 

SUPERIOR ELEITORAL: 

 

 

 

Ac.-TSE, de 5.8.2010, no R-Rp nº 134631: entrevista de natureza 

jornalística com político de realce no estado não caracteriza 

propaganda eleitoral antecipada, especialmente quando a mesma 

emissora realiza programas semelhantes com diversos políticos, 

demonstrando tratamento isonômico. 

Ac.-TSE, de 16.6.2010, na Cta nº 79636: possibilidade de realização, 

em qualquer época, de debate na Internet, com transmissão ao vivo, 

sem a condição imposta ao rádio e à televisão de tratamento 

isonômico entre os candidatos. 

Ac.-TSE, de 18.10.2016, no REspe nº 5124: a ampla divulgação de 

ideias fora do período eleitoral, a menção à pretensa candidatura e 

a exaltação das qualidades pessoais dos pré-candidatos não 

configuram propaganda extemporânea, desde que não envolvam 

pedido explícito de voto. 



 

4. REALIZAÇÃO DE ENCONTROS, SEMINÁRIOS OU 

CONGRESSOS, EM AMBIENTE FECHADO E A 

EXPENSAS DOS PARTIDOS POLÍTICOS 

 

Permite-se ainda a realização de encontros, seminários ou 

congressos, em ambiente fechado e a expensas dos partidos 

políticos, para tratar da organização dos processos eleitorais, 

discussão de políticas públicas, planos de governo ou alianças 

partidárias visando às eleições, podendo tais atividades ser 

divulgadas pelos instrumentos de comunicação intrapartidária;        

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observe que a realização de encontros, 

seminários ou congressos para tratar de políticas 

públicas e plano de governo é permitida somente se 

realizada pelo partido em que você está 

 filiado, ou seja, não são permitidas reuniões fora 

dessas circunstâncias. 

 

 

 

 



 

 

 

 

FIQUE LIGADO NO QUE DIZ O TRIBUNAL 

SUPERIOR ELEITORAL: 

 

 

Ac.-TSE, de 24.4.2014, no REspe nº 1034: realização de audiências 

públicas para a discussão de questões de interesse da população 

não configura propaganda eleitoral antecipada, caso não haja pedido 

de votos ou referência à eleição. 

Ac.-TSE, de 16.11.2010, no R-Rp nº 259954: discurso realizado em 

encontro partidário, em ambiente fechado, no qual filiado manifesta 

apoio à candidatura de outro não caracteriza propaganda eleitoral 

antecipada; a sua posterior divulgação pela Internet, contudo, 

extrapola os limites da exceção prevista neste inciso, respondendo 

pela divulgação do discurso proferido no âmbito intrapartidário o 

provedor de conteúdo da página da Internet. 

Res. nº 22.274, de 29.6.2006. Consulta. Presença de artistas ou 

animadores, bem como utilização de camisas e outros materiais que 

possam proporcionar vantagem ao eleitor, ‘em eventos fechados de 

propriedades privadas’. Impossibilidade. 

 

 

5. REALIZAÇÃO DE PRÉVIAS PARTIDÁRIAS E A 

RESPECTIVA DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL 

INFORMATIVO E REALIZAÇÃO DE DEBATES 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por meio de convocação do partido político também é 

permitida a realização de prévias partidárias e a respectiva 

distribuição de material informativo, a divulgação dos nomes dos 



filiados que participarão da disputa e a realização de debates entre 

os pré-candidatos. 

 

 

6. DIVULGAÇÃO DE ATOS DE PARLAMENTARES E 

DEBATES LEGISLATIVOS, DESDE QUE NÃO SE FAÇA 

PEDIDO DE VOTOS. 

 

É muito comum o vereador que já ocupa o cargo eletivo 

divulgar em suas redes sociais as ações do seu mandato ou os 

calorosos debates legislativos, inclusive por meio de 

impulsionamentos. 

 

Para o legislador, a divulgação dos atos dos parlamentares e 

debates legislativos é permitida, desde que não se faça o pedido de 

votos. 

 

 

 

 

 

FIQUE LIGADO NO QUE DIZ O TRIBUNAL 

SUPERIOR ELEITORAL: 

 

Ac. de 30.8.2001 no RESPE nº 17683. Propaganda extemporânea 

(Lei nº 9.504/97, art. 36). Distribuição de boletim informativo 

contendo o nome, fotografias e o cargo de deputado estadual. 1. 

Ausência de menção ao pleito municipal futuro ou pretensão 

eleitoral. 2. Meros atos de promoção pessoal não se confundem 

com propaganda eleitoral (precedentes: acórdãos nos 15.115, 1.704 

e 16.426).  

 

 

 

 

 

 

http://www.tse.jus.br/sadJudInteiroTeor/pesquisa/actionGetBinary.do?tribunal=TSE&processoNumero=17683&processoClasse=RESPE&decisaoData=20010830&decisaoNumero=17683


7. DIVULGAÇÃO DE POSICIONAMENTO PESSOAL 

SOBRE QUESTÕES POLÍTICAS NAS REDES SOCIAIS 

 

 

O pré-candidato ao pleito 

municipal também está 

autorizado a divulgar o seu 

posicionamento pessoal sobre 

questões políticas, inclusive 

locais, o que pode ser divulgado 

nas redes sociais, blogs, sítios 

eletrônicos pessoais e 

aplicativos (apps). 

 

 

8. REALIZAÇÃO DE REUNIÕES DE INICIATIVA DA 

SOCIEDADE CIVIL, DE VEÍCULO OU MEIO DE 

COMUNICAÇÃO OU DO PRÓPRIO PARTIDO PARA 

DIVULGAR IDEIAS, OBJETIVOS E PROPOSTAS 

PARTIDÁRIAS 

  

Desde que organizadas a expensas de partido político, é 

permitida a realização de reuniões de iniciativa da sociedade civil, 

de veículo ou meio de comunicação ou do próprio partido, em 

qualquer localidade (inclusive local aberto), para divulgar ideias, 

objetivos e propostas partidárias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

9. PEDIDO DE APOIO POLÍTICO E A DIVULGAÇÃO DA 

PRÉ-CANDIDATURA, DAS AÇÕES POLÍTICAS 

DESENVOLVIDAS E DAS QUE SE PRETENDE 

DESENVOLVER 

 

 

 

 

 

 
 

O pré-candidato é autorizado ainda a fazer pedido de apoio 

político e a divulgação da pré-candidatura, das ações políticas 

desenvolvidas e das que se pretende desenvolver. 

 

CUIDADO: PEDIDO DE APOIO POLÍTICO NÃO É PEDIDO DE VOTO. 

JAMAIS PEÇA VOTO ANTES DO DIA 16 DE AGOSTO. 

 

 

10. ARRECADAÇÃO DE RECURSOS VIA INTERNET 

 

O financiamento coletivo de campanha pela internet - 

crowdfunding eleitoral - poderá ocorrer a partir de 15 de maio de 

2020, observadas a vedação a pedido de voto e as regras relativas 

à propaganda eleitoral na internet. 

 

 

Contudo, a liberação dos 

recursos obtidos para o 

candidato está condicionada à 

apresentação do seu registro 

de candidatura à Justiça 

Eleitoral. Caso isso não 

aconteça, os recursos devem 

ser devolvidos aos doadores. 

 ⠀⠀⠀⠀⠀ 

 



 

Somente pessoas físicas podem fazer doações. Cabe 

esclarecer que as doações de valores iguais ou superiores a R$ 

1.064,10 não podem ser realizadas na modalidade de financiamento 

coletivo, pois devem ser efetuadas mediante transferência 

eletrônica, emitida diretamente da conta bancária do doador para a 

conta bancária do beneficiário. 

 

Lembrando que essa modalidade de arrecadação só é 

permitida se realizada por meio de empresas autorizadas 

previamente pelo TSE. A lista completa das empresas pode ser 

consultada no Portal do TSE. 

 

 

11. DIVULGAÇÃO DE PRÉVIAS PARTIDÁRIAS VIA 

INTERNET 

 

Primeiramente, lembre-se que é vedada a transmissão ao 

vivo por emissoras de rádio e de televisão das prévias partidárias, 

sem prejuízo da cobertura dos meios de comunicação social (Lei nº 

9.504/1997, art. 36-A, § 1º). 

 

 

 

 

FIQUE LIGADO NO QUE DIZ O TRIBUNAL 

SUPERIOR ELEITORAL: 

 

Ac.-TSE, de 16.11.2010, no R-Rp nº 259954: discurso realizado em 

encontro partidário, em ambiente fechado, no qual filiado manifesta 

apoio à candidatura de outro não caracteriza propaganda eleitoral 

antecipada; a sua posterior divulgação pela Internet, contudo, 

extrapola os limites da exceção prevista neste inciso, respondendo 

pela divulgação do discurso proferido no âmbito intrapartidário o 

provedor de conteúdo da página da Internet. 

 

 

 

 



12. IMPULSIONAMENTO DE CONTEÚDO NA INTERNET 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O impulsionamento de conteúdo na internet é permitido 

durante a pré-campanha, contudo, os gastos devem ser controlados 

e dentro de um padrão médio para evitar abuso de poder 

econômico. 

 

Por isso, é necessário prudência e moderação no uso dos 

impulsionamentos, pois o excesso pode ser punido. 

 

Vale lembrar ainda que não configura propaganda eleitoral 

antecipada a divulgação por meio de links patrocinados de eventual 

candidatura ou o enaltecimento de pré-candidato, desde que 

inexista pedido explícito de votos. 

 

 

13. ADESIVOS E CARTÕES DE VISITA  

 

É importante lembrar que materiais produzidos na pré-

campanha devem manter a moderação de gastos e somente podem 

ser confeccionados nas formas permitidas para a propaganda 

eleitoral. 



 

O Cartão de visita contendo foto, nome e endereço 

eletrônico, no qual há menção a ano de realização de eleição. Não 

caracteriza propaganda vedada por se tratar de mera promoção 

pessoal. Contudo, não exagere no número de cartões 

confeccionados. Por exemplo, se em seu município tem quatro mil 

votos NÃO confeccione quatro mil cartões. 

 

No que se refere ao uso dos Adesivos, é permitida a sua 

utilização desde que não haja pedido de voto, por isso, evite 

expressões como “vote em”, “eleja”, “vote contra”, “reeleja”, 

“derrote”. A mesma regra com relação aos gastos com cartão de 

visitas deve ser observada para confecção de adesivos. SEM 

EXAGEROS! 

 

 

 

  

                                               #2020                                                                          #JJVEMAÍ 

 

CUIDADO: OS ADESIVOS DEVEM SER CONFECCIONADOS NO 

MESMO PADRÃO PERMITIDO DURANTE A CAMPANHA 

ELEITORAL. 0,5 m² (MEIO METRO QUADRADO) PARA 

AUTOMÓVEIS, CAMINHÕES, BICICLETAS, MOTOCICLETAS E 

JANELAS RESIDENCIAIS. É PROIBIDO O ENVELOPAMENTO DE 

CARROS. 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIQUE LIGADO NO QUE DIZ O TRIBUNAL 

SUPERIOR ELEITORAL: 

 

Ac. de 8.2.2001 no RESPE nº 18.958, rel. Min. Fernando Neves. [...] 

Cartão de visita contendo foto, nome e endereço eletrônico, no qual 

há menção a ano de realização de eleição. Não-caracterização de 

propaganda vedada. Mera promoção pessoal. [...]. Não configura 

ato de propaganda eleitoral a distribuição de cartão de visita, com 

endereço eletrônico, ainda que este seja composto por ano em que 

se realizem eleições. 

Ac. de 26.6.2008 no ARESPE nº 26367.   [...]. 2. Ao contrário da 

conclusão adotada no aresto regional, a jurisprudência do e. TSE 

tem compreendido que a colocação de adesivo em veículos, cujo 

nome conste apenas o do suposto candidato, não denota a 

propaganda eleitoral extemporânea se na própria mensagem não se 

reúnem elementos caracterizadores do apelo explícito ou implícito 

ao eleitor, de modo a associá-la à eventual candidatura. [...] 

 

http://www.tse.jus.br/sadJudInteiroTeor/pesquisa/actionGetBinary.do?tribunal=TSE&processoNumero=18958&processoClasse=RESPE&decisaoData=20010208&decisaoNumero=18958
http://www.tse.jus.br/sadJudInteiroTeor/pesquisa/actionGetBinary.do?tribunal=TSE&processoNumero=26367&processoClasse=RESPE&decisaoData=20080626&decisaoNumero=


 

 

 

 

O QUE É PROIBIDO DURANTE A PRÉ-

CAMPANHA? 
 
 

 

1. É PROIBIDO PEDIR VOTOS 

 

Vale destacar que o Art. 36-A da Lei 9.504 permite a menção 

a pré-candidatura e a exaltação das qualidades pessoais sendo 

proibido, no entanto, o pedido explícito de votos. 

 

Assim, antes do dia 16 de agosto de 2020, o pré-candidato 

está proibido de fazer pedido expresso de voto. 

 

 

 

 

                                 ELEJA                     VOTE 

 

 

 

 

 

 

                                            DERROTE                 VOTE 

                                                                 CONTRA 

 

 

 

 

 

 



 

CUIDADO: Não use expressões como “vote em”, “vote contra”, 

“derrote”, “eleja” ou outras expressões congêneres.  

 

 

 

 

 

 

FIQUE LIGADO NO QUE DIZ O TRIBUNAL 

SUPERIOR ELEITORAL: 

 

 

Ac.-TSE, de 7.5.2019, no REspe nº 13351: não caracteriza 

propaganda eleitoral extemporânea pedido de votos realizado em 

ambiente restrito de aplicativo Whatsapp. 

 

  

 

2. PROIBIDA PROPAGANDA POR FORMAS E MEIOS 

VEDADOS DURANTE O PERÍODO ELEITORAL 

 

De acordo com o TSE (Ac.-TSE, de 9.4.2019, no REspe nº 

060022731), é proibido, em período de pré-campanha, a veiculação 

de propaganda por formas e meios proibidos durante o período 

eleitoral, ou seja, as mesmas vedações existentes para a 

propaganda eleitoral são aplicadas durante a pré-campanha. 

 

Portanto, é vedado durante o período de pré-campanha: 

 

i) A utilização de outdoors, inclusive eletrônicos; 

ii) A utilização de engenhos ou de equipamentos publicitários 

ou ainda de conjunto de peças de propaganda que, 

justapostas, se assemelhem ou causem efeito visual de 

outdoor; 

iii) Afixar qualquer tipo de propaganda eleitoral em postes, 

sinais de trânsito, paradas de ônibus, viadutos, jardins, 

árvores, muros, tapumes, cinemas, clubes, lojas, centros 



comerciais, templos, ginásios, bancas de revista (mesmo que 

sejam de propriedade privada); 

iv) Propaganda de qualquer tipo em veículos que prestam 

serviços públicos, como ônibus de transporte coletivo e 

metrô; 

v) Realização de showmícios ou evento com a apresentação 

de artistas (pagos ou não) com o objetivo de animar a reunião 

eleitoral e promover candidatos; 

vi) Distribuição de panfletos em escolas públicas; 

vii) Confecção, uso e distribuição de brindes como 

camisetas, chaveiros, canetas, bonés, cestas básicas ou 

outros bens e materiais que possam dar alguma vantagem ao 

eleitor. 

 

 

3. TRANSMISSÃO AO VIVO POR EMISSORAS DE RÁDIO 

E DE TELEVISÃO DAS PRÉVIAS PARTIDÁRIAS 

 

É proibida a transmissão ao vivo por emissoras de rádio e de 

televisão das prévias partidárias, sem prejuízo da cobertura dos 

meios de comunicação social.   

 

 

 

 

 

FIQUE LIGADO NO QUE DIZ O TRIBUNAL 

SUPERIOR ELEITORAL: 

 

 

Ac.-TSE, de 16.11.2010, no R-Rp nº 259954: discurso realizado em 

encontro partidário, em ambiente fechado, no qual filiado 

manifesta apoio à candidatura de outro não caracteriza 

propaganda eleitoral antecipada; a sua posterior divulgação pela 

Internet, contudo, extrapola os limites da exceção prevista neste 

inciso, respondendo pela divulgação do discurso proferido no 

âmbito intrapartidário o provedor de conteúdo da página da 

Internet. 

 



 

4. PROPAGANDA PAGA NO RÁDIO E NA TELEVISÃO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Não será permitido qualquer tipo de ato de pré-campanha 

política paga na rádio e na televisão. 

 

 

 

5. VEDAÇÕES AOS PROFISSIONAIS DE COMUNICAÇÃO 
 

Aos profissionais de 

comunicação social no 

exercício da profissão é 

vedado o pedido de apoio 

político e a divulgação da pré-

candidatura, das ações 

políticas desenvolvidas e das 

que se pretende desenvolver. 

 

 

 

6. DISTRIBUIÇÃO DE PANFLETOS E FOLHETOS COM 

IDEIAS POLÍTICAS E CRÍTICAS À OPOSIÇÃO 
 

De acordo com o TSE, é proibida a distribuição de panfletos 

com ideias políticas bem como com críticas à oposição. 

 

 

 



 

 

 

7. IMPULSIONAMENTO NEGATIVO DE CONTEÚDO 

 

O impulsionamento de conteúdo 

somente é permitido para beneficiar o 

candidato e/ou partido que contratou 

o serviço sendo, portanto, vedada a 

veiculação de propaganda eleitoral 

negativa mediante impulsionamento 

de conteúdo na internet para criticar o 

candidato da oposição. 

 

 

 

 

 

 

 

FIQUE LIGADO NO QUE DIZ O 

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL: 

 

 

 

 

Ac. de 18.9.2014 no AgR-REspe nº 208. “[...]. Eleições 2012. 

Propaganda eleitoral extemporânea. Configuração. Redução da 

multa. Impossibilidade. [...] 1. No caso dos autos, configurou-se a 

prática de propaganda eleitoral extemporânea, haja vista a 

distribuição de panfleto com a imagem, nome, ideais políticos, 

entrevista, perfil e convite à população para participar de evento 

promovido pela empresa do candidato. [...]” 

Ac. de 23.10.2002 no REspe nº 20.073. “Recurso especial. 

Distribuição de panfletos. Críticas ao posicionamento e à atuação 

de parlamentar. Propaganda eleitoral antecipada negativa. Art. 36 

da Lei nº 9.504/97. Recurso conhecido e provido. 1. A divulgação 

de fatos que levem o eleitor a não votar em determinada pessoa, 

provável candidato, pode ser considerada propaganda eleitoral 

antecipada, negativa.” 

http://inter03.tse.jus.br/InteiroTeor/pesquisa/actionGetBinary.do?tribunal=TSE&processoNumero=208&processoClasse=RESPE&decisaoData=20140918
http://www.tse.jus.br/sadJudInteiroTeor/pesquisa/actionGetBinary.do?tribunal=TSE&processoNumero=20073&processoClasse=RESPE&decisaoData=20021023&decisaoNumero=20073


8. ENQUETES 

 

De acordo com o Art, 33, §5º da Lei das Eleições (Lei 9504/97) 

“é vedada, no período de campanha eleitoral, a realização de 

enquetes relacionadas ao processo eleitoral.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apesar da lei fazer menção ao “período de campanha 

eleitoral”, entende-se prudente não utilizá-las ou divulgadas durante 

a pré-campanha para evitar interpelações judiciais. 

 

 

9. PESQUISA SEM REGISTRO 

 

A partir de 1º  de  janeiro  de 2020,  as  entidades  e  as  

empresas  que  realizarem  pesquisas  de  opinião  pública  relativas 

às eleições ou aos candidatos, para conhecimento público, são 

obrigadas, para cada pesquisa, a registrar, no Sistema de  Registro  

de  Pesquisas  Eleitorais  (PesqEle),  até  5  (cinco)  dias  antes  da  

divulgação. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

10. ANONIMATO 

 

 

Fica expressamente proibida também a veiculação de 

conteúdos de cunho eleitoral mediante cadastro de usuário de 

aplicação de internet com a intenção de falsear identidade. 

 

 

 

  

11. CONVOCAÇÃO DE REDES DE RADIODIFUSÃO PELO 

PRESIDENTE 

 

Será considerada propaganda eleitoral antecipada a 

convocação, por parte do presidente da República, dos presidentes 

da Câmara dos Deputados, do Senado Federal e do Supremo 

Tribunal Federal, de redes de radiodifusão para divulgação de atos 

que denotem propaganda política ou ataques a partidos políticos e 

seus filiados ou instituições. 

 

 

 

 

FIQUE LIGADO NO QUE DIZ O TRIBUNAL 

SUPERIOR ELEITORAL: 

 

 

Ac de 1.3.2018 no AgR-REspe nº 7638.  [...] ‘é livre a manifestação 

do pensamento, vedado o anonimato durante a campanha eleitoral, 

por meio da rede mundial de computadores – Internet’, [..] 2. Na 

espécie, não sendo anônima a postagem de vídeo em página da 

rede social Facebook (na qual se veiculou vídeo em tese ofensivo a 

candidato), descabe sancionar o agravante com base no referido 

dispositivo[...]não significa permitir que se veicule propaganda 

ofensiva à honra de candidatos, havendo previsão de outras 

medidas judiciais para cessar o ilícito, a exemplo do direito de 

resposta (art. 58 da Lei 9.504/97). [...]”. 

http://inter03.tse.jus.br/sjur-consulta/pages/inteiro-teor-download/decisao.faces?idDecisao=294287&noChache=-1834202922


 

MAIS INFORMAÇÕES 

 
Seria impossível exaurir na proposta deste e-

book todas as hipóteses de condutas permitidas e 

proibidas durante a pré-campanha eleitoral, mas 

separamos as mais corriqueiras para lhe ajudar a fugir 

de ilegalidades, pois você não quer começar 

queimando a largada, não é mesmo!? 

 

Para consultar mais situações já analisadas, o 

Tribunal Superior Eleitoral separa um rol de decisões 

por assunto para consulta. >>CLIQUE AQUI PARA 

ACESSAR<< 

 

No que se refere à propaganda eleitoral, também 

é importante ficar por dentro das novas Resoluções 

divulgadas pelo TSE, todas separadas por assunto e de 

fácil acesso. >>CLIQUE AQUI PARA ACESSAR<< 

 

 

 

ACOMPANHE AS NOSSAS REDES 

SOCIAIS 
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http://temasselecionados.tse.jus.br/temas-selecionados
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https://www.facebook.com/direitopublicomunicipal/?modal=admin_todo_tour
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