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O QUE DIZ A LEGISLAÇÃO (NA LETRA NUA E CRUA) 

 

O disciplinamento sobre propaganda eleitoral nas eleições 2018 é dado pela Resolução TSE 
23.551, de 18 de dezembro de 2017. Todo candidato precisa estar bem informado quanto ao 
teor de seus dispositivos, alguns pontos a seguir: 

 
 Não é permitido qualquer tipo de propaganda eleitoral (gratuita ou paga), em nenhum 

período, em páginas (banners, matérias, etc) de provedores de serviços de acesso à 
internet (Lei n.º 9.504/97, art. 57-C, caput e § 1º).   
 

 É vedada a veiculação de qualquer tipo de propaganda eleitoral paga na internet, 
excetuado o impulsionamento de conteúdos (search pago também é considerado 
impulsionamento, porém comprados diretamente através do Google Adwords), desde 
que identificado de forma inequívoca como tal (conteúdo patrocinado – propaganda 
eleitoral) e contratado exclusivamente por partidos, coligações e candidatos e seus 
representantes diretamente com provedor da aplicação de internet com sede e foro no 
País, ou de sua filial, sucursal, escritório, estabelecimento ou representante legalmente 
estabelecido no País e apenas com o fim de promover ou beneficiar candidatos ou suas 
agremiações (Lei n.º 9.504/97, art. 57-C, caput e § 3º; e art. 24, caput, §§ 3º e 5º da Res. 
n.º 23.551/17).  
 

 É vedada, ainda que gratuitamente, a veiculação de propaganda eleitoral na internet, 
em sites de pessoas jurídicas ((banners, matérias, etc, por conta da proibição de doação 
de PJ agora, e isto configura doação), com ou sem fins lucrativos, oficiais ou hospedados 
por órgãos ou entidades da administração pública direta ou indireta da União, dos 
estados, do Distrito Federal e dos municípios A violação sujeitará o responsável pela 
divulgação à multa de R$ 5.000,00 a R$ 30.000,00. (Lei n.º 9.504/97, art. 57-C, § 1º, I e 
II; § 2º; e art. 24, §§ 1º e 2º da Res. n.º 23.551/17).  
 

 É proibida a venda ou cessão de cadastro de endereços eletrônicos de seus clientes, em 
favor de candidatos, partidos ou coligações (art. 57- E, § 1º, da Lei n.º 9.504/97; e Res. 
n.º 23.551/17, art. 26, § 1º).  
 

 É vedada a utilização de impulsionamento de conteúdos e ferramentas digitais não 
disponibilizadas pelo provedor da aplicação de internet (robôs), ainda que gratuitas, 
para alterar o teor ou a repercussão de propaganda eleitoral, tanto próprios quanto de 
terceiros (Lei nº 9.504/1997, art. 57-B, § 3º; e Art. 23, § 3º da Res. n.º 23.551/17).  
 

 Nas propagandas eleitorais, não poderão ser usados efeitos especiais, montagens, 
trucagens, computação gráfica, edições e desenhos animados. 
 



PORÉM.......... 
 

 A propaganda eleitoral por meio da internet é permitida, à partir do dia 16 de agosto do 
ano da eleição, apenas em sites do candidato, do partido ou da coligação, com 
endereços eletrônicos previamente informados à Justiça Eleitoral e hospedado direta 
ou indiretamente em provedores estabelecidos no país; por meio de mensagem 
eletrônica para endereços cadastrados gratuitamente pelo candidato, partido ou 
coligação; e por meio de blogs, redes sociais, sites de mensagens instantâneas e 
assemelhados, cujo conteúdo seja gerado ou editado por candidatos, partidos ou 
coligações ou de iniciativa de qualquer pessoa natural (Lei n.º 9.504/97, art. 57-A e 57-
B; e art. 22 e 23 da Res. n.º 23.551/17).  
 

 A manifestação espontânea na internet de pessoas naturais em matéria político-
eleitoral, mesmo que sob a forma de elogio ou crítica a candidato ou partido político, 
não será considerada propaganda eleitoral, devendo observar, no entanto, os limites 
estabelecidos pela resolução, ou seja, desde que não ocorra ofensa à honra de 
terceiros ou divulgação de fatos, por eleitor identificado ou identificável, sabidamente 
inverídicos. (Lei nº 9.504/1997, art. 57-J; Art. 23, IV, § 6º c/c Art. 22, § 1º da Res. n.º 
23.551/17).  Ou seja, a livre manifestação do pensamento do eleitor identificado ou 
identificável na internet somente é passível de limitação quando ocorrer ofensa à 
honra de terceiros ou divulgação de fatos sabidamente inverídicos. (Art. 22, § 1º, da 
Res. n.º 23.551/17)  
 

 É livre a manifestação do pensamento, vedado o anonimato durante a campanha 
eleitoral, por meio da internet e por outros meios de comunicação interpessoal 
mediante mensagem eletrônica, assegurado o direito de resposta, (Art. 57-D, caput; e 
alíneas a, b e c do inciso IV do § 3o dos art. 58; e art. 58-A da Lei n.º 9.504/97; e art. 25 
da Res. n.º 23.551/17).  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



O QUE NÃO DIZ A LEGISLAÇÃO 

 

 Como você prova que uma postagem, vinda de uma pessoa natural, seja ela a 
manifestação de uma defesa de ideologia, de um projeto, de uma pessoa como 
candidato, de um feito já realizado ou ainda, de um feito sendo prometido por um 
candidato, mesmo quando tais postagens são feitas utilizando-se de boots, é na 
verdade algo patrocinado por um partido, coligação, comitê etc? 
 

 E mesmo que o entendimento do tribunal, na falta de prova, seja punir o beneficiário 
de tais postagens, abriria um oportuno efeito contrário de concorrentes provocarem 
postagens (mesmo que benéficas para a outra parte), somente com o intuito de 
prejudicar a campanha mediante um tribunal. 
 

 Como fornecedor simplesmente de softwares para publicidade em massa, não somos 
e não podemos ser considerados corresponsáveis por postagens e conteúdo. Somos 
somente fornecedores de tecnologia que são utilizadas em publicidade, o que os 
clientes divulgam utilizando-se de nossas ferramentas não estão em nosso controle. 
Desde que não participemos ativamente da campanha, nossa responsabilidade é 
única e exclusiva no fornecimento dos softwares e no treinamento e suporte para 
funcionalidade do mesmo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



O QUE PODEMOS ENTENDER E FAZER NA INTERNET USANDO O CABO 
ELEITORAL 

 

O próprio termo “propaganda eleitoral” é controverso, pois em época de pré-campanha é 
permitido fazer todo tipo de publicidade sobre qualidades e feitos dos pré-candidatos, desde 
que não haja explicitude do ato de pedir votos. 

Porém é de bom tom, se limitar as ações em: 

 

 A redação dada pela Lei nº 13.488, de 2017, altera as Leis nos 9.504, de 30 de setembro 
de 1997 (Lei das Eleições), 9.096, de 19 de setembro de 1995, e 4.737, de 15 de julho de 
1965 (Código Eleitoral), e revoga dispositivos da Lei no 13.165, de 29 de setembro de 
2015 (Minirreforma Eleitoral de 2015), com o fim de promover reforma no 
ordenamento político-eleitoral. No Art. 57-B diz: A propaganda eleitoral na internet 
poderá ser realizada nas seguintes formas:  I - em sítio do candidato, com endereço 
eletrônico comunicado à Justiça Eleitoral e hospedado, direta ou indiretamente, em 
provedor de serviço de internet estabelecido no País; II - em sítio do partido ou da 
coligação, com endereço eletrônico comunicado à Justiça Eleitoral e hospedado, direta 
ou indiretamente, em provedor de serviço de internet estabelecido no País; III - por 
meio de mensagem eletrônica para endereços cadastrados gratuitamente pelo 
candidato, partido ou coligação; IV - por meio de blogs, redes sociais, sítios de 
mensagens instantâneas e aplicações de internet assemelhadas cujo conteúdo seja 
gerado ou editado por:   (Redação dada pela Lei nº 13.488, de 2017) a) candidatos, 
partidos ou coligações; ou   (Incluído pela Lei nº 13.488, de 2017) b) qualquer pessoa 
natural, desde que não contrate impulsionamento de conteúdos.   (Incluído pela Lei 
nº 13.488, de 2017) § 1º  Os endereços eletrônicos das aplicações de que trata este 
artigo, salvo aqueles de iniciativa de pessoa natural, deverão ser comunicados à 
Justiça Eleitoral, podendo ser mantidos durante todo o pleito eleitoral os mesmos 
endereços eletrônicos em uso antes do início da propaganda eleitoral.   (Incluído pela 
Lei nº 13.488, de 2017) § 2º  Não é admitida a veiculação de conteúdos de cunho 
eleitoral mediante cadastro de usuário de aplicação de internet com a intenção de 
falsear identidade.   (Incluído pela Lei nº 13.488, de 2017) § 3º  É vedada a utilização de 
impulsionamento de conteúdos e ferramentas digitais não disponibilizadas pelo 
provedor da aplicação de internet, ainda que gratuitas, para alterar o teor ou a 
repercussão de propaganda eleitoral, tanto próprios quanto de terceiros.    (Incluído 
pela Lei nº 13.488, de 2017) 
 

 Criar um cabo eleitoral nas redes sociais, como uma pessoa natural (sem vínculo algum 
com as páginas oficiais do partido, comitê, candidato, etc). 
 

 Não pode denegrir a imagem do concorrente, não pode criar fakenews, a ideia é 
valorizar e dar publicidade para os fatos verdadeiros realizados e para a proposta do 
candidato. Pois, um importante aliado aos órgãos de controle e fiscalização são as 
denúncias, e o caminho mais rápido para ser ter uma denúncia e a partir daí, uma 
auditoria mais apurada é a postagem atacando alguma ideia ou pessoa ou partido (seja 



com fakenews ou fatos verídicos), portanto, se limite a engrandecer as ideias e projeto 
do seu candidato, evitando se possível inclusive o pedido de voto direto. 
 

 Pode também usar o sistema para criar grupos, convidar pessoas para seguir, extrair 
informações e contatos, porém sem rastros nestes quesitos (seja na utilização destas 
listas nos canais oficiais da campanha, ou seja, em documentos, contratos, notas fiscais 
constando este serviço ou empresas que forneçam este serviço). 
 

 Obviamente que se a ideia é simular a publicidade de uma pessoa natural, não é razoável 
que haja contratos, notas fiscais etc emitidas diretamente aos comitês, partidos, 
campanhas a partir de empresas de softwares de automação, de divulgação em massa, 
de agências de propaganda e outros segmentos econômicos que com certeza seria de 
fácil cruzamento na própria prestação de contas dos tribunais eleitorais.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



QUAIS CUIDADOS PRECISAMOS TER 

 

 Na lei 9.504/97, dispõe no Art. 22: É obrigatório para o partido e para os candidatos 
abrir conta bancária específica para registrar todo o movimento financeiro da 
campanha. § 3o O uso de recursos financeiros para pagamentos de gastos eleitorais que 
não provenham da conta específica de que trata o caput deste artigo implicará a 
desaprovação da prestação de contas do partido ou candidato; comprovado abuso de 
poder econômico, será cancelado o registro da candidatura ou cassado o diploma, se já 
houver sido outorgado. (Incluído pela Lei nº 11.300, de 2006). A lei pede para ser pago 
somente com cheque nominal a vista ou transferência bancária, ou seja, é assim que 
eles controlam o que foi gasto em campanha. Então evite receber, dar NF, fazer 
contratos, etc diretamente aos comitês, partidos, campanhas, pois com certeza seria de 
fácil cruzamento na própria prestação de contas obrigatória dos tribunais eleitorais. 
 

 De maneira alguma (evite até usar o termo) coloque em contratos, NFs e proposta as 
palavras impulsionamento, robôs, automação, etc pois é vedada a utilização de 
impulsionamento de conteúdos e ferramentas digitais não disponibilizadas pelo 
provedor da aplicação de internet (robôs), ainda que gratuitas, para alterar o teor ou a 
repercussão de propaganda eleitoral, tanto próprios quanto de terceiros (Lei nº 
9.504/1997, art. 57-B, § 3º; e Art. 23, § 3º da Res. n.º 23.551/17). 
 

 De maneira alguma (evite até usar o termo) coloque em contratos, NFs e proposta as 
palavras extração de cadastros, compra de listas e mailing, etc pois é vedada e proibida 
a venda ou cessão de cadastro de endereços eletrônicos de seus clientes, em favor de 
candidatos, partidos ou coligações (art. 57- E, § 1º, da Lei n.º 9.504/97; e Res. n.º 
23.551/17, art. 26, § 1º).  
 

 De maneira alguma (evite até usar o termo) coloque em contratos, NFs e proposta as 
palavras manipulação, influência, mudar a percepção do eleitor, trazer relevância, 
mudar a credibilidade, etc até porque estas práticas não são somente vedadas pela 
legislação, como pelo próprio código de conduta e políticas das redes sociais e 
provedores de serviço de internet. 
 

 Embora a ampliação do alcance de publicações em rede via redes sociais pode ser 
considerado por serviços de impulsionamento de conteúdo, que seria o único tipo de 
propaganda eleitoral paga na internet permitido pela legislação em vigor, o cabo 
eleitoral não se enquadra nesta liberalidade, portanto, para todos os efeitos tal uso tem 
que simular o de qualquer pessoa natural em seu uso habitual da rede e da plataforma 
digital.  

 

 

 

 



CONCLUSÃO 

 

O tema sobre publicidade eleitoral, inclusive no que diz respeito ao objeto em si que 
pode ou não ser considerado publicidade eleitoral é controverso no mundo jurídico, até porque 
não é possível analisar o tema sem o conhecimento tecnológico adequado e atualizado e ainda, 
por conta da própria legislação não conseguir acompanhar a rápida evolução das mídias sociais 
e suas características.  

É razoável que cada candidato e/ou partido analise este parecer, faça a reflexão deste 
entendimento a sua própria interpretação da lei e sob as possibilidades de cada um para as 
respectivas defesas e argumentações em casos de chamamento para esclarecimentos junto aos 
órgãos reguladores e fiscalizadores. 

Hoje é fundamental o uso de mídias digitais em qualquer campanha publicitária, seja de 
produtos, serviços de mercado ou em campanhas eleitorais, pois a oportunidade de interação 
do candidato com o seu público, que nos dias de hoje exercem fundamental relevância as redes 
sociais; o monitoramento da reputação, isto é, a atenção voltada à opinião que o público 
manifesta sobre determinado candidato; o engajamento do candidato junto às redes sociais, 
discutindo propostas e realidades com o seu eleitorado; a militância cibernética; a própria 
formação de uma lista de eleitores e simpatizantes, na construção de um círculo social em rede; 
e a segmentação desses eleitores por regiões traz ganhos inclusive defendidos pela própria 
legislação eleitoral, de isonomia etc, na qual não atende quando temos campanhas baseadas 
somente em mídias tradicionais e caras, porém o excesso de regulamentação, leis que não são 
atualizadas de acordo com a tecnologia, entendimentos controversos até mesmo por conta das 
diversas gerações culturais de juristas podem sim trazer implicações para tais candidatos, 
portanto todo o cuidado e análise cabe no momento de fazer ou não o uso das ferramentas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


