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Brasil 
1) Financiamiento público de campaña: mixto (directo e indirecto, prohíbe 

contratación privada de radio y TV) 
 
Normativa: Lei nº 9.504 (Establece normas para las elecciones) 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9504.htm  

Do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) (Incluído pela Lei nº 13.487, de 
2017) 

Art. 16-C. O Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) é constituído por 
dotações orçamentárias da União em ano eleitoral, em valor ao menos equivalente:  (Incluído 
pela Lei nº 13.487, de 2017) 

I - ao definido pelo Tribunal Superior Eleitoral, a cada eleição, com base nos parâmetros 
definidos em lei;   (Incluído pela Lei nº 13.487, de 2017) 

II - ao percentual do montante total dos recursos da reserva específica a programações 
decorrentes de emendas de bancada estadual impositiva, que será encaminhado no projeto 
de lei orçamentária anual.   (Redação dada pela Lei nº 13.877, de 2019) 

(...) 

§ 7o  Os recursos de que trata este artigo ficarão à disposição do partido político somente 
após a definição de critérios para a sua distribuição, os quais, aprovados pela maioria 
absoluta dos membros do órgão de direção executiva nacional do partido, serão divulgados 
publicamente.           (Incluído pela Lei nº 13.487, de 2017) 

(...) 

Da Propaganda Eleitoral no Rádio e na Televisão 

Art. 44. A propaganda eleitoral no rádio e na televisão restringe-se ao horário gratuito definido 
nesta Lei, vedada a veiculação de propaganda paga. 

§ 1o  A propaganda eleitoral gratuita na televisão deverá utilizar a Linguagem Brasileira de Sinais - 
LIBRAS ou o recurso de legenda, que deverão constar obrigatoriamente do material entregue às 
emissoras.            (Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009) 

§ 2o  No horário reservado para a propaganda eleitoral, não se permitirá utilização comercial ou 
propaganda realizada com a intenção, ainda que disfarçada ou subliminar, de promover marca ou 
produto.                      (Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009) 

§ 3o  Será punida, nos termos do § 1o do art. 37, a emissora que, não autorizada a funcionar pelo poder 
competente, veicular propaganda eleitoral.  
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2) Financiamiento privado de campaña: personas físicas  
 
Normativa: Lei nº 9.504 (Establece normas para las elecciones) 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9504.htm  
 
Art. 23.  Pessoas físicas poderão fazer doações em dinheiro ou estimáveis em dinheiro para 
campanhas eleitorais, obedecido o disposto nesta Lei. (...) 

Art. 24. É vedado, a partido e candidato, receber direta ou indiretamente doação em dinheiro 
ou estimável em dinheiro, inclusive por meio de publicidade de qualquer espécie, procedente 
de:       (Vide ADPF Nº 548) 

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, contribuição 
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 exterior. 

VIII - entidades beneficentes e religiosas;           (Incluído pela Lei nº 11.300, de 2006) 

IX - entidades esportivas;        (Redação dada pela Lei nº 12.034, de 2009) 

X - organizações não-governamentais que recebam recursos públicos;(Incluído pela Lei nº 

11.300, de 2006) 

XI - organizações da sociedade civil de interesse público. (Incluído pela Lei nº 11.300, de 2006) 

XII - (VETADO).  

 
 

3) Plazo de campaña: 30 días anteriores a la elección 
 
Nombre: Propaganda Partidaria 
Normativa: Codigo Eleitoral (Lei n° 4.737) 
http://www.tse.jus.br/legislacao/codigo-eleitoral/codigo-eleitoral-1/codigo-eleitoral-lei-nb0-
4.737-de-15-de-julho-de-1965#5-tit2  
 
Título II 
 
DA PROPAGANDA PARTIDÁRIA 
 
Art. 240. A propaganda de candidatos a cargos eletivos somente é permitida após o dia 15 
de agosto do ano da eleição. 
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Parágrafo único. É vedada, desde quarenta e oito horas antes até vinte e quatro horas depois 
da eleição, qualquer propaganda política mediante radiodifusão, televisão, comícios ou 
reuniões públicas. 


