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Art.46 da lei 9504/97: 

É assegurada a participação nos 

na Câmara, logo, devem ser convidados aos debates obrigatoriamente. A emissora não está obrigada a 

convidar os demais. 

Resolução 23457 TSE: essa repre

coligação. 

O STJ julgou improcedente a ADI 5423/DF, que questionava a representa

deputados, fundamentando que este critério de participação d

emissoras têm a faculdade de convidar 

 Art. 46.  Independentemente da veiculação de propaganda eleitoral gratuita no horário definido nesta Lei, é 

facultada a transmissão por emissora de rádio ou televisão de debates sobre as eleições m

sendo assegurada a participação de candidatos dos partidos com representação superior a nove Deputados, e facultada 

a dos demais, observado o seguinte: (Redação dada pela Lei nº 13.165, de 2015)

I - nas eleições majoritárias, a apresentação dos debates poderá ser feita:

a) em conjunto, estando presentes todos os candidatos a um mesmo cargo eletivo;

 b) em grupos, estando presentes, no mínimo, três candidatos;

II - nas eleições proporcionais, os debates deverão ser organizados de modo que assegurem a presença de 

número equivalente de candidatos de todos os partidos e coligações a um mesmo cargo eletiv

em mais de um dia; 

 III - os debates deverão ser parte de programação previamente estabelecida e divulgada pela emissora, 

fazendo-se mediante sorteio a escolha do dia e da ordem de fala de cada candidato, salvo se celebrado acordo e

outro sentido entre os partidos e coligações interessados.
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Debates eleitorais 

É assegurada a participação nos debates aos partidos com representação superior a nove

devem ser convidados aos debates obrigatoriamente. A emissora não está obrigada a 

Resolução 23457 TSE: essa representatividade vale com relação à eleição, ressalvadas as

O STJ julgou improcedente a ADI 5423/DF, que questionava a representa

ste critério de participação de nove deputados é razoável, al

emissoras têm a faculdade de convidar os outros partidos. Portanto, este dispositivo está em vigor.

Independentemente da veiculação de propaganda eleitoral gratuita no horário definido nesta Lei, é 

facultada a transmissão por emissora de rádio ou televisão de debates sobre as eleições m

sendo assegurada a participação de candidatos dos partidos com representação superior a nove Deputados, e facultada 

(Redação dada pela Lei nº 13.165, de 2015) 

nas eleições majoritárias, a apresentação dos debates poderá ser feita: 

a) em conjunto, estando presentes todos os candidatos a um mesmo cargo eletivo; 

b) em grupos, estando presentes, no mínimo, três candidatos; 

nas eleições proporcionais, os debates deverão ser organizados de modo que assegurem a presença de 

número equivalente de candidatos de todos os partidos e coligações a um mesmo cargo eletiv

os debates deverão ser parte de programação previamente estabelecida e divulgada pela emissora, 

se mediante sorteio a escolha do dia e da ordem de fala de cada candidato, salvo se celebrado acordo e

outro sentido entre os partidos e coligações interessados. 
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debates aos partidos com representação superior a nove deputados 

devem ser convidados aos debates obrigatoriamente. A emissora não está obrigada a 

ição, ressalvadas as mudanças de 

O STJ julgou improcedente a ADI 5423/DF, que questionava a representação superior a nove 

e nove deputados é razoável, além disso, as 

, este dispositivo está em vigor. 

Independentemente da veiculação de propaganda eleitoral gratuita no horário definido nesta Lei, é 

facultada a transmissão por emissora de rádio ou televisão de debates sobre as eleições majoritária ou proporcional, 

sendo assegurada a participação de candidatos dos partidos com representação superior a nove Deputados, e facultada 

nas eleições proporcionais, os debates deverão ser organizados de modo que assegurem a presença de 

número equivalente de candidatos de todos os partidos e coligações a um mesmo cargo eletivo, podendo desdobrar-se 

os debates deverão ser parte de programação previamente estabelecida e divulgada pela emissora, 

se mediante sorteio a escolha do dia e da ordem de fala de cada candidato, salvo se celebrado acordo em 
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§ 1º Será admitida a realização de debate sem a presença de candidato de algum partido, desde que o veículo 

de comunicação responsável comprove havê

realização do debate. 

§ 2º É vedada a presença de um mesmo candidato a eleição proporcional em mais de um debate da mesma 

emissora. 

§ 3º O descumprimento do disposto neste artigo sujeita a empresa infratora às penalidades previstas no a

§ 4
o
  O debate será realizado segundo as regras estabelecidas em acordo celebrado entre os partidos políticos e 

a pessoa jurídica interessada na realização do evento, dando

12.034, de 2009) 

 § 5
o
  Para os debates que se realizarem no primeiro turno das eleições, serão consideradas aprovadas as regras, 

inclusive as que definam o número de participantes, que obtiverem a concordância de pelo menos 2/3 (dois terços) dos 

candidatos aptos, no caso de eleição majoritária, e de pelo menos 2/3 (dois terços) dos partidos ou coligações com 

candidatos aptos, no caso de eleição proporcional.

Contagem dos deputados em caso de coligação: consulta 6275/2016. 

o cálculo será feito somando o número de deputados dos partidos que compõem a coligação. No caso da 

eleição majoritária, é calculado somando os representantes dos seis maiores partidos que integram a 

coligação, para verificar se obtiveram a re

A lei não estabelece prazo para

próximo as eleições, quando as candidaturas já estão consolidadas.

O prazo final segue a regra do art. 240, § único do 

Regras para os debates: devem ser estabelecidas em acordos feitos entre os partidos e as emissoras: 

art. 46, § 4, supra, dando mera ciência a Justiça Eleitoral.

Art. 46, § 5: o STF deu parcial procedência a

conferiram interpretação conforme ao art. 46, § 5

ADI 5487: os candidatos aptos não podem deliberar pela exclusão de candidatos de partidos com 

menos de nove representantes na Câmara

faculdade de convidar estes candidatos.

ADI 5488: as emissoras ficam facultadas a convidar candidatos não enquadrados no critério de 

obrigatoriedade, independentemente da concordância dos candidatos aptos. 

Devem ser seguidas as regras dos incisos do art. 46 caso não haja acordo entre partidos e emissoras. 

Art. 46, §2: é vedada a presença de um mesmo candidato em mais de um debate de uma mesma 

emissora. 

São os partidos que vão decidir quais de seus candidatos vão participar dos debates.
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§ 1º Será admitida a realização de debate sem a presença de candidato de algum partido, desde que o veículo 

de comunicação responsável comprove havê-lo convidado com a antecedência mínima de sete

§ 2º É vedada a presença de um mesmo candidato a eleição proporcional em mais de um debate da mesma 

§ 3º O descumprimento do disposto neste artigo sujeita a empresa infratora às penalidades previstas no a

O debate será realizado segundo as regras estabelecidas em acordo celebrado entre os partidos políticos e 

a pessoa jurídica interessada na realização do evento, dando-se ciência à Justiça Eleitoral.      

Para os debates que se realizarem no primeiro turno das eleições, serão consideradas aprovadas as regras, 

as que definam o número de participantes, que obtiverem a concordância de pelo menos 2/3 (dois terços) dos 

candidatos aptos, no caso de eleição majoritária, e de pelo menos 2/3 (dois terços) dos partidos ou coligações com 

ão proporcional. (Redação dada pela Lei nº 13.165, de 2015)

Contagem dos deputados em caso de coligação: consulta 6275/2016. No caso da eleição proporcional 

mero de deputados dos partidos que compõem a coligação. No caso da 

somando os representantes dos seis maiores partidos que integram a 

coligação, para verificar se obtiveram a representação superior a nove deputados.  

A lei não estabelece prazo para iniciarem os debates, porém normalmente acontecem em um período 

próximo as eleições, quando as candidaturas já estão consolidadas. 

O prazo final segue a regra do art. 240, § único do Código Eleitoral, ou seja, 48 horas das eleições.

: devem ser estabelecidas em acordos feitos entre os partidos e as emissoras: 

art. 46, § 4, supra, dando mera ciência a Justiça Eleitoral. 

o STF deu parcial procedência a duas ADIs sobre este tema. ADI 5487 e 5488, ambas 

etação conforme ao art. 46, § 5 da lei 9504. Estas decisões são de agosto de 2016. 

ADI 5487: os candidatos aptos não podem deliberar pela exclusão de candidatos de partidos com 

nove representantes na Câmara (cujo convite é facultativo), as emissoras continuam com a 

faculdade de convidar estes candidatos. 

ADI 5488: as emissoras ficam facultadas a convidar candidatos não enquadrados no critério de 

ente da concordância dos candidatos aptos.  

Devem ser seguidas as regras dos incisos do art. 46 caso não haja acordo entre partidos e emissoras. 

Art. 46, §2: é vedada a presença de um mesmo candidato em mais de um debate de uma mesma 

idos que vão decidir quais de seus candidatos vão participar dos debates.
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§ 1º Será admitida a realização de debate sem a presença de candidato de algum partido, desde que o veículo 

lo convidado com a antecedência mínima de setenta e duas horas da 

§ 2º É vedada a presença de um mesmo candidato a eleição proporcional em mais de um debate da mesma 

§ 3º O descumprimento do disposto neste artigo sujeita a empresa infratora às penalidades previstas no art. 56. 

O debate será realizado segundo as regras estabelecidas em acordo celebrado entre os partidos políticos e 

  (Incluído pela Lei nº 

Para os debates que se realizarem no primeiro turno das eleições, serão consideradas aprovadas as regras, 

as que definam o número de participantes, que obtiverem a concordância de pelo menos 2/3 (dois terços) dos 

candidatos aptos, no caso de eleição majoritária, e de pelo menos 2/3 (dois terços) dos partidos ou coligações com 

(Redação dada pela Lei nº 13.165, de 2015) 

No caso da eleição proporcional 

mero de deputados dos partidos que compõem a coligação. No caso da 

somando os representantes dos seis maiores partidos que integram a 

normalmente acontecem em um período 

Código Eleitoral, ou seja, 48 horas das eleições. 

: devem ser estabelecidas em acordos feitos entre os partidos e as emissoras: 

duas ADIs sobre este tema. ADI 5487 e 5488, ambas 

da lei 9504. Estas decisões são de agosto de 2016.  

ADI 5487: os candidatos aptos não podem deliberar pela exclusão de candidatos de partidos com 

, as emissoras continuam com a 

ADI 5488: as emissoras ficam facultadas a convidar candidatos não enquadrados no critério de 

Devem ser seguidas as regras dos incisos do art. 46 caso não haja acordo entre partidos e emissoras.  

Art. 46, §2: é vedada a presença de um mesmo candidato em mais de um debate de uma mesma 

idos que vão decidir quais de seus candidatos vão participar dos debates. 
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Sanção em caso de descumprimento das regras: art. 46, § 3: sujeita 

penalidades do art. 56 da lei 9504.  

Art. 35, §20, da resolução 23457: suspensão 

Art. 56 da lei 9504, remissão ao art. 35 da resolução.
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Sanção em caso de descumprimento das regras: art. 46, § 3: sujeita à

 

Art. 35, §20, da resolução 23457: suspensão  

lei 9504, remissão ao art. 35 da resolução. 
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à empresa infratora as 


