INSTRUÇÃO Nº 0600920-86.2018.6.00.0000 – CLASSE 11544 – BRASÍLIA –
DISTRITO FEDERAL
Relatora: Ministra Rosa Weber
Interessado: Tribunal Superior Eleitoral

RELATÓRIO
A SENHORA MINISTRA ROSA WEBER: Senhores Ministros,
submeto à apreciação deste Plenário a Instrução que dispõe sobre o plano de
mídia do horário eleitoral gratuito relativo ao cargo de Presidente da República
nas eleições de 2018.
Em atendimento ao prazo estabelecido no art. 47 da Res.-TSE
1

nº 23.551/2017 , foi realizada, em 23 de agosto de 2018, audiência pública
para apresentação de sugestões pelas partes interessadas, dada ampla
divulgação ao evento mediante o envio de convites e a veiculação de notícias
no sítio eletrônico deste Tribunal Superior.
Por mim informado, à ocasião, que o presente feito seria
pautado na sessão administrativa da presente data.
A

instrução

encaminhada

aos

gabinetes

de

Vossas

Excelências considerou as sugestões colhidas na audiência pública, bem como
as protocolizadas no prazo preestabelecido – 19 horas do dia 24 de agosto de
2018.
É o relatório.

1

Art. 47. No período de 15 a 24 de agosto do ano da eleição, a Justiça Eleitoral deve convocar
os partidos políticos e a representação das emissoras de rádio e de televisão para elaborar
plano de mídia, nos termos do art. 46, para uso da parcela do horário eleitoral gratuito a que
tenham direito, garantida a todos a participação nos horários de maior e de menor audiência
(Lei nº 9.504/1997, art. 52).
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VOTO
A SENHORA MINISTRA ROSA WEBER (Relatora): Senhores
Ministros, destaco da minuta que fiz chegar a Vossas Excelências observações
sobre as sugestões apresentadas no prazo fixado.
Ao elaborar este voto, baseei-me no que dispõe o art. 3º, VI, da
Res.-TSE nº 23.472/2016 – que “regulamenta o processo de elaboração de
instrução para a realização, pelo Tribunal Superior Eleitoral, de eleições
ordinárias” –, cujo teor transcrevo:
“Art. 3º As instruções do Tribunal Superior Eleitoral serão expedidas
com a observância das seguintes garantias e procedimentos:
[...]
VII - realizada a audiência pública, o relator, em prazo
compatível, examinará as sugestões apresentadas e alterará a
minuta, contemplando-as ou, no caso de não as aceitar,
declinando de forma sucinta o motivo da rejeição;” (Destaquei.)

Consigno que procurei, na medida do possível, acolher as
sugestões apresentadas e passo a fundamentar, na forma prevista no
dispositivo supratranscrito, as razões da não aceitação de algumas delas.
1. Destaco, de plano, que diversas sugestões disseram
respeito a questões já decididas por este Tribunal na Res.-TSE nº 23.551/2017,
que disciplinou, entre outros temas, o horário eleitoral gratuito. Daí porque, na
minuta em exame, há inúmeras remissões a esse ato normativo. À resolução
ora em análise restou regulamentar o detalhamento e a operacionalização, no
tocante ao cargo de Presidente da República, da determinação legal relativa à
propaganda eleitoral gratuita no rádio e na televisão. Rejeitadas também
algumas sugestões de repetição de preceitos da mencionada Resolução de
2017, à compreensão de que desnecessário, feita menção expressa a
determinados dispositivos e fixada a aplicabilidade do normativo de outrora, no
que couber.
2. O Instituto Brasileiro de Direito Eleitoral (Ibrade) apresentou
sugestão ao art. 1º, § 2º, que trata da distribuição das sobras de 9 (nove)
segundo relativas à propaganda em rede, sugerindo “o arredondamento da
fração de segundo inferior a 0,5 para baixo e acima deste valor, para cima”, em
vez da distribuição igualitária em sistema de rodízio.
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2. Quanto a esse mesmo ponto, o Partido Novo (NOVO)
sugeriu, “em atenção ao princípio da razoabilidade, o direcionamento dessa
sobra àqueles partidos com menos tempo”.
Entendo ser o caso de manter a regra estabelecida para o
plano de mídia da eleição de 2014, com o destino do somatório das frações de
tempo não atribuídas para o último partido/coligação a apresentar sua
propaganda em cada dia, propiciando-se, por esse revezamento, que todas as
agremiações sejam beneficiadas com o uso das sobras.
Ademais, foi noticiada a inviabilidade técnica da implementação
da medida pela Coordenadoria de Sistemas Eleitorais deste Tribunal Superior,
ante a proximidade do início das veiculações do horário eleitoral gratuito,
informada pela unidade técnica a necessidade de alteração do Sistema do
Horário Eleitoral e a realização de testes.
No mais, não obstante serem respeitáveis as ponderações do
Partido Novo, tenho por inviável o acolhimento da sugestão por meio desta
resolução, diante da expressa dicção da lei eleitoral de modo diverso (Lei nº
9.504/1997, art. 47, § 2º).
3. O Ibrade apresentou sugestão de artigo para regulamentar a
previsão legal que permite acumulação de tempo de propaganda em rede para
aqueles candidatos que obtiverem menos de trinta segundos no horário
eleitoral gratuito (Lei das Eleições, art. 47, § 6º).
No contexto desta eleição, a preocupação do Ibrade é
justificável, uma vez que 8 (oito) partidos/coligações terão menos de trinta
segundos de propaganda em bloco. Consigno, por oportuno, que, em consulta
à Res.-TSE nº 23.429, de 2014, que disciplinou o plano de mídia das eleições
presidenciais daquele ano, os partidos políticos com menor tempo de
propaganda em rede fizeram jus a 45 (quarenta e cinco) segundos (anexo VIII
do mencionado normativo), ao contrário da realidade verificada no pleito de
2018.
Proponho

o

acolhimento

em

parte

das

sugestões

apresentadas, deixando a cargo dos partidos e coligações a realização de um
“acordo de compensação de tempo” – considerado o regramento legal
consistente na limitação de tempo de cada bloco (12 minutos e 30 segundos) –,
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o qual deverá ser protocolizado neste Tribunal Superior, no prazo estabelecido,
para verificação quanto ao atendimento de alguns critérios, propostos na
minuta, que foram pormenorizadamente analisados. A proposta busca, por um
lado, resguardar a observância dos preceitos legais regentes da matéria, e, por
outro, evitar obstáculos ao exercício de um direito por lei assegurado.
4. Outra sugestão – apresentada pela Coligação Para Unir o
Brasil (PSDB, DEM, PP, PPS, PR, PSD, PTB e SDD) – diz respeito ao formato
de entrega das mídias relativas às inserções de TV (art. 11 da minuta).
Manifestada preocupação com a “distribuição digital” de mídias em todas as
emissoras, o que elevaria o seu custo. Contudo, a formação do grupo único de
emissoras (pool) atende à pretensão do partido, pois, em vez de enviarem as
mídias para todas as emissoras, a agremiação fará o envio apenas para o pool.
A única diferença é que a forma de entrega deixará de ser mídia física e
passará a ser por meio eletrônico (na nuvem), facilitada a entrega, que, em vez
de ser no pool, se dará diretamente pela internet.
Além disso, tal sugestão – apresentada tão somente por 1 (um)
dos 13 (treze) partidos/coligações disputantes, há de se ressaltar – veio
desprovida de elementos corroboradores da alegação de que o modelo
“implicaria em custo altíssimo para as campanhas”, tratando-se, portanto, de
alegação genérica, a inviabilizar o exame da pretensão.
Não obstante, consigno que, consoante esclarecimentos
prestados pela Assessoria de Comunicação deste Tribunal Superior, o modelo
constante do art. 11 da proposta de resolução em análise – encaminhado pela
Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e de Televisão (Abert) – é mais
eficiente do ponto de vista técnico e de segurança.
Isso porque, nesse modelo, as emissoras de TV utilizarão o
meio eletrônico para recebimento das mídias de inserção, a partir de
plataformas digitais que utilizam tecnologias compatíveis com sua capacidade
técnica e adequadas aos protocolos de segurança e de conferência técnica
exigidos na Resolução TSE 23.551, a saber:
i)

Controle de acesso de usuários com senhas;

ii) Segurança e cópia dos arquivos em "nuvem", caso
necessário;
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iii) Emissão de protocolos com horários e responsáveis pela
entrega;
iv) Conferência técnica prévia das inserções para envio.
Além disso, para fazer o envio digital das mídias por meio
dessas plataformas, basta que os partidos políticos e as coligações tenham
acesso à banda larga de internet.
Não bastante, saliento que tribunais regionais eleitorais de
grande envergadura – a exemplo do TRE/SP e do TRE/DF – adotaram para
estas eleições o modelo de entrega eletrônico para as inserções de TV,
corroborando a necessidade de atualização da sistemática até então adotada
por esta Corte Superior, em atenção às constantes mudanças tecnológicas.
5. Sugerida, também pela Coligação Para Unir o Brasil (PSDB,
DEM, PP, PPS, PR, PSD, PTB e SDD) a redução, de 6 (seis) para 4 (quatro)
horas, da antecedência mínima para entrega das mídias relativas à
propaganda em bloco.
Contudo, embora prevista no parágrafo único do art. 59 da
Res.-TSE nº 23.551/2017 a possibilidade de modificação dos horários
mediante acordo entre as partes envolvidas, certo é que a redução pretendida
encontra óbice na regra do art. 47, § 8º, I, da Lei das Eleições, com a redação
conferida pela Lei nº 12.891, de 11.12.2013, que somente não foi aplicada nas
Eleições de 2014 por força do princípio da anterioridade eleitoral.
6. A Associação das Produtoras Independentes de Rádio e
Outros Conteúdos de Áudio (Apraia) e a Coligação O Brasil Acima de Tudo,
Deus Acima de Todos (PSL / PRTB) sugerem o envio das mídias de rádio em
formato eletrônico.
No entanto, nos termos propostos, tal entrega deverá ocorrer
fisicamente, permitindo à Empresa Brasileira de Comunicações (EBC) a
transmissão do sinal de rádio a partir da estrutura montada no TSE.
Isso porque a entrega física permite a conferência técnica
imediata da mídia, o que não pode se dar pelo envio eletrônico (e-mail) em
razão da imprevisibilidade do seu recebimento e da consequente não garantia
de cumprimento dos prazos previstos.
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Ressalto, ainda, que, via e-mail, não há garantia de
comprovante da entrega e do recebimento. Além disso, haverá insegurança
quanto à real identidade do remetente e sua consequente legitimidade para
atuar como parte.
7. Outras solicitações, apresentadas pela Coligação Para Unir
o Brasil (PSDB, DEM, PP, PPS, PR, PSD, PTB e SDD) e pela Apraia, dizem
respeito ao envio de mídia de forma segmentada ou regionalizada. Todavia,
conforme alertado pela Assessoria de Comunicação deste Tribunal, a
regionali ação proposta pode resultar em inviabilidade operacional da
distribuição do sinal, uma vez que demandaria a realização de gerações
diferentes para cada região do país.
Quanto ao ponto, destaco que o modelo de pool de emissoras,
viabilizado a partir de esforços deste Tribunal Superior e das emissoras de
rádio e TV, busca justamente receber as mídias dos partidos coligações e a er
a montagem dos blocos de inserções para a distribuição de sinal
sat lite pela

nico (via

para as emissoras de todo o país, conforme o disposto no

art. 57, § 2°, da Res.-TSE n° 23.551, que determina que as emissoras devem
respeitar a "

de propaganda".
8. O Dr. André Garcia Xerez Silva – OAB CE25545, advogado

do candidato Ciro Gomes, apresentou proposta no sentido da dispensa da
veiculação de audiodescrição, ao argumento de que seria suficiente a utilização
de legenda e janela com intérprete da Libras.
Entendo que tal sugestão não deve ser acatada. Inicialmente,
destaco que a Lei nº 13.146/2015, que dispõe sobre o Estatuto da Pessoa com
Deficiência, na parte que estabelece a diversidade de recursos audiovisuais
nos serviços de radiodifusão, é autoaplicável, conforme já constou nas
instruções das eleições de 2016.
Além disso, o tema da audiodescrição foi analisado por ocasião
da elaboração da Res.-TSE nº 23.551/2017, que trata sobre a propaganda
eleitoral e o horário eleitoral gratuito, rejeitada proposta de dispensa
apresentada à ocasião, fixada a exigência no art. 42, § 3º, desse ato normativo.
9. As Coligações Essa É a Solução (MDB/PHS), Unidos Para
Transformar O Brasil (PV/REDE), Brasil Soberano (PDT/AVANTE), Vamos

Instrução nº 0600920-86.2018.6.00.0000/DF

Sem Medo de Mudar O Brasil (PSOL/PCB) e Mudança de Verdade
(POD PS

PT PRP , bem como os Partidos Políticos “Novo” e “Patriota”

apresentaram proposta de previsão para que as inserções possam ser
divididas em módulos de 15 (quinze) segundos, sob o argumento de que, “com
a recente redução do tempo total da campanha, bem como das faixas horárias
de exibição, essencial maximizar a exposição das candidaturas, o que a
viabilização de inserções de quinze segundos, por seu efeito distributivo na
grade e abrangência na amostragem, proporcionará”.
Contudo, o art. 51 da Lei n° 9.504/1997 – alterado pela Lei nº
13.488, de 6 de outubro de 2017 – dispõe que as inserções terão duração de
30 (trinta) segundos ou 60 (sessenta) segundos.
Tal normativo constou da Res.-TSE nº 23.551/2017 (art. 46, §
3º), não havendo previsão legal que autorize a fragmentação das inserções em
tempos de 15 (quinze) segundos, tal como pretendido, o que acarreta o não
acolhimento da proposta.
10. A mesma conjunção de partidos e coligações citada no item
9 deste voto sugere a inserção de preceito que possibilite o aproveitamento de
inserções já enviadas às emissoras na hipótese de cassação do direito de
veiculação de determinada mídia. A sugestão foi acolhida (art. 13) em parte,
mantida a regra geral relativa à observância do prazo de entrega das mídias,
tal como ocorreu nas eleições de 2014.
11. Pleiteiam, ainda, seja possibilitada a apresentação
individualizada das mídias, permitindo-se que mais de uma peça de
propaganda eleitoral possa ser entregue em uma mesma mídia. Trata-se,
contudo, de regra definida por esta Corte na Res.-TSE 23.551/2017, nos
seguintes termos:
“Art. 60. As mídias apresentadas deverão ser individuais, delas
constando apenas uma peça de propaganda eleitoral, seja ela
destinada à propaganda em rede (bloco) ou à modalidade de
inserções, e deverão ser gravadas e apresentadas em meio de
armazenamento compatível com as condições técnicas da emissora
geradora.” (Destaquei.)

12. Foram acolhidas parcialmente sugestões da Coligação O
Brasil Acima de Tudo, Deus Acima de Todos (PSL / PRTB) a respeito das
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especificações das mídias, informado pela Assessoria de Comunicação deste
Tribunal

que

algumas

das

características

técnicas

apresentadas

–

“Encapsulamento: MSF”, “Áudio: Dual mono, 24 Bits (apenas a TV Globo utiliza
8 canais), modulado em = 20 dBFS” e “Nível de Loudness em 24 LUFS” – não
poderão ser atendidas por estarem fora dos padrões.
13. As sugestões relacionadas a eventual segundo turno não
foram acolhidas, considerada a existência de preceito ressaltando que, nesta
hipótese, será elaborado novo plano de mídia (art. 26), ocasião em que este
Tribunal se debruçará sobre a questão.
Feitas essas breves considerações, proponho a aprovação da
instrução.
É como voto.

RESOLUÇÃO Nº XX.XXX

INSTRUÇÃO Nº 0600920-86.2018.6.00.0000 – CLASSE 11544 – BRASÍLIA –
DISTRITO FEDERAL
Relatora: Ministra Rosa Weber
Interessado: Tribunal Superior Eleitoral

Dispõe sobre o plano de mídia do horário
eleitoral gratuito relativo ao cargo de
Presidente da República nas eleições de
2018.

O Tribunal Superior Eleitoral, no uso das atribuições que lhe
conferem o art. 23, inciso IX, do Código Eleitoral e o art. 52 da Lei
nº 9.504, de 30 de setembro de 1997,
RESOLVE:

CAPÍTULO I
DOS PROGRAMAS EM BLOCO

Art. 1º As emissoras de rádio, inclusive as rádios comunitárias, as
emissoras de televisão que operam em VHF e UHF, bem como os canais por
assinatura sob a responsabilidade do Senado Federal, da Câmara dos Deputados, das
Assembleias Legislativas e da Câmara Legislativa do Distrito Federal ou das Câmaras
Municipais distribuirão os 12 (doze) minutos e 30 (trinta) segundos reservados, em
cada bloco, para a propaganda eleitoral gratuita dos candidatos ao cargo de
Presidente da República em 2018 de acordo com os seguintes tempos:
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I – Coligação Para Unir o Brasil (PSDB / PTB / PP / PR / DEM /
SOLIDARIEDADE / PPS / PRB / PSD) – 5min32 (cinco minutos e trinta e dois
segundos);
II – Coligação O Povo Feliz de Novo (PT / PCdoB / PROS) – 2min23
(dois minutos e vinte e três segundos);
III – Coligação Essa É a Solução (MDB / PHS) – 1min55 (um minuto
e cinquenta e cinco segundos);
IV – Coligação Mudança de Verdade (PODE / PRP / PSC / PTC) –
40seg (quarenta segundos);
V – Coligação Brasil Soberano (PDT / AVANTE) – 38seg (trinta e oito
segundos);
VI – Coligação Unidos Para Transformar o Brasil (REDE / PV) –
21seg (vinte e um segundos);
VII – Coligação Vamos Sem Medo de Mudar o Brasil (PSOL / PCB) –
13seg (treze segundos);
VIII – Coligação Brasil Acima de Tudo, Deus Acima de Todos (PSL /
PRTB) – 8seg (oito segundos);
IX – Democracia Cristã (DC) – 8seg (oito segundos);
X – Patriota (PATRI) – 8seg (oito segundos);
XI – Partido Novo (NOVO) – 5seg (cinco segundos);
XII – Partido Pátria Livre (PPL) – 5seg (cinco segundos); e
XIII – Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado (PSTU) – 5seg
(cinco segundos).
§ 1º Os tempos indicados neste artigo foram apurados pela
aplicação dos critérios estabelecidos no art. 48 da Res.-TSE nº 23.551/2017,
considerando o número de partidos políticos ou coligações que requereram registro de
candidato a Presidente da República e a respectiva representação na Câmara dos
Deputados, conforme os anexos.
§ 2º Nos termos do § 6º do art. 48 da Res.-TSE nº 23.551/2017, no
cálculo da divisão do tempo, foram desconsideradas as frações de segundos,
resultando a sobra de 9 (nove) segundos, a ser acrescida no programa de cada dia ao
tempo destinado ao último partido político ou coligação, respeitando-se o horário
reservado para a propaganda eleitoral gratuita.
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Art. 2º Os partidos políticos e as coligações que obtiveram tempo
inferior a 30 (trinta) segundos para a propaganda em rede poderão acumulá-lo para
uso em tempo equivalente (Lei nº 9.504/1997, art. 47, § 6º; e Res.-TSE nº
23.551/2017, art. 48, § 5º).
§ 1º O exercício da faculdade prevista no caput deste artigo somente
se viabilizará mediante acordo de compensação de tempo reduzido a termo pelas
legendas ou coligações interessadas.
§ 2º O acordo de compensação de tempo mencionado no § 1º deste
artigo deverá ser protocolizado no Tribunal Superior Eleitoral, observados os seguintes
prazos:
I – para as veiculações dos 7 (sete) primeiros dias de propaganda
eleitoral gratuita, até 30 de agosto de 2018; e
II – para as demais veiculações, no mínimo 5 (cinco) dias antes da
data de veiculação da primeira alteração solicitada.
§ 3º O acordo de compensação de tempo entre partidos políticos ou
coligações será submetido à apreciação da Presidência do Tribunal Superior Eleitoral,
devendo observar, em qualquer hipótese:
I – as regras de subscrição estabelecidas no art. 24 da Res.-TSE nº
23.548/2017, considerados, para efeito desta Resolução, no caso de partido político
isolado, o presidente ou delegado nacional da agremiação;
II – o tempo destinado a cada partido político ou coligação durante os
dias de propaganda no primeiro turno;
III – o limite de tempo para cada bloco estabelecido em lei (Lei nº
9.504/1997, art. 47, caput, § 1º, I, a e b); e
IV – a ordem de veiculação estabelecida no art. 5º desta Resolução.
Art. 3º Os partidos políticos ou as coligações deverão entregar as
mídias dos programas em bloco de televisão, fisicamente, no posto de atendimento do
grupo único de emissoras previsto no art. 17 desta Resolução, nos termos do Anexo
IV, observado, no que couber, o disposto nos arts. 58 a 61 da Res.-TSE nº
23.551/2017.
Parágrafo único. As mídias dos programas em bloco de televisão
deverão ter as seguintes características:
I – Codificador de vídeo: XDCAM-HD 50Mbps - 4:2:2;
II – Encapsulamento: MXF (Op 1a);
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III – Extensão do arquivo: .MXF;
IV – Resolução de vídeo: 1920x1080;
V – Formato de tela: 16x9 (com todas as informações relativas a
libras e legendas contidas dentro da margem no formato 4x3);
VI – Frame rate: 59,94i (Drop Frame);
VII – Áudio: PCM, 24 bits (Bit Depth), observando a seguinte
distribuição:
Áudio Canal 1
Áudio Canal 2
Áudio Canal 3
Áudio Canal 4

PGM Estéreo L
PGM Estéreo R
Audiodescrição L
Audiodescrição R

Áudio Canal 5
Áudio Canal 6

Audiodescrição L
Audiodescrição R

Áudio Canal 7
Áudio Canal 8

Desabilitado
Desabilitado

(ou PGM dual
mono)
(ou
audiodescrição
dual mono)
(ou
audiodescrição
dual mono)

VIII – Nível de Loudness: -23 LUFS, com tolerância de 2 LKFS para
cima ou para baixo, não ultrapassando o valor de 15 LU (em conformidade com a
recomendação EBU R-128-2011);
IX – Picos de áudio limitados, de forma a não ultrapassar os padrões
de dinâmica adotada, que deve ser de -10dBFS; e
X – Sincronia obrigatória de áudio e vídeo.
Art. 4º Os partidos políticos ou as coligações deverão entregar as
mídias dos programas em bloco de rádio, fisicamente, no posto de atendimento do
grupo único de emissoras previsto no art. 17 desta Resolução, nos termos do Anexo
IV, observado, no que couber, o disposto nos arts. 58 a 61 da Res.-TSE nº
23.551/2017.
Parágrafo único. As mídias dos programas em bloco de rádio
apresentadas deverão ter as seguintes características:
I – Mídia: CD;
II – Formato: mp3 128KBps; e
III – Taxa de Amostragem: 44100, 16 Bits estéreo.
Art. 5º No primeiro dia reservado para a divulgação da propaganda
eleitoral gratuita dos candidatos a Presidente da República, os programas serão
veiculados na seguinte ordem, conforme o resultado do sorteio realizado na audiência
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pública para elaboração do plano de mídia nos termos do art. 47 da Res.-TSE nº
23.551/2017:
I – Coligação Unidos Para Transformar o Brasil (REDE/PV);
II – Patriota (PATRI);
III – Democracia Cristã (DC);
IV – Coligação Essa É a Solução (MDB/PHS);
V – Coligação Brasil Soberano (PDT/AVANTE);
VI – Coligação Vamos Sem Medo de Mudar o Brasil (PSOL/PCB);
VII – Coligação Para Unir o Brasil (PSDB/PTB/PP/PR/DEM/
SOLIDARIEDADE/PPS/PRB/PSD);
VIII – Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado (PSTU);
IX – Coligação O Povo Feliz de Novo (PT/PC do B/PROS);
X – Partido Novo (NOVO);
XI – Coligação Mudança de Verdade (PODE/PRP/PSC/PTC);
XII – Coligação Brasil Acima de Tudo, Deus Acima de Todos
(PSL/PRTB); e
XIII – Partido Pátria Livre (PPL).
Parágrafo único. Passado o primeiro dia de exibição, o partido
político ou coligação que veiculou sua propaganda em último lugar será o primeiro a
apresentá-la no dia seguinte, seguindo-se as demais veiculações na ordem do sorteio
(Res.-TSE nº 23.551/2017, art. 48, § 7º).
Art. 6º A distribuição do sinal de televisão gerado pelo grupo único de
emissoras será feita por transmissão via satélite para as propagandas em bloco, a partir
das instalações do TSE, pela Empresa Brasil de Comunicação S.A. – EBC, sem prejuízo
de outros meios que assegurem a transmissão (Res.-TSE nº 23.551/2017, art. 57).
§ 1º Para a captação do sinal de televisão via satélite, as emissoras
deverão acessar o segmento satelital conforme as seguintes informações técnicas:
I – Satélite – Amazonas 3;
II – Transponder C45;
III – Frequência 3981,25 MHz;
IV – Banda L 1168,75 MHz;
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V – Polarização Horizontal;
VI – FEC 3/4;
VII – Symbol Rate 5000 Msym/s; e
VIII – Padrão DVB-S2.
§ 2º Alternativamente, as emissoras poderão, ainda, captar o sinal da
programação de rede da Empresa Brasil de Comunicação S.A. – EBC via satélite,
conforme as seguintes informações técnicas:
I – Satélite – C2;
II – Transponder 2 ANC;
III – Frequência 3746,5 MHz;
IV – Banda L 1403,5 MHz;
V – Polarização Horizontal;
VI – FEC 3/5;
VII – Symbol Rate 7500 Msym/s; e
VIII – Padrão DVB-S2.
Art. 7º O sinal de rádio será transmitido pela Empresa Brasil de
Comunicação S.A. – EBC, de acordo com os padrões para divulgação da Voz do Brasil
(Res.-TSE nº 23.551/2017, art. 57).
Parágrafo único. Os programas de rádio poderão ser captados pelo
sinal da Voz do Brasil (RádioSat EBC), respeitados os seguintes parâmetros:
I – Satélite Digital – STAR ONEC2;
II – Frequência Central: 3.755,5Mhz;
III – Polarização: Horizontal;
IV – Symbol Rate: 7.500 MSYm/S;
V – Canal: Serviço 1 – TV NBR;
VI – FEC.2/3 (dois terços);
VII – Pid Vídeo: 0308DEC;
VIII – PCR: 8190 dec;
IX – Modulação QPSK; e
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X – Pid Áudio Rádio: 0257DEC - Lado Esquerdo, Rede Nacional de
Rádio.

Art. 8º As emissoras de rádio e de televisão que não tiverem
condições de captar o sinal na forma estabelecida nos arts. 6º e 7º desta Resolução
deverão adotar as providências necessárias para captar e retransmitir o programa
veiculado por outra emissora, tal como procedem em relação à Voz do Brasil e aos
pronunciamentos oficiais em rede nacional.
Art. 9º A propaganda eleitoral em bloco não poderá deixar de ser
transmitida em nenhuma hipótese (Res.-TSE nº 23.551/2017, art. 73, § 1º).

CAPÍTULO II
DAS INSERÇÕES

Art. 10. As emissoras de rádio, inclusive as rádios comunitárias, e as
emissoras de televisão que operam em VHF e UHF, bem como os canais de televisão
por assinatura sob a responsabilidade do Senado Federal, da Câmara dos Deputados,
das Assembleias Legislativas e da Câmara Legislativa do Distrito Federal ou das
Câmaras Municipais veicularão os 14 (quatorze) minutos diários reservados para a
propaganda eleitoral dos candidatos a Presidente da República por inserções
conforme o plano de mídia anexo, realizado com base nos critérios estabelecidos
pelos arts. 46 e 48 da Res.-TSE nº 23.551/2017.
Art. 11. As inserções para veiculação na televisão deverão ser
encaminhadas pelos partidos políticos e coligações a cada emissora, eletronicamente,
via WEB (internet), por meio das plataformas digitais (players certificados) que utilizam
tecnologia compatível com os sistemas de transmissão das emissoras, nos termos do
Anexo IV desta Resolução, observado, no que couber, o disposto nos arts. 59 a 63 da
Res.-TSE nº 23.551/2017.
§ 1º As mídias de inserção enviadas eletronicamente para as
emissoras de televisão deverão ter as seguintes características:
I – Codec de compressão: XDCAM-HD 422 60i 50Mbps Long GOP;
II – Encapsulamento: MXF (OP-1a);
III – Extensão do arquivo: .MXF;
IV – Colorimetragem: 4:2:2;
V – it Rate (“data rate” do vídeo: 50Mb s constante (

R;
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VI – Entrelaçamento (Interlacing): Upper Field First;
VII – Formato de tela: 16x9 com corte seguro (center-cut safe);
VIII – Resolução: 1920x1080i (entrelaçado/interlaced);
IX – Frame Rate: 29.97fps (NTSC drop frame);
X – Sample Rate: 48 KHz;
XI – Áudio: PCM, 24 bits (Bit Depth), observando a seguinte
distribuição de canais Nível de Loudness: -23 LUFS, com tolerância de 2 LKFS para
cima ou para baixo, não ultrapassando o valor de 15 LU (em conformidade com a
recomendação EBU R-128-2011):
Áudio Canal 1
Áudio Canal 2
Áudio Canal 3
Áudio Canal 4
Áudio Canal 5
Áudio Canal 6
Áudio Canal 7
Áudio Canal 8

PGM Estéreo L
PGM Estéreo R
Áudio Descrição L
Áudio Descrição R
Áudio Descrição L
Áudio Descrição R
Desabilitado
Desabilitado

(ou PGM dual mono)
(ou Áudio Descrição
dual mono)
(ou Áudio Descrição
dual mono)

XII – Picos de áudio limitados, de forma a não ultrapassar os padrões
de dinâmica adotada, que deve ser de -10dBFS; e
XIII – Sincronia obrigatória de áudio e vídeo.
§ 2º Caberá ao grupo único de emissoras informar a lista das
plataformas digitais (players certificados) de que trata o caput deste artigo.
Art. 12. Os partidos políticos ou as coligações deverão entregar as
mídias relativas às inserções de rádio, fisicamente, no posto de atendimento do grupo
único de emissoras, previsto no art. 17 desta Resolução, nos termos do Anexo IV
desta Resolução, observado, no que couber, o disposto nos arts. 58 a 61 da Res.-TSE
nº 23.551/2017.
Art. 13

Na hipótese de algum partido político ou coligação não

entregar o mapa de mídia indicando qual inserção deverá ser veiculada em
determinado horário, ou caso a inserção indicada tenha sido suspensa por decisão
judicial, as emissoras deverão retransmitir a última inserção anteriormente entregue
que não tenha sido objeto de suspensão ou aquela indicada tempestivamente para
eventual substituição.
Art. 14. Sem prejuízo da geração das inserções, o grupo único de
emissoras fornecerá ao Tribunal Superior Eleitoral os arquivos contendo as inserções
de rádio para divulgação no sítio do Tribunal na internet.
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Art. 15. As inserções entregues no prazo previsto nesta Resolução
serão geradas às 18 (dezoito) horas para as emissoras de rádio.
Art. 16. As sobras de 6 (seis) inserções de 30 (trinta) segundos,
resultantes da distribuição das 980 (novecentos e oitenta) inserções entre os
candidatos a Presidente da República, foram atribuídas, por sorteio realizado na
audiência pública para a elaboração do plano de mídia, da seguinte forma:
I – Democracia Cristã (DC);
II – Partido Novo (NOVO);
III – Coligação Unidos Para Transformar o Brasil (REDE/PV);
IV – Coligação Brasil Soberano (PDT/AVANTE);
V – Coligação Mudança de Verdade (PODE/ PSC/PTC/PRP); e
VI – Coligação O Povo Feliz de Novo (PT/PC do B/PROS).
Parágrafo único. Acrescidas as 6 (seis) sobras sorteadas, as
inserções serão assim distribuídas:
I – Coligação Para Unir o Brasil (PSDB / PTB / PP / PR / DEM /
SOLIDARIEDADE / PPS / PRB / PSD) – 434 (quatrocentos e trinta e quatro)
inserções;
II – Coligação O Povo Feliz de Novo (PT / PCdoB / PROS) – 189
(cento e oitenta e nove) inserções;
III – Coligação Essa É a Solução (MDB / PHS) – 151 (cento e
cinquenta e uma) inserções;
IV – Coligação Mudança de Verdade (PODE / PRP / PSC / PTC) –
53 (cinquenta e três) inserções;
V – Coligação Brasil Soberano (PDT / AVANTE) – 51 (cinquenta e
uma) inserções;
VI – Coligação Unidos Para Transformar o Brasil (REDE / PV) – 29
(vinte e nove) inserções;
VII – Coligação Vamos Sem Medo de Mudar o Brasil (PSOL / PCB) –
17 (dezessete) inserções;
VIII – Democracia Cristã (DC) – 12 (doze) inserções;
IX – Coligação Brasil Acima de Tudo, Deus Acima de Todos (PSL /
PRTB) – 11 (onze) inserções;
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X – Patriota (PATRI) – 11 (onze) inserções;
XI – Partido Novo (NOVO) – 8 (oito) inserções;
XII – Partido Pátria Livre (PPL) – 7 (sete) inserções; e
XIII – Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado (PSTU) – 7
(sete) inserções.

CAPÍTULO III
DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 17. As emissoras de rádio e televisão formarão grupo único para
a geração da propaganda eleitoral gratuita nas eleições presidenciais de 2018 (pool de
emissoras) (Res.-TSE nº 23.551/2017, art. 57).
§ 1º O grupo único de emissoras referido no caput deste artigo será
instalado no Edifício-Sede do Tribunal Superior Eleitoral, em Brasília-DF, no sétimo
andar, sala V-701, e funcionará de acordo com as especificações constantes do Anexo
IV desta Resolução.
§ 2º O grupo único de emissoras deverá informar endereço eletrônico
específico à Secretaria Judiciária do Tribunal Superior Eleitoral, para o qual deverão
ser enviadas as comunicações de que trata o art. 16, § 2º, da Res.-TSE nº
23.547/2017, assim como as relativas aos pedidos de direito de resposta.
Art. 18. O grupo de emissoras de rádio e de TV e as emissoras
responsáveis pela geração deverão fornecer ao Tribunal Superior Eleitoral, aos
partidos políticos e às coligações, por meio do formulário estabelecido no Anexo II da
Res.-TSE nº 23.551/2017, seus telefones, endereços, inclusive eletrônico, e nomes
das pessoas responsáveis pelo recebimento de mapas e de mídias, até o dia 30 de
agosto do ano da eleição, nos termos do art. 58, § 7º, da Res.-TSE nº 23.551/2017.
Parágrafo único. Na hipótese de o grupo de emissoras ou as
emissoras responsáveis pela geração não fornecerem os dados de que trata o caput
deste artigo, a entrega dos mapas de mídia e das mídias com as gravações da
propaganda eleitoral será considerada válida se enviada ou entregue na portaria da
sede da emissora ou remetida por qualquer outro meio de comunicação disponível
pela emissora, que arcará com a responsabilidade por eventual omissão ou desacerto
na geração da propaganda eleitoral (Res.-TSE nº 23.551/2017, art. 58, § 11).
Art. 19. Os partidos políticos ou as coligações indicarão ao grupo
único de emissoras, até o dia 30 de agosto de 2018, as pessoas autorizadas a
entregar os mapas e as mídias, devendo, no caso de sua substituição, comunicar o
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fato com no mínimo 24 (vinte e quatro) horas de antecedência (Res.-TSE nº
23.551/2017, art. 58, § 1°).
Parágrafo único. A apresentação dos mapas de mídia diários ou
periódicos obedecerá ao disposto no art. 58 da Res.-TSE nº 23.551/2017.
Art. 20. O Tribunal Superior Eleitoral divulgará pela internet os dados
das emissoras de rádio e TV e os mapas de mídia enviados ao TSE, observado o
disposto no art. 58 da Res.-TSE nº 23.551/2017.
Art. 21. Os partidos políticos e as coligações deverão entregar as
mídias com as gravações da propaganda eleitoral no rádio e na televisão nos termos
dos arts. 57 a 63 da Res.-TSE nº 23.551/2017, ressalvadas as inserções de TV, às
quais se aplica o disposto no art. 11 desta Resolução.
Art. 22. Para efeito de fiscalização e controle das mídias entregues, o
Tribunal Superior Eleitoral deverá designar servidor para acompanhar o protocolo.
Art. 23. O plano de mídia deverá ser alterado pelo Tribunal Superior
Eleitoral na hipótese de algum partido político ou coligação deixar de ter candidato a
Presidente da República por qualquer motivo, ou caso ocorra o deferimento parcial do
Demonstrativo de Regularidade de Atos Partidários de alguma coligação, com a
determinação de exclusão de partido político (art. 49, Res.-TSE nº 23.551/2017).
Parágrafo único. O Tribunal Superior Eleitoral divulgará na internet o
plano de mídia e eventuais alterações que vierem a ocorrer.
Art. 24. O grupo único de emissoras manterá as mídias sob sua
guarda e à disposição do Tribunal Superior Eleitoral pelo prazo de 30 (trinta) dias, a
contar da veiculação, devolvendo-as aos partidos políticos e às coligações após esse
prazo (Res.-TSE nº 23.551/2017, art. 64).
Art. 25. A não veiculação da propaganda eleitoral gratuita dos
candidatos a Presidente da República, em bloco ou por inserções, será apurada na
forma do art. 73 da Res.-TSE nº 23.551/2017.
Art. 26. Na hipótese de ocorrer segundo turno, o Tribunal Superior
Eleitoral elaborará novo plano de mídia.
Art. 27. Aplica-se, no que couber, a instrução do Tribunal Superior
Eleitoral que dispõe sobre propaganda eleitoral, utilização e geração do horário
eleitoral gratuito e condutas ilícitas em campanha eleitoral nas eleições (Res.-TSE nº
23.551/2017).
Art. 28. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
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ANEXO IV
FUNCIONAMENTO DO GRUPO ÚNICO DE EMISSORAS (POOL)

Considerando que a Lei nº 9.504/1997, em seu art. nº 47, prevê
que a propaganda eleitoral gratuita se dará por meio da formação de rede, por
partes das emissoras, com a entrega das mídias pelos partidos políticos ou
coligações;
Considerando que a Lei nº 9.504/1997, em seu art. 51, prevê
que a propaganda eleitoral gratuita se dará por meio da reserva de 70 (setenta)
minutos diários para inserções de 30 (trinta) e 60 (sessenta) segundos para os
partidos políticos e coligações, e que esses devem realizar a entrega do
material às respectivas emissoras;
Considerando a necessária normatização quanto à distribuição
e operacionalização da propaganda eleitoral gratuita entre partidos políticos e
emissoras;
Considerando a prática do TSE, desde as eleições de 2010, de
estruturar fisicamente o posto de atendimento único, em caráter cooperativo
com as emissoras de rádio e de televisão, de modo a centralizar o
recebimento, o controle e a distribuição das propagandas eleitorais gratuitas;
Passa-se a especificar o funcionamento do grupo único de
emissoras para o primeiro turno das eleições de 2018:
Grupo de emissoras de TV
1. Compõem o grupo único de emissoras:








Rede Globo – Globo;
Sistema Brasileiro e Televisão – SBT;
Rede Bandeirantes – BAND;
Record;
Empresa Brasil de Comunicação S.A. – EBC;
TV Câmara; e
TV Senado.
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2. As emissoras participantes fornecerão pessoal e equipamentos técnicos
necessários para a montagem e operação do grupo.
3. As equipes técnicas trabalharão em escala de revezamento durante o
período de propaganda eleitoral gratuita na televisão e serão previamente
treinadas para a operação do grupo.
4. A coordenação geral do grupo será feita pela EBC.
5. O grupo único de emissoras funcionará no Edifício-Sede do Tribunal
Superior Eleitoral, em Brasília (DF), no sétimo andar, sala V-701.

Propaganda em bloco de TV

6. A geração do programa em bloco será realizada pelo grupo de emissoras.
Os mapas de mídia dos programas em bloco deverão ser apresentados no
local destinado às emissoras até as 14h (quatorze horas) da véspera de sua
veiculação. Para as transmissões previstas para sábados, domingos e
segundas-feiras, os mapas deverão ser apresentados até as 14h (quatorze
horas) da sexta-feira imediatamente anterior; e para as transmissões previstas
para os feriados, até as 14h (quatorze horas) do dia útil anterior (art. 58, §§ 4° e
5°, da Resolução TSE n.º 23.551).
7. As mídias dos programas em bloco deverão ser entregues fisicamente no
local destinado às emissoras, nas dependências do TSE, de segunda a
sábado, entre as 7h (sete horas) e as 22h (vinte e duas horas), respeitada a
antecedência mínima de 6 (seis) horas do horário previsto para o início da
veiculação, em disco óptico XDCAM.
7.1. As mídias devem observar as seguintes recomendações técnicas:







Codificador de vídeo: XDCAM-HD 50Mbps - 4:2:2
Encapsulamento: MXF(Op 1a)
Extensão do arquivo: MXF
Resolução de vídeo: 1920x1080
Formato de tela: 16x9
Frame rate: 59,94i (Drop Frame)
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Nível de Loudness: -23 LUFS,com tolerância de 2 LKFS para cima
ou para baixo, não ultrapassando o valor de 15LU (em conformidade
com a recomendação EBU R-128-2011).



Áudio: PCM, 24 bits (BitDepth), observando a seguinte distribuição:
Áudio Canal 1

PGM Estéreo L

Áudio Canal 2

PGM Estéreo R

Áudio Canal 3

Audiodescrição L

Áudio Canal 4

Audiodescrição R

Áudio Canal 5

Audiodescrição L

Áudio Canal 6

Audiodescrição R

Áudio Canal 7

Desabilitado

Áudio Canal 8

Desabilitado

(ou PGM dual mono)

(ou audiodescrição dual mono)

(ou audiodescrição dual mono)

 Picos de áudio limitados, de forma a não ultrapassar os padrões de
dinâmica adotada, que deve ser de -1OdBFS; e
 Sincronia obrigatória de áudio e vídeo.
8. No ato da entrega, será realizada a conferência técnica da mídia e os
procedimentos previstos no art. 61 da Res.-TSE nº 23.551/2017, bem como
emitidos os respectivos protocolos de recebimento.
8.1 O recebimento da mídia e do plano de mídia será feito por servidor do
tribunal, previamente designado.
9. As mídias deverão ser individuais, constando nelas apenas uma peça de
propaganda eleitoral por disco XDCAM (art. 60 da Res.-TSE n° 23.551/2017).
10. As emissoras encaminharão, antes do início da transmissão do horário
eleitoral gratuito, o nome das pessoas certificadas para receber os programas e
emitir os protocolos de recebimento, bem como o nome de todos os
profissionais habilitados a atuar no local (art. 58, § 7°, da Res.-TSE nº
23.551/2017).
Propaganda em Inserções na TV
11. A geração das inserções será realizada individualmente pelas emissoras,
não ocorrendo por meio do grupo único localizado neste tribunal.
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12. Os mapas de mídia das inserções deverão ser apresentados para cada
emissora (fisicamente ou por e-mail) até as 14h (quatorze horas) da véspera de
sua veiculação. Para as transmissões previstas para sábados, domingos e
segundas-feiras, os mapas deverão ser apresentados até as 14h (quatorze
horas) da sexta-feira imediatamente anterior; e para as transmissões previstas
para os feriados, até as 14h (quatorze horas) do dia útil anterior (art. 58, §§ 2° e
3°, da Res.-TSE nº 23.551/2017).
13. As inserções para veiculação na televisão deverão ser encaminhadas pelos
partidos e coligações eletronicamente, via WEB (internet), para players
certificados, cujas plataformas digitais transmitirão esse material às emissoras.
Para tanto, deverá ser respeitada a antecedência mínima de 12 (doze) horas
do horário previsto para o início da veiculação (Lei das Eleições, art. 47, § 8º,
II), observado, no que couber, o disposto nos arts. 59 a 63 da Res.-TSE nº
23.551, e respeitados os seguintes prazos:


Até as 17h (dezessete horas) do dia anterior à veiculação;



Até as 14h (quatorze horas) da sexta-feira anterior à veiculação,

para as inserções a serem veiculadas aos sábados, domingos e
segundas-feiras; e


Até as 17h (dezessete horas) do dia útil anterior para as inserções a

serem exibidas nos feriados de 7 de setembro (e nos dias 8, 9 e 10 de
setembro) e de 12 de outubro (e nos dias 13, 14 e 15 de outubro).
13.1 As mídias de inserção enviadas eletronicamente para as emissoras de
televisão deverão ter as seguintes características:
 Codec de compressão: XDCAM-HD 422 60i 50Mbps Long GOP;
 Encapsulamento: MXF (OP-1a);
 Extensão do arquivo: .MXF;
 Colorimetragem: 4:2:2;


it Rate (“data rate” do vídeo: 50Mb s constante (

 Entrelaçamento (Interlacing): Upper Field First;

R;
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 Formato de tela: 16x9 com corte seguro (center-cut safe);
 Resolução: 1920x1080i (entrelaçado/interlaced);
 Frame Rate: 29.97fps (NTSC drop frame);
 Sample Rate: 48 KHz;
 Áudio: PCM, 24 bits (Bit Depth), observando a seguinte distribuição de
canais Nível de Loudness: -23 LUFS, com tolerância de 2 LKFS para
cima ou para baixo, não ultrapassando o valor de 15 LU (em
conformidade com a recomendação EBU R-128-2011)
Áudio Canal 1

PGM Estéreo L

Áudio Canal 2

PGM Estéreo R

Áudio Canal 3

Áudio Descrição L

Áudio Canal 4

Áudio Descrição R

Áudio Canal 5

Áudio Descrição L

Áudio Canal 6

Áudio Descrição R

Áudio Canal 7

Desabilitado

Áudio Canal 8

Desabilitado

(ou PGM dual mono)

(ou Áudio Descrição dual mono)

(ou Áudio Descrição dual mono)

 Picos de áudio limitados, de forma a não ultrapassar os padrões de
dinâmica adotada, que deve ser de -1OdBFS; e
 Sincronia obrigatória de áudio e vídeo.
13.2 Caberá ao grupo único de emissoras informar a lista das plataformas
digitais (players certificados) de que trata o caput deste tópico.
13.3 O protocolo de registro de entrega de material emitido pelas plataformas
leva em consideração o horário final do procedimento completo de envio
(upload do material na plataforma e seleção das emissoras de TV).
14. Poderá haver agrupamento de duas inserções de 30 (trinta) segundos em
um único módulo de 60 (sessenta) segundos. Os agrupamentos de inserções
deverão ser comunicados às emissoras com 48 (quarenta e oito) horas de
antecedência. Caso a exibição ocorra aos domingos e segundas-feiras, os
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agrupamentos deverão ser entregues até às 14h (quatorze horas) da sextafeira anterior à veiculação (Res.-TSE n° 23.551/2017, art. 56, III).

Grupo de emissoras de Rádio
Propaganda em bloco no Rádio

15. A geração e a distribuição do programa em bloco de rádio serão feitas a
partir da Central Técnica da EBC, com o recebimento de materiais e montagem
de todo o bloco ocorrendo no grupo único de emissoras.
16. Os mapas de mídia dos programas em bloco deverão ser apresentados no
local destinado às emissoras até as 14h (quatorze horas) da véspera de sua
veiculação. Para as transmissões previstas para sábados, domingos e
segundas-feiras, os mapas deverão ser apresentados até as 14h (quatorze
horas) da sexta-feira imediatamente anterior; e para as transmissões previstas
para os feriados, até as 14h (quatorze horas) do dia útil anterior (art. 58, §§ 4° e
5°, da Res.-TSE nº 23.551/2017).
17. As mídias dos programas em bloco deverão ser entregues fisicamente no
local destinado às emissoras nas dependências do TSE, de segunda a sábado,
entre as 7h (sete horas) e as 22h (vinte e duas horas) (art. 59 da Resolução
TSE n°23.551/2017), respeitados os seguintes prazos:
 Até as 20h (vinte horas) do dia anterior para os programas em bloco
veiculados às 7h (sete horas);
 Até as 21h (vinte e uma horas), para os programas veiculados às 12h
(doze horas).
17.1 As mídias de bloco deverão seguir as seguintes recomendações técnicas:
 Mídia: CD;
 Formato: mp3 128KBps;
 Taxa de Amostragem: 44100, 16 Bits estéreo.
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18. No ato da entrega, será realizada a conferência técnica da mídia e serão
observados os procedimentos previstos no art. 61 da Res.-TSE nº
23.551/2017, bem como emitidos os respectivos protocolos de recebimento.
18.1 O recebimento da mídia e do plano de mídia será feito por servidor do
tribunal previamente designado.

Propaganda em Inserções no Rádio

19. As mídias deverão ser entregues fisicamente no local destinado ao grupo
único de emissoras, nas dependências do TSE, de segunda a sábado, entre as
7h (sete horas) e as 22h (vinte e duas horas) (art. 59 da Resolução TSE n°
23.551/2017), respeitados os seguintes prazos:
 até as 14h (quatorze horas) do dia anterior à veiculação;
 até as 14h (quatorze horas) da sexta-feira anterior à veiculação para
as inserções a serem veiculadas aos sábados, domingos e segundasfeiras deverão ser enviadas;
 até as 14h (quatorze horas) da véspera do feriado, para as inserções
a serem exibidas no feriado de 7 de setembro (e nos dias 8, 9 e 10 de
setembro) e no feriado de 12 de outubro (e nos dias 13, 14e 15 de
outubro), ou seja, nos dias 6 de setembro e 11 de outubro,
respectivamente.

20. A geração das inserções no rádio será feita a partir da central técnica da
EBC. Às 18h (dezoito horas), a EBC irá gerar as inserções por meio do seu
satélite (RádioSat EBC ).
20.1 Somente após a transmissão, as inserções daquele dia serão liberadas
para divulgação no sítio do Tribunal na internet.
21. Os partidos políticos e as coligações deverão apresentar os mapas de
mídias no TSE com 40 (quarenta) horas de antecedência da veiculação da
inserção, observando o prazo de apresentação dos mapas no TSE até as 22h

Inst nº 0600920-86.2018.6.00.0000/DF

76

(vinte e duas horas) da quinta-feira imediatamente anterior para as
transmissões previstas para sábados, domingos e segundas-feiras (art. 58,
§10°, da Res.-TSE n.º 23.551/2017).
22. As mídias deverão respeitar as seguintes especificações técnicas:
 Mídia: CD
 Formato: mp3 128KBps
 Taxa de Amostragem: 44100, 16 Bits estéreo.

Informações gerais
23. A distribuição do sinal de televisão gerado pelo grupo único de emissoras será feita
por transmissão via satélite para as propagandas em bloco, a partir das instalações do
TSE, pela Empresa Brasil de Comunicação S.A. – EBC, sem prejuízo de outros meios
que assegurem a transmissão (Res.-TSE nº 23.551/2017, art. 57).
23.1 Para a captação do sinal de televisão via satélite, as emissoras deverão acessar o
segmento satelital conforme as seguintes informações técnicas:
I – Satélite – Amazonas 3;
II – Transponder C45;
III – Frequência 3981,25 MHz;
IV – Banda L 1168,75 MHz;
V – Polarização Horizontal;
VI – FEC 3/4;
VII – Symbol Rate 5000 Msym/s; e
VIII – Padrão DVB-S2.
23.2 Alternativamente, as emissoras poderão, ainda, captar o sinal da programação de
rede da Empresa Brasil de Comunicação S.A. – EBC via satélite, conforme as seguintes
informações técnicas:
I – Satélite – C2;
II – Transponder 2 ANC;
III – Frequência 3746,5 MHz;
IV – Banda L 1403,5 MHz;
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V – Polarização Horizontal;
VI – FEC 3/5;
VII – Symbol Rate 7500 Msym/s; e
VIII – Padrão DVB-S2.

24. A distribuição do sinal gerado pelo grupo de emissoras será feita por meio
dos seguintes parâmetros:
 Informações Técnicas para Sintonia Via Satélite (Sinal da Voz do
Brasil):
 Satélite Digital – STAR ONEC2
 Frequência Central: 3.755,5Mhz
 Polarização: Horizontal
 Symbol Rate: 7.500 MSYm/S
 Canal: Serviço 1 – TV NBR
 FEC.2/3 (dois terços)
 Pid Vídeo: 0308DEC
 PCR: 8190 dec
 Modulação QPSK
 Pid Áudio Rádio: 0257DEC - Lado Esquerdo, Rede Nacional de
Rádio.
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ANEXO V
Tribunal Superior Eleitoral
Secretaria de Tecnologia da Informação
Conceitos - Propaganda Eleitoral Gratuita

Propaganda Eleitoral Gratuita
Eleições 2018
Cargo: Presidente da República

CONTEÚDO:

1. PROPAGANDA ELEITORAL GRATUITA
1.1.

Propaganda em rede

1.2.

Propaganda Mediante Inserções

1.2.1. Cálculo Para Divisão do Total de Inserções
1.2.2. A Divisão do Tempo entre os Partidos Políticos/Coligações
1.2.3. As Sobras
1.2.4. Algoritmo de distribuição de inserções
1.2.5. O Plano de Mídia e o Sistema
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1. PROPAGANDA ELEITORAL GRATUITA
As implementações aplicadas no Sistema de Horário Eleitoral foram baseadas
na Resolução nº 23.551/2017.
A propaganda eleitoral no rádio e na televisão subdivide-se em horário eleitoral
gratuito em rede e horário eleitoral gratuito através de inserções.
O horário eleitoral gratuito em rede consiste em divisão de tempo entre os
partidos políticos/coligações concorrentes ao pleito, com horários de início e fim
pré-definidos por lei.
O que difere as modalidades de propaganda eleitoral gratuita em rede da
propaganda eleitoral mediante inserções é que, na segunda, apesar de existir
previsão do bloco de audiência para exibição da propaganda, não existe
horário fixo para que isso aconteça, o que exatamente caracteriza o título da
propaganda – horário eleitoral gratuito através de inserções – como inserções
de propaganda eleitoral ao longo da programação normal de rádio/TV nos
intervalos comerciais.
1.1.

Propaganda em rede

Nos trinta e cinco dias anteriores à antevéspera do primeiro turno, as
emissoras de rádio e de televisão devem veicular a propaganda eleitoral
gratuita, em rede, da seguinte forma, observado o horário de Brasília (Lei nº
9.504/1997, art. 47, caput, § 1º, I e II):
I - na eleição para Presidente da República, as terças e quintasfeiras e aos sábados:
a) das 7h (sete horas) às 7h12m30 (sete horas, doze minutos e trinta
segundos) e das 12h (doze horas) às 12h12m30 (doze horas, doze
minutos e trinta segundos), no rádio;
b) das 13h (treze horas) às 13h12m30 (treze horas, doze minutos e
trinta segundos) e das 20h30 (vinte horas e trinta minutos) às
20h42m30 (vinte horas, quarenta e dois minutos e trinta segundos),
na televisão.
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A distribuição de tempo de propaganda em rede é feita entre os partidos
políticos e as coligações que tenham candidato, observados os seguintes
critérios, tanto para distribuição em rede quanto para inserções (Lei nº
9.504/1997, art. 47, § 2º, e art. 51):
I – 90% (noventa por cento) distribuídos proporcionalmente ao
número de representantes na Câmara dos Deputados,
considerando, no caso de coligações para as eleições:
a) majoritárias, o resultado da soma do número de representantes
dos seis maiores partidos políticos que a integrem;
b) proporcionais, o resultado da soma do número de representantes
de todos os partidos políticos que a integrem.
II – 10% (dez por cento) distribuídos igualitariamente.
Antes da elaboração da escala da propaganda em rede, deve ser realizado
sorteio para definição da ordem de veiculação da propaganda dos partidos
políticos /coligações no primeiro dia de veiculação, e, a cada dia que se seguir,
o Partido Político ou coligação que veiculou sua propaganda em último lugar
será o primeiro a apresentá-la no dia seguinte, apresentando-se as demais na
ordem do sorteio.
Ainda segundo a Resolução nº 23.551/2017, as sobras e os excessos das
divisões devem ser compensados entre os partidos e as coligações
concorrentes. Dessa forma, o Sistema de Horário Eleitoral acrescenta as
sobras das divisões do cálculo para a propaganda em rede à propaganda
reservada à última veiculação do bloco diário.
1.2.

Propaganda Mediante Inserções

Segundo o art. 51 da Lei nº 9.504/1997, o tempo total diário de inserções é de
setenta minutos e deve ser dividido em partes iguais para os cargos
majoritários e proporcionais.
A distribuição levará em conta os blocos de audiência entre as 5h e as 11h,
entre as 11h e as 18h e das 18h às 24h.
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O objetivo principal desse tipo de propaganda é que seja assegurada a
igualdade entre as agremiações disputantes, evitando-se que sejam atribuídos
somente a uma delas os horários que atinjam o maior número de eleitores.
Chama-se plano de mídia a distribuição das inserções durante todo o período
dos trinta e cinco dias de propaganda, agrupadas em blocos de audiência, de
que trata o conteúdo acima citado.
1.2.1. Cálculo Para Divisão do Total de Inserções
Nas Eleições de 2018, serão disputados cinco cargos: Presidente, Governador,
Senador, Deputado Federal e Deputado Estadual.
O tempo total de inserções deve ser dividido igualmente entre os cargos em
disputa.
Desse modo, teremos setenta minutos diários divididos entre cinco cargos.
Aqui detalharemos a parcela de tempo destinada ao cargo de Presidente da
República.
1.2.2. A Divisão do Tempo entre os Partidos Políticos/Coligações
Após a divisão entre os cargos, quatorze minutos são destinados às inserções
de Presidente da República. Esse tempo, transformado em inserções de trinta
segundos, permite a divisão de vinte e oito inserções em três blocos de
audiência entre os partidos políticos/coligações concorrentes a esse cargo.
A divisão supracitada não é exata, resulta em uma dízima – 28÷3 = 9,3333 –;
dessa forma, o algoritmo desenvolvido para o sistema define, sem alterar os
tempos destinados aos blocos de audiência, a quantidade de nove inserções
para dois blocos e dez inserções para o bloco restante, totalizando, assim, as
vinte e oito inserções diárias para o cargo.
A cada dia é realizado um rodízio entre os blocos que terão nove ou dez
inserções de forma a não fixar a janela de inserções em nenhum período de
audiência.
Após a definição da quantidade de inserções por bloco, vamos à divisão entre
os partidos políticos/coligações.
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Divide-se o tempo de inserções reservado ao cargo de Presidente da
República entre os partidos políticos/coligações concorrentes, observando-se
os mesmos critérios para a divisão do horário eleitoral gratuito, ou seja, 10%
(dez por cento) do tempo das inserções dividido igualitariamente entre as
agremiações partidárias/coligações concorrentes que possuam candidatos e
90% (noventa por cento), proporcionalmente, entre aqueles que possuam, além
de candidatos, representação no Congresso Nacional.
A divisão de tempo da propaganda eleitoral para o cargo de Presidente da
República é de responsabilidade do Tribunal Superior Eleitoral.
Os Tribunais Regionais Eleitorais são responsáveis por administrar a divisão
dos 56 minutos diários restantes entre os outros quatro cargos em disputa
(Governador/Senador/Deputado Federal/Deputado Estadual ou Distrital).
1.2.3. As Sobras
Há de se considerar, finalmente, que a divisão do tempo total do Partido
Político/coligação pelo tempo de inserção padrão resultará, geralmente, em um
número não inteiro de inserções atribuídas à agremiação partidária. Somados
todos os "restos" fracionários de todas as agremiações, tomadas dentro do
mesmo cargo, obter-se-ão as chamadas sobras das inserções. Assim, é de se
definir um critério a se traçar para o destino destas sobras: desprezá-las ou
sorteá-las entre os que possuírem o maior número inteiro de inserções ou o
menor número.
Para o cargo de Presidente, o TSE sorteia as sobras, em audiência pública,
entre todos os partidos políticos/coligações que tenham direito a tempo.
1.2.4. Algoritmo de distribuição de inserções
O § 2º do art. 46 da Resolução nº 23.551/2017 prevê que:
“(...
A distribuição das inserções dentro da grade de programação
deverá ser feita de modo uniforme e com espaçamento equilibrado.
(... ”
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Para atender a essa determinação, o TSE, com a colaboração inicial do
TRE/ES, vem aperfeiçoando uma lógica de distribuição de inserções baseada
em médias ideais calculadas após a definição da quantidade de inserções para
cada Partido Político/coligação.
A partir do total de inserções a que cada partido terá direito e do número de
dias em que se fará a propaganda, é calculada a quantidade média de
inserções por dia de cada Partido Político.
Dessa forma, faz-se a distribuição das inserções dos partidos políticos, do
primeiro ao último dia, iniciando-se pela agremiação com a menor média até
aquela com a maior média, buscando-se sempre inserir, para cada Partido
Político, em cada dia, um número de inserções igual ou próximo à média já
calculada.
Fixados os totais de inserções por dia de cada Partido Político, utiliza-se o
mesmo raciocínio aplicado acima para se determinar o número de inserções
que cada agremiação terá em cada bloco diário.
Partindo dos totais de inserções por bloco diário de cada Partido Político, é
possível calcular a distância que deve ser mantida entre duas inserções de
uma mesma agremiação num dado bloco diário.
Para que haja rodízio, inicia-se a distribuição pela primeira inserção, no
primeiro bloco do primeiro dia; no segundo bloco deste mesmo dia, começa-se
pela segunda; no terceiro, pela terceira. Já no primeiro bloco do segundo dia,
inicia-se a distribuição pela quarta inserção; no segundo bloco do segundo dia,
pela quinta inserção, e assim por diante, até esgotarem-se todos os blocos.
Observa-se ainda o rodízio das veiculações das inserções de modo que não se
sucedam, no mesmo intervalo comercial, os mesmos cargos e também os
mesmos partidos políticos/coligações, quando possível.
1.2.5. O Plano de Mídia e o Sistema
Evidenciadas e esclarecidas as regras legais a respeito do horário eleitoral
gratuito por meio de inserções, inclusive sobre a sua divisão por cargos e por
partidos políticos/coligações, convém tecer alguns comentários a respeito do
plano de mídia.
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Este consiste na grade de veiculação da propaganda eleitoral mediante
inserções distribuídas nos três blocos de audiência durante os trinta e cinco
dias de propaganda.
Segue imagem de um plano de mídia sem a distribuição das inserções:

Após a definição da quantidade de inserções por blocos e a quantidade de
inserções para cada Partido Político/coligação, o sistema, por meio do
algoritmo explicado anteriormente, inclui cada inserção em local calculado.
Desse modo, distribuirá, no plano de mídia, todas as inserções, durante os
trinta e cinco dias de propaganda, dentro dos blocos de audiência.
Segue abaixo exemplo de plano de mídia gerado pelo Sistema de Horário
Eleitoral da Justiça Eleitoral para um cargo, em que cada letra corresponde a
um Partido Político/coligação. As inserções sem indicação de letra são as
descartadas devido à divisão inexata explicada no tópico sobre a divisão de
tempo entre partidos políticos/coligações:
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