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Considerações
gerais

Calendário Eleitoral

Tempo de TV
• O tempo de cada partido no horário eleitoral de rádio e TV
varia de acordo com o tamanho da bancada eleita para a
Câmara dos Deputados na última eleição (2014).
• Para chegar ao tempo de TV é considerado o número de
deputados dos 6 maiores partidos da coligação.
• Além do horário eleitoral fixo, transmitido duas vezes por
dia, os candidatos têm direito às inserções, que são
peças de 30 segundos ou 60 segundos, veiculadas ao
longo da programação.
• A propaganda para Presidente da República terá duração
de 12 minutos e 30 segundos, assim como a faixa
reservada aos Deputados Federais. Para Governador
serão 10 minutos, e mais 10 minutos para Deputados
Estaduais. Já a propaganda de Senador terá 5 minutos.
• Esse tempo é dividido da seguinte forma:
• 90% distribuídos proporcionalmente ao número de
deputados eleitos;
• 10% distribuídos igualmente entre todos os
candidatos.

Financiamento de campanha
Com a proibição de que empresas façam doações eleitorais, o
Congresso aprovou a criação de mais um fundo público para
financiar candidatos. Este fundo somou-se ao fundo partidário,
que é de R$ 889 milhões.
Regras:
1) Os próprios partidos estabelecem os critérios de divisão do
dinheiros entre os candidatos. Partidos de uma mesma
coligação podem dividir a verba entre si.
2) Há teto de gasto, por candidato, para cada campanha:
Presidente: R$ 70 milhões no 1º turno, mais R$ 35
milhões em eventual segundo turno.
Deputado federal: R$ 2,5 milhões.
Deputado estadual: R$ 1 milhão.
Governador: R$ 2,8 milhões a R$ 21 milhões, a
depender do tamanho do estado.
Senador: R$ 2,5 milhões a R$ 5,6 milhões, a depender
do tamanho do estado.
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Álvaro Dias
(Podemos)

Vice

Coligação

Tempo de TV

Paulo
Rabello de
Castro (PSC)

Podemos, PSC,
PRP

37 seg

Fundo
eleitoral

R$ 83.832.780

Ex-governador do Paraná e Senador em terceiro mandato, concorrerá à Presidência pela primeira vez.
Apostando no discurso de “refundar a República” e na promessa de que convidará o juiz federal Sergio Moro
para ser seu ministro da Justiça, Dias tem como principal força a região Sul do país.

Cabo Daciolo
(Patriota)

Suele Balduino
Nascimento
(Patriota)

Patriota

9 seg

R$ 9.936.929

Em 2014, foi eleito Deputado Federal pelo Rio de Janeiro. Expulso do PSOL em 2015, foi filiado ao Avante e
atualmente está filiado ao Patriota.

Ciro Gomes
(PDT)

Katia Abreu
(PDT)

PDT, Avante

40 seg

R$ 73.913.841

O ex-Ministro e ex-Governador do Ceará. Filiado ao PDT, depois de passar por seis partidos, Ciro havia
concorrido ao Planalto em 1998 e 2002, pelo PPS, e não chegou ao segundo turno em nenhuma das duas
ocasiões.

Geraldo Alckmin
(PSDB)

Ana Amélia
(PP)

PSDB, PP,
PTB, PSD, SD,
PRB, DEM,
PPS, PR

5min e
34 seg

R$ 828.151.341

Governador de São Paulo por quatro vezes, disputará pela segunda vez a Presidência da República – a
primeira vez em que concorreu, em 2006, perdeu no 2º turno para Lula.
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Guilherme
Boulos
(PSOL)

Vice

Coligação

Tempo de TV

Fundo
eleitoral

Sônia
Guajajara
(PSOL)

PSOL

14 seg

R$ 22.411.136

O líder do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto (MTST), Guilherme Boulos, mantém a tradição do PSOL
em lançar candidatos à Presidência desde a criação do partido, em 2004. De família de classe média alta, se
formou em filosofia e psicanálise.

Henrique
Meirelles
(MBD)

Germano
Rigotto (MDB)

MDB, PHS

1 min e
56 seg

R$ 249.038.880

Após iniciar a vida pública como Deputado Federal pelo PSDB, foi indicado por Lula para o comando do
Banco Central. No Governo Dilma Rousseff, filiado ao PSD, coordenou o Conselho Público Olímpico. Em
2016, já no Governo Michel Temer, assumiu o Ministério da Fazenda e da Previdência Social.

Jair Bolsonaro
(PSL)

Hamilton
Mourão (PRTB)

PSL, PRTB

9 seg

R$ 12.997.903

Capitão da reserva do Exército, é Deputado Federal e representante do conservadorismo e da direita com
maior potencial eleitoral na disputa deste ano, segundo pesquisas publicizadas até o momento.

João Amoedo
(Novo)

Christian
Lohbauer
(Novo)

Novo

5min e
34 seg

R$ 980.691

Único candidato na corrida presidencial sem um passado na política. Em 2010, junto com outras 180
pessoas, decidiu fundar o Novo, um partido que faz processo seletivo para definir candidatos. De acordo
com o partido, ele se mantém apenas com doações voluntárias de apoiadores, sem recursos públicos.
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João Goulart
Filho
(PPL)

Vice

Leo Alves
(PPL)

Coligação

PPL

Tempo de TV

6 seg

Fundo
eleitoral

R$ 980.691

Filho do ex-Presidente da República João Goulart, que foi deposto pela ditadura. Foi um dos fundadores do
PDT, ao lado do seu tio Leonel Brizola. Pelo PDT, exerceu mandato de Deputado na Assembleia Legislativa do
Rio Grande do Sul, mas deixou o partido em 2017.

José Maria
Eymael
(DC)

Helvio Costa
(DC)

DC

9 seg

R$ 4.140.243

O candidato é um dos fundadores do Partido Social Democrata Cristão (PSDC), renomeado em 2017 de
Democracia Cristã (DC). Concorre pela quinta vez à Presidência da República.

Luiz Inácio Lula
da Silva
(PT)

Fernando
Haddad (PT)

PT, Pcdo B,
Pros

2 min e
24 seg

R$ 269.893.692

Fundador e liderança máxima do PT, Lula depende de uma decisão do Tribunal Superior Eleitoral para poder
disputar o pleito neste ano. O ex-Presidente está preso e foi enquadrado na Lei da Ficha Limpa por ter sido
condenado em segunda instância. Nos últimos anos está sendo investigado pela Operação Lava Jato, o que
o levou a uma condenação por corrupção e lavagem de dinheiro no caso do tríplex do Guarujá.
Com a possibilidade de indeferimento do registro da candidatura até 17 de setembro, Haddad deve ser o
candidato do PT para a presidência. A vice, neste caso, será a Deputada stadual pelo Rio Grande do Sul
Manuela D’Ávila (PCdoB).
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Marina Silva
(Rede)

Vice

Coligação

Tempo de TV

Fundo
eleitoral

Eduardo
Jorge
(PV)

Rede, PV

21 seg

R$ 35.303.533

Em sua terceira tentativa de chegar à Presidência, a ex-Ministra e ex-Senadora, disputará a primeira eleição
ao Palácio do Planalto liderando a Rede Sustentabilidade, partido que ela idealizou e fundou em 2015. Nos
pleitos anteriores, ela estava filiada a PV e PSB, respectivamente.

Vera Lúcia
(PSTU)

Herz Dias
(PSTU)

PSTU

6 seg

R$ 980.691

Militante do PT até 1992, quando foi expulsa junto a outros companheiros do grupo político Convergência
Socialista, participou da fundação do Partido Socialista dos Trabalhadores Unificados (PSTU) em 1994.
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