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A propaganda eleitoral via SMS (torpedo), mensagens multiinídia (MMS),
aplicativos de mensagens para smartphone ou por ligação telefónica
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O í SE ainda náo regulamentou de forma clara a utilização de propaganda «a SUS (serviço Oe mensagens
cuias) mais conhecido como lofpedo, mensagens multimidia - MMS (com utilização òe fotos ou vídeos) mediante
aplicativos para smarlphcne bem como aquela realizada por intermédio de uma ligação telefónica normalmente
com mensagens gravadas dos candidatos pedindo valo
Apmcipio não verificamos vicio legal na utilização desses meios cietroiiictis para a propaganda eleitoral
rtitrftrfiiKj â (ata de regulamentaçao especifica, entendo ser o caso de se aplicai as regras para a
propaganda via rorrao eletrflruto (e-maifl por analogia
Em assim sendo, deve-se ler um mecanismo que permita, de forma gratuita. destadastrar o recetumetito
das mensagens ou ligações oque deve ocorrer no prazo de ate48 horas (art 48-G Lem 9504/97)
Nos lermos do art 37, da Lei n 9 504/97. não se pode reafczai propaganda nos bens cujo uso dependa de
cessão ou permissão do Poder Público ou que a ele pertençam Em lazáo desse dispositivo legal ha quem possa
defender que a propaganda em comento e ilícita, pois o serviço de telefonia movei ou fixo é realizado em razão de

Nos termos do art 37, data n B 504(9? nSo se pode realiza propaganda nos OeiH f 1*1 uso dependa de
ces^âu ou permissão do Poder Pubkco MI que a ele peiUtnçam Fm laião debut di&poMdvu letjdl ha quem possa
defendei que a propaganda em comento e Acta. pois o serviço de telefonia movei ou fino e leahzado em razão de
uikiLuiH.eiaSâodo|xidei púbdco Essa não é. contudo a nossa opunao Aniensfegii pdia a icdaçao desse artigo
3f certamente se deu para evitar a colagem Qe cartazes e assemelhados em dniDus taxis nas catxnes de
telefones pubhcos e eic 14o propiio artigo se cia posies de ituminaçSo pública. aeiDâftwos pontes, paradas Oe
(intuía,dcrtre outros £ irn tipo de propaganda bem diverso daquele realizado pof via lelelõmca via SMS MMS ou
por voz, os quais mudo mais se assemelham ã propaganda por mensagem eletrómca
O art 24 da Rés 23 370V2011 do TSE. paia nas. perrrttea aplicação do nosso entendimento ao prevei
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Art. 24. AÍ iiiensagoii elrtrõiucas tnviadas por çjnnuiato. partido ou coligação, por qualquer meia.
dfi-frão diípor de mecaniímo qut permita seu dtscadattrainetito peto dettinatario, obrigado o
remetente a prodácnàó-lo no prazo de 48 horta (Lei n" 9.504/97, ort-5."-C, copia).
Loja
os rrsptinsaueis ao paaaninilu tli muda nu i-alor de RS 100,00 (tem reaii), por nmrjagcm ILfi n"
9'5O4/97, art- 57'G, parágríijo úJiicoJ.
Quando o artigo menciona o termo 'pnr qualquer men' fira claio que a utiWaçSo de mensagens pelos
candKlalos. sejapot correio ttelrfimco (e mail|. torpedo MMS, bgações tetefõnicas e assemelhados são pwmibdos
Oesse rnoJo entendemos sei licita a (iimugaíida via SMS. niensayens iiuiOinmlia (acjui irH.luJn.to as
mensageris com a utikzaçâo de aptealwos oara smartphones. como Wtiats7up vioei. votei, shype etc] e por
meio de Doações telefónicas desde mie naja a possínhOade de descadastrar o seu recebimento gratuitamente
Alem disso todas as vedações previstas para as mensagens eletrõiwas devem sei aplicadas a esses
outros tipos a exemplo da mrpossibilidacie de venda de 7cadastros eíelrõnicos'
Vamos ver como tK ai a a nterpreiaçào do l St nessas eleições 2012
Abraço em Iodos!
Rodrigo Manmuno
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Empresas que vendem sms eleitoral
www.espacoeleitoral.com.br
C

.. www.«p*co«*eitor«lrar\l>r
HOME

www.sms-voz.com.br
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www.misterpostman.com.br
http://www.misterpostman.com.br/Propaganda-EleitoraI-e-Marketing-Politico-via-SMS.aspx
(texto já possui modificações, que foram feitas após nossas investigações pelo proprietário do site,
abaixo segue original como estava)
C
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Marketing Político SMS

Veja também

Nas eleições deste ano, candidatos a carjos nos poderes enacutlvrj
comunicação com eleilmei. A resolução 23,«4, do Tribuna
Superior Eleitoral (TSE), que dispo* sobra a propaganda eleitoral nu
pleito deste anu, não estabelece nenhuma restrição especifica a
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Giiruu de innui,ilf-.,

A .eiida de cadastros de endereças eletiõtiicos e proibida paid fins
de propagando uMtoi4. E fundatiivntd ^uv <-iwla -lundidaUí tenha
sua propnailstacom o telefone dos seus «leitores. AmoaOe acordo
com o TSE, qualquer mensagem enviada preaia conter a opcoQ de
descadailrumenlo (optout), conforme dií o artigo 25: "as
mensagens eletrónlcas enviadas poi candidato, partido ou
coligação, por qualquer melo, deverão dispor de mecanismo que
perrmta sau descadastraniento jjelo destmatarlo"
Hosso rtatslorma atende perteitameni.? a esta eriçència, jaqua »s
usuários qu« riòo queiram recetjer novamente poderão responder
com d palavra "sair" que nosso sistema au tomai icjinenie
descaoastraii o con tato.
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Depoimentos

Usar o serviço e muita simples. Você pode Importar planilhas do
Excel ou arquivos com d nome e telefone òo seus eleitores,
liepots. você poderá enviar SMS p&a todos de uma vê; só com o
•<u>) mensagem.
E você pode criar pflylnas web especiatmente íoinutadas tiaia
abrirem em dispositivos movets com mais Informações da tua
candidatura e propostas.
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Vole em Carlos Silva
24 555 para vereador.
Leia meus projelos em
meu sile
www.mrposl .nel/24555

Depolinenlo

E-coll;

ediit

*jcnj*du^ IU dju 0 hara dv uii ei
8*1

t c yuJc c
LJ de [

Rglitoríoi t o«i(iletiii M unlL-Jila co« jr «nos-.
HsUtano «w u iHiiuibs floi iM^ envitdos:
Oe«adjiCríFT*cMlfi autuialtica de queta pvalr ou- lAi
Bloqueia duEciiuarico de eipvia p*r« nwHeiav da IliU
f n t u i & f do hr,(£iu

Sá?

ITlmiT j RBffBPBl

X

www.smsconecta.com.br
*

c U ™>M

+ a ••••• im«™cu.ii

A

atdUrnH *n? puta -wi JH

A

qv tfíl.V ligi-miis 'Tu.
ir*-i.j«í4n nw«
HM CHKII

u^

SMS Markfting

Atcndiiiionlo ao Cliente
55 <6I)WIÍ 6681 / 8173761
contam 'smicoMCtuonUr
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www.21mobile.com.br/faq/utilizacao/
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Posso utilizar o SMS em campanhas
eleitorais?
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www.comtcle.com.br/marketing-politico-eleitoral.html
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iCOMTELE
Markcting Político Eleitoral - Eleições 2014
Miii kriiiu) 1'ulitK.u Lteitoral porlorpedo de Voz
canttatto.
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» Entre em contato com nossa cauíix-

www.smslegal.com.br/eleicoes.html
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Você é Candidato(a) nas Eleições de 2014?
Então tenha uma Campanha Política vitoriosa com envio de SMS Eleitoral!
No* iiKiriKu .«<*, u TSF (TiiLuiul SUJ&K^ Elnlofil) abnu opwluniitoiJes
pai* DS polucoí se apiounarem iW seu> elMui» wi*vc« 0«
o «a «Hírn«e mò»eiiW!i» d* SMS)

ELEIÇÕES

etet^Úes você ptxleus» o SMSpw^ jejli
sEfuno Je 'MS petnue que MXÍ env* uma mensagem

