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JOSÉ TADEU CANDELÁRIA
Presidente Estadual PL-SP

APRESENTAÇÃO 
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Ao editarmos este Guia Prá�co das Eleições 2022, temos como obje�vo informar, instruir e capacitar 
nossos filiados, dirigentes municipais, detentores de mandato, assessorias técnicas e polí�cas e, 
sobretudo, os pré-candidatos, as pré-candidatas, e suas coordenações de campanha. 

O Par�do Liberal, idealizado e criado em 1985 pelo nosso saudoso mestre Alvaro Valle (deputado 
cons�tucionalista e educador por natureza) colocou o PL na vanguarda da realização dos cursos de 
capacitação e qualificação polí�co-par�dária, sendo até os dias de hoje referência na habilitação de 
quadros par�dários comprome�dos com a excelência da vida pública.

Nunca nos afastamos do pensamento liberal. Nosso programa e manifesto na fundação do PL confessavam 
claramente a convicção liberal, ao ressaltar a peculiaridade do liberalismo que segue nos orientando. 
Somos e sempre seremos os liberais humanistas, conforme nos ensinou o nosso fundador ao formular a 
doutrina do liberalismo social. 

Após a introdução de caráter ins�tucional, onde registramos os membros da Execu�va Estadual do PL de 
São Paulo e apresentamos as informações das nossas bancadas de deputados federais e estaduais, esta 
car�lha trata das matérias rela�vas ao Registro de Candidaturas, à realização das Convenções Par�dárias, à 
Pré-Campanha Eleitoral, à Propaganda Eleitoral, às arrecadações e gastos de campanha, às Prestações de 
Contas, bem como o Calendário Eleitoral das Eleições 2022, temas fundamentalmente importantes para o 
par�do e seus candidatos estarem legalmente aptos para os pleitos que se aproximam. Ao final 
apresentamos, ainda, a íntegra do Estatuto e também do Código de É�ca do Par�do Liberal. 

Essa é mais uma oportunidade que o Diretório Estadual do PL-SP proporciona aos membros da família 
liberal paulista, interessados em par�cipar das eleições deste ano, não com a intenção de abordar os temas 
de forma acadêmica, mas de suscitar o debate em grupo e nos aprofundarmos um pouco mais da nossa 
doutrina Liberal, como forma de sair do senso comum, diferenciando os nossos filiados e pré-candidatos. 

Somos gratos a todos que de alguma forma, direta ou indiretamente, contribuíram para a realização desta 
publicação, em especial, ao nosso consultor jurídico, referenciado advogado eleitoralista, Dr. Ricardo Vita 
Porto, pela palestra sobre Registro de Candidaturas; ao renomado publicitário Fernando Vieira, que 
discorreu sobre o tema Redes Sociais e Marke�ng na Pré-Campanha Eleitoral, na reunião de trabalho que 
realizamos na Alesp no dia 28 de maio. Da mesma forma agrademos ao professor de Direito Eleitoral, Dr. 
Tadeu Ferreira, e ao advogado eleitoralista, Dr. Jonathas Palmeira, pelo tema Propaganda Eleitoral; e ao 
palestrante mo�vacional, locutor Nando Pinheiro, por suas exposições no encontro liberal do dia 11 de 
junho, também na Assembleia Legisla�va. 

Contribuíram também com o conteúdo desta car�lha, nossos amigos que compar�lharam seus vastos 
conhecimentos sobre Prestação de Contas Eleitorais na Live que transmi�mos no dia 29 de junho pelo canal 
YouTube do PL-SP: advogados Dr. Joel Ba�sta; Dra. Bruna Muriel; Dr. Carlos Callado; e os contadores: Sara 
Lima; Antonio de Castro; e Carlos Conduru.

Com as nossas saudações liberalistas, 
ó�ma leitura e sucesso a todos e todas nas suas campanhas eleitorais
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BANCADA DO PL-SP NA CÂMARA DOS DEPUTADOS – BRASÍLIA 
MANDATOS: 1º DE FEVEREIRO 2019 | 31 DE JANEIRO 2023 

Palácio do Congresso Nacional - Praça dos Três Poderes - Brasília - DF - Brasil - CEP 70160-900 

DEPUTADOS FEDERAIS: 

 

CAPITÃO AUGUSTO -  Jose Augusto Rosa 
Gabinete 358 - Anexo IV - Câmara dos Deputados 
(61) 3215-5358 
dep.capitaoaugusto@camara.leg.br 
 
CAPITÃO DERRITE -  Guilherme Muraro Derrite 
Gabinete 639 - Anexo IV - Câmara dos Deputados 
(61) 3215-5639 
dep.capitaoderrite@camara.leg.br  
 
CARLA ZAMBELLI -  Carla Zambelli Salgado de Oliveira 
Gabinete 482 - Anexo III - Câmara dos Deputados 
(61)  3215-5482 
dep.carlazambelli@camara.leg.br  
 
CORONEL TADEU -  Marcio Tadeu Anhaia de Lemos  
Gabinete  756  - Anexo III - Câmara dos Deputados 
(61)  3215-5756 
dep.coroneltadeu@camara.leg.br  
 
EDUARDO BOLSONARO -   Eduardo Nantes Bolsonaro 
Gabinete  350  - Anexo III - Câmara dos Deputados 
(61)  3215-5350 
dep.eduardobolsonaro@camara.leg.br  
 
JEFFERSON CAMPOS -   Jefferson Alves de Campos 
Gabinete  346  - Anexo III - Câmara dos Deputados 
(61)  3215-5346 
dep.jeffersoncampos@camara.leg.br  
 
LUIZ CARLOS MOTTA – Luiz Carlos Mo�a 
Gabinete 415 - Anexo IV - Câmara dos Deputados 
(61) 3215-5415 
dep.luizcarlosmo�a@camara.leg.br 
 
LUIZ PHILIPPE DE O. BRAGANÇA –  Luiz Philippe de Orleans Bragança 
Gabinete  719 - Anexo IV - Câmara dos Deputados 
(61) 3215-5719 
dep.luizphilippedeorleansebraganca@camara.leg.br  
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MARCIO ALVINO -  Marcio Luiz Alvino de Souza 
Gabinete 331 - Anexo IV - Câmara dos Deputados 
(61) 3215-5331 
dep.marcioalvino@camara.leg.br 
 
MIGUEL LOMBARDI – Miguel Lombardi 
Gabinete 835 - Anexo IV - Câmara dos Deputados 
(61) 3215-5835 
dep.miguellombardi@camara.leg.br 
 
PR. MARCO FELICIANO –  Marco Antônio Feliciano 
Gabinete  254 - Anexo IV - Câmara dos Deputados 
(61) 3215-5254 
dep.pr.marcofeliciano@camara.leg.br    
 
PAULO FREIRE COSTA  - Paulo Roberto Freire da Costa 
Gabinete 416 - Anexo IV - Câmara dos Deputados 
(61) 3215-5416 
dep.paulofreirecosta@camara.leg.br 
 
POLICIAL KATIA SASTRE -  Ka�a da Silva Sastre 
Gabinete 428 - Anexo IV - Câmara dos Deputados 
(61) 3215-5428 
dep.policialka�asastre@camara.leg.br 
 
ROSANA VALLE  –   Rosana de Oliveira Valle 
Gabinete   529 - Anexo IV - Câmara dos Deputados 
(61) 3215-5529 
dep.rosanavalle@camara.leg.br  
 
TIRIRICA -  Francisco Everardo Tiririca Oliveira Silva  
Gabinete 343 - Anexo IV - Câmara dos Deputados 
(61) 3215-5343 
dep.�ririca@camara.leg.br 
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BANCADA DO PL-SP NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE SÃO PAULO - ALESP 
MANDATOS: 15 DE MARÇO 2019 | 14 DE MARÇO 2023 

Av. Pedro Álvares Cabral, 201 São Paulo - CEP 04097-900 - PABX 3886-6000 

DEPUTADOS ESTADUAIS: 

 
AGENTE FEDERAL DANILO BALAS –  Danilo Mascarenhas de Balas 
Gabinete - Sala 255 - 2º andar 
(11) 3886-6052/6054 
apfdanilobalas@al.sp.gov.br  
 
ALEX DE MADUREIRA –  Alexander Muniz de Oliveira, 
Gabinete - Sala 173 - 1º andar 
(11) 3886-6676 / 6677  
alexdemadureira@al.sp.gov.br  
 
ANDRÉ DO PRADO – André Luis do Prado 
Líder da Bancada - Gabinete - Sala 3112 - 3º andar
(11) 3886-6562/6563

 
   

 andredoprado@al.sp.gov.br  

CARLOS CEZAR –  Carlos Cezar 
Gabinete - Sala 307 - 3º andar 
(11)3886-6451/6452 
carloscezar@al.sp.gov.br    
 
CASTELLO BRANCO –  Oscar Castello Branco de Luca 
Gabinete - Sala 207 - 2º andar 
(11)3886-6508 / 6509 
castellobranco@al.sp.gov.br  
 
CONTE LOPES –  Conte Lopes 
Gabinete - Sala 156 - 1º andar 
(11)3886-6464 / 6465 
clopes@al.sp.gov.br 
 
CORONEL NISHIKAWA  –  Paulo Nishikawa 
Gabinete - Sala 257 - 2º andar 
(11)3886-6644 / 6642 
clopes@al.sp.gov.br celnishikawa@al.sp.gov.br 
 
DELEGADA GRACIELA - Graciela de Lourdes David Ambrósio 
Gabinete – Sala 106 – Térreo 
(11)  3886-6276 / 6279 
delegadagraciela@al.sp.gov.br  
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FREDERICO D'AVILA  –  Frederico Braun d'Avila 
Gabinete – Sala 252  – 2º andar 
(11)3886-6202/6204 
fredericodavila@al.sp.gov.br  
 
GIL DINIZ  –  Gil Diniz 
Gabinete – Sala 401  – 4º andar 
(11)3886-6313 / 6321 
gildiniz@al.sp.gov.br 
 
MAJOR MECCA  –   Dimas Mecca Sampaio 
Gabinete – Sala 352  –3º andar 
3886-6177/3886-6178 
contato@majormecca.com.br 
 
MARCOS DAMASIO – Marcos Roberto Damasio da Silva 
Gabinete -  Sala 1102 - 1º andar 
(11)  3886-6704 / 6705 
mdamasio@al.sp.gov.br 

RICARDO MADALENA – Ricardo Rossi Madalena 
Líder de Bancada do PL - Gabinete – Sala 104 - 1º andar
(11) 3886-6403 / 6404

 
   

  ricardomadalena@al.sp.gov.br

 

RODRIGO MORAES – Rodrigo Moraes 
Gabinete -  Sala 358 - 3º andar 
(011)3886-6055 / 6056 
deputadorodrigomoraes@al.sp.gov.br 
 
TENENTE COIMBRA –  Matheus Coimbra Mar�ns de Aguiar 
Gabinete -  Sala 258 - 2º andar 
(11)3886-6776 / 6777 
tenentecoimbra@al.sp.gov.br  
 
THIAGO AURICCHIO – Thiago Reis Auricchio 
Sala 3109 - 3º andar 
(11)  3886-6214 / 6216 
thiagoAuricchio@al.sp.gov.br 
 
VALERIA BOLSONARO –  Valéria Muller Ramos Bolsonaro 
Sala  T. 06/Térreo  
(011)3886-6222 / 6223 
ValeriaBolsonaro@al.sp.gov.br 

PRIMEIRO SUPLENTE: MAJOR MAURO -  Mauro Alves dos Santos Junior.  
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HINO DO PL
(por adoção)

 
‘ ’ 

 

 

VA PENSIERO

Autor da música: Giuseppe Verdi
Autor da letra: Temistocle Solari

ORIGINAL EM ITALIANO TRADUÇÃO 
 
Va', pensiero, sull'ali dorate, 
va', ti posa sui clivi, sui colli, 
ove olezzano tepide e molli  
l'aure dolci del suolo natal! 
 
Del Giordano le rive saluta, 
di Sïonne le torri atterrate. 
Oh mia patria sì bella e perduta! 
Oh membranza sì cara e fatal! 
 
Arpa d'or dei fatidici vati, 
perché muta dal salice pendi? 
Le memorie nel pe�o raccendi, 
ci favella del tempo che fu! 
 
O simìle di Sòlima ai fa�, 
traggi un suono di crudo lamento. 
Oh! T'ispiri il Signore un concento 
che ne infonda al patire virtù! 
 
Che ne infonda al pa�r,  
al pa�re virtù. 
Che ne infonda al pa�r,  
al pa�re virtù. 
 
Al pa�re virtù! 
 

 
Vá pensamento, sobre as asas douradas, 
vá, pousa-te sobre as encostas e as colinas,  
onde perfumam mornas e macias 
as brisas doces do solo natal! 
 
Saúda as margens do rio Jordão, 
as torres derrubadas de Sião. 
Oh minha pátria tão bela e perdida! 
Oh lembrança tão cara e fatal! 
 
Harpa dourada dos fa�dicos poetas, 
porque agora está muda? 
Reacenda as memórias no nosso peito, 
fala-nós do tempo que foi! 
 
Lembra-nos o destino de Jerusalém 
traga-nos um som de triste lamentação. 
Que o Senhor lhe inspire uma harmonia 
que transforme a nossa dor em virtude! 
 
Que transforme a nossa dor, 
nossa dor em virtude. 
Que transforme a nossa dor, 
nossa dor em virtude. 
 
Nossa dor em virtude! 

 

13



GUIA PRÁTICO
ELEIÇÕES GERAIS 2022

DESINCOMPATIBILIZAÇÃO
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O QUE É DESINCOMPATIBILIZAÇÃO E QUEM DEVE SE DESINCOMPATIBILIZAR ? 

A desincompa�bilização consiste no ato pelo qual as pessoas interessadas em serem candidatas devem, 

obrigatoriamente, se afastar - temporária ou definitivamente - de certas funções, cargos ou empregos, 

na administração pública, direta ou indireta, da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios, 

inclusive das fundações man�das pelo poder público, bem como de outras categorias, a exemplo de 

sindicatos e entidades de classe, para que possam estar aptos à disputa nos pleitos eleitorais.  

A avaliação do cumprimento da desincompa�bilização é feita através do julgamento dos registros dos 

candidatos. Por isso os Tribunais Regionais e o Tribunal Superior Eleitoral, a cada eleição, com base na 

Lei Complementar 64/90 e em jurisprudência, publicam tabelas de desincompa�bilização, que devem 

ser acessadas pelos pré-candidatos e pré-candidatas, para pesquisarem se estão inseridos nessas 

situações, e caso posi�vo providenciar seus afastamentos em conformidade com os prazos 

apresentados. 

Os prazos para a desincompa�bilização, que variam de três a seis meses, são calculados com base na 

data do primeiro turno das eleições, que, neste ano, ocorrerá no dia 2 de outubro.    

 

QUEM DEVE SER AFASTADO, LICENCIADO OU EXONERADO?  

Abaixo, alguns exemplos:  

CARGO DE COMISSÃO - O servidor ou servidora pública em cargo de comissão (livre nomeação) deve 

ser exonerado de suas funções para disputas às eleições; 

CARGO EM COMISSÃO OU FUNÇÃO DE CONFIANÇA - O servidor ou servidora que sejam efe�vos e 

estejam ocupando cargo em comissão ou função de confiança (gra�ficada), deve ser exonerado do 

cargo em comissão ou dispensado da função, e licenciado do seu cargo efe�vo;  

ACUMULAÇÃO LÍCITA DE CARGOS - O servidor ou servidora que detenha acumulação lícita de cargos 

efe�vos  na administração pública , seja direta ou Indireta, da União, dos Estados, do Distrito Federal, 

dos Municípios, incluindo-se as fundações man�das pelo poder público, deve pedir seu afastamento 

em ambos os cargos, no mesmo processo administrativo. Quando os órgãos públicos forem dis�ntos, o 

pedido de afastamento deve, igualmente, ser dis�nto; 

OUTRAS SITUAÇÕES – Entre as outras situações em que há necessidade de afastamento, a legislação, 

buscando evitar abusos, inclui determinadas pessoas, que considerando suas relações com o Poder 

Público, devem igualmente se afastar dos seus cargos e funções, conforme os exemplos abaixo 

relacionados: 

✓ Diretor (a) ou gerente de empresa que contrata com a Administração;  

✓ Médico (a) do INSS; 
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✓ Presidente de associação municipal man�da total ou parcialmente pelo Poder Público;  

✓ Presidente de creche mantida pela Administração; 

✓ Presidente de sindicato e assemelhados. 

 

COMO PROCEDER QUANDO O PRAZO PARA AFASTAMENTO É NO FINAL DE SEMANA?  

Quando o prazo de desincompa�bilização for aos sábados, domingos ou feriados,  apesar de o Tribunal 

Superior Eleitoral (TSE) entender que o protocolo do pedido de afastamento possa ser realizado no 

primeiro dia ú�l subsequente, considerando o curto período de campanha eleitoral, orienta-se por 

cautela e proteção aos pré-candidatos e pré-candidatas de eventual impugnação do registro de 

candidatura, que o mesmo (solicitação de desincompa�bilização) seja feito, no máximo, até o úl�mo 

dia ú�l que antecede o prazo legal. 

 

É PRECISO DOCUMENTAR PROVA DO PEDIDO DE DESINCOMPATIBILIZAÇÃO?  

Sim, é necessário que o solicitante do afastamento tenha comprovante da entrega do pedido ou da 

efe�vação da sua desincompa�bilização do órgão ou en�dade vinculado, já que o mesmo deverá ser 

apresentado no pedido do Registro de Candidatura à Jus�ça Eleitoral.  

OBSERVAÇÃO – Não há necessidade de o pré-candidato ou a pré-candidata reconhecer firma do 

documento ou registrá-lo em Tabelionato de Notas.   

 

ACESSE O LINK ABAIXO DO TSE, PARA PESQUISAR OS CARGOS E FUNÇÕES E RESPECTIVOS PRAZOS DE 

DESINCOMPATIBILIZAÇÃO:  

h�ps://www.tse.jus.br/eleicoes/desincompa�bilizacao/desincompa�bilizacao   
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REGISTRO DE CANDIDATURAS
(EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE
DO DIRETÓRIO ESTADUAL DO PL/SP)
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QUAIS AS CONDIÇÕES PARA SER CANDIDATO A CARGO ELETIVO?  

Para poder se candidatar e concorrer às eleições, é preciso que o interessado ou a interessada esteja 

em condições de elegibilidade na forma da lei, ou seja:  

✓ Ter nacionalidade brasileira; 

✓ Estar com domicílio eleitoral na respec�va circunscrição (residir e ter �tulo eleitoral em 

município do estado onde será candidato) pelo prazo mínimo de 06 (seis) meses antes do pleito; 

✓ Estar com a filiação par�dária deferida pelo prazo mínimo de 06 (seis) meses antes do pleito; 

✓ Ter idade mínima exigida (a completar até a data da posse), dependendo do cargo a que 

concorrerá, sendo:  

 

▪ 35 anos para presidente e vice-presidente da República e senador;  

▪ 30 anos para governador e vice-governador de Estado e do Distrito Federal;  

▪ 21 anos para deputado federal, deputado estadual ou distrital, prefeito, vice-prefeito e juiz 

de paz; 18 anos para vereador. 

 

QUANDO PODERÁ SER SOLICITADO O REGISTRO DE CANDIDATURAS?  

O par�do, coligação ou federação, poderão requerer o registro dos seus candidatos, imediatamente, 

após a realização da convenção para escolha dos candidatos e candidatas às Eleições 2022, que 

deverão ser realizadas entre 20 de Julho e 5 de Agosto de 2022. 

QUAL O ÚLTIMO PRAZO PARA ENVIAR O PEDIDO? 

O pedido do Registro de Candidaturas deve ser enviado à Jus�ça Eleitoral até às 8 (oito) horas do dia 15 

de agosto de 2022. Havendo impossibilidade de envio pela internet, deverá ser gerada uma mídia 

eletrônica e entregue no Tribunal Regional Eleitoral (T RE) até às 19 horas do dia 15 de agosto de 2022. 

(Lei nº 9.504/1997, art. 11, caput). 

COMO ELABORAR O PEDIDO DO REGISTRO DE CANDIDATURA? 

O pedido do Registro de Candidaturas deve ser elaborado no CANDex (Módulo Externo do Sistema de 

Candidaturas), disponível nos sí�os eletrônicos dos tribunais eleitorais, e enviado através do próprio 

sistema.  

QUEM PODE OPEREAR O SISTEMA CANDex? 

Para operar o CANDex é preciso que o par�do tenha uma Chave de Acesso – uma espécie de assinatura 

digital – obtida no Módulo Externo do Sistema SGIP.  
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QUAIS PROCEDIMENTOS, FORMULÁRIOS E DOCUMENTOS SÃO NECESSÁRIOS? 

Os nomes dos candidatos e das candidatas escolhidas em convenção, assim como seus respec�vos 

números, devem ser transcritos para o formulário DRAP - Demonstra�vo de Regularidade de Atos 

Partidários, de preferência, mantendo a mesma ordem apresentada na ata, bem como devem ser 

apresentados os correspondentes formulários RRC’s (Requerimento de Registro de Candidatura), que 

deverão ser entregues à Jus�ça Eleitoral (preenchidos e assinados), juntamente com a documentação 

individual de cada candidato e candidata. 

Os pedidos de registro de candidatura deverão ser compostos pelos seguintes formulários, gerados 

pelo CANDex, e instruídos com os seguintes documentos: 

 

▪ FORMULÁRIO DRAP 

           O  Demonstra�vo de Regularidade de Atos Par�dários deverá conter as seguintes informações: 

✓ Cargo pleiteado; 

✓ Nome e sigla do par�do polí�co; 

✓ Quando se tratar de pedido de coligação majoritária ou de federação, seu nome, siglas dos 

partidos polí�cos que a compõem, nome, CPF e número do �tulo eleitoral de sua 

representante ou de seu representante e de suas delegadas e/ou seus delegados;  

✓ Data das convenções; 

✓ Telefone móvel com aplicativo de mensagens instantâneas para citações, intimações, 

notificações, e comunicações da Jus�ça Eleitoral; 

✓ Endereço eletrônico para recebimento de citações, in�mações, no�ficações , e comunicações 

da Justiça Eleitoral; 

✓ Endereço completo para recebimento de citações, in�mações, no�ficações , e comunicações 

da Justiça Eleitoral; 

✓ Endereço do comitê de campanha; 

✓ Telefone fixo; 

✓ Lista do nome e número dos candidatos; 

✓ Declaração de ciência do par�do, da federação ou coligação de que lhe incumbe acessar o 

mural eletrônico para verificar o recebimento de citações, in�mações,  no�ficações e 

comunicações da Jus�ça Eleitoral, responsabilizando-se, ainda, por manter atualizadas as 

informações rela�vas àqueles meios; 

✓ Endereço de site, blog, redes sociais, sí�os de mensagens instantâneas e outras ferramentas 

eletrônicas,  do par�do, da federação ou da coligação. 
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▪ FORMULÁRIO RRC 

           O Requerimento de Registro de Candidatura deverá conter as seguintes informações: 

✓ Dados pessoais - inscrição eleitoral, nome completo ou nome social declarado no 

Cadastro Eleitoral (se houver), data de nascimento, estado civil, município e unidade da 

Federação de nascimento, nacionalidade, gênero, cor ou raça, ocupação, grau de 

instrução, indicação de ocupação de cargo em comissão ou função comissionada na 

administração pública, número da carteira de iden�dade com o órgão expedidor e a 

unidade da Federação, número de registro no Cadastro de Pessoa Física (CPF) , se pessoa 

com deficiência especificar o tipo; 

✓ Dados para contato - telefone móvel com aplica�vo de mensagens instantâneas, 

endereço eletrônico e endereço completo para recebimento de citações, in�mações, 

notificações, mensagens do par�do e comunicações da Jus�ça Eleitoral, telefone fixo, 

endereço do comitê de campanha e endereço fiscal para atribuição do CNPJ;  

✓ Dados do candidato - par�do polí�co, cargo pleiteado, número do candidato, nome para 

constar da urna eletrônica, informação se é candidato à reeleição, qual cargo ele�vo que 

ocupa e a quais eleições já concorreu; 

✓ Declaração de ciência do candidato de que deverá prestar contas à Jus�ça Eleitoral, ainda 

que haja renúncia, desistência, subs�tuição, indeferimento, cassação ou cancelamento do 

registro; 

✓ Declaração de ciência de que os dados e documentos rela�vos a seu registro serão 

divulgados no sí�o do Tribunal Superior Eleitoral e tribunais regionais eleitorais; 

✓ Autorização da candidata ou do candidato ao par�do, à federação ou coligação para 

concorrer; 

✓ Declaração de ciência do candidato de que lhe incumbe acessar o mural eletrônico e os 

meios informados para verificar o recebimento de citações, in�mações, no�ficações e 

comunicações da Jus�ça Eleitoral, responsabilizando-se, ainda, por manter atualizadas as 

informações rela�vas àqueles meios; 

✓ Endereço eletrônico do site, blog, redes sociais e aplica�vos de mensagens instantâneas 

do candidato; 

✓ Declaração de ciência da candidata ou do candidato de que as informações prestadas 

quanto a nome social, gênero, cor ou raça, deficiência, estado civil, ocupação e dados 

para contato serão u�lizados para atualização dos seus dados no Cadastro Eleitoral; 

 

▪ DOCUMENTOS 

 

✓ Declaração atual de bens assinada pelo candidato ou candidata; 

✓ Cópia do �tulo eleitoral ou cer�dão, fornecida pelo cartório eleitoral;  

✓ Cópia de documento oficial de iden�ficação; 

✓ Cer�dões criminais fornecidas pelos órgãos de distribuição da Jus�ça Eleitoral, Federal e  
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✓ Estadual; 

✓ Propostas defendidas pelos candidatos a presidente, a governador e a presidente; 

✓ Comprovante de alfabe�zação; 

✓ Prova de desincompatibilização, quando for o caso; 

✓ Fotografia recente do candidato nas dimensões e caracterís�cas, conforme instruções 

estabelecidas pela Justiça Eleitoral, sendo:  

 

a) Dimensões: 161 x 225 pixels (L x A), sem moldura; 

b) Profundidade de cor: 24bpp; 

c) Colorida, com cor de fundo uniforme; 

d) Caracterís�cas: frontal (busto), com trajes adequados para fotografia oficial, assegurada  

a u�lização de indumentária e pintura corporal étnicas ou religiosas, bem como de 

acessórios necessários à pessoa com deficiência; vedada a utilização de elementos 

cênicos e de outros adornos, especialmente os que tenham conotação de propaganda 

eleitoral ou que induzam ou dificultem o reconhecimento do candidato pelo eleitor (Lei 

nº 9.504/1997, art.11, § 1º, VIII). 

CONFERÊNCIA DE REQUISITOS LEGAIS - Os requisitos legais referentes à filiação par�dária, ao domicílio 

eleitoral, à quitação eleitoral e à inexistência de crimes eleitorais são aferidos com base nas 

informações constantes dos bancos de dados da Jus�ça Eleitoral, sendo dispensada a apresentação de 

documentos comprobatórios pelos requerentes; 

PROVA DE ALFABETIZAÇÃO  -  O preenchimento de declaração de próprio punho pelo interessado, feito 

em ambiente reservado de forma individual com a presença de servidor de Cartório Eleitoral da 

circunscrição onde será candidato, serve como prova de alfabe�zação.   

CERTIDÕES CRIMINAIS POSITIVAS  – Nos casos de cer�dões criminais posi�vas, o Requerimento de 

Registro de Candidatura também deverá ser instruído com as respec�vas cer�dões de objeto e pé 

atualizadas de cada um dos processos indicados, e quando for o caso, as cer�dões de execuções 

criminais, também. 

CERTIDÃO POSITIVA – HOMONÍMIA: No caso de as cer�dões serem posi�vas, mas, em decorrência de 

homonímia, não se referirem ao candidato, este poderá instruir o processo com documentos que 

esclareçam a situação.  

CERTIDÃO DE QUITAÇÃO ELEITORAL - Para obter a certidão de quitação eleitoral, é preciso estar na 

plenitude do gozo dos direitos polí�cos, o regular exercício do voto, o atendimento a convocações da 

Jus�ça Eleitoral para auxiliar os trabalhos rela�vos ao pleito, a inexistência de multas aplicad as, em 

caráter defini�vo, pela Jus�ça Eleitoral e não remitidas, e a apresentação d e contas de campanha 

eleitoral.  

MULTA ELEITORAL  - Os condenados ao pagamento de multa eleitoral que regularizarem seus débitos 

até a data da formalização do seu pedido de registro de candidatura, comprovando o pagamento ou 

parcelamento da dívida, estarão quites com a Jus�ça Eleitoral, sendo excluída qualquer  modalidade de 
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responsabilidade solidária, mesmo quando imposta concomitantemente com outros candidatos e em 

razão do mesmo fato. 

O DIREITO LEGAL DO PARCELAMENTO - O parcelamento das multas eleitorais é direito dos cidadãos, 

das pessoas jurídicas e dos par�dos polí�cos e pode ser feito em até sessenta meses, salvo quando o 

valor da parcela ultrapassar 5% (cinco por cento) da renda mensal, no caso de cidadão, 2% (dois por 

cento) do faturamento, no caso de pessoa jurídica, e 2% (dois por cento) do repasse mensal do Fundo 

Par�dário, no caso de par�dos políticos, hipótese em que poderá estender-se por prazo superior, de 

modo que as parcelas não ultrapassem os referidos limites. 

QUITAÇÃO APóS O PEDIDO DE REGISTRO - O pagamento da multa eleitoral pelo candidato ou a 

comprovação do cumprimento regular de seu parcelamento após o pedido de registro, mas antes do 

julgamento respec�vo, afasta a ausência de quitação eleitoral (Súmula TSE nº 50). 

OUTROS PROCEDIMENTOS E OBRIGAÇÕES: Os procedimentos e outras obrigações referentes ao 

Registro das Candidaturas devem ser observados na Resolução TSE 23.609/19, Art. 18 ao Art. 30.  

 

O QUE DIZ A LEI SOBRE O REGISTRO DO NOME DE URNA? 

O QUE DEVE SER FEITO: O nome para constar da urna eletrônica terá no máximo 30 (trinta) caracteres, 

incluindo-se o espaço entre os nomes, podendo ser o prenome, sobrenome, cognome, nome 

abreviado, apelido ou nome pelo qual o candidato é mais conhecido, desde que não se estabeleça 

dúvida quanto a sua iden�dade. 

O QUE NÃO PODE! São proibidas variações nominais que atentem contra o pudor e que sejam ridículas 

ou irreverentes; que façam uso de expressão ou de siglas pertencentes a qualquer órgão da 

administração pública federal, estadual, distrital ou municipal, direta ou indireta. 

HOMONÍMIA (CANDIDATOS COM O MESMO NOME) – nas situações em que houver registros de 

candidatos com os mesmos nomes, a Justiça Eleitoral poderá adotar os seguintes procedimentos:  

✓ Exigir do candidato ou da candidata prova de que é conhecido pela opção de nome indicada no 

pedido de registro;  

✓ Dar preferência ao candidato ou candidata que até o dia 15 de agosto esteja exercendo 

mandato ele�vo ou o tenha exercido nos úl�mos quatro anos , e que nesse prazo tenha se 

candidatado com um dos nomes que indicou;  

✓ Privilegiar o candidato ou a candidata que por sua vida polí�ca, social ou profissional, seja 

iden�ficado por determinado nome que tenha indicado, ressalvado se esse nome não seja 

u�lizado por quem detenha mandato ou já o tenha u�lizado antes em registro eleitoral; 

✓ Notificar os respectivos candidatos para que cheguem a um acordo em relação à homonímia. 

TRANSGÊNERO – No caso da pessoa transgênero, o registro da candidatura pode ser feito com o nome 

social e o gênero com o qual se iden�fica, bastando que o interessado faça uma auto declaração em 

Cartório Eleitoral até 150 dias antes da eleição, sem a necessidade de alterar o registro civil. 
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COMO DEVE SER O PREENCHIMENTO DE CANDIDATURAS PO R GÊNERO? 

Do número de vagas resultante das regras previstas, cada par�do polí�co preencherá o mínimo de 30% 

(trinta por cento) e o máximo de 70% (setenta por cento) para candidaturas de cada gênero (Lei nº 

9.504/1997, art. 10, § 3º), sendo que nesse cálculo, qualquer fração resultante será igualada a 1 (um) e 

desprezada no cálculo das vagas restantes para o outro (Ac.-TSE no Respe nº 22.764). 

O cálculo dos percentuais de candidatos para cada gênero terá como base o número de candidaturas 

efe�vamente requeridas pelo par�do polí�co, com a devida autorização do candidato ou candidata, e 

deverá ser observado nos casos de vagas remanescentes ou de subs�tuição. (Art. 17, § 4º, da 

Resolução nº 23.609, de 18 de dezembro de 2019). Para fins dos cálculos dos  percentuais, será 

considerado o gênero declarado no Cadastro Eleitoral. (Portaria Conjunta TSE nº 1/2018). 

A extrapolação do número de candidatos ou a inobservância dos limites máximo e mínimo de 

candidaturas por gênero é causa suficiente para o indeferimento do pedido de registro do par�do 

polí�co (DRAP), se este, devidamente in�mado, não atender às diligências para sanar a irregularidade 

no prazo de 3 (três) dias (Lei nº 9.504/1997, art. 11, § 3º). 

No caso de as convenções para a escolha de candidatos não indicarem o número máximo de candidatos 

permi�dos, os órgãos de direção dos respec�vos par�dos polí�cos poderão preencher as vagas 

remanescentes, requerendo o registro até 30 (trinta) dias antes do pleito (Lei nº 9.504/1997, art. 10, § 

5º). 

 

COMO FICA O REGISTRO DE CANDIDATOS TRANSGÊNEROS NA COTA DE GÊNERO? 

A auto declaração de candidatos transgêneros, que não se iden�ficam com o sexo biológico, deve ser 

considerada na verificação do cumprimento das cotas obrigatórias de gênero, de que que trata o  art. 

10, § 3º da Lei nº 9.504/1997, conforme decidiu o egrégio Tribunal Superior Eleitoral em 1/03/2018, no 

julgamento da Consulta nº 0604054-58.2017.6.00.0000. 

Ficou assentado na referida decisão que as cotas de candidatos dos par�dos polí�cos são de gênero, e 

não de sexo biológico, e o entendimento sufragado pelo TSE é que as pessoas concorram nas cotas 

adequadas, isso quer dizer que transgêneros devem ser considerados de acordo com os gêneros com 

que se auto iden�ficam, em respeito à dignidade humana. 

Na prá�ca, essa decisão do TSE, que é respaldada também em entendimento firmado pelo Supremo 

Tribunal Federal, garante que transexuais e traves�s possam registrar suas candidaturas com o nome 

social, sem a necessidade de alteração do registro civil e permite que essas pessoas entre nas cotas por 
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gênero de que trata o art. 10, § 3º, da Lei nº 9.504/1997. 

Segundo o TSE, as pessoas trans poderão informar ou alterar sua iden�dade de gênero e incluir o nome 

social em Cartório Eleitoral até o prazo previsto no art. 91 da Lei nº 9.504/1997, ou seja, até 150 dias 

antes da eleição. 

 

EM QUE SITUAÇÃO O REGISTRO DE CANDIDATURA PODE SER CANCELADO? 

Estão sujeitos ao cancelamento do registro, os candidatos que até a data da eleição forem expulsos do 

par�do, em processo no qual seja assegurada ampla defesa e sejam observadas as normas estatutárias. 

O cancelamento do registro do candidato será decretado pela Jus�ça Eleitoral, após solicitação do 

partido. (Lei nº 9.504/1997, art.14).  

 

QUAIS PROCEDIMENTOS PARA EFETIVAR  A SUBSTITUIÇÃO DE CANDIDATOS? 

É facultado ao par�do polí�co ou à coligação, subs�tuir candidato que �ver seu registro indeferido, 

cancelado ou cassado, ou ainda, que renunciar ou falecer após o termo final do prazo do registro (Lei nº 

9.504/1997, art. 13, caput, e Lei Complementar nº 64/1990, art. 17). 

A escolha do subs�tuto deve ser feita na forma estabelecida no estatuto do par�do polí�co a que 

pertencer o subs�tuído, devendo o pedido de registro ser requerido até 10 (dez) dias contados do fato, 

inclusive anulação de convenção, ou da no�ficação do par�do da decisão judicial que deu origem à 

subs�tuição. (Lei nº 9.504/1997, art. 13, § 1º, e Código Eleitoral, art.101, § 5º). 

Tanto nas eleições majoritárias quanto nas proporcionais, a subs�tuição somente deve ser efe�vada se 

o novo pedido for apresentado até 20 (vinte) dias antes do pleito, exceto no caso de falecimento de 

candidato, quando a subs�tuição poderá ser efe�vada após esse prazo (Lei nº 9.504/1997, art. 13, § 

3º). Será indeferido o pedido de subs�tuição de candidatos quando não forem respeitados os limites 

mínimo e máximo das candidaturas de cada gênero previstos na Legislação vigente. 

SUBSTITUIÇÃO NAS ELEIÇÕES MAJORITÁRIAS (Presidente, Senador, Governador e Prefeito) - A escolha 

do subs�tuto será feita na forma estabelecida no estatuto do par�do polí�co, sendo que nas eleições 

majoritárias, se o candidato for de coligação, a subs�tuição deverá ser feita por decisão da maioria 

absoluta dos órgãos execu�vos de direção  dos partidos polí�cos coligados, podendo o subs�tuto ser 

filiado a qualquer par�do dela integrante, desde que o par�do polí�co ao qual pertencia o subs�tuído 

renuncie ao direito de preferência. 

O registro de candidato que venha a falecer deverá ser cancelado de o�cio pelos tribunais eleitorais, 

quando �verem conhecimento do fato, cuja veracidade deverá ser comprovada. No caso de o 

subs�tuto ser o atual candidato a vice, o registro da candidatura deve ser cancelado junto à Jus�ça 

Eleitoral, e deve ser registrada uma nova chapa.  
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COMO IMPUGNAR PEDIDOS DE REGISTROS DE CANDIDATURAS? 

A Ação de Impugnação de Registro de Candidatura (AIRC) é o instrumento legal pelo qual se busca 

atacar o registro de candidatura de certo indivíduo, que apresente limitações no tocante a seus direitos 

políticos. Qualquer candidato, par�do polí�co, coligação ou o Ministério Público Eleitoral poderá 

impugnar os pedidos de registro de candidatura no prazo de 5 (cinco) dias contados da publicação do 

edital pela Jus�ça Eleitoral. Qualquer cidadão no gozo de seus direitos polí�cos poderá, também, no 

prazo de 05 (cinco) dias, contados da publicação do edital rela�vo aos pedidos de registro, dar no�cia 

de inelegibilidade ao Juiz Eleitoral, mediante pe�ção fundamentada. 

CRIME ELEITORAL - Quando a arguição de inelegibilidade ou a impugnação de registro de candidato ou 

candidata for feita por interferência do poder econômico, desvio ou abuso do poder de autoridade, 

deduzida de forma temerária ou de manifesta má-fé, fica cons�tuído crime eleitoral, incorrendo os 

infratores na pena de detenção de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos e multa. 

JULGAMENTO DO PEDIDO DE REGISTRO DE CANDIDATURAS - Após o magistrado colher todas provas 

sobre a impugnação ao registro de candidatura, deverá proferir a sentença e apresentar em cartório no 

prazo de 03 (três) dias. E dela não haverá intimação pessoal para apresentação de recurso.  

RECURSOS CABÍVEIS - O recurso cabível é o elencado no art. 258 CE. O chamado Recurso Ordinário ou 

Inominado deve ser oferecido em conjunto com as razões recursais. Isso se deve à celeridade e possível 

preclusão do mesmo. Também é possível, em caso de efe�va omissão, contradição ou obscuridade da 

sentença, interpor Embargos de Declaração, no prazo de 03 dias, na forma do ar�go 275 do CE.  

CONTRARRAZÕES - As contrarrazões serão oferecidas no prazo de 03 (três) dias contados da data em 

que a pe�ção de recurso foi protocolada (Art. 8º, § 1º LC 64/90). Elas não são de oposição obrigatória, e 

inclusive se não houver manifestação ministerial em primeiro grau, os autos serão reme�dos da mesma 

forma para o TRE, que julgará o recurso. Da decisão do TRE caberá Recurso Especial Eleitoral ao TSE. 

Entretanto, sendo as eleições de dimensão estadual ou federal, haverá uma bifurcação.  

Das exaradas pelo TRE em sede originária, caberá recurso ao TSE: ordinário, se a matéria versar sobre 

inelegibilidade (Art. 49, I da Res. nº 23.221/10); e recurso especial, se a matéria versar s obre condições 

de elegibilidade (Art 49, II Res. Nº 23.221/10). No tocante às eleições presidenciais, o recurso será 

extraordinário, para o STF, porém, apenas se a matéria for de cunho cons�tucional.  

OBSERVAÇÕES - Cabe ressaltar que a sentença sobre a impugnação do registro de candidatura ou do 

próprio pedido de candidatura, quando não houver impugnação, será proferida e apresentada em 

cartório no prazo de 03 (três) dias. E dela não haverá in�mação pessoal para apresentação de recurso. 

Portanto, o candidato deverá acompanhar no mural eletrônico da Jus�ça Eleitoral ou no Cartório 

Eleitoral, se o seu registro foi deferido ou indeferido. 
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CONVENÇÃO PARTIDÁRIA
(EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE
DO DIRETÓRIO ESTADUAL DO PL/SP)
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QUAL SERÁ O PERÍODO PARA REALIZAÇÃO DA CONVENÇÃO? 

As Convenções Partidárias para escolha dos candidatos e candidatas às Eleições 2022 deverão ser 

realizadas entre 20 de Julho e 5 de Agosto de 2022, obedecendo o quórum e demais normas 

estabelecidas no estatuto do par�do.  

 

DE QUE FORMA A CONVENÇÃO PODERÁ SE REALIZADA? 

O partido polí�co (ou federação) poderá realizar sua convenção par�dária para escolha de candidatos e 

candidatas às Eleições 2022 de forma presencial, virtual ou híbrida, devendo ser previamente 

convocada pelo presidente do respec�vo diretório ou comissão provisória. O par�do poderá usar 

gratuitamente prédios públicos para realizar sua convenção. Nos formatos virtual ou híbrido, é 

assegurada autonomia para o par�do u�lizar as ferramentas tecnológicas que entender como 

adequadas para o melhor desenvolvimento da sua convenção. 

 

COMO DEVERÁ SER LAVRADA A ATA DA CONVENÇÃO?  

A ata da convenção deverá ser registrada diretamente no Módulo Externo do Sistema de Candidaturas 

(CANDex),  com as informações rela�vas à ata e à lista dos presentes, devendo conter os seguintes 

dados:  

✓ Local, data e hora; 

✓ Identificação e qualificação do presidente da convenção par�dária;  

✓ Deliberação sobre os cargos a serem disputados nas eleições;  

✓ No caso de coligação (ou federação), iden�ficação do representante, com menção que atuará 

em seu nome nos atos referentes à eleição proporcional ou majoritária;  

✓ Lista dos candidatos escolhidos em convenção, contendo nome completo, nome para urna, 

cargo que concorrerá, número atribuído, gênero, inscrição eleitoral, e CPF de cada candidato e 

candidata. 
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COMO REGISTRAR A ATA DE CONVENÇÃO REALIZADA DE FORMA VIRTUAL? 

Na convenção realizada no formato virtual ou híbrido, o Módulo Externo do Sistema de Candidaturas 

(CANDex) poderá funcionar como livro ata, registrando- se, diretamente no sistema, as informações 

rela�vas à ata e à lista dos presentes. A cadeia de verificações de segurança do Sist ema CAND, que o 

torna capaz de reconhecer a auten�cidade de quaisquer dados digitados no seu módulo externo e o 

usuário que os transmitiu, supre a rubrica do livro ata pela Jus�ça Eleitoral (Resolução -TSE nº 

23.609/2019, art. 6º, § 3º-B, incluído pela Res. TSE nº 23.675/2021).  

A lista de presença poderá ser registrada da seguinte forma:  

✓ Assinatura eletrônica, nas modalidades simples, avançada ou qualificada;  

✓ Registro de áudio e vídeo, a par�r de ferramenta tecnológica gratuita, adquirida, adaptada ou 

desenvolvida pelo par�do ou federação, que permita comprovar a ciência dos convencionais 

acerca das deliberações.  

INFORMAÇÕES PERTINENTES - A ferramenta tecnológica de registro de áudio e vídeo supre a 

assinatura dos presentes na convenção partidária.  Havendo livro de ata aberto e rubricado pela Jus�ça 

Eleitoral, a ata de convenção par�dária virtual e a lista de presença poderão nele ser regi stradas, com a 

devida inclusão no Módulo Externo do Sistema de Candidaturas (CANDex). 
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PRÉ-CAMPANHA ELEITORAL
O QUE PODE E O QUE NÃO PODE FAZER

FORA DO PERÍODO DE PROPAGANDA
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A PARTIR DE QUANDO É PERMITIDA A PROPAGANDA DE CANDIDATOS? 

A propaganda eleitoral é permitida a par�r do dia 16 de agosto de 2022. Se o candidato promover sua 

propaganda antes desta data, a jus�ça eleitoral qualificará como extemporânea ou antecipada. 

 

QUAIS SANÇÕES SERÃO APLICADAS A QUEM ANTECIPAR SUA PROPAGANDA?  

O infrator estará sujeito à multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R$ 25.000,00 (vinte e cinco 

mil reais), ou ao equivalente ao custo da propaganda, se este for maior.  

 

O QUE PODE FAZER ANTES DO PERÍODO DE PROPAGANDA ELEITORAL? 

O pré-candidato ou a pré-candidata, desde que não faça pedido explícito de voto, pode promover, 

inclusive com a cobertura dos meios de comunicação social, incluindo-se internet, os seguintes atos: 

✓ Mencionar sua pré-candidatura – apresentar-se como pré-candidato; 

✓ Exaltar suas qualidades pessoais; 

✓ Pedir apoio às ações políticas desenvolvidas e às que pretende desenvolver; 

✓ Participar como filiado (a) de par�do polí�co e/ou como pré-candidato ou pré-candidata em 

entrevistas, programas, encontros ou debates no rádio, na televisão e na internet, inclusive com 

a exposição de plataformas e projetos polí�cos, observado pelas emissoras de rádio e de 

televisão o dever de conferir tratamento isonômico; 

✓ Participar de encontros, seminários ou congressos, em ambiente fechado e a expensas dos 

par�dos polí�cos, para tratar da organização dos processos eleitorais, da discussão de polí�cas 

públicas, dos planos de governo ou das alianças par�dárias visando às eleições, podendo 

divulgar essas atividades somente através de instrumentos de comunicação intrapartidária; 

✓ Participar de prévias par�dárias e da respec�va distribuição de material informa�vo, da 

divulgação dos nomes dos filiados que par�ciparão da disputa e da realização de debates entre 

os pré-candidatos; 
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✓ Divulgar atos de parlamentares e de debates legisla�vos, desde que não faça pedido de votos; 

✓ Divulgar posicionamentos pessoais sobre questões polí�cas, inclusive em redes sociais, blogs, 

sites pessoais e aplica�vos (apps); 

✓ Participar, a expensas de par�do polí�co, de reuniões de inicia�va da sociedade civil, de veículo 

ou meio de comunicação ou do próprio par�do polí�co, em qualquer localidade, para divulgar 

ideias, objetivos e propostas par�dárias; 

✓ Realizar campanha de arrecadação prévia de recursos na modalidade de financiamento cole�vo, 

a par�r de 15 de maio do ano da eleição, observadas a vedação a pedido de voto e as regras 

rela�vas à propaganda eleitoral na internet (Lei nº 9.504/1997, art. 22-A, § 3º; vide Consulta TSE 

nº 0600233-12.2018). 

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES PARA FICAR ATENTO:  

1) É vedada a transmissão ao vivo por emissoras de rádio e de televisão das prévias par�dárias, sem 

prejuízo da cobertura dos meios de comunicação social;  

2) As condutas permissivas de “pedido de apoio polí�co” e a “divulgação de pré -candidatura, das ações 

polí�cas desenvolvidas e das que se pretende desenvolver” não são invocáveis aos profissionais de 

comunicação social no exercício da profissão. 

3) A divulgação de atos parlamentares decorre do dever constitucional de prestar contas à população e 

não se confunde com propaganda eleitoral. Desse modo, atos publicitários sem conteúdo diretamente 

relacionado com a disputa eleitoral não configuram propaganda eleitoral antecipada por consis�rem 

em indiferentes eleitorais. (Recurso Especial Eleitoral nº 060008390, Acórdão, Relator(a) Min. Edson 

Fachin, Publicação: DJE - Diário de justiça eletrônico, Tomo 97, Data 19/05/2020).  
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PROPAGANDA ELEITORAL
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O QUE DEVE CONSTAR OBRIGATORIAMENTE NA PROPAGANDA ELEITORAL? 

 

▪ Conteúdo com informações sempre expressas na língua nacional (português brasileiro);  

▪ Mencionar o nome e o número do candidato, conforme consta no registro de Candidatura; 

▪ Nas candidaturas de presidente, governador e senador, mencionar os nomes dos vices, de modo 

claro e legível, em tamanho não inferior a 30% (trinta por cento) do nome do �tular; 

▪ Mencionar a legenda par�dária; 

▪ Número de inscrição no CNPJ ou o número de inscrição do CPF do responsável pela confecção, 

bem como de quem a contratou, e a respec�va �ragem.   

O QUE NÃO PODE CONTER NAS PROPAGANDAS ELEITORAIS EM GERAL? 

▪ Apologia à guerra, a processos violentos para subverter o regime, a ordem política e social; 

▪ Mensagens preconceituosas de origem, etnia, raça, sexo, cor, idade, religiosidade, orientação 

sexual, iden�dade de gênero e quaisquer outras formas de discriminação, inclusive contra 

pessoa em razão de sua deficiência;  

▪ Provocar animosidade entre as forças armadas ou contra elas, ou delas contra as classes e 

instituições civis;  

▪ Caluniar, difamar ou injuriar quaisquer pessoas, bem como órgãos ou en�dades que exerçam 

autoridade pública ou desrespeitar os símbolos nacionais; 

▪ Promover desordem informa�va com a propagação de notícias falsas (fake news);  

▪ Usar de símbolos, frases ou imagens, associadas ou semelhantes às empregadas por órgãos de 

governo, empresa pública ou sociedade de economia mista; 

▪ Depreciar a condição de mulher ou es�mular sua discriminação em razão do sexo feminino, ou 

em relação à sua cor, raça ou etnia. 

▪ Incitar atentado contra pessoa ou bens;  

▪ Ins�gar a desobediência coletiva ao cumprimento da lei de ordem pública; 

▪ Implicar em oferecimento, promessa ou solicitação de dinheiro, dádiva, rifa, sorteio ou 

vantagem de qualquer natureza; 

▪ Perturbar o sossego público, com algazarra ou abusos de instrumentos sonoros ou sinais 
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acústicos, inclusive aqueles provocados por fogos de ar��cio; 

▪ Prejudicar a higiene e a esté�ca urbana.  

 

O QUE NÃO PODE PROPAGAR EM BENS PÚBLICOS DE USO COMUM E PARTICULARES? 

PROIBIDO A PROPAGANDA ELEITORAL:  

▪ De qualquer natureza, inclusive pichação, inscrição a �nta e exposição de placas, estandartes, 

faixas, cavaletes, bonecos e assemelhados, nos bens cujo uso dependa de cessão ou permissão 

do poder público, ou que a ele pertençam, e nos bens de uso comum, inclusive postes de 

iluminação pública, sinalização de tráfego, viadutos, passarelas, pontes, paradas de ônibus e 

outros equipamentos urbanos; 

▪ Em árvores e jardins localizados em áreas públicas, bem como em muros, cercas e tapumes 

divisórios, mesmo que não lhes cause danos; 

▪ Em órgãos públicos e locais de prestação de serviço público, tais como: hospitais, quartéis 

militares, delegacias, bibliotecas, postos de atendimento, museus, unidades de ensino; 

▪ Em área externa de banca de revista, pois se trata de estabelecimento comercial que depende 

de autorização do poder público para seu funcionamento, além do que, comumente, situa-se 

em local privilegiado ao acesso da população, levando-se a enquadrá-la como bem de uso 

comum (TSE – Respe nº 25.615/SP – DJ 23-8-2006, p. 110); 

▪ Em veículos automotores prestadores de serviços públicos, tais como os ônibus de transporte 

coletivo urbano (TSE – Cons. nº 1.323/DF – DJ 28-8-2006, p. 104); 

▪ Em táxis, pois, além de serem considerados bens de uso comum, dependem de licença ou 

permissão do Poder Público; 

▪ Em bem ou conjunto arquitetônico ou paisagís�co tombado; 

▪ Em bens particulares e de uso comum, cujo acesso não se restrinja ao �tular do domínio, mas às 

pessoas em geral, tais como ginásios despor�vos, cinemas, teatros, lojas, shoppings centers, 

galerias comerciais, estádios de futebol, restaurantes e bares. 

 

O QUE É PERMITIDO EM BENS PÚBLICOS DE USO COMUM E PARTICULARES? 

O CANDIDATO E A CANDIDATA PODEM: 

▪ Colocar mesas para distribuição de material de campanha e bandeiras ao longo das vias 

públicas, desde que móveis, e que não dificultem o bom andamento do trânsito de pessoas e 

veículos, devendo ser colocados e retirados entre as seis horas e as vinte e duas horas; 

▪ Colocar adesivos plás�cos em automóveis, caminhões, bicicletas, motocicletas e janelas 

residenciais, desde que não exceda a 0,5m² (meio metro quadrado). Havendo justaposição de 

propagandas de menores proporções, o conjunto destas não pode exceder a área de 0,5m² 

(meio metro quadrado); 
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▪ Colocar adesivos perfurados até a extensão total do para-brisa traseiro de veículos. 

 

QUAIS AS SANÇÕES PARA QUEM INFRINGIR AS REGRAS DA LEGISLAÇÃO? 

A infração às regras estabelecidas para a propaganda eleitoral em bens que pertençam ao Poder 

Público, cujo uso dependa de cessão ou permissão deste úl�mo, e de uso comum, acarreta a 

restauração do bem, e caso não cumprida, será aplicada multa no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).  

PODER LEGISLATIVO – Importante ressaltar que a veiculação de propaganda nas dependências do 

Poder Legisla�vo fica a critério da Mesa Diretora da Casa. 

 

O QUE É PERMITIDO NA SEDE DO PARTIDO E NOS COMITÊS DE CAMPANHA?  

▪ Os partidos polí�cos, as federações e as coligações, devidamente registradas, podem, 

independentemente de licença da autoridade pública e do pagamento de qualquer 

contribuição, externar na fachada de suas sedes e dependências, o nome que os designe, pela 

forma que melhor lhes parecer; 

▪ As candidatas, os candidatos, os par�dos polí�cos, as federações e as coligações poderão fazer 

inscrever, na sede do comitê central de campanha, a sua designação, bem como o nome e o 

número do candidato ou candidata, em dimensões que não excedam a 4m² (quatro metros 

quadrados).  

▪ Nos demais comitês de campanha (não o comitê central) a divulgação dos dados da candidatura 

deverá observar o limite de 0,5m² (meio metro quadrado). Importante registrar que a 

justaposição de propaganda que exceda essas dimensões caracteriza publicidade irregular, em 

razão do efeito visual único, ainda que se tenha respeitado, individualmente, os limites 

respectivos. 

 

É PERMITIDA A PROPAGANDA ELEITORAL EM OUTDOOR ? 

NÃOPODE! É vedada a realização de propaganda eleitoral por meio de outdoors, inclusive eletrônicos, 

sujeitandose a empresa responsável, os par�dos polí�cos, as federações, as coligações e os candidatos 

à imediata re�rada da propaganda irregular e ao pagamento de multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco 

mil reais) a R$ 15.000,00 (quinze mil reais). 

ATENÇÃO! A u�lização de engenhos ou de equipamentos publicitários ou ainda de conjunto de peças 

de propaganda que, justapostas, se assemelhem ou causem efeito visual de outdoor sujeita o infrator à 

pena de multa. 

 

35



GUIA PRÁTICO
ELEIÇÕES GERAIS 2022

ONDE PODE E ONDE NÃO PODE DISTRIBUIR IMPRESSOS DE PROPAGANDA ELEITORAL?  

PODE! 

A propaganda eleitoral mediante distribuição de folhetos, adesivos, volantes e outros impressos, 

contendo o número de inscrição no CNPJ ou o número de inscrição no CPF do responsável pela 

confecção, bem como de quem a contratou, pode ser executada até às 22 horas (até o dia anterior das 

eleições), desde que acompanhadas por carro de som ou minitrio, pode ser executada em: 

▪ Vias públicas e locais não afetados à prestação de serviço público, sem a necessidade de 

autorização do Poder Público ou da Jus�ça Eleitoral para a realização dessa ação, sendo 

facultada a impressão em braile. 

DIMENSÃO DOS ADESIVOS - Quanto ao tamanho, os adesivos poderão ter a dimensão máxima de 0,5m² 

(meio metro quadrado). 

 

NÃO PODE! 

Não pode haver distribuição de material de propaganda eleitoral, se a mesma não es�ver 

acompanhada por carro de som ou minitrio; 

Não pode haver distribuição em locais de prestação de serviço público, tais como o interior de 

repar�ções públicas, escolas e universidades; 

Não pode haver distribuição em cultos, cerimônias, atos e templos religiosos;  

Não pode distribuir material de propaganda eleitoral no dia das eleições, sendo considerado crime 

eleitoral, estando sujeito às devidas sanções da Jus�ça Eleitoral. 

 

SERÁ PERMITIDO COMÍCIO, SHOWMÍCIO E EVENTOS ASSEMELHADOS? 

ONDE E QUANDO PODE: 

O comício pode ocorrer até 48 horas antes do pleito. Sua realização independe de licença policial ou 

judicial. Entretanto, é importante que o candidato, par�do ou coligação promotora do evento 

comunique à autoridade policial em, no mínimo, 24 (vinte e quatro) horas antes de sua realização, a fim 

de que esta lhe garanta, segundo a prioridade do aviso, o direito contra quem tencione usar o local no 

mesmo dia e horário.  

A sonorização poderá ser feita alto-falantes ou amplificadores de som, no horário compreendido entre 

às 8 (oito) e 24 (vinte quatro) horas, podendo o comício de encerramento da campanha se estender por 

mais 2 (duas) horas, ou seja, encerrar às 2 horas da madrugada. 
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ONDE E QUANDO NÃO PODE: 

É proibida a realização de showmício e de evento assemelhado, presencial ou transmi�do pela internet  

para promoção de candidatas e candidatos e a apresentação, remunerada ou não, de ar�stas com a 

finalidade de animar comício e reunião eleitoral, respondendo a pessoa infratora pelo emprego de 

processo de propaganda vedada e, se for o caso, pelo abuso de poder. (STF: ADI nº 5.970/DF, j. em 

7.10.2021, e TSE: CTA nº 0601243-23/DF, DJe de 23.9.2020).  

CANDIDATO OU CANDIDATA ARTISTA  - Os cantores, atores e apresentadores poderão exercer as 

a�vidades normais de sua profissão durante o período eleitoral, exceto em programas de rádio e 

televisão, na animação de comício ou para divulgação, ainda que de forma dissimulada, de sua 

candidatura ou de campanha eleitoral. 

 

COMO DEVE SER A PROPAGANDA MEDIANTE ALTO-FALANTE E AMPLIFICADORES DE SOM? 

O funcionamento de alto-falantes ou amplificadores de som somente é permi�do: 

▪ No período de 8 a 22 horas, até a véspera do dia da eleição, sendo vedados a instalação e o uso 

de tais equipamentos em distância inferior a 200 (duzentos) metros das sedes dos Poderes 

Execu�vo e Legisla�vo da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, das sedes 

dos Tribunais Judiciais, dos quartéis e outros estabelecimentos militares; dos hospitais e casas 

de saúde; das escolas, bibliotecas públicas, igrejas e teatros, quando em funcionamento. 

▪ É permi�da a circulação de carros de som e mini trios, como meio de propaganda eleitoral, 

apenas em carreatas, caminhadas e passeatas ou durante reuniões e comícios, desde que 

observado o limite de 80 (oitenta) decibéis de nível de pressão sonora, medido a 7 (sete) metros 

de distância do veículo, e respeitadas as vedações supracitadas. 

TRIOS ELÉTRICOS - Fica vedada a u�lização de trios elétricos em campanhas eleitorais, exceto para a 

sonorização de comícios. 

 

PODEM SER REALIZADAS CAMINHADA, PASSEATA E CARREATA ? 

As caminhadas, passeatas e carreatas podem ser realizadas até as 22 horas da véspera do dia que 

antecede a eleição. 

 

PODE PROMOVER PROPAGANDA ATRAVÉS DE DISPAROS EM MASSA DE MENSAGENS?  

NÃO PODE! 

É vedada a realização de propaganda por meio de disparo em massa de mensagens instantâneas sem  
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consen�mento da pessoa des�natária ou a par�r da contratação de expedientes, tecnologias ou 

serviços não fornecidos pelo provedor de aplicação e em desacordo com seus termos de uso. 

 

PODE DISTRIBUIR BENS OU VANTA GENS COMO PROPAGANDA ELEITORAL? 

NÃO PODE! 

É vedada, na campanha eleitoral, a confecção, u�lização, distribuição por comitê, candidato, ou com a  

sua autorização, de camisetas, chaveiros, bonés, canetas, brindes, cestas básicas ou quaisquer outros 

bens ou materiais que possam proporcionar vantagem ao eleitor. 

 

PODE UTILIZAR TELEMARKETING PARA PROPAGANDA ELEITORAL?  

NÃO PODE! 

É vedada a realização de propaganda eleitoral via telemarke�ng em qualquer horário. 

 

A PROPAGANDA ELEITORAL É PERMITIDA NA IMPRENSA ESCRITA? 

São permitidas, até a antevéspera das eleições, a divulgação paga, na imprensa escrita, e a reprodução 

na Internet do jornal impresso, nas seguintes condições: 

✓ Até 10 (dez) anúncios de propaganda eleitoral, por veículo, em datas diversas, para cada 

candidato, no espaço máximo, por edição, de 1/8 (um oitavo) de página de jornal padrão e de 

1/4 (um quarto) de página de revista ou tabloide. Deverá constar do anúncio, de forma visível, o 

valor pago pela inserção. 

ATENÇÃO: A inobservância desses limites, sujeita as pessoas responsáveis pelos veículos de divulgação 

e os par�dos, federações, coligações ou candidatos beneficiados a multa no valor de R$1.000,00 (mil 

reais) a R$10.000,00 (dez mil reais) ou equivalente ao da divulgação da propaganda paga, se este for 

maior.  

OPNIÃO FAVORÁVEL - Não caracteriza propaganda eleitoral a divulgação de opinião favorável a 

candidato, a candidata, a par�do polí�co, federação ou a coligação pela imprensa escrita, desde que 

não seja matéria paga, mas os abusos e os excessos, assim como as demais formas de uso indevido do 

meio de comunicação, serão apurados e punidos nos termos do ar�go 22 da Lei Complementar 64/90.  

REPRODUÇÃO DE ANÚNCIOS - É autorizada a reprodução virtual das páginas do jornal impresso na 

internet, desde que seja feita no site do próprio jornal, independentemente do seu conteúdo, devendo 

ser respeitado integralmente o formato gráfico e o conteúdo editorial da versão impressa, atendidas as 

limitações dispostas em lei. O limite de anúncios previsto pela legislação eleitoral será verificado de 
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acordo com a imagem ou o nome do respec�vo candidato ou candidata, independentemente de quem 

tenha contratado a divulgação da propaganda. 

 

É PERMITIDA PROPAGANDA PAGA NO RÁDIO E NA TELEVISÃO? 

NÃO PODE! 

É vedada a propaganda paga, devendo restringir-se ao horário eleitoral gratuito. A par�r do dia 6 de 

agosto de 2022, é proibido às emissoras de rádio e de televisão, em sua programação normal e 

noticiário: 

▪ Transmitir, ainda que sob a forma de entrevista jor nalís�ca, imagens de realização de pesquisa 

ou qualquer outro �po de consulta popular de natureza eleitoral em que seja possível iden�ficar 

o entrevistado ou em que haja manipulação de dados; 

▪ Veicular propaganda política; 

▪ Dar tratamento privilegiado a candidata, candidato, partido polí�co, federação ou coligação; 

▪ Veicular ou divulgar filmes, novelas, minisséries ou qualquer outro programa com alusão ou 

crí�ca a candidata, candidato ou a partido polí�co, federação ou coligação, mesmo que 

dissimuladamente, exceto programas jornalís�cos ou debates polí�cos; 

▪ Divulgar nome de programa que se refira a candidato escolhido em convenção, ainda quando 

preexistente, inclusive se coincidente com o nome do candidato ou o nome por ele indicado 

para uso na urna eletrônica, e, sendo coincidentes os nomes do programa e do candidato, fica 

proibida a sua divulgação, sob a pena de cancelamento do respec�vo registro; 

▪ A par�r de 30 de junho de 2022, é vedado ainda às emissoras transmi�r programa apresent ado 

ou comentado por pré-candidato, sob pena, no caso de sua escolha na convenção par�dária, de 

imposição de multa e de cancelamento do registro da candidatura do beneficiário.  

SANÇÕES - A inobservância da regra sujeita a emissora ao pagamento de multa no valor de R$ 

21.282,00 (vinte e um mil, duzentos e oitenta e dois reais) a R$ 106.410,00 (cento e seis mil, 

quatrocentos e dez reais), duplicada em caso de reincidência, sem prejuízo da perda pelo par�do ou 

coligação do tempo equivalente ao dobro do usado na prática do ilícito, dobrada a cada reincidência.  

 

SÃO PERMITIDOS OS DEBATES NO RÁDIO E NA TELEVISÃO? 

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

ou proporcional, assegurada a participação de candidatos e candidatas dos par�dos com representação 

no Congresso Nacional, de, no mínimo, cinco parlamentares, e facultada a dos demais. 

O debate será realizado segundo as regras estabelecidas em acordo celebrado entre os par�dos e a 

pessoa jurídica interessada na realização do evento, dando-se ciência à Jus�ça Eleitoral. Inexis�ndo 
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acordo, o debate deverá obedecer ao estabelecido na legislação. 

OUTRAS SITUAÇÕES ADMITIDAS - É admi�da a realização de debate sem a presença de candidata ou 

candidato de algum par�do polí�co, federação ou coligação, desde que o veículo de comunicação 

responsável comprove tê-lo convidado com a antecedência mínima de 72 (setenta e duas) horas da 

realização do evento. Caso apenas um candidato compareça, admite- se que o horário destinado à 

realização do debate seja u�lizado para entrevistá-lo.  

SANÇÕES - O descumprimento das regras sujeita a empresa infratora à suspensão, por 24 (vinte e 

quatro) horas, da sua programação e à transmissão, a cada 15 (quinze) m inutos, de mensagem de 

orientação ao eleitor. Em caso de reiteração da conduta, o período de suspensão será duplicado. 

OUTRAS SITUAÇÕES ADMITIDAS - É admi�da a realização de debate sem a presença de candidata ou 

candidato de algum par�do político, federação ou coligação, desde que o veículo de comunicação 

responsável comprove tê-lo convidado com a antecedência mínima de 72 (setenta e duas) horas da 

realização do evento. Caso apenas um candidato compareça, admite- se que o horário destinado à 

realização do debate seja utilizado para entrevistá-lo. 

DEBATES VIRTUAIS  - Com a crescente u�lização da Internet para fins eleitorais, a realização de debates 

virtuais vem, grada�vamente, ganhando espaço, permi�ndo um maior engajamento dos eleitores com 

os candidatos e suas propostas. As regras atualmente previstas na legislação eleitoral para disciplinar os 

debates no rádio e na televisão não são aplicáveis aos debates virtuais, tampouco existe qualquer 

obrigação de se conferir tratamento isonômico aos candidatos (TSE, Consulta 796-36.2010.6.00.0000). 

PROPAGANDA ELEITORAL GRATUITA - A propaganda eleitoral gratuita no rádio e na televisão, rela�va 

ao primeiro turno, inicia-se no dia 26 de agosto de 2022, encerrando-se no dia 29 de setembro de 2022. 

 

É PERMITIDA A PROPAGANDA ELEITORAL NA INTERNET ? 

PODE! 

É permi�da a propaganda eleitoral na internet a partir do dia 16 de agosto, podendo ser realizada: 

✓ Em site do candidato ou candidata, com endereço eletrônico comunicado à Jus�ça Eleitoral e 

hospedado, direta ou indiretamente, em provedor de serviço de internet estabelecido no País;  

✓ Em site do par�do polí�co, federação ou da coligação, com endereço eletrônic o comunicado à 

Jus�ça Eleitoral e hospedado, direta ou indiretamente, em provedor de serviço de internet 

estabelecido no País; 

✓ Através de mensagem eletrônica para endereços cadastrados gratuitamente pelo candidato, 

candidata, pelo par�do polí�co, federação ou pela coligação, desde que respeitados os 

princípios da Lei Geral de Proteção de Dados; 

✓ Através de blogs, redes sociais, sí�os de mensagens instantâneas e aplicações de internet 

assemelhadas cujo conteúdo seja gerado ou editado por candidatos, candidatas, par�dos 
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polí�cos, federações ou coligações; ou qualquer pessoa natural, desde que não contrate 

impulsionamento de conteúdos e disparo em massa. 

MANIFESTAÇÃO ESPONTÂNEA – deve-se ressaltar que a manifestação espontânea na internet de 

pessoas naturais em matéria polí�coeleitoral, mesmo que sob a forma de elogio ou crí�ca a candidato, 

candidata, par�do polí�co, federação ou coligação não será considerada propaganda eleitoral na forma 

acima mencionada, desde que seja realizada por eleitor iden�ficado, ou iden�ficável e sem ofender a 

honra de terceiros ou divulgar fatos sabidamente inverídicos. 

NÃO PODE! 

É vedada a veiculação de qualquer �po de propaganda eleitoral paga na internet, excetuado o 

impulsionamento de conteúdos, desde que iden�ficado de forma inequívoca como tal e contratado 

exclusivamente por par�dos polí�cos, federações, coligações, candidatos, candidatas e pessoas 

representantes. 

SANÇÕES - A violação dessa regra sujeita o responsável pela divulgação da propaganda ou pelo 

impulsionamento de conteúdos e, quando comprovado seu prévio conhecimento, o beneficiário, à 

multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R$ 30.000,00 (trinta mil reais) ou em valor equivalente 

ao dobro da quan�a despendida, se esse cálculo superar o limite máximo da multa. 

 

É PERMITIDO O IMPULSIONAMENTO DE CONTEÚDO? 

O impulsionamento de conteúdo é o mecanismo ou serviço que, mediante contratação com os 

provedores de aplicação de internet, potencializa o alcance da informação para a�ngir usuários que, 

normalmente, não teriam acesso ao conteúdo.  

O impulsionamento de conteúdo só pode ser contratado por par�dos polí�cos, federações, coligações, 

candidatos, candidatas e pessoas representantes e diretamente com provedor de aplicação de internet 

com sede e foro no país, ou de sua filial, sucursal, escritório, estabelecimento ou representa nte 

legalmente estabelecido no país e apenas com o fim de promover ou beneficiar candidatos ou suas 

agremiações. 

O material deve conter, de forma clara e legível, o número de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa 

Jurídica (CNPJ) ou o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) do responsável, além da 

expressão “PROPAGANDA ELEITORAL”.  A par�r das eleições de 2022, nas plataformas Facebook e 

Instagram constarão rótulos eleitorais (Elec�on label) nas propagandas referidas.  

FIQUE ATENTO! É preciso ter atenção especial, já que o provedor de aplicação de internet que 

possibilite o impulsionamento pago de conteúdos deverá contar com canal de comunicação com seus 

usuários e só poderá ser responsabilizado por danos decorrentes do conteúdo impulsionado se, após 

ordem judicial específica, não tomar as providências para, no âmbito e nos limites técnicos do seu 

serviço, e dentro do prazo assinalado, tornar indisponível o conteúdo apontado como infringente pela 

Justiça Eleitoral. 
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QUAIS SÃO AS CONDUTAS VEDADAS NA PROPAGANDA FEITA NA INTERNET ? 

▪ Veiculação de qualquer �po de propaganda eleitoral paga na internet;  

▪ Publicação, ainda que gratuita, de propaganda eleitoral em sites de pessoas jurídicas, com ou 

sem fins lucra�vos; 

▪ Publicação em sites oficiais ou hospedados por órgãos ou en�dades da administração pública 

direta ou indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios; 

▪ Manifestação sob anonimato, por meio da internet ou outros meios de comunicação 

interpessoal mediante mensagem eletrônica; 

▪ Venda, u�lização, cessão ou doação de cadastro de endereços eletrônicos; 

▪ Realização de propaganda atribuindo indevidamente sua autoria a terceiro, inclusive a 

candidato, partido ou coligação; 

▪ Veiculação de conteúdos de cunho eleitoral mediante cadastro de usuário de aplicação de 

Internet com a intenção de falsear iden�dade; 

▪ U�lização de impulsionamento de conteúdos e ferramentas digitais não disponibilizadas pelo 

provedor da aplicação de internet, ainda que gratuitas, para alterar o teor ou a repercussão de 

propaganda eleitoral, próprios ou de terceiros. 

SANÇÕES - A violação dessas regras, sujeita o responsável pela divulgação da propaganda, e quando 

comprovado seu prévio conhecimento, o beneficiário, à multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) 

a R$ 30.000,00 (trinta mil reais) ou em valor equivalente ao dobro da quan�a despendida, se esse 

cálculo superar o limite máximo da multa. 

 

QUAIS AS PUNIÇÕES A QUEM CONTRATA PESSOAS PARA PRODUZIR MENSAGENS 

OFENSIVAS NA INTERNET? 

A contratação direta ou indireta de grupo de pessoas com a finalidade específica de emi�r mensagens 

ou comentários na internet para ofender a honra ou desabonar a imagem de candidata, candidato, 

partido polí�co ou coligação, cons�tui crime punível com detenção de 2 (dois) a 4 (quatro) anos e multa 

de R$15.000,00 (quinze mil reais) a R$50.000,00 (cinquenta mil reais). 

As pessoas contratadas também incorrem em crime punível com detenção de 6 (meses) a 1 (um) ano, 

com alterna�va de prestação de serviços à comunidade pelo mesmo período, e multa de R$ 5.000,00 

(cinco mil reais) a R$ 30.000,00 (trinta mil reais). 
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A u�lização, na propaganda eleitoral, de qualquer modalidade de conteúdo, inclusive veiculado po r 

terceiros, pressupõe que o candidato, o par�do ou a coligação tenha verificado a presença de 

elementos que permitam concluir, com razoável segurança, pela falsidade da informação. O candidato 

diretamente a�ngido pode solicitar direito de resposta, sem prejuízo de eventual responsabilização 

penal. 

Destaca-se que, no dia 15 de fevereiro de 2022, o TSE e as plataformas Twi�er, TikTok, Facebook, 

WhatsApp, Google, Instagram, YouTube e Kwai firmaram memorando de entendimento para a 

coordenação de esforços para o combate às fake news no pleito deste ano. Parceria similar já havia 

sido firmada em 2020. 

DIVULGAÇÃO DE FATOS FALSOS NA PROPAGANDA  - Cons�tui crime, punível com detenção de 2 (dois) 

meses a 1 (um) ano ou pagamento de 120 (cento e vinte) a 150 (cento e cinquenta) dias-multa, 

divulgar, na propaganda eleitoral ou durante período de  campanha eleitoral, fatos que sabe inverídicos 

em relação a par�dos ou candidatas e candidatos e capazes de exercer influência perante a eleitora e o 

eleitor. 

DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA ELEITORAL - Cons�tui crime, punível com reclusão, de 2 (dois) a 8 (oito) 

anos, e multa, dar causa à instauração de inves�gação policial, de processo judicial, de inves�g ação 

administra�va, de inquérito civil ou ação de improbidade administra�va, atribuindo a alguém a prá�ca 

de crime ou ato infracional de que o sabe inocente, com finalidade eleitoral. A pena é aumentada de 

sexta parte se o agente se servir do anonimato ou de nome suposto. 

Incorre nas mesmas penas quem, comprovadamente ciente da inocência da pessoa denunciada e com 

finalidade eleitoral, divulga ou propala, por qualquer meio ou forma, o ato ou fato que lhe foi 

falsamente atribuído (STF: ADI nº 6.225/DF, DJ e de 1º.9.2021). 

REMOÇÃO DE CONTEÚDO NA INTERNET - Com o intuito de assegurar a liberdade de expressão e 

impedir a censura, as ordens judiciais de remoção de conteúdo divulgado na internet serão limitadas às 

hipóteses em e, mediante decisão fundamentada, sejam constatadas violações às regras eleitorais ou 

ofensas a direitos de pessoas que participam do processo eleitoral. 

SUSPENSÃO DE SITES - A requerimento do Ministério Público, de candidata, de candidato, par�do, 

federação ou coligação, a Jus�ça Eleitoral poderá determinar, no âmbito e nos limites técnicos de cada 

aplicação de internet, a suspensão do acesso a todo conteúdo veiculado que deixar de cumprir as 

disposições legais, devendo o número de horas de suspensão ser definida proporcionalmente à 

gravidade da infração come�da em cada caso, observado o limite máximo de 24 (vinte e quatro) horas. 

A cada reiteração da conduta, será duplicado o período de suspensão. 

MENSAGENS ELETRÔNICAS - As mensagens eletrônicas enviadas por candidato, candidata, par�do, 

federação ou coligação, por qualquer meio deverão oferecer iden�ficação completa da pessoa 

remetente, bem como dispor de mecanismo que permita à pessoa des�natária a solicitação de 

descadastramento e eliminação dos seus dados pessoais, obrigada a pessoa remetente a providenciá-

 

QUAIS PROCEDIMENTOS E RESPONSABILIDADES RELATIVAS ÀS  FAKENEWS? 
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los no prazo de 48 horas.  

SANÇÕES - Caso sejam enviadas mensagens após o prazo acima mencionado, os responsáveis se 

sujeitarão ao pagamento de multa no valor de R$ 100,00 (cem reais), por mensagem. No entanto, as 

mensagens eletrônicas e as mensagens instantâneas enviadas consensualmente por pessoa natural, de 

forma privada ou em grupos restritos de participantes, não se submetem às regras de 

descadastramento pelo des�natário e às normas de propaganda eleitoral. 

 

O QUE É PERMITIDO OU NÃO NO DIA DA ELEIÇÃO? 

NO DIA DAS ELEIÇÕES, PODE: 

A manifestação individual e silenciosa da preferência da eleitora ou do eleitor por par�do polí�co, 

coligação, federação, candidata ou candidato, revelada exclusivamente pelo uso de bandeiras, broches,  

dísticos, adesivos e camisetas; 

Aos fiscais par�dários, nos trabalhos de votação, portar crachás que constem o nome e a sigla do 

par�do, federação ou coligação a que representam. 

NO DIA DAS ELEIÇÕES, NÃO PODE: 

▪ Aglomeração de pessoas portando vestuário padronizado ou instrumentos de propaganda, com 

ou sem u�lização de veículos; 

▪ Caracterização de manifestação cole�va e/ou ruidosa, com ou sem u�lização de veículos;  

▪ Abordagem, aliciamento, utilização de métodos de persuasão ou convencimento; 

▪ Distribuição de camisetas; 

▪ No recinto das seções eleitorais e juntas apuradoras, é proibido às servidoras e aos servidores 

da Jus�ça Eleitoral, às mesárias e aos mesários e às escru�nadoras e aos escru�nadores o uso 

de vestuário ou objeto que contenha qualquer propaganda de par�do polí�co, coligação , 

federação, candidata ou candidato; 

▪ Aos fiscais partidários, nos trabalhos de votação, não podem estar com vestuário padronizado 

de candidato, sendo permi�do somente que seus crachás, constem o nome e a sigla do par�do, 

federação ou coligação a que representam. 

CRIMES NO DIA DA ELEIÇÃO – São considerados crimes, no dia da eleição, puníveis com detenção, de 

seis meses a um ano, com a alterna�va de prestação de serviços à comunidade pelo mesmo período, e 

multa no valor de cinco mil a quinze mil reais, os seguintes atos: 

✓ Uso de alto-falantes e amplificadores de som ou a promoção de comício e carreata; 

✓ Arregimentação de eleitor ou a propaganda de boca de urna; 

✓ Divulgação de qualquer espécie de propaganda de partidos políticos ou de seus candidatos; 

✓ Publicação de novos conteúdos ou o impulsionamento de conteúdos nas aplicações de internet, 

podendo ser man�dos em funcionamento as aplicações e os conteúdos publicados 
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anteriormente; 

✓ Derrame ou a anuência com o derrame de material de propaganda no local de votaçã o ou nas 

vias próximas, ainda que realizado na véspera da eleição, configura propaganda irregular, 

sujeitando-se o infrator à multa prevista no §1º do art. 37 da Lei º 9.504/1997, sem prejuízo da 

apuração do crime previsto no inciso III do §5º do art. 39 da Lei nº 9.504/97. 
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FINANCIAMENTO DE
CAMPANHA
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QUAIS SÃO AS CONDIÇÕES LEGAIS PARA ARRECADAÇÃO DE RECURSOS?  

 

Para que candidatos e candidatas possam captar e receber recursos às suas campanhas eleitorais, em 

conformidade com a legislação eleitoral, se faz necessário atender ás seguintes obrigações: 

▪ Requerimento do registro de candidatura (RRC); 

▪ Inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ); 

▪ Abertura de conta bancária específica des�nada a registrar a movimentação financeira de 

campanha; 

▪ Emissão de recibos eleitorais, na hipótese de doações es�máveis em dinheiro e doações pela 

internet.  

 

QUAL É O PROCEDIMENTO PARA OS CANDIDATOS (AS) ABRIREM SUAS CONTA S 

BANCÁRIAS? 

Assim como os par�dos polí�cos, os candidatos e as candidatas têm a obrigação legal de realizar a 

abertura de contas bancárias específicas para recebimento de doações de campanha, independente de 

haver movimentação de recursos. Ou seja: as aberturas das contas são obrigatórias, pois mesmo 

zeradas deverão constar na prestação de contas.  
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CONTAS BANCÁRIAS A SEREM ABERTAS: 

1) Doações para Campanha; 

2) Fundo Partidário;  

3) Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC); 

4) Outros Recursos.  

ATENÇÃO: É proibida a transferência de recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha 

(FEFC) para as contas “Doações para Campanha” e “Fundo Par�dár io”, podendo levar à desaprovação 

das contas de campanha.  

 DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA: 

▪ Requerimento de Abertura de Conta Bancária, disponível na página dos tribunais eleitorais na 

internet; 

▪ Comprovante de inscrição no CNPJ para as eleições, disponível na página da Secretaria da 

Receita Federal do Brasil na internet (www.receita.fazenda.gov.br);  

▪ Nome dos responsáveis pela movimentação da conta bancária com endereço atualizado.  

ATENÇÃO: É  proibida a transferência de recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha 

(FEFC) para as contas “Doações para Campanha” e “Fundo Par�dário”, podendo levar à desaprovação  

OBRIGAÇÕES LEGAIS DOS BANCOS 

De acordo com a legislação, os bancos são obrigados a atenderem ao pedido de abertura de conta do 

candidato ou candidata, que tenha sido devidamente escolhido em convenção e já esteja com o seu 

CNPJ. A ins�tuição bancária escolhida tem até 3 (três) da apresentação do pedido para abrir as contas 

solicitadas, que não podem estar condicionadas à exigência de depósito mínimo, cobrança de taxas ou 

quaisquer despesas de manutenção.  

EXTRATOS BANCÁRIOS E ENCERRAMENTO DAS CONTAS  

Os bancos são obrigados a iden�ficarem nos extratos bancários dessas contas  o CPF ou o CNPJ do 

doador e do fornecedor de campanha. As contas  destinadas  à movimentação dos recursos do Fundo 

Partidário e do FEFC devem ser encerradas pela instituição financeira.  

 

QUAIS RECURSOS PODEM SER ARRECADADOS PARA A CAMPANHA?  

ORIGEM LEGAL DE RECURSOS 

Os recursos des�nados às campanhas eleitorais, respeitados os limites previstos, somente são 

admitidos quando provenientes de: 

▪ Recursos próprios dos candidatos; 

▪ Doações financeiras ou es�máveis em dinheiro de pessoas físicas;  
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▪ Doações de outros par�dos polí�cos e de outros candidatos; 

▪ Comercialização de bens e/ou serviços ou promoção de eventos de arrecadação realizados 

diretamente pelo candidato ou pelo par�do polí�co; 

▪ Recursos próprios dos par�dos polí�cos, desde que iden�ficada a sua origem e que se jam 

provenientes: do Fundo Par�dário, de que trata o art. 38 da Lei nº 9.096/1995; do Fundo 

Especial de Financiamento de Campanha (FEFC); de doações de pessoas �sicas efetuadas aos 

partidos polí�cos; de contribuição dos seus filiados; da comercialização de bens, serviços ou 

promoção de eventos de arrecadação; de rendimentos decorrentes da locação de bens próprios 

dos partidos polí�cos; 

▪ Rendimentos gerados pela aplicação de suas disponibilidades. 

RECURSOS PRóPRIOS DO CANDIDATO  

O candidato poderá utilizar recursos próprios em sua campanha até o total de 10% (dez por cento) dos 

limites previstos para os gastos de campanha no cargo em que concorrer, sendo vedada aplicação 

indireta desses recursos mediante a u�lização de doação a terceiros, com a finalidade de burlar o 

referido limite legal. 

SANÇÃO - As doações acima destes limites sujeitarão o infrator ao pagamento de multa no valor de até 

100% (cem por cento) da quan�a em excesso, sem prejuízo de o candidato responder por abuso do 

poder econômico. 

DOAÇÕES DE PESSOAS FÍSICAS 

As doações realizadas por pessoas �sicas são limitadas a 10% (dez por cento) dos rendimentos brutos 

auferidos pelo doador no ano-calendário anterior à eleição, não sendo aplicável tal limite nas hipóteses 

de doação es�mável em dinheiro rela�vas à u�lização de bens móveis e imóveis do doador, que não  

ultrapassem o valor estimado de R$40.000,00 (Quarenta mil reais). 

RECURSOS ÀS CANDIDATURAS FEMININAS 

A legislação eleitoral obriga a des�nação de no mínimo 30% (trinta por cento) do montante de recursos 

do Fundo Partidário ao financiamento de candidaturas femininas nas eleições majoritárias e 

proporcionais. Nas situações em que houver percentual maior de candidaturas femininas, o mínimo 

exigido deverá ser aplicado na mesma proporção. 

RECURSOS ÀS CANDIDATURAS DE PESSOAS NEGRAS 

Atendendo às novas regras para as Eleições de 2022, fica obrigatória a destinação de percentuais do  

Fundo Partidário e do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), conforme a proporção de 

candidaturas entre mulheres negras e não negras, e homens negros e não negros. Os percentuais de 

candidaturas femininas e de pessoas negras serão obtidos pela razão dessas candidaturas em relação 

ao total de candidaturas da representação do par�do na circunscrição do pleito. 

SANÇÃO – Havendo emprego ilícito de recursos do Fundo Par�dário ou do Fundo Especial de 
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Financiamento de Campanha (FEFC), os responsáveis e beneficiários estarão sujeitos às sanções do art. 

30-A da Lei nº 9.504/1997, sem prejuízo das demais cominações legais cabíveis. 

FINANCIAMENTO COLETIVO (CROWDFUNDING) 

A par�r do dia 15 de maio do ano eleitoral, é facultada aos pré-candidatos e às pré-candidatas a 

arrecadação prévia de recursos nesta modalidade. No entanto, a liberação de tais recursos por parte 

das en�dades arrecadadoras fica condicionada ao requerimento de registro de candidatura, inscrição 

no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) e abertura de conta bancária específica des�nada a 

registrar a movimentação financeira de campanha pelo candidato. 

Se não for solicitado o registro de candidatura, as en�dades arrecadadoras  - que devem ter cadastro 

prévio na Jus�ça Eleitoral, observado o atendimento, nos termos da lei e da regulamentação expedida  

pelo Banco Central do Brasil, dos critérios para operar arranjos de pagamento  - deverão devolver os 

valores arrecadados aos doadores na forma e nas condições estabelecidas entre a en�dade 

arrecadadora e o pré-candidato (a). 

 COMÉRCIO DE BENS, SERVIÇOS E PROMOÇÃO DE EVENTOS 

A arrecadação de recursos para campanha eleitoral por meio da comercialização de bens e/ou serviços 

e/ou a promoção de eventos, deve seguir os seguintes procedimentos:   

▪ Comunicar sua realização, formalmente e com antecedência mínima de 5 (cinco) dias úteis, à 

Jus�ça Eleitoral, que poderá determinar sua fiscalização; 

▪ Manter a disposição da Jus�ça Eleitoral a documentação necessária à comprovação de sua 

realização e de seus custos, despesas e receita obtida; 

▪ Os valores arrecadados cons�tuem doação e devem observar todas as regras para o 

recebimento de doação, razão pela qual as despesas e as receitas rela�vas à realização do 

evento devem ser comprovadas por documentação idônea. 

▪ Os comprovantes relacionados ao recebimento dos recursos deverão conter referência que o 

valor recebido caracteriza doação eleitoral, com menção ao limite legal de doação, advertência 

de que a doação acima de tal limite poderá gerar a aplicação de multa de até 100% (cem por 

cento) do valor do excesso e de que devem ser observadas as vedações da lei eleitoral. 

 

É PRECISO EMITIR RECIBO ELEITORAL DE TODAS AS ARRECADAÇÕES? 

Deverá ser emi�do recibo eleitoral de toda e qualquer arrecadação de recursos es�máveis em dinheiro  

destinado à campanha eleitoral, incluindo-se os recursos próprios, e os arrecadados através da 

internet. As doações financeiras devem ser comprovadas, obrigatoriamente, por meio de documento 

bancário que iden�fique o CPF/CNPJ dos doadores, sob a pena de configurar recebimento de recursos 

de origem não iden�ficada. No caso das doações com cartão de crédito, o recibo eleitoral deverá ser 

emi�do no ato da doação, devendo ser cancelado na hipótese de estorno, desistência ou não 

confirmação da despesa do cartão. 
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QUAIS AS FONTES VEDADAS DE FINANCIAMENTO DE CAMPANHA ELEITORAL? 

É vedado ao par�do polí�co e ao candidato o recebimento, direto ou indireto, de doação em dinheiro 

ou estimável, inclusive através de publicidade de qualquer espécie, com as seguintes procedências: 

✓ Pessoa Jurídica; 

✓ Doação de origem estrangeira; 

✓ Pessoa Física permissionária de serviço público. 

 

COMO PROCEDER PARA DEVOLVER RECURSOS RECEBIDOS DE FONTES VEDADAS? 

Se o candidato (a) ou par�do receber recurso oriundo de fontes vedadas, o mesmo deverá ser 

devolvido imediatamente ao doador, já que é vedada sua u�lização ou aplicação financeira. Na 

impossibilidade de devolução, o prestador de contas deve providenciar imediatamente a transf erência 

dos recursos recebidos ao Tesouro Nacional, por meio de Guia de Recolhimento da União (GRU).  

A transferência de recurso recebido de fonte vedada para outro órgão partidário ou candidato não 

isenta o donatário da obrigação de devolver esse recurso. O beneficiário da transferência cuja origem 

seja considerada fonte vedada responde solidariamente pela irregularidade e as consequências serão 

aferidas por ocasião do julgamento das respec�vas contas. 

DESAPROVAÇÃO DE CONTAS POR CAPTAÇÃO ILÍCITA DE RECURSO S - A devolução ou a determinação 

de devolução de recursos recebidos de fonte vedada não impede, se for o caso, a desaprovação das 

contas , quando constatado que o candidato se beneficiou, ainda que temporariamente, dos recursos 

ilícitos recebidos, assim como a apuração do fato na forma do art. 30-A da Lei nº 9.504/1997, do art. 22 

da Lei Complementar nº 64/1990 e do art. 14, § 10, da Constituição da República. 

OBSERVAÇÃO  – são considerados gastos de pequeno vulto as despesas individuais que não 

ultrapassem o limite de meio salário mínimo, vedado o fracionamento de despesa. 
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52



GUIA PRÁTICO
ELEIÇÕES GERAIS 2022

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

QUAIS GASTOS ELEITORAIS ESTÃO SUJEITOS À PRESTAÇÃO DE CONTAS?  

Entre as despesas consideradas gastos eleitorais e que devem ser devidamente registradas e 

apresentadas na prestação de contas dos candidatos e candidatas, constam: 

▪ Toda e qualquer confecção de material impresso de campanha, observado o tamanho fixado no 

§ 2º,  inciso II do art. 37 e nos §§ 3º e 4º do art. 38, da Lei nº 9.504/1997; 

▪ Propaganda e publicidade direta ou indireta veiculada por qualquer meio de divulgação;  

▪ Locais alugados para promover atos de campanha eleitoral; 

▪ Despesas com transporte ou deslocamento do candidato (a), bem como de pessoal a serviço das 

candidaturas; 

▪ Correspondências e despesas postais; 

▪ Despesas com a finalidade de instalar, organizar e colocar em funcionamento os comitês de 

campanha e serviços necessários às eleições; 

▪ Todo �po de remuneração ou gratificação paga aos prestadores de serviço do (a) candidato (a) e 

do partido polí�co; 

▪ Montagem e operação de carros de som, de propaganda e assemelhados; 

▪ Realização de comícios ou eventos des�nados à promoção de candidatura;  

▪ Produção de programas de rádio, televisão ou vídeo, inclusive os des�nados à propaganda 
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gratuita; 

▪ Realização de pesquisas ou testes pré-eleitorais; 

▪ Custos com a criação e a inclusão de páginas na internet; 

▪ Custos com impulsionamento de conteúdos contratados diretamente de provedor da aplicação 

de internet com sede e foro no país; 

▪ Multas aplicadas, até as eleições, aos candidatos e par�dos polí�cos por infração do disposto na 

legislação eleitoral; 

▪ Doações para outros partidos políticos ou outros candidatos; 

▪ Produção de jingles, vinhetas e slogans para propaganda eleitoral. 

 

QUAIS GASTOS NÃO PODEM SER PAGOS COM RECURSOS DE CAMPANHA? 

Entre as despesas de natureza pessoal do candidato, que não são consideradas gastos eleitorais, 

portanto, não podendo ser pagas com recursos de campanha, e dessa forma, não estando sujeitas  à 

prestação de contas, constam:  

▪ Combus�vel e manutenção de veículo automotor usado pelo candidato na campanha; 

▪ Remuneração, alimentação e hospedagem do condutor do veículo a ser u�lizado na campanha;  

▪ Alimentação e hospedagem própria; 

▪ Uso de linhas telefônicas registradas em seu nome como pessoa �sica, até o limite de três 

linhas. 

 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E CONTÁB EIS PODEM SER PAGOS COM RECURSOS DE 

CAMPANHA? 

As despesas com consultoria, assessoria e pagamento de honorários para prestação de serviços 

advoca�cios e de contabilidade no curso das campanhas eleitorais serão consideradas gastos eleitorais, 

mas serão excluídas do limite de gastos de campa nha. Para fins de pagamento dessas despesas, 

poderão ser u�lizados recursos da campanha, do candidato, do Fundo Par�dário ou do FEFC.  

 

ELEITORES PODEM FAZER GASTOS PESSOAIS PARA APOIAR CANDIDATO?  

Com a finalidade de apoiar candidato de sua preferência, qualquer eleitor ou eleitora pode realizar 

pessoalmente gastos totais até o valor de R$ 1.064,10 (mil e sessenta e quatro reais e dez centavos), 

não sujeitos à contabilização, porém esses valores não podem ser reembolsados. 
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QUAIS OS CRITÉRIOS PARA GASTOS COM MILITÂ NCIA? 

A realização de gastos eleitorais para contratação direta ou terceirizada de pessoal para prestação de 

serviços referentes a a�vidades de militância e mobilização de rua nas campanhas eleitorais observará 

os seguintes critérios para aferição do limite de número de contratações: 

✓ Em municípios com até 30 mil eleitores não pode exceder 1% (um por cento) do eleitorado da 

cidade; 

✓ Nos demais municípios e no Distrito Federal (acima de 30 mil eleitores), corresponderá ao 

número máximo, conforme especifica a Lei nº 9.504/1997, acrescido de uma contratação para 

cada mil eleitores que excederem o número de 30 mil eleitores; 

NÃO PODE SER incluída nos limites fixados a militância não remunerada, como: pessoal contratado para 

apoio administrativo e operacional; fiscais e delegados credenciados para trabalhar nas eleições ; e 

advogados dos candidatos ou dos par�dos políticos e das coligações. 

SANÇÃO - O descumprimento dos limites fixados sujeita o candidato às penas previstas no art. 299 do 

Código Eleitoral (crime de corrupção eleitoral). 

 

QUAIS SÃO OS LIMITES DE GASTOS? 

A Presidência do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) vai publicar portaria, até o dia 20 de julho de 2022, 

divulgando os limites de gastos de campanha. O limite de gastos fixado para o cargo da eleição 

majoritária é único e inclui os gastos realizados pelo candidato ao cargo de vice ou suplente. 

Os limites de gastos para cada eleição compreendem os gastos realizados pelo candidato e os 

efetuados por par�do político que possam ser devidamente individualizados, e incluirão: 

✓ O total dos gastos de campanha contratados pelos candidatos; 

✓ As transferências financeiras efetuadas para outros par�dos polí�cos ou outros candidatos;  

✓ As doações es�máveis em dinheiro recebidas; 

✓ Os valores transferidos pelo candidato para a conta bancária do seu par�do polí�co serão 

considerados, para a aferição do limite de gastos, no que excederem as despesas realizadas pelo 

par�do polí�co em prol de sua candidatura, excetuada a transferência das sobras de 

campanhas. 

SANÇÃO - Gastar recursos, além dos limites estabelecidos, sujeita os responsáveis ao pagamento de 

multa no valor equivalente a 100% (cem por cento) da quan�a que exceder o limite estabelecido, a qual 

deverá ser recolhida no prazo de cinco dias úteis contados da in�mação da decisão judicial . Os 

responsáveis poderão responder, ainda, por abuso do poder econômico, na forma do art. 22 da Lei 

Complementar nº 64/1990, sem prejuízo de outras sanções cabíveis.  
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QUEM DEVE PRESTAR CONTAS À JUSTIÇA ELEITORAL?  

Todo o candidato e candidata, mesmo que renunciado, desis�do, ter sido substituído, ter registro de 

candidatura indeferido, independente se realizou campanha ou não, deve prestar contas à Jus�ça 

Eleitoral. Da mesma forma,  os órgãos partidários nacionais, estaduais, distritais e municipais, ainda que 

constituídos sob forma provisória,  devem prestar contas.  

 

QUEM FARÁ A ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA DA CAMPANHA?  

O candidato ou a candidata fará, diretamente ou através de pessoa designada, a administração 

financeira de sua campanha, usando recursos repassados pelo par�do, inclusive os rela�vos à quota do 

Fundo Partidário ou do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), recursos próprios ou 

doações de pessoas �sicas. 
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É OBRIGADO CONTRATAR ADVOGADO E CONTADOR PARA ATUAR NA PRESTAÇÃO DE 

CONTAS? 

Sim, é obrigatória a cons�tuição de advogado para atuação no processo de prestação de contas.   A 

arrecadação de recursos e a realização de gastos eleitorais devem ser ac ompanhadas por profissional 

contábil desde o início da campanha, o qual realizará os registros contábeis per�nentes .  

 

COMO PROCESSAR O ENVIO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL?  

Os partidos polí�cos e os candidatos são obrigados, durante as campanhas eleitorais, a elaborar e 

enviar a Prestação de Contas Parcial à Jus�ça Eleitoral, por meio do Sistema de Prestação de Contas 

Eleitorais (SPCE),  até o dia 13 de setembro do ano eleitoral, para ser divulgada em página criada na 

internet para esse fim. 

 

QUAIS DADOS DEVEM CONSTAR DA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL?  

✓ Os dados rela�vos aos recursos financeiros recebidos para financiamento de sua campanha 

eleitoral, em até 72 (setenta e duas) horas contadas do recebimento; 

✓ Relatório parcial discriminando as transferências do Fundo Par�dário e do Fundo Especial de 

Financiamento de Campanha (FEFC), os recursos financeiros e os es�máveis em dinheiro 

recebidos, bem como os gastos realizados.  

ATENÇÃO! Caracteriza falta grave a  não apresentação tempes�va da Prestação de Contas Parcial, ou a 

sua entrega de forma que não corresponda à efe�va movimentação de recursos , exceto quando 

jus�fica�va acolhida pela jus�ça eleitoral, a ser apurada n a oportunidade do julgamento da prestação 

de contas final. 

 

QUAL É O PRAZO PARA ENVIAR A PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL? 

As prestações de contas finais, rela�vas ao 1º turno, de todos os candidatos e de par�dos polí�cos, em 

todas as esferas, devem ser encaminhadas, via SPCE, à Jus�ça Eleitoral até o dia 1 de novembro. Este 

mesmo prazo é estabelecido para prestação de contas acerca de doações e gastos que par�dos e 

candidatos que disputaram o segundo turno tenham realizado em favor dos candidatos eleitos no 

primeiro turno. Já o dia 19 de novembro é o prazo final para encaminhamento das prestações de 

contas referentes aos dois turnos. 
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QUAL DEVE SER O PROCEDIMENTO PARA DEVOLVER AS SOBRAS DE CAMPANHA?  

DOAÇÕES PRIVADAS -  As sobras financeiras referentes às doações privadas devem ser transferidas ao 

órgão par�dário na circunscrição do pleito, que é o responsável exclusivo pela iden�ficação  desses 

recursos, por sua u�lização, contabilização e respec�va prestação de contas perante o juízo eleitoral; 

FUNDO PARTIDÁRIO  - As sobras financeiras do Fundo Partidário devem ser transferidas para a conta 

bancária do par�do, des�nada especificamente à movimentação de recursos dessa natureza; 

FUNDO ESPECIAL DE FINANCIAMENTO DE CAMPANHA (FEFC)  - Os valores não constituem sobras de 

campanha e devem ser recolhidos ao Tesouro Nacional integralmente por meio de Guia de 

Recolhimento da União (GRU) no momento da prestação de contas; 

FONTE VEDADA E ORIGEM NÃO IDENTIFICADA -  Os valores dos recursos advindos de fonte vedada ou 

de origem não iden�ficada devem ser transferidos ao Tesouro Nacional, após a decisão final que julgar 

a prestação de contas.  

OBSERVAÇÃO  -  Os comprovantes de transferências das sobras de campanha devem ser juntados à 

prestação de contas do candidato ou candidata responsável pelo recolhimento, sem prejuízo dos 

respectivos lançamentos na contabilidade do par�do.  

 

COMO FICA A PRESTAÇÃO DE CONTAS NO CASO DE FALECIMENTO DO CANDIDATO?  

Nas situações de falecimento do candidato, a obrigação de prestar contas referentes ao período em 

que realizou campanha será de responsabilidade de seu administrador financeiro. 
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candidatos a cargos eletivos, inclusive vices e suplentes; 

▪ LEI Nº 13.165, DE 29 DE SETEMBRO DE 2015 (Minirreforma Eleitoral) – Altera leis para reduzir os custos 

das campanhas eleitorais, simplificar a administração dos par�dos polí�cos e incen�var a par�cipação 

feminina; 

▪ LEI Nº 13.487, DE 6 DE OUTUBRO DE 2017 – Altera Leis para ins�tuir o Fundo Especial de Financiamento 

de Campanha (FEFC) e extinguir a propaganda par�dária no rádio e na televisão; 

▪ LEI Nº 13.488, DE 6 DE OUTUBRO DE 2017 – Altera e revoga disposi�vos de Leis com o fim de promover 

reforma no ordenamento polí�co-eleitoral; 

▪ LEI Nº 13.831, DE 17 DE MAIO DE 2019 -  Altera a Lei dos Par�dos Polí�cos; 

▪ RESOLUÇÃO Nº 23.596, DE 20 DE AGOSTO DE 2019 – Dispõe sobre a filiação partidária, ins�tui o Sistema 

de Filiação Par�dária (FILIA), disciplina o encaminhamento de dados pelos par�dos polí�cos à Jus�ça 

Eleitoral e dá outras providências;  

▪ LEI Nº 13.877, DE 27 DE SETEMBRO DE 2019 - Altera e revoga disposi�vo de Leis para dispor sobre regras 

aplicadas às eleições; 

▪ RESOLUÇÃO Nº 23.604, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2019 – Regulamenta o disposto no Título III – Das 

Finanças e Contabilidade dos Par�dos – da Lei nº 9.096, de 19 de setembro de 1995. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEGISLAÇÕES ELEITORAIS A SEREM OBSERVADAS  

 

▪ LEI Nº 4.737, DE 15 DE JULHO DE 1965 - Código Eleitoral; 

▪ DECRETO-LEI Nº 201, DE 27 DE FEVEREIRO DE 1967 - Dispõe sobre a responsabilidade dos prefeitos e 

vereadores, e dá outras providências;  

▪ CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL - Cons�tuição Federal; 

▪ LEI COMPLEMENTAR Nº 64, DE 18 DE MAIO DE 1990 -  Lei de Inelegibilidade; 

▪ LEI Nº 9.096, DE 19 DE SETEMBRO DE 1995 -  Lei dos Par�dos Polí�cos; 

▪ LEI Nº 9.504, DE 30 DE SETEMBRO DE 1997 -  Lei das Eleições; 

▪ INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA Nº 1.019 DE 10 DE MARÇO DE 2010 -  Dispõe sobre atos, perante o 

Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ), dos comitês financeiros de par�dos polí�cos e de 
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CALENDÁRIO 
ELEIÇÕES 2022

 
CALENDÁRIO ELEITORAL 2022 

 
NÃO PERCA NENHUMA DATA DO CALENDÁRIO ELEITORAL! 

CADA PASSO É IMPORTANTE PARA O SUCESSO NAS ELEIÇÕES DE 2022! 

As datas e prazos aqui apresentados estão determinados na a Resolução nº 23.674/2021. 
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Data-limite para que os par�dos polí�cos comuniquem ao Tribunal Superior Eleitoral a renúncia ao 
Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) (Lei nº 9.504/1997, art. 16-C, § 16 e Res.-TSE nº 
23.605/2019 art. 2°, § 2º). 
 

05 | 06 - DOMINGO 
 
Data a par�r da qual a Jus�ça Eleitoral deve tornar disponível aos par�dos polí�cos a relação de todas 
as devedoras e os devedores de multa eleitoral, a qual embasará a expedição das cer�dões de quitação 
eleitoral (Lei nº 9.504/1997, art. 11, § 9º). 
 

15 | 06 – QUARTA-FEIRA 
 
Úl�mo dia para os tribunais regionais eleitorais indicarem no Sistema ELO, os novos municípios que 
terão eleições com iden�ficação híbrida. 
 

16 | 06 – QUINTA-FEIRA 
 
Data até a qual o Tribunal Superior Eleitoral divulgará o montante de recursos disponíveis no Fundo 
Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), observado o recebimento, pelo TSE, até 1º de junho de 
2022, da descentralização da dotação orçamentária (Res.-TSE nº 23.605/2019, art. 3º). 
 

30 | 06 – QUINTA-FEIRA 
 
Data a par�r da qual é vedado às emissoras de rádio e de televisão transmi�r programa apresentado ou 
comentado por pré-candidata ou pré-candidato (Lei nº 9.504/1997, art. 45, § 1º e Res.-TSE nº 
23.610/2019, art. 43, § 2º). 
 
 

JULHO 
 

02 | 07 – SÁBADO  

 
(3 MESES ANTES DA ELEIÇÃO) 
 
1. Data a par�r da qual são vedadas aos (às) agentes públicos (as), servidores(as) ou não, as seguintes 
condutas tendentes a afetar a igualdade de oportunidades entre candidatas e candidatos nos pleitos 
eleitorais (Lei nº 9.504/1997, art. 73, V e VI, a e Res.-TSE nº 23.610, art. 83): 
 
I – nomear, contratar ou, de qualquer forma, admi�r, demi�r sem justa causa, suprimir ou readaptar 
vantagens, ou, por outros meios, dificultar ou impedir o exercício funcional e, ainda, ex officio, 
remover, transferir ou exonerar servi dora ou servidor público, na circunscrição do pleito, até a posse 
das eleitas e dos eleitos, sob pena de nulidade de pleno direito, ressalvados os casos de: 
 
a) nomeação ou exoneração de cargos em comissão e designação ou dispensa de funções de confiança;  
b) nomeação para cargos do Poder Judiciário, do Ministério Público, dos tribunais ou conselhos de 

 
 

JUNHO
 

 

01 | 06  - SEGUNDA-FEIRA 
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contas e dos órgãos da Presidência da República; 
c) nomeação das aprovadas e dos aprovados em concursos públicos homologados até 2 de julho de 
2022; 
d) nomeação ou contratação necessária à instalação ou ao funcionamento inadiável de serviços 
públicos essenciais, com prévia e expressa autorização do Chefe do Poder Execu�vo; e  
e) transferência ou remoção ex officio de militares, de policiais civis e de agentes penitenciários;  
 
II – realizar transferência voluntária de recursos da União aos estados e municípios e dos estados aos 
municípios, sob pena de nulidade de pleno direito, ressalvados os recursos des�nados a cumprir 
obrigação formal preexistente para execu ção de obra ou de serviço em andamento e com cronograma 
prefixado, bem como os destinados a atender situações de emergência e de calamidade pública. 
 
2. Data a par�r da qual é vedado aos(às) agentes públicos(as) das esferas administra�vas cujos cargos 
estejam em disputa na eleição (Lei nº 9.504/1997, art. 73, VI, b e c, e § 3º): 
 
I – com exceção da propaganda de produtos e serviços que tenham concorrência no mercado, autorizar 
publicidade ins�tucional dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos 
federais, estaduais ou municipais, ou das respec�vas en�dades da administração indireta, salvo em 
caso de grave e urgente necessidade pública, assim reconhecida pela Jus�ça Eleitoral; e  
II – fazer pronunciamento em cadeia de rádio e de televisão, fora do horário eleitoral gratuito, salvo 
quando, a critério da Jus�ça Eleitoral, tratar-se de matéria urgente, relevante e caracterís�ca das 
funções de governo. 
 
3. Data a par�r da qual é vedada, na realização de inaugurações, a contratação de shows artís�cos 
pagos com recursos públicos (Lei nº 9.504/1997, art. 75). 
 
4. Data a par�r da qual é vedado a qualquer candidata ou candidato comparecer a inaugurações de 
obras públicas (Lei nº 9.504/1997, art. 77 e Res.-TSE nº 23.610/19, art. 86). 
 
5. Data a par�r da qual, até 2 de janeiro de 2023, para as unidades da Federação que realizarem apenas 
o 1º turno, e até 30 de janeiro de 2023, para as que realizarem 2º turno, órgãos e entidades da 
Administração Pública direta e indireta poderão ceder funcionárias e funcionários à Jus�ça Eleitoral, em 
casos específicos e de forma mo�vada, quando solicitado pelos tribunais eleitorais (Lei nº 9.504/1997, 
art. 94-A, II).  
 

04 | 07 – SEGUNDA-FEIRA 
 
(90 DIAS ANTES DAS ELEIÇÕES) 
 
1. Úl�mo dia para en�dades fiscalizadoras que desenvolveram programa próprio de verificação 
entregarem à Secretaria de Tecnologia da Informação do Tribunal Superior Eleitoral, para 
homologação, os códigos-fonte dos programas de verificação e a chave pública correspondente. 
 
2. Úl�mo dia para o TSE realizar audiência com as en�dades interessadas em divulgar os resultados da 
eleição e apresentar as definições do modelo de distribuição e os padrões tecnológicos e de segurança 
exigidos para a divulgação dos resultados. 
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05 | 07 – TERÇA-FEIRA 
 
1. Data a par�r da qual, até 3 de agosto de 2022, as juízas e os juízes eleitorais nomearão as eleitoras e 
eleitores que comporão as mesas receptoras de votos e de justificativas e o pessoal de apoio logís�co 
dos locais de votação para o primeiro e eventual segundo turnos da eleição. 
 
2. Data a par�r da qual, desde que em curso o período de 15 (quinze) dias que antecede a data definida 
pelo par�do para a escolha de candidatas e candidatos em convenção, é permi�do ao postulante à 
candidatura a cargo ele�vo realizar propaganda intrap artidária com vista à indicação de seu nome, 
vedado o uso de rádio, televisão e outdoor, devendo a propa ganda ser removida imediatamente após a 
convenção (Lei nº 9.504/1997, art. 36, § 1º e Res.-TSE nº 23.610/19, art. 2°, §1°). 
 

08 | 07 – SEXTA-FEIRA 
 
Início do prazo para a agregação de seções eleitorais e marcação da distribuição de seções de TTE de 
ofício.  
 

11 | 07 – SEGUNDA-FEIRA 
 
Data em que o Tribunal Superior Eleitoral divulgará, na internet, o quan�ta�vo de eleitoras e eleitores 
por município, para fins do cálculo do limite de gastos e do número de contratações diretas ou 
terceirizadas de pessoal para prestação de serviços referentes a a�vidades de militância e mobilização 
de rua nas campanhas eleitorais (Lei nº 9.504/1997, art. 100-A, Lei nº 13.488/2017, art. 6º e Res.-TSE nº 
23.607, art. 41, § 4º). 
 
 

12 | 07 – TERÇA-FEIRA 
 
Data a par�r da qual, até 18 de agosto de 2022, a eleitora ou o eleitor poderá habilitar-se perante a 
Jus�ça Eleitoral para votar em trânsito, indicando o local em que pretende votar, assim como alterar ou 
cancelar sua habilitação, caso já o tenha requerido. 
 

15 | 07 – SEXTA-FEIRA 
 
1. Data a par�r da qual, para os municípios com eleitorado superior a 100.000 (cem mil), devem estar 
habilitados os locais de votação convencionais para recebimento de voto em trânsito, ou criados os 
locais específicos para voto em trânsito. 
 
2. Úl�mo dia para criação, no Cadastro Eleitoral, dos locais de votação onde funcionarão as seções 
eleitorais dos estabelecimentos penais e das unidades de internação de adolescentes, caso ainda não 
existam. 
 
3. Úl�mo dia do prazo para cadastramento, pelos tribunais regionais, de marcação da distribuição de 
seções de TTE de o�cio. 
 

16 | 07 – SÁBADO 
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Data a par�r da qual, até 15 de agosto de 2022 e nos 3 (três) dias que antecedem a eleição, o Tribunal 
Superior Eleitoral poderá divulgar comunicados, bole�ns e instruções ao eleitorado, em até 10 (dez) 
minutos diários requisitados às emissoras de rádio e de televisão, con�nuos ou não, que poderão ser 
somados e usados em dias espaçados, podendo ceder, a seu juízo, parte desse tempo para u�lização 
por tribunal regional eleitoral (Lei nº 9.504/1997, art. 93 e Res.-TSE nº 23.610/19, art. 115). 
 

17 | 07 – DOMINGO 
 
Data a par�r da qual será disponibilizada, na internet, consulta dos locais de votação com vagas para 
voto em trânsito e transferência temporária de seção para militares, agentes de segurança pública e 
guardas municipais em serviço. 
 

18 | 07 – SEGUNDA-FEIRA 
 
1. Data a par�r da qual, até 18 de agosto de 2022, a eleitora ou o eleitor com deficiência ou mobilidade 
reduzida poderá habilitar-se perante a Jus�ça Eleitoral para votar em outra seção ou local de votação 
da sua circunscrição. 
 
2. Data a par�r da qual, até 18 de agosto de 2022, será possível a transferência de eleitoras e eleitores 
para as seções instaladas especificamente para o voto dos presos (as) provisórios (as) e adolescentes 
internados(as). 
 
3. Data a partir da qual, até 18 de agosto de 2022, as chefias ou comandos dos órgãos a que es�verem 
subordinados as membras e os membros das Forças Armadas, as polícias federal, rodoviária federal, 
ferroviária federal, civis e militares, os corpos de bombeiros militares, as polícias penais federal, 
estaduais e distrital, os (as) agentes de trânsito e as guardas municipais que es�verem em serviço no 
dia da eleição podem encaminhar listagem para a Jus�ça Eleitoral para a transferência temporária de 
seção (Código Eleitoral, art. 233-A, §§ 2º e 3º). 
 
4. Data a par�r da qual, até 18 de agosto de 2022, as juízas e os juízes eleitorais, as servidoras e os 
servidores da Jus�ça Eleitoral e as promotoras e os promotores eleitorais designados para trabalhar no 
dia da eleição poderão habilitar-se para votar em outra seção ou local de votação. 
 
5. Data a par�r da qual, até 26 de agosto de 2022, as mesárias, os mesários e as pessoas convocadas 
para apoio logís�co que atuarão em seção ou local diverso de sua seção de origem, incl usive os (as) que 
atuarão nas mesas instaladas nos estabelecimentos penais e de internação de adolescentes, poderão 
solicitar transferência temporária de seção. 
 

20 | 07 – QUARTA-FEIRA 
 
1. Data a par�r da qual, até 5 de agosto de 2022, é permi�da a realização de convenções des�nadas a 
deliberar sobre coligações e a escolher candidatas e candidatos a presidente e vice -presidente da 
República, governador e vice-governador, senador e respec�vos suplentes, deputado federal, deputado 
estadual e distrital (Lei nº 9.504/1997, art. 8º, caput e Res.-TSE nº 23.609, art. 6º). 
 
2. Data a par�r da qual, observado o dia seguinte ao qual se realizou a convenção, a ata e a listados (as) 
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presentes deverão ser transmitidas via internet ou, na impossibilidade, ser entregues na Jus�ça 
Eleitoral, para publicação no sí�o eletrônico do tribunal regional eleitoral correspondente (Lei nº 
9.504/1997, art. 8º, caput e Res.-TSE nº 23.609, art. 6º §§ 4º, I e 5º). 
 
3. Data a par�r da qual a Jus�ça Eleitoral encaminhará à Secretaria da Receita Federal do Brasil o 
pedido de inscrição no CNPJ das candidaturas cujos registros tenham sido requeridos pelos par�dos 
polí�cos, federações ou coligações, o qual deverá ser atendido em até 3 (três) dias úteis (Lei nº 
9.504/1997, art. 22-A, § 1º e Res.-TSE nº 23.609, art. 33, caput e I). 
 
4. Data a par�r da qual os feitos eleitorais, até 4 de novembro de 2022, terão prioridade para a 
participação do Ministério Público e dos juízos de todas as Jus�ças e instâncias, ressalvados os 
processos de habeas corpus e mandado de segurança (Lei nº 9.504/1997, art. 94, caput e Res.-TSE nº 
23.608/19, art. 61). 
 
5. Data a par�r da qual, até 4 de novembro de 2022, as polícias judiciárias, os órgãos das Receitas 
Federal, Estadual e Municipal, os tribunais e os órgãos de contas auxiliarão a Jus� ça Eleitoral na 
apuração dos delitos eleitorais, com prioridade sobre suas atribuições regulares (Lei nº 9.504/1997, art. 
94, § 3º e Res.-TSE nº 23.608/19, art. 61, §3°). 
 
6. Data a par�r da qual é assegurado o exercício do direito de resposta à candidata, ao candidato, ao 
par�do polí�co, à federação de par�dos ou à coligação a�ngidos (as), ainda que de forma indireta, por 
conceito, imagem ou afirmação caluniosa, difamatória, injuriosa ou sabidamente inverídica, difundidos 
por qualquer veículo de comunicação social (Lei nº 9.504/1997, arts. 6º-A e 58, caput, Lei nº 
9.096/1995, art. 11-A, caput e § 8º e Res.-TSE nº 23.608/19, art. 31). 
 
7. Data a ser considerada, para fins de divisão do tempo des�nado à propaganda no rádio e na televisão 
por meio do horário eleitoral gratuito, para o cálculo da representa�vidade na Câmara dos Deputados, 
decorrente de eventuais novas totalizações do resultado das eleições gerais (Lei nº 9.504/1997, art. 47, 
§ 3º e Res.-TSE nº 23.610/19, art. 55, §1°). 
 
8. Data a ser considerada, para fins da garantia prevista em lei para a par�cipação em debates 
transmi�dos por emissoras de rádio e de televisão, para o cálculo da representa�vidade do Congresso 
Nacional, decorrente de eventuais novas totalizações do resultado das eleições gerais (Lei nº 
9.504/1997, art. 46, caput e Res.-TSE nº 23.610/19, art. 44, § 6°). 
 
9. Data a par�r da qual, considerada a data efe�va da realização da respec�va convenção par�dária, é 
permi�da a formalização de contratos que gerem despesas e gastos com a instalação �sica e virtual de 
comitês de candidatas e candidatos e de par�dos polí�cos desde que só haja o efe�vo desembolso 
financeiro após a obtenção do número de registro de CNPJ da candidata ou do candidato e a abertura 
de conta bancária específica para a movimentação financeira de campanha e emissão de recibos 
eleitorais (Res.-TSE nº 23.607/19, art. 36, §2°). 
 
10. Úl�mo dia para a Jus�ça Eleitoral dar publicidade aos limites de gastos estabelecidos em lei para 
cada cargo ele�vo em disputa (Lei nº 9.504/1997, art. 18 e Res.-TSE nº 23.607/19, art. 4º, § 2º). 
 
11. Data a par�r da qual os par�dos políticos, as candidatas e os candidatos, após a obtenção do 
respectivo registro de CNPJ e a abertura de conta bancária específica para movimentação financeira de 
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campanha e da emissão de recibos eleitorais, deverão enviar à Jus�ça Eleitoral, para fins de divulgação 
na internet, os dados sobre recursos financeiros recebidos para financiamento de sua campanha 
eleitoral, observado o prazo de 72 (setenta e duas) horas do recebimento desses recursos (Lei nº 
9.504/1997, art. 28, § 4º, I e Res.-TSE nº 23.607/19, art. 47). 
 
12. Data a par�r da qual, observada a homologação da respec�va convenção par�dária até a 
diplomação das eleitas e dos eleitos, e nos feitos decorrentes do processo eleitoral, não podem servir 
como juízes (as), nos tribunais eleitorais, juízes (as) auxiliares, juízes (as) eleitorais ou chefe de cartório 
eleitoral, o cônjuge ou companheiro (a) e parente consanguíneo (a) ou afim, até o segundo grau, de 
candidata ou de candidato a cargo eletivo registrado na circunscrição (Código Eleitoral, arts. 14, § 3º, e 
33, § 1º e Res.-TSE nº 23.608/19, art. 56). 
 
13. Data a par�r da qual, observada a publicação dos editais de pedido de registro de candidaturas, os 
nomes de todas as candidatas e candidatos registrados (as) deverão constar da lista apresentada aos 
(às) entrevistados (as) durante a realização das pesquisas eleitorais (Res.-TSE nº 23.600/19, art. 3º). 
 
14. Data até a qual as emissoras de rádio e de televisão e demais veículos de comunicação , inclusive 
provedores de aplicações de internet, deverão, independentemente de in�mação, apresentar aos 
tribunais eleitorais, em meio �sico ou eletrônico, a indicação da pessoa representante legal e dos 
endereços de correspondência e correio eletrônico e número de telefone móvel que disponha de 
aplica�vo de mensagens instantâneas pelos quais receberão o�cios, in�mações ou citações, e poderão, 
ainda, indicar procuradora ou procurador com ou sem poderes para receber citação, hipótese em que 
farão juntar a procuração respec�va (Res.-TSE nº 23.608/19, art. 79). 

 
22 | 07 – SEXTA-FEIRA 
 
Úl�mo dia para a publicação, no Diário da Jus�ça Eletrônico, dos nomes das pessoas indicadas para 
compor as juntas eleitorais para o primeiro e eventual segundo turnos de votação (Código Eleitoral, art. 
36, § 2º). 
 

27 | 07 – QUARTA-FEIRA 
 
Úl�mo dia para os par�dos polí�cos ou as federações par�dárias impugnarem, em pe�ção 
fundamentada, os nomes das pessoas indicadas para compor as juntas eleitorais, observado o prazo de 
3 (três) dias contados da publicação do edital com as indicações ou das situações supervenientes 
previstas em lei (Código Eleitoral, art. 36, § 2º). 
 

30 | 07 – SÁBADO 
 
Úl�mo dia para o Tribunal Superior Eleitoral promover, em até 5 (cinco) minutos diários, con�nuos ou 
não, requisitados às emissoras de rádio e de televisão, propaganda ins�tucional des�nada a incen�var 
a par�cipação feminina, dos(as) jovens e da comunidade negra na política, bem como a esclarecer 
cidadãs e cidadãos sobre as regras e o funcionamento do sistema eleitoral brasileiro (Lei nº 9.504/1997, 
art. 93-A e Res.-TSE nº 23.610/19, art. 116).  
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AGOSTO 
 

03 | 08 – QUARTA-FEIRA 

 
(60 DIAS ANTES) 
 
1. Data a par�r da qual é assegurada aos par�dos polí�cos e às federações de par�dos a prioridade 
postal para a remessa de material de propaganda de suas candidatas e de seus candidatos registrados 
(as) (Código Eleitoral, art. 239 e Res.-TSE nº 23.610/19, art. 120). 
 
2. Úl�mo dia para a nomeação das mesárias, dos mesários e do apoio logís�co para o primeiro e 
eventual segundo turnos de votação, à exceção dos (as) que atuarão nas seções instaladas em 
estabelecimentos penais e nas unidades de internação de adolescentes, nomeados(as) até 26 de agosto 
(Código Eleitoral, art. 120, § 3º). 
 
3. Úl�mo dia para publicação do edital contendo as nomeações dos (as) componentes das mesas 
receptoras e dos(as) convocados(as) para apoio logís�co (Código Eleitoral, art. 120, § 3º). 
 
4. Úl�mo dia para a nomeação, pelo Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal, das mesas 
receptoras de votos do exterior, para o primeiro e segundo turnos. 
 
5. Úl�mo dia para publicação dos locais designados para o funcionamento das mesas receptoras de 
votos, inclusive para o voto em trânsito, e de jus�fica�vas, indicando as seções, as respec�vas 
agregações, com a numeração ordinal e o local em que deverá funcionar, assim como a rua, número e 
qualquer outro elemento que facilite a sua localização pelo eleitor (Código Eleitoral, arts. 120, § 3º, e 
135, § 1º). 
 
6. Úl�mo dia para o(a) presidente do TRE nomear as membras e os membros das juntas eleitorais para 
o primeiro e eventual segundo turnos de votação (Código Eleitoral, art. 36, § 1º). 
 
 

05 | 08 – SEXTA-FEIRA 
 
1. Úl�mo dia para a realização de convenções pelos par�dos políticos e pelas federações des�nadas a 
deliberar sobre coligações e a escolher candidatas e candidatos a presidente e vice-presidente da 
República, governador e vice-governador, senador e respec�vos suplentes, deputado federal e 
deputado estadual e distrital (Lei nº 9.504/1997, art. 8º, caput e Res.-TSE nº 23.609/19, art. 6º). 
 
2. Último dia, observada a data da convenção, para que: 
 
I – o par�do polí�co que deseje par�cipar das eleições tenha constituído órgão de direção na 
circunscrição, devidamente anotado no tribunal eleitoral competente, de acordo com o respec�vo 
estatuto par�dário (Lei nº 9.504/1997, art. 4º; Lei nº 9.096/1995, art. 10, § 1º, I e II; Res.-TSE nº 
23.571/2018, arts. 35 e 43 e Res.-TSE nº 23.609/19, art. 2º, I); e 
 
II – a federação que deseje par�cipar das eleições conte, em sua composição, com ao menos um 
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partido polí�co que tenha até a data da convenção, órgão de direção que atenda ao disposto na 
segunda parte do inciso I deste item (Lei nº 9.504/1997, art. 6º-A e Res.-TSE nº 23.609/19, art. 2º, II). 
 
 

06 | 08 – SÁBADO 
 
Data a par�r da qual é vedado às emissoras de rádio e de televisão, em sua programação normal e em 
seu no�ciário (Lei nº 9.504/1997, art. 45, I, III, IV, V e VI; vide ADI nº 4.451 e Res.-TSE nº 23.610/1, art. 
43): 
 
I – transmi�r, ainda que sob a forma d e entrevista jornalís�ca, imagens de realização de pesquisa ou de 
qualquer outro �po de consulta popular de natureza eleitoral em que seja possível iden�ficar o(a) 
entrevistado(a) ou em que haja manipulação de dados; 
II – veicular propaganda polí�ca; 
III – dar tratamento privilegiado a candidata, candidato, par�do polí�co, federação ou coligação;  
IV – veicular ou divulgar filmes, novelas, minisséries ou qualquer outro programa com alusão ou crí�ca 
a candidata, candidato, par�do político, federação ou coligação, mesmo que dissimuladamente, exceto 
programas jornalísticos ou debates polí�cos; 
V – divulgar nome de programa que se refira a candidata ou candidato escolhido (a) em convenção, 
ainda quando preexistente, inclusive se coincidente com seu nome ou nome escolhido para constar da 
urna eletrônica, hipótese em fica proibida sua divulgação, sob pena de cancelamento do respec�vo 
registro.  
 
 

08 | 08 – SEGUNDA-FEIRA 
 
1. Último dia para os (as) convocados (as) para compor as mesas receptoras e para atuar como apoio 
logís�co apresentarem recusa à nomeação, observado o prazo de 5 (cinco) dias contados desse ato, 
ressalvada a hipótese de impedimento superveniente (Código Eleitoral, art. 120, § 4º).  
 
2. Úl�mo dia para os par�dos políticos e federações de par�dos reclamarem à juíza ou ao juiz eleitoral 
da nomeação das mesas receptoras e do apoio logís�co, observado o prazo de 5 (cinco) dias contados 
da publicação das nomeações ou das situações supervenientes previstas em lei (Lei nº 9.504/1997, art. 
63, caput e Código Eleitoral art. 121, § 2º). 
 
3. Úl�mo dia para os par�dos polí�cos e federações de par�dos reclamarem da designação dos locais 
de votação para o primeiro e eventual segundo turnos, observado o prazo de 3 (três) dias contados  da 
publicação (Código Eleitoral, art. 135, § 7º).   
 

 
10 | 08 – QUARTA-FEIRA 
 
1. Úl�mo dia para a juíza ou o juiz eleitoral decidir sobre as reclamações rela�vas à composição das 
mesas receptoras de votos e de justificativas e às pessoas nomeadas para apoio logís�co (Lei nº 
9.504/1997, art. 63, caput). 
 
2. Úl�mo dia para a juíza ou o juiz eleitoral decidir sobre as reclamações rela�vas às designações dos 
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locais de votação (Código Eleitoral, art. 135, § 7º).  
 

12 | 08 – SEXTA-FEIRA 
 
Data-limite para que o Tribunal Superior Eleitoral publique a tabela com a representa�vidade da 
Câmara dos Deputados e do Congresso Nacional, decorrente de eventuais novas totalizações do 
resultado das últimas eleições gerais efe�vadas até 2 0 de julho de 2022, para fins de divisão do tempo 
des�nado à propaganda eleitoral gratuita no rádio e na televisão e para a realização de debates (Res. -
TSE nº 23.610/19, art. 44, §6°).  
15 | 08 – SEGUNDA-FEIRA 
 
1. Úl�mo dia para os par�dos polí�cos, as federações e as coligações requererem o registro de 
candidatas e candidatos a presidente e a vice-presidente da República (Lei nº 9.504/1997, art. 11, caput 
e Res.-TSE nº 23.609/19, arts. 18, I e 19, § 2º): 
 
I – até às 8 horas, por transmissão via internet; ou 
II – até às 19 horas, em mídia entregue no Tribunal Superior Eleitoral.  
 
2. Úl�mo dia para os par�dos polí�cos, as federações e as coligações requererem o registro de 
candidatas e candidatos a governador e vice-governador, senador e respec�vos sup lentes, deputado 
federal e deputado estadual ou distrital (Lei nº 9.504/1997, art. 11, caput e Res.-TSE nº 23.609/19, arts. 
18, II e 19, § 2º): 
 
I – até as 8 horas, por transmissão via internet; ou 
II – até as 19 horas, em mídia entregue no tribunal regional eleitoral respec�vo. 
 
3. Úl�mo dia para as pessoas responsáveis pelas repar�ções, órgãos e unidades do serviço público 
oficiarem ao juízo eleitoral, informando o número, a espécie e a lotação dos veículos e embarcações de 
que dispõem para o primeiro e eventual segundo turnos de votação (Lei nº 6.091/1974,  
art. 3º). 
 
4. Úl�mo dia para os tribunais regionais eleitorais decidirem sobre os recursos interpostos contra a 
nomeação das mesas receptoras e das pessoas convocadas para apoio logís�co dos locais de votação, 
observado o prazo de 3 (três) dias da chegada do recurso ao tribunal (Lei nº 9.504/1997, art. 63, § 1º). 
 
5. Úl�mo dia para os par�dos polí�cos e as federações de par�dos recorrerem da decisão da juíza ou 
do juiz eleitoral sobre a designação dos locais de votação, observado o prazo de 3 (três) dias contados 
da publicação da decisão (Código Eleitoral, art. 135, § 8º. 
 
6. Úl�mo dia para os tribunais e conselhos de contas tornarem disponível à Jus�ça Eleitoral relação 
daqueles (as) que �veram suas contas rela�vas ao exercício de cargos ou funções públicas rejeitadas 
por irregularidade insanável e por decisão irrecorrível do órgão competente, ressalvados os casos em 
que a questão es�ver sendo subme�da à apreciação do Poder Judiciário, ou em que haja sentença 
judicial favorável ao (à) interessado(à) (Lei nº 9.504/1997, art. 11, § 5º). 
 
7. Data a partir da qual as secretarias dos tribunais eleitorais permanecerão aberto aos sábados, 
domingos e feriados. 
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8. Data a par�r da qual os prazos processuais rela�vos aos feitos das eleições de 2022, salvo os 
subme�dos ao procedimento do art. 22 da Lei Complementar nº 64/1990, serão contados, conforme o 
caso, em cartório ou secretaria ou no PJe, de forma con�nua e não serão prorrogados quando se 
vencerem aos sábados, domingos e feriados (Lei Complementar nº 64/1990, art. 16 e Res.-TSE nº 
23.608/19, art. 7º). 
 
9. Data a par�r da qual, até 19 de dezembro de 2022, o mural eletrônico, mensagens instantâneas e 
mensagens eletrônicas serão u�lizados para as comunicações da Jus�ça Eleitoral nos processos de 
registro de candidatura, nas representações, ressalvadas aque las subme�das ao procedimento do art. 
22 da LC 64/90, nas reclamações, nos pedidos de direito de resposta e nas prestações de contas, 
observadas as regras específicas das resoluções respec�vas (Res.-TSE nº 23.607/19, art. 98, Res.-TSE nº  
23.608/19, art. 12 e Res.-TSE nº 23.609/19, art. 38). 
 
10. Data a par�r da qual, até 19 de dezembro de 2022, o Ministério Público será in�mado das decisões 
e dos despachos por meio eletrônico, e dos acórdãos, em sessão de julgamento, quando nela forem 
publicados (Res.-TSE nº 23.608/19, art. 12, §§ 7º e 8).  
 
11. Data a par�r da qual, até 21 de agosto de 2022, os tribunais eleitorais convocarão os par�dos 
polí�cos, as federações e a representação das emissoras de televisão e de rádio para a elaboração de 
plano de mídia para uso da parcela do horário eleitoral gratuito a que tenham direito, assim como para 
realizar o sorteio para escolha da ordem de veiculação da propaganda em rede (Lei nº 9.504/1997, art. 
52 e Res.-TSE nº 23.610/19, arts. 53, caput e § 1º). 
 
12. Úl�mo dia para o Tribunal Superior Eleitoral divulgar comunicados, bole�ns e instruções ao 
eleitorado, em até 10 (dez) minutos diários requisitados das emissoras de rádio e de televisão, 
con�nuos ou não, que poderão ser somados e usados em dias espaçados, podendo ceder, a seu juízo, 
parte desse tempo para u�lização por tribunal regional eleitoral (Lei nº 9.504/1997, art. 93 e Res. -TSE 
nº 23.610/19, art. 115). 
 
13. Úl�mo dia para os par�dos polí�cos e as federações de par�dos recorrerem da decisão da juíza ou 
do juiz eleitoral sobre a designação dos locais de votação, observado o prazo de 3 (três) dias contados 
da publicação da decisão (Código Eleitoral, art. 135, § 8º). 
 
14. Úl�mo dia para que os par�dos políticos e as federações de par�dos providenciem a abertura de 
conta bancária específica des�nada ao recebimento de doações de pessoas �sicas para a campanha 
eleitoral, na Caixa Econômica Federal, no Banco do Brasil ou em outra ins�tuição financeira com 
carteira comercial reconhecida pelo Banco Central do Brasil, caso não a tenham (Res.-TSE nº 23.607/19, 
art. 8º e § 1º, II). 
 
15. Úl�mo dia para os par�dos polí�cos encaminharem ao Tribunal Superior Eleitoral os critérios 
definidos pelos órgãos de direção nacional para u�lização, nas campanha s eleitorais, das doações 
recebidas de pessoas �sicas ou das contribuições de filiados e filiadas recebidas em anos anteriores ao 
da eleição (Res.-TSE nº 23.607/19, art. 18, II). 
 
16. Data a partir da qual não será permitida a realização de enquetes relacionadas ao processo eleitoral 
e caberá o exercício do poder de polícia contra a sua divulgação (Lei n° 9.504/1997, art. 33, § 5º , c.c. o 
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art. 36 e Res.-TSE nº 23.600/19, art. 23). 
 
 

16 | 08 – TERÇA-FEIRA 
 
1. Data a par�r da qual será permi�da a propaganda eleitoral, inclusive na internet (Lei nº 9.504/1997, 
arts. 36, caput, e 57-A e Res.-TSE nº 23.610/19, arts. 2° e 27). 
 
2. Data a par�r da qual, até 1° de outubro de 2022, as candidatas, os candidatos, os par�dos, as 
federações e as coligações podem fazer funcionar, entre as 8h (oito horas) e às 22h (vinte e duas 
horas), alto-falantes ou amplificadores de som, nos termos do artigo 15 da Res.-TSE nº 23.610/19 (Lei 
nº 9.504/1997, art. 39, §§ 3º e 5º, I).  
 
3. Data a par�r da qual, até 29 de setembro de 2022, as candidatas, os candidatos, os partidos políticos, 
as federações e as coligações poderão realizar comícios e u�lizar aparelhagem de sonorização fixa, 
entre as 8h (oito horas) e as 24h (vinte e quatro horas), podendo o horário ser prorrogado por mais 2 
(duas) horas quando se tratar de comício de encerramento de campanha (Código Eleitoral, art. 240, 
parágrafo único, e Lei nº 9.504/1997, art. 39, § 4º e Res.-TSE nº 23.610/19, arts. 5º e 15, § 1º). 
 
4. Data a partir da qual, até as 22h (vinte e duas horas) do dia 1° de outubro de 2022, poderá haver 
distribuição de material gráfico, caminhada, carreata ou passeata, acompanhad as ou não por carro de 
som ou minitrio (Lei nº 9.504/1997, art. 39, §§ 9º e 11 e Res.-TSE nº 23.610/19, art. 16). 
 
5. Data a par�r da qual, até 30 de setembro de 2022, serão permi�das a divulgação paga, na imprensa 
escrita, e a reprodução na internet do jornal impresso, de até 10 (dez) anúncios de propaganda 
eleitoral, por veículo, em datas diversas, para cada candidata ou candidato, no espaço máximo, por 
edição, de 1/8 (um oitavo) de página de jornal padrão e de 1/4 (um quarto) de página de revista ou 
tabloide (Lei nº 9.504/1997, art. 43, caput e Res.-TSE nº 23.610/19, art. 42). 
 
6. Data a par�r da qual, independentemente do critério de prioridade, os serviços telefônicos, oficiais 
ou concedidos, farão instalar, nas sedes dos diretórios devidamente registrados, telefones necessários, 
mediante requerimento do(a) respec�vo(a) presidente e pagamento das taxas devidas (Có digo 
Eleitoral, art. 256, § 1º e Res.-TSE nº 23.610/19, art. 118, parágrafo único).  
 

18 | 08 – QUINTA-FEIRA 
 
1. Úl�mo dia para os tribunais regionais eleitorais decidirem sobre os recursos interpostos contra a 
nomeação das mesas receptoras e do pessoal de apoio logístico dos locais de votação, observado o 
prazo de 3 (três) dias da chegada do recurso no tribunal (Lei nº 9.504/1997, art. 63, § 1º). 
 
2. Úl�mo dia para os tribunais regionais eleitorais decidirem sobre os recursos interpostos da 
designação dos locais de votação, observado o prazo de 3 (três) dias da chegada do recurso ao tribunal 
(Código Eleitoral, art. 135, § 8º). 
 
3. Úl�mo dia para requerimento, alteração ou cancelamento da habilitação para votar em seção 
dis�nta da origem, por eleitoras e eleitores que se enquadrem nas seguintes situações:  
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I – em trânsito no território nacional; 
II – presas e presos provisórios (as) e adolescentes em unidades de internação, sendo estendida a 
prerroga�va às agentes e aos agentes penitenciários, às polícias penais e às demais servidoras e 
servidores desses estabelecimentos, caso instalada seção eleitoral; 
III – integrantes das Forças Armadas, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Ferroviária 
Federal, Polícias Civis, Polícias Militares, Corpos de Bombeiros Militares, Polícias Penais Federal, 
Estaduais e Distrital, e Guardas Municipais, que estiverem em serviço por ocasião das eleições; 
IV – com deficiência ou mobilidade reduzida; 
V – pertencentes a populações indígenas, quilombolas e das comunidades remanescentes (Res.-TSE nº 
23.569/2021, art.13 § 5º); 
VI – juízas, juízes, promotoras e promotores eleitorais, e servidoras e servidores da Jus�ça Eleitoral. 
 

19 | 08 – SEXTA-FEIRA 
 
Úl�mo dia para as emissoras distribuírem entre si as atribuições rela�vas ao fornecimento de 
equipamentos e mão de obra especializada para a geração da propaganda eleitoral, assim como para 
definir a forma de veiculação de sinal único de propaganda e a forma pela qual todas as emissoras 
deverão captar e retransmitir o sinal. (Res.-TSE nº 23.610/19, art. 64, § 2º). 
 

21 | 08 – DOMINGO 
 
Úl�mo dia para os tribunais eleitorais, junto com os par�dos polí�cos e as federações e a 
representação das emissoras de rádio e de televisão, elaborarem plano de mídia para uso da parcela do 
horário eleitoral gratuito a que tenham direito, assim como para realizar os sorteios para a escolha da 
ordem de veiculação da propaganda em rede e de inserçõe s provenientes de eventuais sobras de 
tempo (Lei nº 9.504/1997, arts. 50 e 52 e Res.-TSE nº 23.610/19, art. 53, caput e § 1º). 
 

23 | 08 – TERÇA-FEIRA 
 
Úl�mo dia para os par�dos polí�cos e federações de par�dos indicarem até 3 (três) pessoas para 
compor a Comissão Especial de Transporte para o primeiro e eventual segundo turnos de votação (Lei 
nº 6.091/1974, art. 15). 
 

24 | 08 – QUARTA-FEIRA 
 
1. Úl�mo dia para os partidos, as federações e as coligações indicarem ao grupo de emissoras, ou à 
emissora responsável pela geração do sinal para veiculação da propaganda eleitoral gratuita, as  pessoas 
autorizadas a entregar os mapas e as mídias, comunicando eventual subs�tuição com, no mínimo, 24 
(vinte e quatro) horas de antecedência, dispensado o credenciamento para os (as) presidentes das 
legendas e os(as) vice-presidentes e delegados(as) credenciados(as), mediante cer�dão ob�da no sí�o 
eletrônico do TSE (Res.-TSE nº 23.610/19, art. 65, §§ 1º e 3º). 
 
2. Úl�mo dia para o grupo de emissoras e as emissoras responsáveis pela geração fornecerem à Jus�ça 
Eleitoral, aos par�dos polí�cos, às federações e às coligações, por meio do formulário estabelecido no 
Anexo II da Res.-TSE nº 23.610/19, seus telefones, endereços, inclusive eletrônico, e nomes das pessoas 
responsáveis pelo recebimento de mapas e de mídias (Res.-TSE nº 23.610/19, art. 65, §8°). 
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25 | 08 – QUINTA-FEIRA 
 
Úl�mo dia para agregação de seções pelas zonas eleitorais. 
 

26 | 08 – SEXTA-FEIRA 
 
(37 DIAS ANTES) 
 
1. Úl�mo dia para a nomeação das mesas receptoras nas seções instaladas em estabelecimentos penais 
e nas unidades de internação de adolescentes, para o primeiro e eventual segundo turnos de votação, 
assim como as das seções criadas exclusivamente para o voto em trânsito. 
 
2. Úl�mo dia para as mesárias, os mesários e as pessoas convocadas para apoio logís�co requererem, 
alterarem ou cancelarem a habilitação para votar em seção dis�nta da origem. 
 
3. Data a par�r da qual, até 29 de setembro de 2022, será veiculada a propaganda eleitoral gratuita no 
rádio e na televisão rela�va ao primeiro turno (Lei nº 9.504/1997, art. 47, caput, e art. 51 e Res. -TSE nº 
23.610/19, art. 49). 
 

28 | 08 – DOMINGO 
 
Úl�mo dia, observada a data da Cerimônia de Assinatura Digital e Lacração dos Sistemas, para o 
Tribunal Superior Eleitoral homologar os programas de verificação dos sistemas eleitorais 
desenvolvidos pelas entidades fiscalizadoras para fins de auditoria. 
 

30 | 08 – TERÇA-FEIRA 
 
Data a par�r da qual estará disponível, por aplica�vo ou  na internet, o serviço de consulta à seção de 
votação, atualizada com as informações a respeito da transferência temporária da eleitora ou do 
eleitor. 
 

31 | 08 – QUARTA-FEIRA 
 
1. Úl�mo dia para os (as) integrantes das mesas receptoras que atuarão nas seções instaladas nos 
estabelecimentos penais e de internação de adolescentes apresentarem recusa à nomeação, observado 
o prazo de 5 (cinco) dias contados desse ato, ressalvadas situações supervenientes previstas em lei 
(Código Eleitoral, art. 120, § 4º). 
 
2. Úl�mo dia para os par�dos polí�cos e as federações reclamarem da nomeação das mesas receptoras 
das seções instaladas nos estabelecimentos penais e de internação de adolescentes, observado o prazo 
de 5 (cinco) dias contados da publicação das nomeações e das situações supervenientes previstas em 
lei (Lei nº 9.504/1997, art. 63, caput e Código Eleitoral, art. 121, § 2º).  
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01 | 09 – QUINTA-FEIRA 
 
Úl�mo dia para os tribunais eleitorais enviarem o�cio à Receita Federal e às secretarias estaduais e 
municipais de Fazenda, solicitando arquivo eletrônico contendo as notas fiscais eletrônicas rela�vas ao 
fornecimento de bens e serviços para campanha eleitoral, na forma estabelecida no art. 92, § 2º, II da 
Res.-TSE nº 23.609/19. 
 
 

02 | 09 – SEXTA-FEIRA 
 
(30 DIAS ANTES) 
 
1. Úl�mo dia para a juíza ou o juiz eleitoral decidir sobre as reclamações rela�vas à composição das 
mesas receptoras de votos instaladas nos estabelecimentos penais e de internação de adolescentes (Lei 
nº 9.504/1997, art. 63, caput). 
 
2. Úl�mo dia para o Tribunal Superior Eleitoral convocar as en�dades fiscalizadoras para a Cerimônia de 
Assinatura Digital e Lacração dos Sistemas, solicitando manifestação de interesse em assinar 
digitalmente os programas. 
 
3. Úl�mo dia para os órgãos de direção dos partidos polí�cos e das federações preencherem as vagas 
remanescentes para as eleições proporcionais, observados os percentuais mínimo e máximo para 
candidaturas de cada gênero, no caso de as convenções para a escolha de candidatas e candidatos não 
terem indicado o número máximo de até 100% (cem por cento) de lugares a preencher mais 1 (um) 
para os cargos proporcionais (Lei nº 9.504/1997, art. 10, § 5º e Res. -TSE nº 23.608/19, art. 17, caput e § 
7º). 
 
4. Úl�mo dia para o(a) presidente da junta eleitoral comunicar ao(à) presidente do tribunal regional 
eleitoral os nomes dos(as) escru�nadores(as) e auxiliares que houver nomeado, publicando edital no 
Diário da Jus�ça Eletrônico, ou na forma estabelecida pelos tribunais regionais eleitorais (Código 
Eleitoral, art. 39). 
 
5. Úl�mo dia para o juízo eleitoral providenciar a instalação da Comissão Especial de Transporte (Lei nº 
6.091/1974, art. 14). 
 
6. Úl�mo dia para o planejamento do serviço de transporte de eleitores e a requisição de veículos e 
embarcações aos órgãos ou unidades do serviço público para o primeiro e eventual segundo turnos de 
votação (Lei nº 6.091/1974, art. 3º, § 2º). 
 
7. Úl�mo dia para os tribunais regionais eleitorais designarem, em sessão pública, a Comissão de 
Auditoria da Votação Eletrônica.  
 

 
05 | 09 – SEGUNDA-FEIRA 
 

SETEMBRO
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1. Úl�mo dia para as en�dades fiscalizadoras impugnarem a indicação de componente da Comissão de 
Auditoria da Votação Eletrônica, observado o prazo de 3 (três) dias contados da divulgação dos nomes 
que a comporão. 
 
2. Úl�mo dia para os par�dos polí�cos e as federações oferecerem impugnação motivada aos nomes 
dos (as) escru�nadores (as) e aos(às) componentes da junta eleitoral nomeados(as), observado o prazo 
de 3 (três) dias contados da publicação do respec�vo edital (Código Eleitoral, art. 39). 
 
3. Úl�mo dia para os par�dos polí�cos e as federações recorrerem da decisão do juiz eleitoral sobre a 
nomeação das mesas receptoras das seções eleitorais dos estabelecimentos penais e de internação de 
adolescentes, observado o prazo de 3 (três) dias contados da publicação da decisão (Lei nº 9.504/1997, 
art. 63, § 1º).  
 
 

08 | 09 – QUINTA-FEIRA 

 
Úl�mo dia para os tribunais regionais eleitorais decidirem sobre os recursos interpostos contra a 
nomeação das mesas receptoras instaladas nos estabelecimentos penais e de internação de 
adolescentes, observado o prazo de 3 (três) dias contados da chegada do recurso ao tribunal (Lei nº 
9.504/1997, art. 63, § 1º).  
 
 

09 | 09 – SEXTA-FEIRA 

 
Data a par�r da qual, até 13 de setembro de 2022, os par�dos políticos, as candidatas, os candidatos 
deverão enviar à Jus�ça Eleitoral, por meio do Sistema de Prestação de Contas Eleitorais (SPCE), a 
prestação de contas parcial, dela constando o registro da movimentação financeira e/ou es�mável em 
dinheiro ocorrida desde o início da campanha até 8 de setembro, para fins de cumprimento do disposto 
no art. 28, § 4º, II, da Lei nº 9.504/1997 (Res.-TSE nº 23.607/19, art. 47, § 4º). 
 
 

12 | 09 – SEGUNDA-FEIRA 

 
(20 DIAS ANTES) 
 
1. Data em que todos os pedidos de registro aos cargos de governador, vice--governador, senador, 
suplentes, deputados federais, estaduais e distritais, inclusive os impugnados e os respec�vos recursos, 
devem estar julgados pelos tribunais regionais eleitorais, e publicadas as respec�vas decisões (Lei nº 
9.504/1997, art. 16, § 1º e Res.-TSE nº 23.609/19, art. 54.). 
 
2. Data em que todos os pedidos de registro aos cargos de presidente e vice-presidente da República, 
inclusive os impugnados e os respectivos recursos, devem estar julgados pelo Tribuna l Superior 
Eleitoral, e publicadas as respectivas decisões (Lei nº 9.504/1997, art. 16, § 1º e Res.-TSE nº 23.609/19, 
art. 54.). 
 
3. Úl�mo dia para o pedido de subs�tuição de candidatas ou de candidatos para os cargos majoritários 
e proporcionais, exceto em caso de falecimento, caso em que poderá ser efe�vado após esta data, 
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observado, em qualquer situação, o prazo de até 10 (dez) dias contados do fato, inclusive anulação de 
convenção, ou da decisão judicial que deu origem à substituição (Lei nº 9.504/1997, art. 7º, § 4º, e art. 
13, §§ 1º e 3º e Res.-TSE nº 23.609/19, art. 72. § 3º). 
 
4. Úl�mo dia para a Comissão de Auditoria da Votação Eletrônica expedir o�cio aos partidos polí�cos 
comunicando-os sobre o horário e o local onde será realizada a escolha ou o sorteio das seções cujas 
urnas serão auditadas.  
 
5. Úl�mo dia para os tribunais regionais eleitorais informarem, em edital e mediante divulgação nos 
respec�vos sí�os eletrônicos na internet, o local onde serão realizadas as auditorias de funcionamento 
das urnas. 
 
6. Data-limite para que os sistemas eleitorais e os programas de verificação desenvolvidos pelas 
en�dades fiscalizadoras sejam lacrados, mediante apresentação, compilação, assinatura digital e 
guarda das mídias pelo Tribunal Superior Eleitoral em Cerimônia de Assinatu ra Digital e Lacração dos 
Sistemas, podendo ser impugnados no prazo de 5 (cinco) dias contados do seu encerramento (Lei nº 
9.504/1997, art. 66, §§ 2º e 3º). 
 
 

13 | 09 – TERÇA-FEIRA 
 
Úl�mo dia para que os par�dos políticos, as federações, as candidatas e os candidatos enviem à Jus�ça 
Eleitoral, por meio do Sistema de Prestação de Contas Eleitorais (SPCE), a prestação de contas parcial, 
dela constando o registro da movimentação financeira e/ou es�mável em dinheiro ocorrida desde o 
início da campanha até 8 de setembro, para fins de cumprimento do disposto no art. 28, § 4º, II, da Lei 
nº 9.504/1997 (Res.-TSE nº 23.607/19, art. 47, § 4º). 
 

14 | 09 – QUARTA-FEIRA 
 
Úl�mo dia para os par�dos polí�cos, federações ou as coligações comunicarem à Jus�ça Eleitoral as 
anulações de deliberações dos atos decorrentes de convenção partidária, observado, quanto à escolha 
de novos (as) candidatos (as), a necessidade de o pedido de registro ter sido apresentado à Jus�ça 
Eleitoral nos 10 (dez) dias seguintes à deliberação. (Lei nº 9.504/1997, art. 7º, §§ 2º a 4º e  
Res.-TSE nº 23.609 art. 8°, §1°). 
 

15 | 09 – QUINTA-FEIRA 
 
Data em que será divulgada, na internet, a prestação de contas parcial da campanha das candidatas, 
dos candidatos e dos par�dos polí�cos com a indicação dos nomes, do CPF ou CNPJ dos  (as) doadores 
(as) e dos respec�vos valores doados, observadas as diretrizes para tratamento de dados pessoais da 
Lei nº 13.709/ 2018 e da Resolução TSE nº 23.650/ 2021. (Lei nº 9.504/1997, art. 28, § 4º, II e Res.-TSE 
nº 23.607, art. 47, § 5º). 
 

17 | 09 – SÁBADO 
 
(15 DIAS ANTES) 
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1. Data a par�r da qual nenhuma candidata ou candidato poderá ser de�do (a) ou preso(a), salvo em 
flagrante delito (Código Eleitoral, art. 236, § 1º). 
 
2. Úl�mo dia para a requisição de funcionárias e de funcionários dos órgãos da administração direta ou 
indireta da União, dos estados e municípios, assim como das instalações des�nados aos serviços de 
transporte de eleitoras e eleitores no primeiro e eventual segundo turnos de votação (Lei nº 
6.091/1974, art. 1º, § 2º). 
 
3. Data em que deverá ser divulgado o quadro geral de percursos e horários programados para o 
transporte de eleitoras e eleitores para o primeiro e eventual segundo turnos de votação (Lei nº 
6.091/1974, art. 4º). 
 
4. Úl�mo dia para as en�dades fiscalizadoras impugnarem os programas a serem u�lizados nas eleições 
de 2022, por meio de pe�ção fundamentada, observada a data de encerramento da Cerimônia de 
Assinatura Digital e Lacração dos Sistemas (Lei nº 9.504/1997, art. 66, § 3º). 
 
 

20 | 09 – TERÇA-FEIRA 
 
Úl�mo dia para reclamação contra o quadro geral de percursos e horários programados para o 
transporte de eleitoras e eleitores no primeiro e eventual segundo turnos de votação (Lei nº 
6.091/1974, art. 4º, § 2º).  
 

22 | 09 – QUINTA-FEIRA 
 
(10 DIAS ANTES) 
 
Data a par�r da qual os tribunais regionais eleitorais esclarecerão a eleitora e o eleitor sobre o que é 
necessário para votar, vedada a prestação de tal serviço por tercei ros.  
 

23 | 09 – SEXTA-FEIRA 
 
Úl�mo dia para o juízo eleitoral decidir as reclamações contra o quadro geral de percursos e horários 
para o transporte de eleitoras e eleitores, devendo, em seguida, divulgar, pelos meios disponíveis, o 
quadro definitivo (Lei nº 6.091/1974, art. 4º, §§ 3º e 4º). 
 

26 | 09 – SEGUNDA-FEIRA 
 
Úl�mo dia para o registro, no Sistema de Registro de Pesquisas Eleitorais (PesqEle), das pesquisas de 
opinião pública realizadas em data anterior ao dia das eleições, para conhecimento público, relativas ao 
pleito ou aos(às) candidatos (as), que se pretenda divulgar no próprio dia das eleições (Res.-TSE nº 
23.600/19, art. 11). 
 

27 | 09 – TERÇA-FEIRA 
 
(5 DIAS ANTES) 
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1. Data a partir da qual nenhuma eleitora ou eleitor poderá ser preso (a) ou de�do (a), salvo em 
flagrante delito, ou em virtude de sentença criminal condenatória por crime inafiançável, ou por 
desrespeito a salvo-conduto (Código Eleitoral, art. 236, caput). 
 
2. Úl�mo dia para que as entidades fiscalizadoras formalizem pedido ao juízo eleitoral para a 
verificação da integridade e autenticidade dos sistemas Transportador e JE-Connect instalados nos 
microcomputadores. 
 
3. Úl�mo dia para o (a) presidente do par�do polí�co, o (a) representante da federação de par�dos ou 
outra pessoa por eles indicada informar à juíza ou ao juiz eleitoral da zona responsável pelo exterior, os 
nomes das pessoas autorizadas a expedir as credenciais dos (as) fiscais, das delegadas e dos delegados 
(Lei nº 9.504/1997, art. 65, § 3º). 
 

29 | 09 – QUINTA-FEIRA 
 
(3 DIAS ANTES) 
 
1. Data a par�r da qual o juízo eleitoral ou o(a) presidente da mesa receptora poderá expedir salvo -
conduto em favor de eleitora ou eleitor que sofrer violência moral ou �sica na sua liberdade de votar 
(Código Eleitoral, art. 235, parágrafo único). 
 
2. Último dia para a divulgação da propaganda eleitoral gratuita no rádio e na televisão rela�va ao 
primeiro turno (Lei nº 9.504/1997, art. 47, caput e Código Eleitoral, art. 240, parágrafo único e Res. -TSE 
nº 23.610/19, art. 49). 
 
3. Úl�mo dia para propaganda polí�ca mediante reuniões públicas ou promoção de comícios e 
u�lização de aparelhagem de sonorização fixa, entre às 8h (oito horas) e às 24h (vinte e quatro horas), 
com exceção do comício de encerramento da campanha, que poderá ser prorrogado por m ais 2 (duas) 
horas (Código Eleitoral, art. 240, parágrafo único e Lei nº 9.504/1997, art. 39, §§ 4º e Res.-TSE nº 
23.610/19, art. 15, § 1º). 
 
4. Úl�mo dia para a realização de debate no rádio e na televisão, admi�da sua extensão até às 7h (sete 
horas) do dia 30 de setembro de 2022 (Res.-TSE nº 21.223/2002 e Res.-TSE nº 23.610/19 art. 46, IV). 
 
5. Data a par�r da qual, até 1° de outubro de 2022, o Tribunal Superior Eleitoral poderá divulgar 
comunicados, bole�ns e instruções ao eleitorado, em até 10 (dez) minutos diários requisitados às 
emissoras de rádio e de televisão, con�nuos ou não, que poderão ser somados e usados em dias 
espaçados, podendo ceder, a seu juízo, parte desse tempo para u�lização por Tribunal Regional 
Eleitoral (Lei nº 9.504/1997, art. 93 e Res.-TSE nº 23.610/19, art. 115). 
 
6. Úl�mo dia para os tribunais regionais eleitorais divulgarem na internet os pontos de transmissão de 
dados que funcionarão em locais dis�ntos do local de funcionamento da junta eleitoral. 
 

 
30 | 09 – SEXTA-FEIRA 
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(2 DIAS ANTES) 
 
1. Úl�mo dia para divulgação paga, na imprensa escrita, e reprodução, na internet, de jornal impresso, 
de até 10 (dez) anúncios de propaganda eleitoral, por veículo, em datas diversas, para cada candidata 
ou candidato, no espaço máximo, por edição, de 1/8 (um oitavo) de página de jornal padrão e de 1/4 
(um quarto) de página de revista ou tabloide (Lei nº 9.504/1997, art. 43, caput e Res.-TSE nº 23.610/19, 
art. 42). 
 
2. Úl�mo dia para a publicação, no Diário da Jus�ça Eletrônico, ou na  forma estabelecida pelos 
tribunais eleitorais, do edital convocando os(as) representantes do Ministério Público, da Ordem dos 
Advogados do Brasil e os(as) fiscais, delegadas e delegados dos par�dos políticos, das federações de 
par�dos e das coligações, para acompanhar a emissão da Zerésima do Sistema de Gerenciamento da 
Totalização. 
 
3. Data a partir da qual, até às 17h (dezessete horas) do dia da eleição, poderá ser realizada a 
verificação da integridade e autenticidade dos sistemas Transportador e JE-Connect instalados nos 
microcomputadores da Jus�ça Eleitoral. 
 
4. Úl�mo dia para o(a) presidente do par�do polí�co, o representante da federação de par�dos ou 
outra pessoa por eles indicada comunicarem aos juízos eleitorais os nomes das pessoas autorizadas a 
expedir as credenciais dos(as) fiscais e dos(as) delegados(as) habilitados(as) a fiscalizar os trabalhos de 
votação, apuração e totalização durante o primeiro turno das eleições (Lei nº 9.504/1997, art. 65, § 3º).  
 
 

OUTUBRO 
 

 
01 | 10 – ÚLTIMO DIA PARA REALIZAR DEBATES NO RÁDIO E NA TELEVISÃO 

 
(1 DIA ANTES) 
 
1. Úl�mo dia para a propaganda eleitoral mediante alto-falantes ou amplificadores de som, entre as 8h 
(oito horas) e as 22h (vinte e duas horas) nos termos do art. 15 da Res.-TSE nº 23.610/19 (Lei nº 
9.504/1997, art. 39, §§ 3º e 5º, I). 
 
2. Úl�mo dia, até às 22h (vinte e duas horas), para a distribuição de material gráfico, caminhada, 
carreata ou passeata, acompanhados ou não por carro de som ou minitrio (Lei nº 9.504/1997, art. 39, 
§§ 9º e 11 e Res.-TSE nº 23.610/19, art. 16). 
 
3. Data em que a Comissão de Auditoria da Votação Eletrônica deverá promover, entre as 9h (nove 
horas) e as 12h (doze horas), no local e horário previamente divulgados, a definição das seções 
eleitorais que serão submetidas às auditorias da votação eletrônica. 
 
4. Úl�mo dia para que o (a) interessado (a) em u�lizar programa próprio para verificação da assinatura 
e do resumo digital na urna na seção eleitoral designada para auditoria providencie cópia do programa 
em mídia apropriada, de acordo com orientações técnicas publicadas no sí�o eletrônico do Tribunal 
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Superior Eleitoral. 
 
5. Úl�mo dia para o Tribunal Superior Eleitoral tornar disponível, na sua página da internet, arquivo 
contendo as correspondências esperadas entre urna e seção, podendo ser atualizada até às 16h 
(dezesseis horas) do dia da eleição. 
 
6. Data a par�r da qual, a par�r das 12h (doze horas), as funcionalidades rela�vas ao gerenciamento da 
totalização dos resultados estarão disponíveis no SISTOT, em todas as instâncias, mediante os 
procedimentos definidos na Seção I - Dos Sistemas de Transmissão e Totalização da Resolução de Atos 
Gerais do Processo Eleitoral de 2022. 
 
7. Data em que será realizada, no Tribunal Superior Eleitoral, a verificação do Sistema de 
Gerenciamento da Totalização, o Receptor de Arquivos de Urnas, o InfoArquivos e o Transportador 
WEB, mediante comunicação prévia à en�dades fiscalizadoras pelo Tribunal Superior Eleitoral.  
 
8. Úl�mo dia para o Tribunal Superior Eleitoral divulgar comunicados, bole�ns e instruções ao 
eleitorado, em até 10 (dez) minutos diários requisitados às emissoras de rádio e de televisão, con�nuos 
ou não, que poderão ser somados e usados em dias espaçados, podendo ceder, a seu juízo, parte desse 
tempo para u�lização por tribunal regional eleitoral (Lei nº 9.504/1997, art. 93 e Res.-TSE nº 23.610/19, 
art. 115). 
 
9. Data até a qual o tribunal regional eleitoral cons�tuirá uma Comissão Apuradora com 3 (três) de suas 
membras ou membros, presidida por um(uma) deles(as). (Código Eleitoral, art. 199, caput).  
 

02 | 10 – DOMINGO 

 
(DIA DAS ELEIÇÕES – 1º TURNO) 
 
Data em que se realizará a votação do primeiro turno das eleições, por sufrágio universal e voto direto 
e secreto, observando-se, na seção eleitoral: 
 
A par�r das 7 horas 
 
1.1. Instalação da seção eleitoral (Código Eleitoral, art. 142). 
1.2. Emissão do Relatório Zerésima da urna eletrônica instalada na seção eleitoral. 
 
Às 8 horas 
 
1.3. Início da votação (Código Eleitoral, art. 144). 
 
Às 17 horas 
 
1.4. Encerramento da votação (Código Eleitoral, arts. 144 e 153). 
 
A par�r das 17 horas 
 
1.5. Emissão dos bole�ns de urna. 
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2. Data na qual funcionarão as mesas receptoras de jus�fica�va, das 8h (oito horas) às 17h (dezessete 
horas), para a eleitora ou o eleitor que não se encontrar em seu domicílio eleitoral no dia da votação. 
 
3. Úl�mo dia para o par�do polí�co ou federação requerer o cancelamento do registro de candidata ou 
candidato expulso (a) de seu par�do, em processo no qual seja assegurada a ampla defesa, com 
observância das normas estatutárias (Lei nº 9.504/1997, art. 14 e Res.-TSE nº 23.609/19, art. 71).  
 
4. Úl�mo dia para candidatas, candidatos e par�dos arrecadarem recursos e contraírem obrigações, 
ressalvada a hipótese de arrecadação com o fim exclusivo de quitação de despesas já contraídas e não 
pagas até esta data (Lei nº 9.504/1997, art. 29, § 3º e Res.-TSE nº 23.607/19, art. 33). 
 
5. Data na qual será realizada, por amostragem e em ambiente controlado, o Teste de Integridade das 
Urnas Eletrônicas, em cada unidade da Federação, em local público e com expressiva circulação de 
pessoas designado pelo TRE, no mesmo dia e horário da votação oficial. (Lei nº 9.504/1997, art. 66, § 
6º). 
 
6. Data na qual, a par�r das 7h (sete horas) e antes da emissão da Zerésima nas seções eleitorais 
escolhidas ou sorteadas pela Comissão de Auditoria da Votação Eletrônica de cada unidade da 
Federação, será realizada a verificação de auten�cidade e integridade dos sistemas instalados nas 
respectivas urnas. 
 
7. Data na qual, até às 16h (dezesseis horas), deverão estar atualizadas as correspondências esperadas 
entre urna e seção, na internet, pelo Tribunal Superior Eleitoral.  
 
8. Data em que, a par�r das 12h (doze horas), após o primeiro acesso, ocorrerá a oficialização 
automá�ca do sistema Transportador instalados nos equipamentos das Zonas Eleitorais. 
 
9. Úl�mo dia, até às 17h (dezessete horas), em que poderá ser realizada a verificação da integridade e 
auten�cidade dos sistemas Transportador e JE-Connect instalados nos microcomputadores da Jus�ça 
Eleitoral. 
 
10. Data a par�r da qual, até 15 de outubro de 2022, os dados dos resultados rela�vos ao primeiro 
turno estarão disponíveis em centro de dados provido pelo Tribunal Superior Eleitoral.  
 
11. Data na qual, a par�r das 17h (dezessete horas) serão divulgados os resultados da votação para o 
cargo de Presidente da República, incluindo os votos em branco, os nulos e as abstenções verificadas 
no primeiro turno. 
 
12. Data na qual, a par�r das 17h (dezessete horas) serão divulgados os resultados das votações para os 
cargos de governador, senador, deputados federal, estadual e distrital, incluindo os votos em branco, 
os nulos e as abstenções verificadas no primeiro turno. 
 

03 | 10 – SEGUNDA-FEIRA 

 
(1 DIA APóS O 1º TURNO)  
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1. Data a par�r da qual as en�dades fiscalizadoras poderão solicitar à Jus�ça Eleitoral: 
 
I – arquivos de log do Transportador, do Receptor de Arquivos de Urna e do banco de dados da 
totalização; 
II – arquivos de imagens dos Bole�ns de Urnas (BUs); 
III – arquivos de Registro Digital do Voto (RDV); 
IV – arquivos de log das urnas; 
V – relatório de BUs que estiveram em pendência, sua motivação e respec�va decisão; 
VI – relatório de urnas subs�tuídas; 
VII – arquivos de dados de votação por seção; e 
VIII – relatório com dados sobre o comparecimento e a abstenção em cada seção eleitoral.  
 
2. Data a par�r da qual, decorrido o prazo de 24 (vinte e quatro) horas do encerramento da votação 
(17h do dia anterior), até 29 de outubro de 2022, podem funcionar, das 8h (oito horas) às 22h (vinte e 
duas horas), alto-falantes ou amplificadores de som, nos termos do art. 15 da Res.-TSE nº 23.610/19, 
que disciplina a propaganda eleitoral (Lei nº 9.504/1997, art. 39, §§ 3º, 9º e 11). 
 
3. Data a par�r da qual, decorrido o prazo de 24 (vinte e quatro) horas do encerramento da votação 
(17h do dia anterior), até 27 de outubro de 2022, as candidatas, os candidatos, os par�dos políticos, as 
federações e as coligações poderão realizar comícios e u�lizar aparelhagem de sonorização fixa, das 8h 
(oito horas) às 24h (vinte e quatro horas), podendo o horário ser prorrogado por mais 2 (duas) horas 
quando se tratar de comício de encerramento de campanha (Código Eleitoral, art. 240, parágrafo único 
e Lei nº 9.504/1997, art. 39, § 4º e Res.-TSE nº 23.610, arts 5º e 15, caput e § 1º). 
 
4. Data a par�r da qual, decorrido o prazo de 24 (vinte e quatro) horas do encerramento da votação 
(17h do dia anterior), até 29 de outubro de 2022, poderá haver distribuição de material gráfico, 
caminhada, carreata ou passeata, acompanhadas ou não por carro de som ou minitrio (Código Eleitoral, 
art. 240, parágrafo único, e Lei nº 9.504/1997, art. 39, §§ 9º e 11 e Res.-TSE nº 23.610/19, art. 16). 
 
5. Data a par�r da qual, até 28 de outubro de 2022, serão permi�das a divulgação paga, na imprensa 
escrita, e a reprodução na internet do jornal impresso, de até 10 (dez) anúncios de propaganda 
eleitoral, por veículo, em datas diversas, para cada candidata ou candidato, no espaço máximo, por 
edição, de 1/8 (um oitavo) de página de jornal padrão e de 1/4 (um quarto) de página de revista ou 
tabloide (Lei nº 9.504/1997, art. 43, caput e Res.-TSE nº 23.610/19, art. 42). 
 
6. Data a par�r da qual estará suspenso o fornecimento da certidão de quitação eleitoral pela internet, 
pelo Sistema Elo e pelo e-Título. 
 
 

04 | 10 – TERÇA-FEIRA  
 
(2 DIAS APóS O 1º TURNO)  
 
1. Término do prazo, às 17h (dezessete horas) , do período de validade de salvo-condutos expedidos por 
juízo eleitoral ou por presidente de mesa receptora (Código Eleitoral, art. 235, parágrafo único).  
 
2. Término, após as 17h (dezessete horas), do período em que nenhuma eleitora ou eleitor poderá ser 
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preso (a) ou de�do (a) (Código Eleitoral, art. 236, caput). 
 
 

05 | 10 – QUARTA-FEIRA 
 
(3 DIAS APóS O 1º TURNO)  
 
1. Úl�mo dia para a mesária ou o mesário que abandonou os trabalhos durante a votação apresentar 
jus�fica�va ao juízo eleitoral (Código Eleitoral, art. 124, § 4º e Res.-TSE nº 23.659/21, art. 129, § 1º, b). 
 
2. Úl�mo dia para o TSE tornar disponível, em sua página na internet, opção de visualização dos 
bole�ns de urna recebidos para a totalização, assim como as tabelas de correspondências efe�vadas, 
observado o horário de encerramento da totalização em cada unidade da Federação. 
 
3. Úl�mo dia para a ins�tuição conveniada ou a empresa de auditoria encaminhar ao Tribunal Superior 
Eleitoral relatório conclusivo da fiscalização realizada na auditoria de funcionamento das urnas 
eletrônicas, rela�va ao primeiro turno.   
 

06 | 10 – QUINTA-FEIRA  
 
Início do cadastramento de mesas receptoras de jus�fica�vas e alocação temporária de seções para o 
segundo turno. 
 
 

07 | 10 – SEXTA-FEIRA 
 
Data a par�r da qual, até 28 de outubro de 2022, será veiculada propaganda eleitoral gratuita no rádio 
e na televisão rela�va ao segundo turno (Lei nº 9.504/1997, art. 49, caput, e art. 51, § 2º e Res. -TSE nº 
23.610/19, art. 60). 
 
 

10 | 10 – SEGUNDA-FEIRA 
 
1. Úl�mo dia para os tribunais regionais eleitorais informarem, em edital e mediante divulgação nos 
respec�vos sí�os eletrônicos na internet, o local onde serão realizadas as auditorias de funcionamento 
das urnas relativas ao segundo turno. 
 
2. Úl�mo dia para a Comissão de Auditoria da Votação Eletrônica expedir o�cio aos partidos polí�cos 
comunicando-os sobre o horário e o local onde será realizada a escolha ou o sorteio das seções cujas 
urnas serão auditadas no segundo turno. 
 
3. Data-limite para reinício da emissão de cer�dão de quitação pela internet, pelo Sistema Elo e pelo e -
Título. 
 

14 | 10 – SEXTA-FEIRA 
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Úl�mo dia para o órgão competente de controle interno da Presidência da República, caso não haja 
segundo turno, cobrar os valores devidos nos termos dos §§ 1º ao 4º do art. 123 da Res.-TSE nº 
23.610/2019 (Lei nº 9.504/1997, art. 76, § 2º e Res.-TSE nº 23.610, art. 123, § 5º). 
 

15 | 10 – SÁBADO 
 
(15 DIAS ANTES DO 2º TURNO) 
 
1. Data a par�r da qual nenhuma candidata ou candidato que par�cipará do segundo turno de votação 
poderá ser detido (a) ou preso (a), salvo no caso de flagrante delito (Código Eleitoral, art. 236, § 1º). 
 
2. Data a par�r da qual, nas circunscrições em que não houver votação em segundo turno, o 
funcionamento da secretaria aos sábados, domingos e feriados, inclusive das unidades responsáveis 
pela análise das prestações de contas e aquelas cujo funcionamento seja imprescindível à execução 
dessa análise, observará o disposto em regulamentação de cada tribunal eleitoral respec�vo, à qual se 
dará ampla publicidade. 
 
3. Data a par�r da qual os tribunais das circunscrições em que não haverá segundo turno, não mais 
publicarão em sessão as decisões em representações sobre propaganda eleitoral e direito de resposta. 
 
4. Úl�mo dia para a Secretaria da Receita Federal do Brasil e as secretarias estaduais e municipais de 
Fazenda encaminharem ao Tribunal Superior Eleitoral, pela internet, arquivo eletrônico contendo as 
notas fiscais eletrônicas rela�vas ao fornecimento de bens e serviços para campanha eleitoral emi�das 
desde o prazo final para o registro de candidatura até o dia da eleição (Res.-TSE nº 23.607/19, art. 92). 
 
5. Data até a qual os dados de resultados rela�vos ao primeiro turno estarão disponíveis em centro de 
dados provido pelo Tribunal Superior Eleitoral .  
 
 

24 | 10 – SEGUNDA-FEIRA 
 
Úl�mo dia para o registro, no Sistema de Registro de Pesquisas Eleitorais (PesqEle), das pesquisas de 
opinião pública realizadas em data anterior ao dia das eleições, para conhecimento público, rela�vas ao 
segundo turno ou às respec�vas candidatas e candidatos, que se pretenda divulgar no dia das eleições. 
 

25 | 10 – TERÇA-FEIRA 
 
(5 DIAS ANTES DO 2º TURNO) 
 
1. Úl�mo dia para que as entidades fiscalizadoras formalizem pedido ao juízo eleitoral para a 
verificação da integridade e autenticidade dos sistemas Transportador e JE-Connect instalados nos 
microcomputadores. 
 
2. Úl�mo dia para o (a) presidente do par�do político, o (a) representante da federação de par�dos ou 
outra pessoa por eles indicada informar à juíza ou ao juiz eleitoral da zona responsável pelo exterior, os 
nomes das pessoas autorizadas a expedir as credenciais dos (as) fiscais, das delegadas e dos delegados 
para o segundo turno, se houver (Lei nº 9.504/1997, art. 65, § 3º). 
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3. Data a partir da qual nenhuma eleitora ou eleitor poderá ser preso (a) ou de�do (a), salvo em 
flagrante delito, ou em virtude de sentença criminal condenatória por crime inafiançável, ou por 
desrespeito a salvo-conduto (Código Eleitoral, art. 236, caput). 
 
4. Data a par�r da qual o material da propaganda eleitoral gratuita deverá ser re�rado das emissoras, 
sob pena de sua destruição, contado o prazo de 60 (sessenta) dias após a respec�va divulgação (Res.-
TSE nº 23.610/2019, art. 122). 
 
 

27 | 10 – QUINTA-FEIRA 
 
(3 DIAS ANTES DO 2º TURNO) 
 
1. Início do prazo de validade do salvo-conduto expedido pelo juízo eleitoral ou pelo (a) presidente da 
mesa receptora (Código Eleitoral, art. 235, parágrafo único). 
 
2. Úl�mo dia para propaganda polí�ca mediante reuniões públicas ou promoção de comícios e 
u�lização de aparelhagem de sonorização fixa, entre às 8h (oito horas) e às 24h (vinte e quatro horas), 
com exceção do comício de encerramento da campanha, que poderá ser prorrogado por mais 2 (duas) 
horas (Código Eleitoral, art. 240, parágrafo único, e Lei nº 9.504/1997, art. 39, § 4º e Res.-TSE nº 
23.610/19, arts. 5º e 15, § 1º). 
 
3. Data a partir da qual, até 29 de outubro de 2022, o Tribunal Superior Eleitoral poderá divulgar 
comunicados, bole�ns e instruções ao eleitorado, em até 10 (dez) minutos diários requisitados às 
emissoras de rádio e de televisão, con�nuos ou não, que poderão ser somados e usados em dias 
espaçados, podendo ceder, a seu juízo, parte desse tempo para u�lização por Tribunal Regional 
Eleitoral (Lei nº 9.504/1997, art. 93 e Res.-TSE nº 23.610/19, art. 115). 
 
4. Úl�mo dia para os tribunais regionais eleitorais divulgarem, na internet, os pontos de transmissão de 
dados que funcionarão em locais dis�ntos do local de funcionamento da junta eleitoral. 
 

28 | 10 – SEXTA-FEIRA 
 
(2 DIAS ANTES DO 2º TURNO) 
 
1. Úl�mo dia para a divulgação da propaganda eleitoral gratuita de segundo turno no rádio e na 
televisão (Lei nº 9.504/1997, art. 49, caput, e art. 51, § 2º e Res.-TSE nº 23.610/19, art. 60). 
 
2. Úl�mo dia para a divulgação paga, na imprensa escrita, e a reprodução na internet do jornal 
impresso, de até 10 (dez) anúncios de propaganda eleitoral, por veículo, em datas diversas, para cada 
candidata ou candidato, no espaço máximo, por edição, de 1/8 (um oitavo) de página de jornal padrão 
e de 1/4 (um quarto) de página de revista ou tabloide, rela�va ao segundo turno (Lei nº 9.504/1997, 
art. 43, caput e Res.-TSE nº 23.610/19, art. 42.) 
 
3. Úl�mo dia para a realização de debate no rádio e na televisão, não podendo ultrapassar o horár io de 
meia-noite (Res.-TSE nº 22.452/2006 e Res.-TSE nº 23.610/19, art. 46, IV). 
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4. Úl�mo dia para a publicação, no Diário da Jus�ça Eletrônico, ou na forma estabelecida pelos 
tribunais eleitorais, do edital convocando os(as) representantes do Ministério Público, da Ordem dos 
Advogados do Brasil e os(as) fiscais, delegadas e delegados dos par�dos polí�cos, das federações de 
partidos e das coligações, para acompanhar a emissão da Zerésima do Sistema de Gerenciamento da 
Totalização rela�va ao segundo turno.  
 
5. Data a partir da qual, até às 17h (dezessete horas) do dia da eleição, poderá ser realizada a 
verificação da integridade e autenticidade dos sistemas Transportador e JE-Connect instalados nos 
equipamentos da Justiça Eleitoral. 
 
6. Úl�mo dia para o (a) presidente do partido polí�co, o representante da federação de par�dos ou 
outra pessoa por eles indicada comunicarem aos juízos eleitorais os nomes das pessoas autorizadas a 
expedir as credenciais dos (as) fiscais e dos (as) delegados (as) habilitados (as) a fiscalizar os trabalhos 
de votação, apuração e totalização durante o segundo turno das eleições (Lei nº 9.504/1997, art. 65, § 
3º). 
 

29 | 10 – SÁBADO 

 
(1 DIA ANTES DO 2º TURNO) 
 
1. Úl�mo dia para a propaganda eleitoral mediante alto-falantes ou amplificadores de som, entre as 8h 
(oito horas) e às 22h (vinte e duas horas) nos termos do art. 15 da Res.-TSE nº 23.610/19 (Lei nº 
9.504/1997, art. 39, §§ 3º e 5º, I). 
 
2. Úl�mo dia, até às 22h (vinte e duas horas), para a distribuição de material gráfico, caminhada, 
carreata ou passeata, acompanhados ou não por carro de som ou minitrio (Lei nº 9.504/1997, art. 39, 
§§ 9º e 11 e Res.-TSE nº 23.610/19, art. 16). 
 
3. Data em que a Comissão de Auditoria da Votação Eletrônica deverá promover, entre as 9h (nove 
horas) e às 12h (doze horas), no local e horário previamente divulgados, a definição das seções 
eleitorais que serão submetidas às auditorias da votação eletrônica para o segundo turno. 
 
4. Úl�mo dia para que o (a) interessado(a) em u�lizar programa próprio para verificação da assinatura e 
do resumo digital na urna na seção eleitoral designada para auditoria, providencie cópia do programa 
em mídia apropriada, de acordo com orientações técnicas publicadas no sí�o eletrônico do Tribunal 
Superior Eleitoral. 
 
5. Úl�mo dia para o Tribunal Superior Eleitoral tornar disponível, na sua página da internet, arquivo 
contendo as correspondências esperadas entre urna e seção, podendo ser atualizada até as 16h 
(dezesseis horas) do dia da eleição. 
 
6. Data em que será realizada, no Tribunal Superior Eleitoral, a verificação do Sistema de 
Gerenciamento da Totalização, o Receptor de Arquivos de Urnas, o InfoArquivos e o Transportador 
WEB, mediante comunicação prévia às en�dades fiscalizadoras. 
 
7. Último dia para o Tribunal Superior Eleitoral divulgar comunicados, bole�ns e instruções ao 
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eleitorado, em até 10 (dez) minutos diários requisitados às emissoras de rádio e de televisão, con�nuos 
ou não, que poderão ser somados e usados em dias espaçados, podendo ceder, a seu juízo, parte desse 
tempo para u�lização por tribunal regional eleitoral (Lei nº 9.504/1997, art. 93 e Res.-TSE nº 23.610/19, 
art. 115). 
 
8. Data a par�r da qual, a par�r das 12h (doze horas), as funcionalidades rela�vas ao gerenciamento da 
totalização dos resultados estarão disponíveis no SISTOT, em todas as instâncias, mediante os 
procedimentos definidos na Seção I - Dos Sistemas de Transmissão e Totalização da Resolução de Atos 
Gerais do Processo Eleitoral de 2022. 
 

30 | 10 – DOMINGO 

 
(DIA DAS ELEIÇÕES – 2º TURNO) 
 
1. Data em que se realizará a votação do segundo turno das eleições, por sufrágio universal e voto 
direto e secreto, observando-se na seção eleitoral: 
 
A par�r das 7 horas 
 
1.1. Instalação da seção eleitoral (Código Eleitoral, art. 142). 
 
1.2. Emissão do Relatório Zerésima da urna eletrônica instalada na seção eleitoral. 
 
Às 8 horas 
 
1.3. Início da votação (Código Eleitoral, art. 144). 
 
Às 17 horas 
 
1.4. Encerramento da votação (Código Eleitoral, arts. 144 e 153). 
 
1.5. Emissão dos bole�ns de urna. 
 
2. Data na qual funcionarão as mesas receptoras de jus�fica�va, das 8h (oito horas) às 17h (dezessete 
horas), para a eleitora ou o eleitor que não se encontrar em seu domicílio eleitoral no dia da votação. 
 
3. Úl�mo dia para o par�do polí�co ou federação requerer o cancelamento do registro de candidata ou 
candidato que concorra ao segundo turno, expulso (a) de seu par�do, em processo no qual seja 
assegurada a ampla defesa, com observância das normas estatutárias (Lei nº 9.504/1997, art. 14 e Res.-
TSE nº 23.609/19, art. 71). 
 
4. Úl�mo dia para candidatas, candidatos e par�dos que disputarem o segundo turno arrecadare m 
recursos e contraírem obrigações, re ssalvada a hipótese de arrecadação com o fim exclusivo de 
quitação de despesas já contraídas e não pagas até esta data (Lei nº 9.504/1997, art. 29, § 3º e Res. -TSE 
nº 23.607/19, art. 33). 
 
5. Data na qual será realizada, por amostragem e em ambiente controlado, o Teste de Integridade das 
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Urnas Eletrônicas, em cada unidade da Federação em que houver segundo turno, em local público e 
com expressiva circulação de pessoas designado pelo TRE, no mesmo dia e horário da votação oficial 
(Lei nº 9.504/1997, art. 66, § 6º). 
 
6. Data na qual, a par�r das 7h (sete horas) e antes da emissão da Zerésima, nas seções eleitorais 
escolhidas ou sorteadas pela Comissão de Auditoria da Votação Eletrônica de cada unidade da 
Federação, será realizada a verificação de auten�cidade e integridade dos sistemas instalados nas 
respectivas urnas. 
 
7. Data na qual, até às 16h (dezesseis horas), deverão ser atualizadas as correspondências esperadas 
entre urna e seção, na internet, pelo Tribunal Superior Eleitoral. 
 
8. Data em que, a par�r das 12h (doze horas), após o primeiro acesso, ocorrerá a oficialização 
automá�ca do sistema Transportador instalados nos equipamentos das Zonas Eleitorais. 
 
9. Úl�mo dia, até às 17h (dezessete horas), em que poderá ser realizada a verificação da integridade e 
auten�cidade dos sistemas Transportador e JE--Connect instalados nos microcomputadores da Jus�ça 
Eleitoral, u�lizados para o segundo turno. 
 
10. Data a par�r da qual, até 12 de novembro de 2022, os dados dos resultados rela�vos ao segundo 
turno estarão disponíveis em centro de dados provido pelo Tribunal Superior Eleitoral.  
 
11. Data na qual, a par�r das 17h (dezessete horas), serão divulgados os resultados da votação para o 
cargo de Presidente da República, incluindo os votos em branco, os nulos e as abstenções verificadas 
no primeiro turno. 
 
12. Data na qual, a par�r das 17h (dezessete horas) onde houver segundo turno, serão divulgados os 
resultados das votações para o cargo de governador, incluindo os votos em branco, os nulos e as 
abstenções verificadas. 
 
 

31 | 10 – SEGUNDA-FEIRA 
 
(1 DIA APóS O 2º TURNO)  
 
1. Data a par�r da qual as en�dades fiscalizadoras poderão solicitar à Jus�ça Eleitoral os seguintes 
dados e documentos rela�vos ao segundo turno: 
 
I – arquivos de log do Transportador, do Receptor de Arquivos de Urna e do banco de dados da 
totalização; 
II – arquivos de imagens dos Bole�ns de Urnas (BUs); 
III – arquivos de Registro Digital do Voto (RDV); 
IV – arquivos de log das urnas; 
V – relatório de BUs que estiveram em pendência, sua motivação e respectiva decisão;  
VI – relatório de urnas subs�tuídas; 
VII – arquivos de dados de votação por seção; e 
VIII – relatório com dados sobre o comparecimento e a abstenção em cada seção eleitoral.  
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2. Data a par�r da qual, até 7 de novembro de 2022, estará suspenso o fornecimento da cer�dão de 
quitação eleitoral pela internet, pelo Sistema Elo e pelo e-Título. 
 
 

NOVEMBRO 
 
 

01 | 11 – TERÇA-FEIRA 
 
(2 DIAS APóS O 2º TURNO)  
 
1. Término do prazo, às 17h (dezessete horas), do período de validade de salvo -condutos expedidos por 
juízo eleitoral ou por presidente de mesa receptora (Código Eleitoral, art. 235, parágrafo único). 
 
2. Término, após as 17h (dezessete horas), do período em  que nenhuma eleitora ou nenhum eleitor 
poderá ser preso (a) ou de�do(a) (Código Eleitoral, art. 236, caput). 
 
3. Úl�mo dia para todas as candidatas e candidatos e todos os par�dos polí�cos, em todas as esferas, 
encaminharem à Jus�ça Eleitoral via SPCE, as prestações de contas referentes ao primeiro turno (Lei nº 
9.504/1997, art. 29 e Res.-TSE nº 23.607/19, art. 49). 
 
4. Úl�mo dia para as candidatas e os candidatos, inclusive a vice, salvo os que disputaram o segundo 
turno, transferirem as sobras da campanha ao órgão par�dário, na circunscrição do pleito, conforme a 
origem dos recursos e a sua filiação par�dária (Lei nº 9.504/1997, art. 31, I). 
 
5. Úl�mo dia para as candidatas e os candidatos, inclusive a vice, salvo os  (as) que disputaram o 
segundo turno, observada a data da efe�va apresentação das contas, transferirem ao Tesouro Nacional 
os valores do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) eventualmente não u�lizados, 
inclusive os decorrentes da alienação de bens permanentes ob�dos com recursos do FEFC (Lei nº 
9.504/1997, art. 16-C, § 11, Res.-TSE nº 23.607/19, art. 50. § 5º e Res.-TSE nº 23.605/19, art. 11). 
 
6. Úl�mo dia para as candidatas, os candidatos e os par�dos polí�cos que disputarem o segundo turno 
da eleição informarem à Jus�ça Eleitoral, via Sistema de Prestação de Contas Eleitorais (SPCE), as 
doações e os gastos que tenham realizado em favor das candidatas e dos candidatos eleitos no 
primeiro turno (Res.-TSE nº 23.607/19, art. 49, § 2º). 
 
7. Úl�mo dia para as candidatas, os candidatos, os par�dos polí�cos, as federações e as coligações 
removerem as propagandas rela�vas ao primeiro turno das eleições e promoverem a restauração do 
bem em que afixada, se for o caso (Res.-TSE nº 23.610/19, art. 121). 
 

02 | 11 – QUARTA-FEIRA 
 
(3 DIAS APóS O 2º TURNO)  
 
1. Úl�mo dia para a mesária ou o mesário que abandonou os trabalhos durante a votação no segundo 
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turno apresentar jus�ficativa ao juízo eleitoral (Código Eleitoral, art. 124, § 4º). 
 
2. Úl�mo dia para o TSE tornar disponível, em sua página na internet, opção de visualização dos 
bole�ns de urna recebidos para a totalização, assim como as tabelas de correspondências efe�vadas no 
segundo turno, observado o horário de encerramento da totalização em cada unidade da Federação. 
 
3. Úl�mo dia para a instituição conveniada ou a empresa de auditoria encaminhar ao Tribunal Superior 
Eleitoral relatório conclusivo da fiscalização realizada na auditoria de funcionamento das urnas 
eletrônicas, relativa ao segundo turno. 
 

03 | 11 – QUINTA-FEIRA 
 
Úl�mo dia para a mesária ou o mesário que faltou à votação no primeiro turno apresentar jus�ficativa 
ao juízo eleitoral (Código Eleitoral, art. 124). 
 
 

04 | 11 – SEXTA-FEIRA 
 
(5 DIAS APóS O 2º TURNO)  
 
1. Úl�mo dia em que os feitos eleitorais terão prioridade para a par�cipação do Ministério Público e 
dos juízos de todas as Jus�ças e instâncias, ressalvados os processos de habeas corpus e mandado de 
segurança (Lei nº 9.504/1997, art. 94, caput e Res.-TSE nº 23.608/19, art. 61). 
 
2. Úl�mo dia em que as polícias judiciárias, os órgãos das Receitas Federal, Estadual e Municipa l, os 
tribunais e os órgãos de contas auxiliarão a Jus�ça Eleitoral na apuração dos delitos eleitorais,  com 
prioridade sobre suas atribuições regulares (Lei nº 9.504/1997, art. 94, § 3º e Res.-TSE nº 23.608/19, 
art. 61, §3°). 
 
3. Úl�mo dia para a Jus�ça Eleitoral iden�ficar as candidatas, os candidatos e os par�dos polí�cos que 
se omi�ram a prestar as contas referentes ao primeiro turno (Res.-TSE nº 23.607/19, art. 49, § 5º). 
 

 
08 | 11 – TERÇA-FEIRA 
 
1. Data-limite para reinício da emissão da cer�dão de quitação eleitoral pela internet, pelo Sistema Elo 
e pelo E-Título. 
 
2. Reinício do atendimento às eleitoras e aos eleitores nas unidades da Jus�ça Eleitoral. 
 
3. Rea�vação do serviço de pré-atendimento, via internet, para requerimento de alistamento, 
transferência e revisão (Título Net). 
 
 

10 | 11 – QUINTA-FEIRA 
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Úl�mo dia para a Secretaria da Receita Federal do Brasil e as secretarias estaduais e municipais de 
Fazenda encaminharem ao Tribunal Superior Eleitoral, pela internet, arquivo eletrônico complementar, 
contendo as notas fiscais eletrônicas rela�vas ao fornecimento de bens e serviços para campanha 
eleitoral emi�das do dia imediatamente posterior ao da eleição até o úl�mo dia do mês de outubro de 
2022. 
 

 
11 | 11 – SEXTA-FEIRA 
 
Úl�mo dia para o órgão competente de controle interno da Presidência da República, caso haja 
segundo turno, cobrar os valores devidos nos termos dos §§ 1º ao 4º do art. 123 da Res. -TSE nº 
23.610/2019 (Lei nº 9.504/1997, art. 76, § 2º e Res.-TSE nº 23.610, art. 123, § 5º). 
 
 

12 | 11 – SÁBADO 
 
Data até a qual os dados de resultados rela�vos ao segundo turno estarão disponíveis em centro de 
dados provido pelo Tribunal Superior Eleitoral.  
 

 
14 | 11 – SEGUNDA-FEIRA 
(15 DIAS APóS O 2º TURNO)  
 
1. Data a par�r da qual, nas circunscrições em que houver votação em segundo turno, o funcionamento 
da secretaria aos sábados, domingos e feriados, inclusive das unidades responsáveis pela análise das 
prestações de contas e aquelas cujo funcionamento seja imprescindível à execução dessa análise, 
observará o disposto em regulamentação de cada tribunal regional eleitoral, à qual se dará ampla 
publicidade. 
 
2. Data a par�r da qual os tribunais das circunscrições em que houver segundo turno não mais 
publicarão em sessão as decisões em representações sobre propaganda eleitoral e direito de resposta.  
 
 

19 | 11 – SÁBADO 
 
(15 DIAS APóS O 2º TURNO)  
 
1. Úl�mo dia para as candidatas e os candidatos que concorreram no segundo turno das eleições, 
inclusive a vice, os par�dos polí�cos e as federações encaminharem à Jus�ça Eleitoral, por meio do 
Sistema de Prestação de Contas Eleitorais (SPCE), as prestações de contas referentes aos dois turnos, 
incluindo todos os órgãos par�dários que efetuaram doações ou gastos às candidaturas do segundo 
turno, ainda que não concorrentes (Lei nº 9.504/1997, art. 29, IV e Res.-TSE nº 23.607/19, art. 49, § 1º). 
 
2. Úl�mo dia para as candidatas e os candidatos, inclusive a vice, que disputaram o segundo turno, 
transferirem as sobras da campanha ao órgão par�dário, na circunscrição do pleito, conforme a origem 
dos recursos e a sua filiação par�dária (Lei nº 9.504/1997, art. 31, I e Res.-TSE nº 23.607/19, art. 50, § 
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3. Úl�mo dia para as candidatas e os candidatos, inclusive a vice, que disputaram o segundo turno, 
observada a data da efe�va apresentação das contas, transferirem ao Tesouro Nacional os valores do 
Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) eventualmente não u�lizados, inclusive os 
decorrentes da alienação de bens permanentes ob�dos com recursos do Fundo (Lei nº 9.504/1997, art. 
16-C, § 11, Res.-TSE nº 23.607/19, art. 50. § 5º e Res.-TSE nº 23.605/19, art. 11). 
 
 

22 | 11 – TERÇA-FEIRA 
 
Úl�mo dia para a Jus�ça Eleitoral iden�ficar as candidatas, os candid atos e os partidos polí�cos que se 
omitiram a prestar as contas referentes ao segundo turno (Res.-TSE nº 23.607/19, art. 49, § 5º). 
 
 

29 | 11 – TERÇA-FEIRA 
 
(30 DIAS APóS O 2º TURNO)  
 
1. Úl�mo dia para as candidatas, os candidatos, os par�dos polí�cos, as federações e as coligações 
removerem as propagandas rela�vas ao segundo turno das eleições e promoverem a restauração do 
bem em que afixada, se for o caso (Res.-TSE nº 23.610/19, art. 121). 
 
2. Úl�mo dia para a mesária ou o mesário que não compareceu aos trabalhos no segundo turno 
apresentar jus�fica�va ao juízo eleitoral (Código Eleitoral, art. 124). 
 
3. Data-limite para a publicação, na página da internet do Tribunal Superior Ele itoral, dos relatórios 
conclusivos sobre a fiscalização realizada no teste de integridade das urnas eletrônicas, no primeiro e 
segundo turnos, elaborado pela ins�tuição conveniada e pela empresa de auditoria de funcionamento 
das urnas eletrônicas. 
 
 

DEZEMBRO 
 
 

01 | 12 – QUINTA-FEIRA 
 
(60 DIAS APóS O 1º TURNO)  
 
Úl�mo dia para a eleitora ou o eleitor que deixou de votar no primeiro turno das eleições apresentar, 
em qualquer cartório eleitoral, ou pelo serviço disponível no sí�o eletrônico do TSE e dos TREs, 
jus�fica�va fundamentada ao juízo eleitoral (Lei nº 6.091/1974, art. 7º). 
 
 

07 | 12 – QUARTA-FEIRA 
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Úl�mo dia para o juízo eleitoral responsável pela recepção dos requerimentos de justifica�va não 
registrados na urna no primeiro e no segundo turnos lançar as informações no Cadastro Eleitoral.  
 

 
15 | 12 – QUINTA-FEIRA 
 
Úl�mo dia, observado o prazo de até 3 (três) dias antes da data da diplomação, para a publicação da 
decisão eleitoral que julgar as contas das candidatas e dos candidatos eleitos (Lei nº 9.504/1997, art. 
30, § 1º e Res.-TSE nº 23.607/19, art. 78). 
 

 
19 | 12 – SEGUNDA-FEIRA 
 
1. Úl�mo dia para a diplomação das eleitas e dos eleitos. 
 
2. Úl�mo dia que poderá ser previsto, na regulamentação editada por cada tribunal, para o 
funcionamento de sua secretaria aos sábados, domingos e feriados. 
 
3. Data a par�r da qual os prazos processuais que correrem no PJe em re gistro de candidatura, 
representação por propaganda eleitoral, pedido de direito de resposta e prestação de contas não mais 
se vencerão aos sábados, domingos e feriados (Lei Complementar nº 64/1990, art. 16 e Res.-TSE nº  
23.609, art. 78, § 1º e Res.-TSE nº 23.608/19, art. 7º). 
 
4. Úl�mo dia de atuação das juízas e dos juízes auxiliares nos tribunais eleitorais (Lei nº 9.504/1997, art. 
96, § 3º e Res.-TSE nº 23.608/19, art. 2º, II). 
 
5. Úl�mo dia em que, nos feitos decorrentes do processo eleitoral, não poderão servir como juízes (as), 
nos tribunais eleitorais, juízes (as) auxiliares, juízes(as) eleitorais ou chefe de cartório eleitoral, o 
cônjuge ou companheiro(a) e parente consanguíneo(a) ou afim, até o segundo grau, de candidata ou  
candidato a cargo ele�vo registrado na circunscrição (Código Eleitoral, arts. 14, § 3º, e 33, § 1º e Res. -
TSE nº 23.608/19, art. 56). 
 
6. Úl�mo dia em que o mural eletrônico, mensagens instantâneas e mensagens eletrônicas serão 
u�lizados para as comunicações da Jus�ça Eleitoral nos processos de registro de candidatura, nas 
representações em matéria de propaganda eleitoral, nas reclamações, nos pedidos de direito de 
resposta e nas prestações de contas, observadas as regras específicas das resoluções respec�vas (Res. -
TSE nº 23.607/19, art. 98, Res.-TSE nº 23.608/19, art. 12 e Res.-TSE nº 23.609/19, art. 38). 
 
7. Úl�mo dia em que o Ministério Público será in�mado das decisões e dos despachos por meio 
eletrônico, e dos acórdãos, em sessão de julgamento, quando nela forem publicados (Res. -TSE nº 
23.608/19, art. 12, §§ 7º e 8º). 
 
8. Úl�mo dia em que, nos procedimentos de registro de candidatura, propaganda eleitoral, direito de 
resposta e prestação de contas, a publicação dos atos judiciais será realizada em mural eletrônico, 
disponível no sí�o eletrônico do respec�vo tribunal, com o registro do horário da publi cação, e os 
acórdãos serão publicados em sessão de julgamento. 
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20 | 12 – TERÇA-FEIRA 
 
1. Data-limite para que os bancos encerrem as contas bancárias das candidatas e dos candidatos 
des�nadas à movimentação de recursos do Fundo Partidário e de doações para campanha, transferindo 
a totalidade do saldo existente para a conta bancária do órgão de direção da circunscrição, na forma 
prevista no art. 51 da Res-TSE nº 23.607/19, informando o fato à Jus�ça Eleitoral (Res.-TSE nº 
23.607/19, art. 12, III). 
 
2. Data-limite para que os bancos procedam ao encerramento das contas bancárias de candidata, 
candidato e par�do polí�co destinadas à movimentação de recursos do Fundo Especial de 
Financiamento de Campanha (FEFC), transferindo a totalidade do saldo existente para o Tesouro 
Nacional, forma prevista no art. 51 da Res-TSE nº 23.607/19, informando o fato à Jus�ça Eleitoral (Res.-
TSE nº 23.607/19, art. 12, IV). 
 
 

31 | 12 – SÁBADO 
 
Data em que todas as inscrições das candidatas e dos candidatos na Receita Federal serão, de ofício, 
canceladas (Instrução Norma�va Conjunta RFB/TSE nº 1.019/2010, art. 7º). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

95



GUIA PRÁTICO
ELEIÇÕES GERAIS 2022

ESTATUTO
PARTIDO LIBERAL

- PL -

96



GUIA PRÁTICO
ELEIÇÕES GERAIS 2022

Diário Oficial da União 

Publicado em: 03/02/2022 | Número 24 | Seção: 3 | Páginas: 152; 153; 154; 155; 156 

 

ESTATUTO DO PARTIDO LIBERAL 

TÍTULO I 

Do Partido, Sua Organização e Objetivos 

Capítulo I 

Do Partido e Disposições Preliminares 

Art. 1º. O PARTIDO LIBERAL - PL, pessoa jurídica de direito privado, com sede e foro na Capital da 

República, com duração indeterminada, exerce sua ação em âmbito nacional, de acordo com este 

Estatuto, Programa e Código de Ética, nos termos da Lei, normas constitucionais, partidárias e eleitorais 

vigentes, tendo como finalidade, a realização e execução de seu programa, a definição de sua estrutura 

interna, organização e funcionamento, resguardada a soberania nacional, o regime democrático, o 

pluripartidarismo e os direitos fundamentais da pessoa humana. 

Parágrafo único. Por serem as mesmas ideias e ideais que nortearam no passado, os extintos, Partido 

Liberal - PL, Partido de Reedificação da Ordem Nacional - PRONA e o Partido da República - PR, e 

outros partidos que porventura vierem a ser incorporados a ele. O Partido Liberal - PL, declara que 

manterá a continuidade dos mesmos princípios, conservando as antigas siglas e nomes como 

patrimônios históricos de sua fundação, obra pioneira de seu Patrono, Álvaro Valle. 

Art. 2º. O Partido Liberal será representado em juízo, ou fora dele, pelo Presidente do órgão de 

execução respectivo, conforme o inciso IV do art. 6º. § 1º Os Presidentes dos órgãos de execução do 

Partido Liberal, em seus respectivos níveis, respondem, integralmente, inclusive perante a Justiça, por 

seus atos e pela administração do respectivo órgão partidário, sendo intransferível a responsabilidade 

aos órgãos superiores. 

§ 2º As Comissões Executivas, nos termos da legislação vigente, deverão obrigatoriamente, requerer 

inscrição própria e individual no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas - CNPJ/MF, abrir e manter 

conta corrente nos estabelecimentos bancários oficiais e, administrar a agremiação partidária com os 

fins estabelecidos no Estatuto e na legislação eleitoral vigente. 

§ 3º O Partido, no seu respectivo nível, deverá obrigatoriamente utilizar a razão social no Cadastro 

Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ/MF, sendo proibido adotar denominação de fantasia no Cadastro 

Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ/MF. 
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Da Filiação Partidária 

Art. 3º. Poderão filiar-se ao Partido os interessados que preencherem as condições e formas 

estabelecidas neste Estatuto e em Resoluções editadas pelo Diretório Nacional. 

Parágrafo único. O Diretório Nacional poderá instituir modalidade especial de filiação para favorecer a 

militância partidária entre jovens não eleitores, menores de 16 anos. 

Art. 4º. O pedido de filiação, do qual constará o compromisso expresso de respeito ao Programa, ao 

Estatuto e ao Código de Ética do Partido, far-se-á junto ao órgão partidário de sua circunscrição 

eleitoral, no Município ou na Zona Eleitoral, na forma e modelo determinados pela Comissão Executiva 

Nacional do Partido Liberal. 

§ 1º Caso o Partido não esteja organizado no Município ou na Zona Eleitoral, a filiação partidária 

poderá, excepcionalmente, ser feita junto ao órgão estadual. 

§ 2º É facultada, excepcionalmente, a filiação perante o Diretório Nacional, cabendo a este comunicá-

la, imediatamente, ao órgão estadual respectivo, que, por sua vez, fará a mesma comunicação, também 

imediatamente, ao órgão do Partido na circunscrição eleitoral respectiva. 

§ 3º Solicitada à filiação, será expedido edital que deverá ser afixado em local próprio da sede do 

Partido e aberto o prazo de 3 (três) dias para a apresentação de impugnação, que poderá ser feita por 

qualquer filiado, desde que com motivação escrita. 

§ 4º Não sendo possível a fixação de que trata o parágrafo anterior, o Partido tornará pública a 

solicitação da forma usual. 

§ 5º Ocorrendo pedido de impugnação da filiação, ele será imediatamente examinado, assegurado o 

direito de defesa e, se deferido, a decisão será comunicada pessoalmente, ou por carta ou mensagem 

eletrônica, ao interessado, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas. 

§ 6º Da decisão denegatória de filiação cabe recurso, sem efeito suspensivo, ao órgão de execução 

hierarquicamente superior, interposto no prazo de 3 (três) dias, salvo se tiver sido decidida pela 

Comissão Executiva Nacional, quando o recurso será interposto junto ao Diretório Nacional. 

§ 7º Na forma da Lei, o Partido, no seu respectivo nível, enviará, obrigatoriamente, as relações de 

filiados à Justiça Eleitoral. 

Art. 5º. O cancelamento de filiação partidária dar-se-á por morte, expulsão, desligamento voluntário ou 

caducidade, bem como nas hipóteses previstas no art. 22 da Lei 9096/95. 

Parágrafo único. O filiado que se desinteressar da atividade partidária, pelo não comparecimento, sem 

causa devidamente justificada, a 3 (três) convenções ou reuniões partidárias consecutivas, devidamente 

convocadas, poderá ter cancelada a sua filiação, cabendo ao órgão partidário municipal comunicar este 

cancelamento, e notificar o interessado, para os devidos fins, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas da 

decisão. 

Capítulo II 
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TÍTULO II 

Dos órgãos Partidários  

Capítulo I 

Da Estrutura Partidária 

Art. 6º. São órgãos do Partido, nos respectivos níveis nacional, estadual, distrital, municipal e zonal: 

I - de deliberação: as Convenções; 

II - de direção: os Diretórios; 

III - de ação parlamentar: as bancadas dos poderes legislativos; 

IV - de execução: as Comissões Executivas, as Comissões Executivas Provisórias e as Comissões 

Executivas Interventoras; 

V - de cooperação: os Conselhos de Ética, os Conselhos Fiscais, os Conselhos Políticos, os 

Departamentos e os Movimentos, os Institutos e as Fundações, e outros que vierem a ser criados. 

§ 1º Para os Municípios, Estados e Distrito Federal, onde não haja Diretório organizado na forma deste 

Estatuto, o órgão de execução imediatamente superior designará Comissão Executiva Provisória de, no 

mínimo, 5 (cinco) e 7 (sete) membros efetivos, respectivamente. 

§ 2º Os membros da Comissão mencionada no parágrafo anterior deverão, obrigatoriamente, ser 

eleitores da circunscrição eleitoral respectiva, e, estarem filiados ao Partido, sendo o seu Presidente 

nomeado no ato da designação desta. 

§ 3º A Comissão a que se refere o § 1º anterior se incumbirá de convocar, organizar e dirigir 

convenções e exercer, cumulativamente, as atribuições de órgão de direção e de execução, no âmbito 

de sua respectiva jurisdição. 

§ 4º A Comissão Executiva Provisória será considerada extinta quando outra for designada, nos termos 

do artigo 3º, § 3º, da Lei 9096/95, ou quando eleita a Comissão Executiva pelo Diretório respectivo, 

desde que em Convenção autorizada pela Comissão Executiva Nacional nos termos deste Estatuto. 

§ 5º - Em Município com mais de um milhão de habitantes, o respectivo órgão regional de execução 

poderá criar Conselhos de Ética, Fiscal e Políticos, escolhendo os seus membros, sendo os respectivos 

mandatos coincidentes com o do órgão de execução que o instituiu e estabelecendo como atribuição 

principal a coordenação das ações desenvolvidas pelas seções partidárias, vinculadas às unidades 

administrativas ou zonas eleitorais no âmbito do Município. 

§ 6º O prazo de duração dos órgãos provisórios do Partido Liberal em níveis estaduais e municipais 

previstos nos §§ 1º e 4º, do artigo 6º, do Estatuto Partidário será de, até 8 (oito) anos, com fundamento 

no § 3º, do artigo 3º, da Lei 9096/95. 
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§ 7º A Comissão Executiva Nacional do Partido Liberal poderá estabelecer, através de Resolução 

Administrativa, conforme estabelecido no artigo 49 deste Estatuto, eventuais regras sobre formação e 

duração de seus órgãos provisórios, com fundamento no artigo 17, § 1º, da Constituição Federal. 

§ 8º - As reuniões dos órgãos partidários convocadas na forma deste Estatuto, ressalvadas as 

disposições em contrário, especialmente o disposto no artigo 28, § 1º, inciso III, deste Estatuto 

obedecerão as seguintes condições: 

I - instalação com pelo menos 3 (três) membros; 

II - deliberação por maioria absoluta dos seus membros; 

III - permissão do voto por procuração; e 

IV - permissão de voto cumulativo em convenção. 

§ 9º Entende-se como voto cumulativo aquele dado por um mesmo convencional credenciado por 

mais de um título. 

§ 10 Os órgãos do partido a nível nacional poderão reunir-se em qualquer local do território nacional, 

onde o Partido esteja organizado, exceto quando aquela for convocada com o objetivo de eleger os 

membros do Diretório Nacional, alterar o  Estatuto Partidário ou dispor sobre a extinção, fusão ou 

incorporação do Partido, para o que se reunirá, exclusivamente, na Capital da República. 

§ 11 - As Comissões Executivas Interventoras serão designadas pelo órgão executivo hierarquicamente 

superior, compostas de 3 (três) membros: Presidente, Secretário e Tesoureiro, com prazo de até 180 

(cento e oitenta) dias, verificado a urgência ou grave lesão aos interesses políticos partidários, nas 

seguintes hipóteses: 

I - violação ao Código de Ética e Programa do Partido; 

II - inobservância das regras estabelecidas no Estatuto; 

III - descumprimento às resoluções e diretrizes estabelecidas pelos órgãos hierarquicamente 

superiores. 

Capítulo II 

Das Convenções 

Art. 7º. As Convenções serão convocadas pelo Presidente do respectivo órgão de execução, ad 

referendum da maioria absoluta da Comissão Executiva ou pela maioria absoluta do respectivo órgão 

de direção. 

§ 1º Em Município com mais de duzentos mil eleitores, a Convenção Municipal para a escolha de 

candidatos a Prefeito, Vice-Prefeito e Vereador será convocada e conduzida pelo Presidente do 

respectivo órgão de execução estadual, pela maioria absoluta de seus membros, ou por quem for 
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designado pelo Presidente Estadual. 

§ 2º As Convenções destinadas a tratar do disposto nos incisos I,II, VI e VII do art. 12 deste Estatuto 

serão realizadas em datas fixadas em calendário nacional, desde que aprovadas pela maioria absoluta 

da Comissão Executiva Nacional, visando aos interesses partidários em nível nacional. 

§ 3º Em caso de relevância e urgência, poderá a Comissão Executiva Nacional, por sua maioria 

absoluta, convocar Convenções em todos os níveis, em tempo inferior ao previsto no Estatuto, 

definindo suas regras e atos preparatórios para a sua realização. 

Art. 8º. A convocação poderá ser feita por quaisquer dos seguintes meios: 

I - por edital publicado na imprensa ou nos diários oficiais; 

II - por edital afixado na sede do Partido; ou no sítio eletrônico oficial da agremiação; ou 

III - por comunicação pessoal através de carta ou mensagem eletrônica. 

Parágrafo único. A publicidade ou a comunicação do edital ocorrerá com antecedência mínima de 5 

(cinco) dias e determinará local, dia e hora da reunião, além do objeto da convocação. 

Art. 9º. A Convenção Nacional convocada para eleger seu respectivo diretório nacional com base no 

artigo 7º, § 2º, e ainda, para deliberar em relação aos incisos II, VI e VII do artigo 12, deste Estatuto, 

será composta: 

I - pelo respectivo Diretório; 

II - pela bancada na Câmara dos Deputados e no Senado Federal; 

III - pelos Presidentes das Comissões Executivas Estaduais e Distrital. 

Parágrafo Único - A Convenção Nacional convocada para eleger os diretórios estaduais e Distrital 

convocada com base no artigo 7º, § 2º, será composta pelo Diretório Nacional. 

Art. 10. As Convenções Estaduais e Distrital convocadas para eleger os membros dos Diretórios 

Municipais e Zonais serão convocadas pelas Comissões Executivas Estaduais e Distrital em data 

definida pela Comissão Executiva Nacional e serão compostas pelo Diretório Estadual e Distrital eleito 

nos termos do parágrafo único do artigo 9º deste Estatuto. 

Art. 11. As Convenções Nacional, Estaduais, Distrital e Municipais convocadas para indicar os 

candidatos a cargos eletivos, deliberar sobre coligações e outras matérias relativas ao processo 

eleitoral, serão assim compostas: 

I - Convenção Nacional: 

a) pelo Diretório Nacional; 
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b) pelos Presidentes das Comissões Executivas Estaduais e Distrital; 

c) pelos Deputados Federais e Senadores. 

II - Convenções Estaduais e Distrital: 

a) pelo respectivo Diretório, ressalvada a hipótese do § 1º, do art. 6º, 

quando este será substituído pela Comissão Executiva Estadual ou Distrital Provisória ou Interventora; 

b) pelos Deputados Estaduais, Distritais, Federais e Senadores inscritos na Unidade Federativa; 

c) pelo Conselho de Filiados credenciados pela Comissão Executiva Estadual 

ou Distrital respectiva a ser regulamentado pela Comissão Executiva Nacional do Partido Liberal 

através de Resolução Administrativa, nos termos do artigo 49 deste Estatuto. 

III - Convenções Municipais: 

a) pelo respectivo Diretório, ressalvada a hipótese do § 1º, do art. 6º, quando este será substituído pela 

Comissão Executiva Municipal Provisória ou Interventora; 

b) pela respectiva bancada na Câmara Municipal; 

c) pelos Deputados Estaduais, Federais e Senadores inscritos no Município; 

d) pelo Conselho de Filiados credenciados pela Comissão Executiva Municipal respectiva a ser 

regulamentado pela Comissão Executiva Nacional do Partido Liberal através de Resolução 

Administrativa, nos termos do artigo 49 deste Estatuto. 

Parágrafo único. As Convenções Nacional, Estaduais, Distrital e Municipais convocadas para indicar os 

candidatos a cargos eletivos, deliberar sobre coligações e outras matérias relativas ao processo 

eleitoral, serão regidas pelas diretrizes estabelecidas pela Comissão Executiva Nacional. 

Art. 12. Cabe às Convenções: 

I - eleger os membros dos Diretórios e seus suplentes nos termos deste Estatuto partidário 

II - indicar candidatos a cargos eletivos, deliberar sobre coligações e outras matérias relativas ao 

processo eleitoral. 

III - delegar ao respectivo órgão partidário de execução, poderes para substituir candidato a cargo 

eletivo que venha a ter o seu registro cancelado, na forma da Lei ou deste Estatuto, bem como 

completar chapas de candidatos, deliberar sobre coligações e outras matérias relativas ao processo 

eleitoral; 

IV - conhecer os recursos contra decisões do respectivo Diretório, nos termos deste Estatuto; 
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V - fixar normas de ação partidária e linha política em sua jurisdição; 

VI - no caso da Convenção Nacional, alterar o Estatuto do Partido, seu 

Programa e o Código de Ética, por maioria absoluta; 

VII - no caso da Convenção Nacional, dispor sobre a extinção, fusão ou incorporação do Partido, por 

decisão de 75% (setenta e cinco por cento) de seus membros; 

VIII - praticar outros atos previstos em lei ou neste Estatuto. 

§ 1º A Comissão Executiva Nacional poderá anular todas as decisões das Convenções Estaduais, 

Distrital ou Municipais sobre a condução do processo eleitoral ou formação de coligações, bem como 

todos os atos delas decorrentes, inclusive, podendo cancelar candidaturas que contrariem suas 

diretrizes legitimamente estabelecidas, nos termos do artigo 7º, § 2º, da Lei nº 9.504/97. 

§ 2º A anulação de que trata o parágrafo anterior poderá ser total ou parcial. No último caso, tendo 

sido anulada apenas a deliberação sobre coligações, poderão permanecer como candidatos do Partido 

aqueles já escolhidos na Convenção, desde que a permanência atenda as diretrizes legitimamente 

estabelecidas pela Comissão Executiva Nacional. 

§ 3º Nos termos do artigo 7º, caput, da Lei nº 9.504/97, na hipótese de substituição de candidatos a 

cargos eletivos, após o período legal destinado à realização de Convenções, será prerrogativa do 

respectivo órgão de execução, a indicação de substituto. 

Art. 13 - Os órgãos de execução do Partido Liberal poderão credenciar delegados em suas esferas de 

atuação junto à Justiça Eleitoral, nos termos do artigo 11 da Lei nº 9.096/95. 

Art. 14 - As chapas de candidatos a cargos eletivos, membros efetivos e suplentes do Diretório, além 

de outras propostas de interesse do Partido, serão registradas no respectivo órgão partidário de 

execução, em até 48 (quarenta e oito  horas) após a publicação do edital que convocou a Convenção, e 

subscritas pela maioria absoluta dos membros deste órgão de execução. 

Parágrafo Único - O órgão de execução deliberará sobre os registros e divulgará o resultado para 

posterior Convenção. 

Art. 15 - Quando a Convenção for convocada para indicar candidatos a cargos eletivos, será 

considerada eleita à chapa que obtiver a maioria dos votos válidos. 

Parágrafo Único - Para os fins do disposto neste Estatuto, não serão considerados como válidos, os 

votos nulos, brancos e abstenções. 

Art. 16 - Quando a Convenção for convocada para eleger Diretórios, será considerada eleita a chapa 

que obtiver a maioria absoluta dos votos válidos. 

Parágrafo Único - Para os fins do disposto neste Estatuto será considerada a maioria absoluta, metade 

mais um do total dos votos do colégio eleitoral. 
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Art. 17. As Convenções serão presididas pelo Presidente do respectivo órgão de execução e terão suas 

regras de funcionamento fixadas pela Comissão Executiva Nacional. 

Capítulo III 

Dos Diretórios 

Art. 18 - O Diretório Nacional será composto por 120 (cento e vinte) membros titulares, os Diretórios 

Estaduais e o Distrital, por 15 (quinze) membros titulares e, os Diretórios Municipais por 9 (nove) 

membros titulares, eleitos por votação nas convenções partidárias, convocadas para essa finalidade, 

nos termos deste Estatuto, e reguladas pela Comissão Executiva Nacional. 

§ 1º Os Diretórios terão suplentes igual a 20% (vinte por cento) de seus membros titulares, eleitos nas 

mesmas convenções mencionadas no caput deste artigo, sendo que no cálculo dos membros 

suplentes qualquer número igual ou acima de 0,1 deverá ser arredondo para cima. 

§ 2º Os Diretórios serão presididos pelos Presidentes das Comissões Executivas. 

§ 3º Os diretórios terão mandato de até 2 anos. 

Art. 19. Os Diretórios reunir-se-ão sempre que convocados pelo respectivo Presidente, ad referendum 

da maioria absoluta da Comissão Executiva, ou pela maioria absoluta do próprio órgão de execução. 

Parágrafo único. Poderá perder o mandato o membro do Diretório que faltar a 3 (três) reuniões 

seguidas ou intercaladas, sem devida justificativa aceita pela maioria dos seus membros. 

Art. 20. A convocação de Diretório será feita pelas formas previstas no Artigo 8º, deste Estatuto. 

§ 1º A publicidade ou a comunicação do edital ocorrerá com antecedência de 3 (três) dias e 

determinará local, dia e hora da reunião, além do objeto da convocação. 

§ 2º Em casos de urgência e relevância poderá o Presidente do órgão de execução, ad referendum da 

Comissão Executiva, convocar o Diretório em prazo inferior ao previsto no caput, sendo a comunicação 

feita por carta ou mensagem eletrônica, ou telefonema pessoal, informando local, dia, hora e o objeto 

da reunião. 

Art. 21. Compete aos Diretórios: 

I - eleger dentre os membros do Diretório, a respectiva Comissão Executiva; 

II - eleger os membros do Conselho de Ética, Conselho Fiscal e Conselho Político, no nível de sua 

jurisdição, dentre os seus filiados; 

III - conhecer os recursos contra o respectivo órgão de execução, desde que interpostos na forma do 

Estatuto; 

IV - zelar pela obediência ao Manifesto, Programa e a este Estatuto, na área de sua jurisdição, podendo 
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delegar atribuições nesse sentido ao órgão de execução de seu nível; 

V - submeter a prestação de contas partidárias e de campanha à Justiça Eleitoral, nos termos da 

legislação eleitoral vigente; 

VI - no caso do Diretório Nacional, baixar resoluções com o objetivo de disciplinar as matérias contidas 

neste Estatuto e as de interesse do Partido; 

VII - praticar outros atos que lhes sejam atribuídos pela Lei ou por este Estatuto. 

Capítulo IV 

Das Comissões Executivas 

Art. 22. As Comissões Executivas, eleitas pelo Diretório de seu nível ou designadas nos termos do 

artigo 6º, §§ 1º e 4º, do Estatuto, têm a seguinte composição: 

I - Comissão Executiva Nacional: Presidente, Primeiro, Segundo, Terceiro e Quarto Vice-Presidente, 

Secretário-Geral, Primeiro e Segundo-Secretários, Primeiro e Segundo-Tesoureiros, Líderes das 

bancadas na Câmara dos Deputados e Senado Federal, Presidente do Conselho Político, Presidente do 

Conselho de Ética, Presidente do Conselho Fiscal, 4 (quatro) Conselheiros e 4 (quatro) Vogais 

II - Comissão Executiva Estadual e Distrital: Presidente, Primeiro e SegundoVice-Presidente, Secretário-

Geral, Secretário, Tesoureiro e 1 (um) Membro Vogal;  

III - Comissão Executiva Municipal: Presidente, Vice-Presidente, Secretário, Tesoureiro e 1 (um) Membro 

Vogal; 

§ 1º Juntamente com os membros da Comissão Executiva respectiva, serão escolhidos membros 

suplentes, para exercício em casos de impedimento, ausência ou vacância, na seguinte proporção: 

I - Comissão Executiva Nacional: 3 (três) membros suplentes; 

II - Comissão Executiva Estadual e Distrital: 2 (dois) membros suplentes; 

III - Comissão Executiva Municipal: 1 (um) membro suplente. 

§ 2º Também faz parte da Comissão Executiva Nacional, com poder de voto,  o Presidente de Honra da 

agremiação, título consignado por deliberação da Comissão Executiva Nacional a filiado de 

reconhecida importância e relevante contribuição para o crescimento do Partido em âmbito nacional. 

§ 3º Para fins de cálculo de maioria absoluta em deliberações da Comissão Executiva Nacional o cargo 

de Presidente de Honra só será contabilizado quando o mesmo estiver ocupado por filiado, conforme 

disposto no parágrafo anterior. 

§ 4º Na hipótese de vacância de qualquer cargo da Comissão Executiva Nacional por motivo de 

desfiliação, expulsão, morte ou pedido de licença, deverá ser observado à ordem hierárquica dos 
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respectivos cargos, disposta no inciso I deste artigo. 

§ 5º Na hipótese de vacância dos cargos de Presidente, Secretário, Tesoureiro  das Comissões 

Executivas por motivo de desfiliação, expulsão, morte ou pedido de licença, deverá ser observado à 

ordem hierárquica dos respectivos cargos, disposta nos incisos deste artigo, com seus respectivos 

substitutos. 

§ 6º As Comissões Executivas quando eleitas pelo Diretório de seu nível, desde que autorizadas pela 

Comissão Executiva Nacional nos termos deste Estatuto Partidário, terão mandato de até 2 (dois) anos. 

§ 7º O prazo de duração das Comissões Executivas Provisórias designadas nos termos do artigo 6º 

deste Estatuto será de até 8 (oito) anos, com fundamento no § 3º, do artigo 3º, da Lei nº 9096/95, 

podendo a Comissão Executiva Nacional do Partido Liberal estabelecer, através de Resolução 

Administrativa, conforme permissivo estabelecido no artigo 49 deste Estatuto, eventuais regras sobre 

formação e duração de seus órgãos provisórios, com fundamento no artigo 17, § 1º, da Constituição 

Federal . 

§ 8º Qualquer membro das Comissões Executivas eleitas pelo Diretório de seu nível poderá requerer 

seu afastamento temporário, por motivos de ordem pessoal, através de pedido de licença apresentado 

no respectivo órgão de execução. 

Art. 23. As atribuições de cada membro da Comissão Executiva serão fixadas por seu Presidente, ad 

referendum do respectivo órgão executivo. 

Parágrafo único. A Comissão Executiva, dentro de sua respectiva circunscrição, por sua maioria 

absoluta, poderá delegar ao Secretário-Geral, todos os poderes necessários à administração partidária. 

Art. 24. Compete às Comissões Executivas: 

I - administrar o Partido e representá-lo judicialmente; 

II - zelar pelo cumprimento das normas estatutárias e legais que permitam apurar as quantias que 

serão despendidas em campanhas eleitorais; 

III - Revogado; 

IV - manter escrituração contábil que permita o conhecimento da origem das receitas e a destinação 

das despesas do Partido, na respectiva jurisdição; 

 

V - efetuar prestações de contas junto à Justiça Eleitoral, nos termos da Lei; 

VI - credenciar delegados e fiscais do Partido junto à Justiça Eleitoral; 

VII - propor ao respectivo Diretório ou Convenção medidas de sua competência; 

VIII - manter relações atualizadas dos filiados; 
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IX - requerer e produzir programas de transmissão gratuita de rádio e televisão, quando autorizados 

pela Justiça Eleitoral; 

X - receber contribuições e doações; 

XI - praticar outros atos não vedados por este Estatuto ou por lei; 

XII - intervir ou promover a dissolução dos órgãos de direção e execução, imediatamente inferiores, 

nos termos deste Estatuto. 

Art. 25. As atribuições da Comissão Executiva poderão ser exercidas por seu Presidente, sempre que 

forem urgentes, desde que com a anuência de, no mínimo um terço dos seus membros, dando-se 

ciência à Comissão Executiva na primeira reunião a se realizar. 

Art. 26. As Comissões Executivas reúnem-se sempre que convocadas por seu Presidente, com a 

anuência de, no mínimo, um terço do órgão ou pela maioria absoluta de seus membros, com 

antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) horas, sendo a convocação feita por carta ou mensagem 

eletrônica, por telefone ou pessoalmente. 

§ 1º - Em caso de relevância e urgência, poderá o Presidente do órgão de execução com a anuência de, 

no mínimo, um terço de seus membros, convocar reunião em tempo inferior ao previsto no Estatuto. 

§ 2º - Poderá ser excluído o membro da Comissão Executiva que faltar a 3 (três) reuniões consecutivas 

ou 6 (seis) intercaladas, salvo se devidamente justificadas. 

Art. 27. A Comissão Executiva Nacional do Partido Liberal poderá a qualquer tempo, no interesse 

partidário, intervir e promover a dissolução de órgão de direção e execução estadual, distrital e 

municipal, podendo revogar resoluções, cancelar candidaturas e anular Convenções convocadas para 

eleger os membros de Diretório ou que tratem sobre a condução de processo eleitoral ou formação de 

coligações, que contrariem: seus interesses de atuação e linha política, suas diretrizes legitimamente 

estabelecidas, o Estatuto partidário e/ou o Código de Ética. 

Capítulo V 

Das Bancadas 

Art. 28. As bancadas do Partido Liberal nas Câmaras Municipais, nas Assembleias Legislativas e Distrital, 

na Câmara dos Deputados e Senado Federal constituirão suas lideranças, de acordo com as normas 

regimentais das suas respectivas Casas Legislativas e com as normas baixadas pela respectiva 

Comissão Executiva, podendo, inclusive, adotar as regras estabelecidas para a eleição do Líder do 

Partido na Câmara dos Deputados, abaixo discriminadas: 

§ 1º Na Câmara dos Deputados, no dia de início da Sessão Legislativa e em reunião própria, o Líder da 

bancada será eleito, observados os seguintes critérios: 

I - voto direto e aberto com chamada nominal em ordem alfabética; 
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II - quorum qualificado por maioria absoluta; 

III - não serão admitidos votos por procuração; 

IV - será considerado eleito o candidato que obtiver a maioria absoluta de votos válidos, não 

computados os brancos, nulos e as abstenções. 

V - se nenhum candidato obtiver a maioria absoluta de votos válidos, será realizado 2º turno com os 

dois mais votados; 

VI - em 2º turno, será eleito o candidato mais votado; 

VII - em caso de empate no 2º turno será considerado eleito o candidato com mais tempo de filiação 

originária ao Partido Liberal; 

VIII - O mandato terá duração de duas Sessões Legislativas, admitida a reeleição para as duas Sessões 

Legislativas subsequentes, através de lista de apoio, assinada pela maioria absoluta da bancada. 

IX - a eleição para o cargo de Líder admitida no inciso anterior está vinculada à Legislatura, sendo que 

a cada nova Legislatura iniciada, todos os parlamentares que compõem a Bancada tornam-se aptos e 

elegíveis ao cargo de Líder da Bancada em total condição de igualdade. 

X - o Líder poderá ser destituído a qualquer tempo por decisão da maioria absoluta da bancada após 

deliberação e consequente aprovação da Comissão Executiva Nacional, e a eleição do novo Líder para 

o restante da Sessão Legislativa em curso obedecerá ao disposto neste artigo. 

§ 2º - Entende-se por filiação originária a filiação procedida a um dos partidos integrantes do processo 

de fusão que originou o Partido Liberal - PL. 

§ 3º - O Líder será o representante da bancada nas reuniões da Comissão Executiva, com direito a voz 

e voto. 

Capítulo VI 

Dos Conselhos 

Art. 29. Aos Conselhos de Ética municipais, estaduais, distrital e nacional, formados por 5 (cinco) 

membros titulares e 3 (três) suplentes, eleitos pelo Diretório de seu nível, dentre seus filiados, com 

mandatos que coincidam com os mandatos dos diretórios ou Comissões Provisórias que os elegeram, 

no âmbito de sua jurisdição, competem: 

I - eleger seu Presidente, Vice-Presidente e Secretário; 

II - pronunciar-se sobre a desobediência ao Código de Ética aprovado pela Convenção Nacional, ao 

Programa e a este Estatuto, por parte dos filiados e órgãos partidários, emitindo parecer em que 

opinarão se julgarem procedente a acusação, sobre a pena que deve ser aplicada; 

III - reunir-se por convocação de seu Presidente, do Presidente da respectiva Comissão Executiva com 
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anuência da maioria absoluta desta, ou da maioria absoluta do respectivo Diretório, devendo 

pronunciar-se em 30 (trinta) dias sobre matérias que lhes sejam submetidas. 

§ 1º O membro titular ou suplente perderá o cargo durante o seu mandato: 

I - por morte ou impedimento de qualquer natureza; 

II - por desfiliação partidária; 

III - por decisão, aprovada pela maioria do respectivo Diretório. 

§ 2º - O Líder da bancada poderá requerer ao Presidente da respectiva Comissão Executiva a 

convocação do Conselho de Ética, na hipótese prevista nos incisos VIII e X do § 10 do art. 48 deste 

Estatuto. 

§ 3º Cabe ao órgão nacional elaborar o Código de Ética que deverá ser observado em todos os níveis. 

§ 4º Os conselhos descritos no caput eleitos pelo Diretório de seu nível, terão mandatos que coincidam 

com os mandatos dos diretórios ou Comissões Provisórias que os elegeram. 

Art. 30. Aos Conselhos Fiscais municipais, estaduais, distrital e nacional, formados por 5 (cinco) 

membros titulares e 3 (três) suplentes, eleitos pelo Diretório de seu nível, dentre seus filiados, com 

mandatos que coincidam com os mandatos dos diretórios ou Comissões Provisórias que os elegeram, 

no âmbito de sua jurisdição, competem: 

I - eleger seu Presidente, Vice-Presidente e Secretário; 

II - fiscalizar todas as atividades financeiras do Partido; 

III - fiscalizar a execução do orçamento anual; 

IV - analisar e emitir parecer conclusivo sobre a prestação de contas que será submetida ao órgão de 

execução respectivo; 

§ 1º - Aplica-se aos Conselhos Fiscais o disposto no § 1º do art. 29 deste Estatuto. 

§ 2º Os conselhos descritos no caput eleitos pelo Diretório de seu nível, terão mandatos que coincidam 

com os mandatos dos diretórios ou Comissões Provisórias que os elegeram. 

Art. 31. Aos Conselhos Políticos municipais, estaduais, distrital e nacional, formados por 5 (cinco) 

membros titulares e 3 (três) suplentes, eleitos pelo Diretório de seu nível, dentre seus filiados, com 

mandatos que coincidam com os mandatos dos diretórios ou Comissões Provisórias que os elegeram, 

no âmbito de sua jurisdição, competem: 

I - eleger seu o Presidente, Vice-Presidente e Secretário; 

II - colaborar com o Diretório, encaminhando-lhe sugestões e pareceres sobre assuntos político-
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partidários municipais, estaduais, distrital e nacionais; 

III - acompanhar o desempenho político do Partido, encaminhando sugestões ou críticas ao Diretório; 

IV - acompanhar e avaliar a execução do Programa do Partido e dos planos de ação partidária, 

encaminhando relatórios ao Diretório; 

V - colaborar com o Diretório na elaboração dos planos de ação partidária; 

VI - colaborar com a administração partidária, elaborando pareceres sobre matérias encaminhadas pela 

Comissão Executiva. 

§ 1º Aplica-se aos Conselhos Políticos o disposto no § 1º do art. 29 deste Estatuto. 

§ 2º Os conselhos descritos no caput eleitos pelo Diretório de seu nível, terão mandatos que coincidam 

com os mandatos dos diretórios ou Comissões Provisórias que os elegeram. 

Art. 32. Os órgãos de execução, nas suas respectivas jurisdições, poderão criar outros tipos de 

conselhos, de caráter consultivo, escolhendo os seus membros dentre seus filiados, fixando suas 

atribuições e seus mandatos, desde que tal pretensão seja submetida à Comissão Executiva Nacional e 

aprovada por sua maioria absoluta. 

Art. 33. Os Diretórios não poderão delegar suas atribuições aos Conselhos de que trata este capítulo. 

Parágrafo único. Na hipótese do órgão de execução ser a Comissão Executiva Provisória designada, 

nos termos do artigo 6º, §§ 1º e 4º, deste Estatuto, os respectivos mandatos dos membros dos 

Conselhos de Ética, Fiscal e Políticos, serão coincidentes com os do órgão de execução que o instituiu. 

Capítulo VII 

Dos Departamentos e Movimentos 

Art. 34. Os órgãos de execução, com autorização expressa da Comissão Executiva Nacional, poderão 

criar ou autorizar o funcionamento de Departamentos e Movimentos, dispondo sobre atribuições, 

normas de funcionamento, forma da escolha e mandato de seus dirigentes. 

§ 1º A Comissão Executiva Nacional coordenará o pleno funcionamento dos Departamentos e 

Movimentos criados e/ou autorizados a funcionar, podendo a seu exclusivo critério designar ou não 

Coordenadores específicos para cada movimento com mandato por prazo indeterminado, sendo 

considerado extinto, quando for destituído ou outro for designado. 

§ 2º O Movimento PL Mulher instituído nos termos do artigo 44, inciso V, da Lei 9096/95, será 

coordenado pela Comissão Executiva Nacional, devendo os movimentos estaduais submeterem-se à 

apreciação e deliberação da Comissão Executiva Nacional, seus projetos e programas. 

§ 3º Nos termos do artigo 44, inciso V, da Lei 9096/95, fica fixado o percentual de 5% (cinco por cento) 

do total de recursos recebidos do fundo partidário para a manutenção de programas de promoção e 

difusão da participação política das mulheres o qual será administrado pela respectiva Comissão 
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Executiva da circunscrição. 

§ 4º O Movimento PL Mulher nos Estados não possuirá autonomia financeira nem administrativa, 

devendo sempre submeter qualquer pretensão, projeto ou proposta à apreciação e deliberação da 

Comissão Executiva Nacional, a qual poderá delegar a execução nos Estados às respectivas Comissões 

Executivas. 

Capítulo VIII 

Dos Institutos e Fundações 

Art. 35. O Diretório Nacional, por sua maioria absoluta, poderá criar institutos ou fundações, e dispor 

sobre suas atribuições e funcionamento. 

Parágrafo único. Com fundamento no artigo 44 da lei 9.096/95, o Diretório Nacional instituiu o 

Instituto Álvaro Valle, que tem por objetivo além da representação do Partido Liberal, a pesquisa e a 

doutrinação e educação política, a promoção de eventos, estudos e debates, de natureza política, 

partidária, econômica, social e cultural, nos termos de seu Estatuto e Regimento Interno. 

Art. 36. Revogado. 

TÍTULO III 

Das Finanças do Partido 

Art. 37. Compõem os recursos financeiros do Partido Liberal: 

I - Revogado; 

II - contribuições de filiados; 

III - contribuições voluntárias de qualquer ordem; 

IV - cotas do Fundo Partidário estabelecidas por lei; 

V - cotas do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) estabelecidas por lei; 

VI - outras formas não vedadas por lei. 

§ 1º As contribuições de qualquer natureza serão disciplinadas pela Comissão Executiva Nacional do 

Partido Liberal. 

§ 2º Os recursos provenientes do Fundo Partidário e do Fundo Especial de Financiamento de 

Campanha (FEFC) serão administrados pela Comissão Executiva Nacional, que poderá repassar parte 

dos recursos às Estaduais/Distrital, e estas às Municipais, como também à candidatos em pleitos 

eleitorais, desde que não haja impedimentos oriundos da Justiça Eleitoral. 

§ 3º Os órgãos de execução, em todos os níveis, na forma da Lei, prestarão contas de suas receitas e 
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despesas ao órgão competente da Justiça Eleitoral e, quando receberem verbas provenientes do Fundo 

Partidário, também obrigatoriamente, prestarão contas, trimestralmente, à Comissão Executiva 

Nacional. 

§ 4º O órgão de execução que não atender a qualquer das exigências estabelecidas no parágrafo 

anterior não receberá o repasse das verbas do Fundo Partidário no mês subsequente. 

Art. 38. As contas bancárias do Partido serão movimentadas por meio das assinaturas do Presidente do 

respectivo órgão de execução ou do Secretário-Geral, sempre em conjunto com o Tesoureiro. 

§ 1º - A Comissão Executiva dentro de sua respectiva circunscrição/jurisdição, por sua maioria absoluta, 

designará a composição dos membros que irão promover a movimentação bancária em conjunto com 

o Tesoureiro por meio de suas assinaturas, na forma prevista no caput deste artigo. 

§ 2º A Comissão Executiva dentro de sua respectiva circunscrição, por sua maioria absoluta, poderá 

autorizar o Presidente a delegar ao Secretário-Geral, desde que lavrada em Ata da Comissão Executiva 

respectiva, todos os poderes necessários à administração partidária. 

Art. 39. Os depósitos e movimentações de recursos provenientes do Fundo Partidário serão feitos em 

conta bancaria exclusiva, aberta em estabelecimentos bancários controlados pelo Poder Público 

Federal ou Estadual ou, não existindo estes, em estabelecimento bancário definido pelo Partido. 

Parágrafo Único - Os depósitos e movimentações de recursos provenientes do Fundo Especial de 

Financiamento de Campanha (FEFC) serão feitos em conta bancaria exclusiva, aberta em 

estabelecimentos bancários controlados pelo Poder Público Federal ou Estadual ou, não existindo 

estes, em estabelecimento bancário definido pelo Partido. 

Art. 40. O órgão de direção partidária, no âmbito de sua jurisdição, fica obrigado a enviar, anualmente, 

à Justiça Eleitoral, na forma da Lei, a prestação de contas do exercício findo. 

Parágrafo Único - O órgão de direção partidária, no âmbito de sua jurisdição, fica obrigado a enviar, 

em anos eleitorais, à Justiça Eleitoral, na forma da Lei, a prestação de contas respectiva. 

Art. 41. Caberá à Comissão Executiva Nacional deliberar sobre normas e critérios para distribuição dos 

recursos financeiros para fins partidários e eleitorais, no interesse partidário, diante das peculiaridades 

e objetivos partidários em cada Estado da Federação, adotando critérios políticos, pesquisas eleitorais, 

densidade política-eleitoral e potencial eleitoral de candidatos e/ou coligações, nos termos da 

legislação vigente. 

Art. 42. Os limites de contribuições e doações serão fixados pelo respectivo órgão de execução, na 

forma da Lei. 

Art. 43. A Comissão Executiva Nacional do Partido Liberal em conformidade com o disposto na Lei 

9096/95, artigo 38 e seguintes, estabelece os seguintes critérios para o repasse de cotas do Fundo 

Especial de Assistência Financeira aos Partidos Políticos (Fundo Partidário) aos Diretórios 

Estaduais/Distrital do Partido Liberal: 
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§ 1º Até 0,11% sobre o valor creditado ao Diretório Nacional a título de duodécimo do Fundo 

Partidário por cada Deputado Federal eleito; 

§ 2º Até 8,5 % do valor creditado ao Diretório Nacional a título de duodécimo do Fundo Partidário, 

dividido na proporção dos votos obtidos na última eleição geral para a Câmara dos Deputados. 

§ 3º Critério político a ser definido pela Comissão Executiva Nacional diante das peculiaridades e 

objetivos partidários em cada Estado da Federação. 

Art. 44. Para fazer jus ao recebimento da cota parte dos recursos do Fundo Partidário, nos moldes 

estabelecidos no artigo 43, os órgãos de execução Estaduais/Distrital do Partido Liberal deverão 

preencher os seguintes requisitos: 

I - Apresentar a Prestação de Contas perante o Diretório Nacional, até o 15º (décimo quinto) dia do 

mês subsequente ao trimestre competente; 

II - Providenciar a abertura de conta corrente específica em banco oficial federal, para recebimento 

exclusivo de recursos do Fundo Partidário; 

III - Apresentar a prestação de contas de acordo com o modelo estabelecido pela Comissão Executiva 

Nacional; 

IV - Apresentar, trimestralmente, junto com a prestação de contas, Certidão de nada consta do TRE 

competente, relativa às contas partidárias; 

Parágrafo Único - A Comissão Executiva Nacional poderá a seu exclusivo critério fazer investimentos de 

interesse nacional nos órgãos Estaduais/Distrital. 

TÍTULO IV 

Da Disciplina Partidária 

Art. 45. Estão sujeitos as medidas disciplinares, na forma da Lei e do Estatuto: 

I - os órgãos de direção e execução; 

II - os dirigentes e filiados do Partido em geral; 

III - os detentores de mandato eletivo ou ocupantes de cargo ou função pública, por indicação do 

Partido. 

Parágrafo Único - Os direitos e deveres partidários, além dos estabelecidos neste Estatuto, são 

discriminados no Código de Ética do Partido Liberal, o qual é parte integrante e complementar a este 

Estatuto. 

Art. 46. As medidas disciplinares previstas para os órgãos mencionados no inciso I, do art. 45, são as 

seguintes: 
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I - advertência; 

II - dissolução. 

Parágrafo único - Quando se tratar de Comissão Executiva Provisória nos moldes do artigo 6º, §§ 1º e 

4º, deste Estatuto, a mesma estará sujeita a dissolução imediata, não se adotando os requisitos deste 

Título no tocante a prazos e procedimentos. 

Art. 47 - As medidas disciplinares previstas no artigo 46, incisos I e II serão aplicadas aos órgãos 

partidários mencionados no inciso I, do artigo 45, nos casos de: 

I - violação do Programa, das obrigações estatutárias, ou da ética partidária, bem como, desrespeito às 

determinações e diretrizes estabelecidas pelos órgãos superiores do Partido; 

II - grave divergência entre seus membros; 

III - má gestão financeira ou descumprimento das obrigações pecuniárias com o Partido; 

IV - descumprimento das finalidades do órgão, com prejuízo para o Partido; 

V - ineficiência flagrante ou indisciplina; 

VI - falta de exação no cumprimento de deveres atinentes às respectivas funções e atribuições. 

§ 1º A medida disciplinar poderá ser proposta pelo Presidente, pela maioria do órgão solicitado a 

decidir, ou por um terço dos membros do Diretório Municipal ou Regional, suspeito de infração ou 

desobediência ao Estatuto e a Ética políticopartidária. 

§ 2º Havendo solicitação de dissolução em qualquer Diretório, a Comissão Executiva de nível 

hierarquicamente superior, poderá a seu exclusivo critério, designar imediatamente uma Comissão 

Executiva Interventora, para administrar o órgão do Partido até a decisão final. 

§ 3º Recebido o pedido de medida disciplinar, será comunicado o órgão acusado, para que ofereça 

defesa, solicitando parecer do respectivo Conselho de Ética. 

§ 4º Caso o Diretório acusado deixe de apresentar defesa, será, após transcorrido o prazo legal, 

decretada a sua revelia. 

§ 5º Se a medida disciplinar resultar em advertência será esta feita por escrito e assinada pelo 

Presidente da Comissão Executiva, hierarquicamente superior. 

§ 6º Se a decisão resultar em dissolução do Diretório, a Comissão Executiva imediatamente superior 

nomeará Comissão Executiva Provisória, que poderá ser a prevista no § 2º, deste artigo, na forma dos 

§§ 1º, 2º, 3º e 4º do art. 6º, deste Estatuto. 

§ 7º Da decisão caberá recurso, no prazo de 5 (cinco) dias, sem efeito suspensivo, para o órgão de 

execução hierarquicamente superior, e para a Convenção Nacional, se o ato for da Comissão Executiva 
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Nacional. 

§ 8º As decisões proferidas em grau de recurso são irrecorríveis. 

Art. 48. As medidas disciplinares previstas para os mencionados nos incisos II e III do art. 45 deste 

Estatuto são: 

I - advertência reservada; 

II - advertência pública; 

III - suspensão, por 3 (três) a 12 (doze) meses; 

IV - cancelamento do registro de candidatura, caso seja candidato a cargo eletivo; 

V - destituição da função em órgão partidário; 

VI - expulsão do Partido. 

§ 1º A pena de advertência reservada será aprovada pelo respectivo órgão de execução e comunicada 

por seu Presidente ao infrator, de forma reservada, só se tornando pública no caso de reincidência ou 

no caso de recurso. 

§ 2º A pena de cancelamento de registro de candidatura será aprovada pelo respectivo órgão de 

execução, oportunidade em que será indicado, inclusive, o substituto, na forma da Lei e deste Estatuto, 

devendo tais providências ser comunicadas imediatamente à Justiça Eleitoral. 

§ 3º As demais penas previstas neste artigo devem ser aprovadas pela respectiva Comissão Executiva, 

por maioria absoluta de votos. 

§ 4º A suspensão prevista no inciso III deste artigo implica a interdição do exercício político-partidário 

e a exclusão do nome do infrator de chapas do Partido para disputas eleitorais, durante o prazo da 

suspensão. 

§ 5º Sem prejuízo dos prazos estabelecidos, será assegurada ao acusado o direito a ampla defesa e o 

contraditório. 

§ 6º Da pena imposta pela Comissão Executiva cabe recurso, no prazo de 5 (cinco) dias da ciência, sem 

efeito suspensivo, a Comissão Executiva hierarquicamente superior. 

§ 7º Das decisões da Comissão Executiva Nacional cabe recurso a Convenção Nacional, no mesmo 

prazo do parágrafo anterior, sem efeito suspensivo. 

§ 8º Decidida a aplicação das penas a que se referem os incisos III, IV, V e VI deste artigo, elas deverão 

ser executadas pelo respectivo órgão de execução partidário. 

§ 9º O cumprimento da decisão a que se refere o parágrafo anterior deverá ser efetuado no prazo de 5 
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(cinco) dias. 

§ 10 Sem prejuízo de outras penas da Lei, deste Estatuto ou do Código de Ética, estará sujeito às 

penalidades previstas neste artigo o filiado que infringir o Programa ou o Estatuto do Partido nas 

seguintes ações ou procedimentos: 

I - deixar de mencionar a sigla partidária em propaganda eleitoral; 

II - fazer referências desairosas a outro candidato ou filiado do Partido; 

III - apoiar, clara ou veladamente, candidato de outro partido ou de outra coligação, em eleições das 

quais o Partido participe; 

IV - utilizar cargo, função ou mandato público para auferir indevidamente lucros em seu próprio 

benefício ou vantagens financeiras ou comerciais; 

V - nomear para cargos ou funções de sua confiança parentes que não tenham notória competência 

para o seu exercício; 

VI - utilizar bens públicos, inclusive automóveis oficiais, para seu serviço pessoal, de sua família ou de 

terceiros; 

VII - se parlamentar, votar contra decisão tomada pelo órgão de execução de seu nível; 

VIII - infringir, através de ações, votos ou declarações públicas, as normas estatutárias, a ética 

partidária, a linha político-partidária fixada pelos órgãos do Partido ou as diretrizes legitimamente 

estabelecidas pela Comissão Executiva Nacional. 

IX - agir com improbidade ou má exação no exercício de cargo ou função pública ou partidária ou 

assumir conduta pessoal reprovável. 

X - se parlamentar, se opuser, pela atitude ou voto, contra a deliberação da respectiva Executiva 

tomada através de "fechamento de questão". 

TÍTULO V 

Disposições Transitórias e Finais 

Art. 49. A Comissão Executiva Nacional, por sua maioria absoluta, poderá baixar instruções ou 

Resoluções que passarão a valer como norma estatutária até sua aprovação definitiva em Convenção 

Nacional. 

Parágrafo único - Na omissão estatutária a legislação vigente será aplicada subsidiariamente para 

dirimir eventuais dúvidas e conflitos. 

Art. 50. Na hipótese da dissolução do Partido o seu patrimônio deverá ter a destinação com 

fundamento no Artigo 64 da Resolução 23.546/2017/TSE ou outro dispositivo legal que o substituir na 
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forma da lei. 

Art. 51. Os programas eleitorais de rádio e televisão serão planejados e dirigidos por um membro da 

Comissão Executiva, designado por seu Presidente, e visarão exclusivamente à divulgação da doutrina 

do Partido e de seu Programa, cabendo à direção, nas eleições proporcionais, incluir ou não 

candidatos, no tempo que lhe parecer oportuno. 

Art. 52. A Comissão Executiva Nacional, por maioria, poderá alienar imóveis destinados ao 

funcionamento da sua Sede Social. 

Parágrafo único - O imóvel retro mencionado deverá ser devidamente mobiliado e decorado com 

recursos financeiros próprios oriundos da arrecadação, contribuição ou doação partidária, os quais 

deverão ser incorporados ao patrimônio do partido, para os fins de prestação de contas do exercício 

competente, junto ao Tribunal Superior Eleitoral. 

Art. 53. A Comissão Executiva Nacional, por maioria, poderá fixar remuneração a seus membros, 

mediante ato administrativo próprio. 

Art. 54. Eventual indenização por dano moral ou material decorrente de ato praticado em campanha 

eleitoral, por candidato, militante ou filiado ao Partido Liberal, deverão por estes serem suportados, 

integralmente, excluindo-se quaisquer responsabilidades da agremiação partidária ou de seus 

dirigentes. 

Parágrafo único. Os filiados não respondem subsidiariamente pelas obrigações contraídas em nome da 

agremiação partidária. 

Art. 55. Até a regulamentação do Tribunal Superior Eleitoral aos termos da Resolução 22.121/2005, em 

virtude das as alterações introduzidas pela Lei nº 13.487/2017, no art. 53 da Lei nº 9.096/95, tornando 

sem efeito o disposto no art. 1º da citada Resolução, o órgão de pesquisa e de doutrinação e educação 

política do Partido Liberal, Instituto Alvaro Valle, será administrado e sua conta bancária será 

movimentada pelo Secretário-Geral da Comissão Executiva Nacional do Partido Liberal, sempre em 

conjunto com o Tesoureiro Nacional do Partido Liberal, sendo os demais  dirigentes eleitos na forma 

prevista por seu Estatuto vigente. 

Art. 56. Nos termos da Lei nº 14.192/2021 serão garantidos os direitos de participação política da 

mulher, vedadas a discriminação e a desigualdade de tratamento em virtude de sexo ou de raça no 

acesso às instâncias de representação política e no exercício de funções públicas. 

Art. 57. Este Estatuto entrará em vigor, em todo o território nacional, a partir de sua aprovação em 

Convenção Nacional. 

VALDEMAR COSTA NETO 

Presidente Nacional - Partido Liberal 

 

ANA DANIELA LEITE E AGUIAR LOSADA CRUZ 

OAB/DF 11.653 
(Estatuto aprovado na Convenção Nacional de 29 de janeiro de 2022) 
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CÓDIGO DE ÉTICA 

Aprovado pela Convenção Nacional, o presente CóDIGO DE ÉTICA dispõe sobre  os Conselhos de Ética, 

define os deveres éticos dos filiados e dos órgãos do Partido Liberal, e as medidas disciplinares a que 

estão sujeitos, e estabelece as normas para os respectivos processos. 

CAPÍTULO I 

DOS CONSELHOS DE ÉTICA 

Art. 1º. Os Diretórios Municipais, Regionais e Nacional, elegerão, dentre os filiados, em seu nível, o 

Conselho de Ética que será formado por 5 (cinco) membros efetivos e 3 (três) suplentes, com 

mandatos que coincidam com o mandato dos diretórios que os elegeram, no âmbito de sua jurisdição. 

Art. 2º. Compete ao Conselho de Ética: 

I - eleger seu Presidente, Vice-Presidente e um Secretário; 

II - pronunciar-se sobre a desobediência a este Código de Ética, ao Programa e ao Estatuto, por parte 

dos filiados e órgãos partidários, emitindo parecer em que opinará e recomendará a medida disciplinar 

aplicável; 

III - reunir-se por convocação de seu Presidente, do Presidente da respectiva Comissão Executiva, ou 

da maioria desta, ou da maioria do respectivo Diretório, devendo pronunciar-se em 30 (trinta) dias 

sobre matérias que lhes sejam submetidas. 

§ 1º. O membro efetivo ou suplente perderá o cargo durante o seu mandato: 

I - por morte ou impedimento de qualquer natureza; 

II - por desfiliação partidária; 

III - por decisão aprovada pela maioria do respectivo Diretório 

§ 2º. As vagas que ocorrerem no Conselho de Ética serão preenchidas pelos respectivos Diretórios, no 

prazo de até 30 dias, e o eleito cumprirá o restante do mandato. 

§ 3º. O Líder da bancada poderá requerer ao Presidente da respectiva Comissão Executiva a 

convocação do Conselho de Ética, na hipótese prevista no incisos VII e X, do § 10 do art. 48 do 

Estatuto. 
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CAPÍTULO II 

DOS DIREITOS, DOS DEVERES E DA DISCIPLINA PARTIDÁRIA 

Art. 3º. O pedido de filiação, do qual constará o compromisso expresso de respeito ao Programa, ao 

Estatuto e a este Código de Ética, far-se-á junto ao órgão partidário da circunscrição eleitoral do 

filiado, no Município ou na Zona Eleitoral, na forma e modelo determinados pela Comissão Executiva 

Nacional do Partido Liberal. 

Art. 4º. São deveres partidários: 

I - comparecer, quando convocado, às reuniões e atividades partidárias e participar das campanhas 

eleitorais dos candidatos do partido; 

II - defender o programa partidário e as diretrizes estabelecidas pelos órgãos partidários de 

deliberação, de direção, de ação parlamentar e de execução; 

III - manter conduta ética, pessoal e profissional, compatível com as responsabilidades partidárias, 

particularmente no exercício do mandato eletivo e da função pública; 

IV - manter atitude de urbanidade e respeito para com os dirigentes partidários, os detentores de 

mandatos eletivos e os demais filiados; 

V - esgotar todas as possibilidades de recursos estatutários, antes de qualquer ação ou medida em 

outra esfera; 

VI - prestar contas de suas atividades, no exercício de mandato eletivo, quando convocado pelo órgão 

de execução de seu nível ou superior. 

 

VII - respeitar as decisões partidárias pela escolha de candidatos nos diferentes âmbitos; 

Parágrafo único - Os detentores de mandato eletivo deverão comunicar ao órgão partidário do Partido 

Liberal sua respectiva desfiliação, dentro das seguintes competências: 

I- Deputados Federais, Senadores e Presidente da República, deverão, em caráter obrigatório 

comunicar eventual desfiliação à Comissão Executiva Nacional do Partido Liberal. 

II - Deputados Estaduais e Distritais, deverão, em caráter obrigatório comunicar eventual desfiliação à 

Comissão Executiva Estadual respectiva do Partido Liberal. 

III - Vereadores e Prefeitos, deverão, em caráter obrigatório comunicar eventual desfiliação à Comissão 

Executiva Municipal respectiva do Partido Liberal. 

Art. 5º . São direitos partidários: 

I - ter participação ativa no Partido e em seus processos de decisão; 
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II - manifestar-se nas reuniões partidárias, podendo recorrer das decisões dos órgãos do Partido ao 

órgão imediatamente superior; 

III - dirigir-se a órgão do Partido para que este se pronuncie ou preste esclarecimento sobre qualquer 

assunto do interesse partidário; 

IV - votar e ser votado; 

Parágrafo único - Os direitos partidários serão exercidos na conformidade com as normas estatutárias 

e de acordo com as deliberações da Comissão Executiva Nacional do partido Liberal. 

CAPÍTULO III 

DAS INFRAÇÕES ÉTICAS 

Art. 6º. Constituem infrações éticas: 

I - a violação de qualquer dos deveres partidários; 

II - deixar de mencionar a sigla partidária em propaganda eleitoral; 

III - fazer referências desairosas a outro candidato ou filiado do Partido; 

IV - apoiar, clara ou veladamente, candidato de outro partido ou de outra coligação, em eleições das 

quais o Partido participe; 

V - utilizar cargo, função ou mandato público, para auferir indevidamente lucros em seu próprio 

benefício ou vantagens financeiras ou comerciais; 

VI - nomear para cargos ou funções de sua confiança parentes que não tenham notória competência 

para o seu exercício; 

VII - utilizar bens públicos, inclusive automóveis oficiais, para seu serviço pessoal ou de sua família ou 

de terceiros; 

VIII - se parlamentar, votar contra decisão tomada pelo órgão de execução de seu nível; 

IX - infringir, através de ações, votos ou declarações públicas, as normas estatutárias, a ética partidária, 

a linha político-partidária fixada pelos órgãos do Partido ou as diretrizes legitimamente estabelecidas 

pela Comissão Executiva Nacional. 

X - agir com improbidade ou má exação no exercício de cargo ou função pública, ou partidária, ou 

assumir conduta pessoal reprovável; 

XI - promover filiações em bloco que objetivem o predomínio de pessoas ou grupos estranhos ou sem 

afinidade com o Partido; 

XII - atentar contra o livre exercício do direito de voto, a normalidade das eleições, ou o direito de 
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filiação partidária; 

XIII - faltar, sem motivo justificado, por escrito, a mais de 3 (três) reuniões sucessivas do órgão 

partidário de que fizer parte; 

XIV - inibir, por motivo fútil, a filiação partidária; 

XV - exercer atividade política contrária aos interesses do Partido. 

XVI - se parlamentar, se opuser, pela atitude ou voto, contra a deliberação da respectiva Executiva 

tomada através de "fechamento de questão". 

Art. 7º. Além das infrações mencionadas no artigo anterior, são consideradas infrações dos órgãos 

partidários: 

I - violação do Programa, das obrigações estatutárias ou da ética partidária, bem como desrespeito às 

determinações e diretrizes estabelecidas pelos órgãos superiores do Partido; 

II - grave divergência entre seus membros; 

III - má gestão financeira ou descumprimento das obrigações pecuniárias com o Partido; 

IV - descumprimento das finalidades do órgão, com prejuízo para o Partido; 

V - ineficiência flagrante ou indisciplina; 

VI - falta de exação no cumprimento dos deveres atinentes às respectivas funções e atribuições. 

CAPÍTULO IV 

DAS MEDIDAS DISCIPLINARES 

Art. 8º. Estão sujeitos a medidas disciplinares, na forma da Lei, do Estatuto e deste Código de Ética: 

I - os órgãos de direção e execução; 

II - os dirigentes e filiados do Partido em geral; 

III - os detentores de mandato eletivo ou ocupantes de cargo ou função pública, por indicação do 

Partido. 

Art. 9º. As medidas disciplinares previstas para os órgãos mencionados no inciso I, do artigo anterior, 

são as seguintes: 

I - advertência; 

II - dissolução. 
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§ 1º. A medida disciplinar poderá ser proposta pelo Presidente, pela maioria do órgão solicitado a 

decidir, ou por 1/3 (um terço) dos membros do Diretório Municipal ou Regional, suspeito de infração 

ou desobediência ao Estatuto e a Ética políticopartidária. 

§ 2º. Da representação deverão constar com clareza os fatos, a capitulação da infração, com todas as 

circunstâncias em que foi cometida, as provas e o rol das testemunhas até o limite máximo de 3 (três), 

se as houver. 

§ 3º. Recebida a representação pela Comissão Executiva de nível hierarquicamente superior, poderá 

esta, a seu exclusivo critério, designar imediatamente uma Comissão Executiva Interventora, para 

administrar o órgão do Partido até a decisão final. 

§ 4º. Preenchidos os requisitos de admissibilidade, a Comissão Executiva encaminhará a representação 

ao Conselho de Ética respectivo. 

§ 5º. Recebida a representação pelo Presidente do Conselho de Ética, este designará um relator, a 

quem caberá a instrução do processo. 

§ 6º. O relator mandará notificar o órgão representado, para apresentar defesa no prazo de 48 horas, 

acompanhada das provas e do rol de testemunhas até o limite máximo de 3 (três), se as houver. 

§ 7º. Caso o Diretório acusado deixe de apresentar defesa, será, após transcorrido o prazo legal, 

decretada a sua revelia. 

§ 8º. Sem prejuízo dos prazos estabelecidos, será assegurada ao órgão acusado o direito a ampla 

defesa. 

§ 9º. Entendendo o relator pela necessidade da oitiva de testemunhas, designará dia, local e hora para 

a sua realização. 

§ 10. Concluída a fase de instrução, o relator elaborará parecer e o encaminhará à Comissão Executiva 

para julgamento. 

§ 11. Se a medida disciplinar resultar em advertência, esta será feita por escrito e assinada pelo 

Presidente da Comissão Executiva hierarquicamente superior. 

§ 12. Se a decisão resultar em dissolução do Diretório, a Comissão Executiva imediatamente superior 

nomeará Comissão Executiva Provisória, que poderá ser a prevista no § 3º deste artigo, na forma dos 

parágrafos 1º, 2º e 3º do art. 6º do Estatuto. 

§ 13. Da decisão cabe recurso, no prazo de 5 (cinco) dias, sem efeito suspensivo, para o órgão de 

execução hierarquicamente superior e para a Convenção Nacional, se o ato for da Comissão Executiva 

Nacional. 

§ 14. As decisões proferidas em grau de recurso são irrecorríveis. 

Art. 10. As medidas disciplinares previstas para os mencionados nos incisos II e III, do art. 7º deste 
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Código de Ética são: 

I - advertência reservada; 

II - advertência pública; 

III - suspensão por 3 (três) a 12 (doze) meses; 

IV - cancelamento do respectivo registro de candidatura, caso seja candidato a cargo eletivo; 

V - destituição da função em órgão partidário; 

VI - expulsão do Partido. 

§ 1º. São partes legítimas para pedir a instauração de processo ético contra filiado ou órgão Partidário 

qualquer filiado ou órgão Partidário, exceto os Conselhos de Ética. 

§ 2º. A instauração de processo ético, por violação dos deveres partidários ou pelas infrações definidas 

neste Código, será feita perante a Comissão Executiva do nível correspondente, em petição escrita. 

§ 3º. Da representação deverão constar com clareza os fatos, a capitulação da infração, com todas as 

circunstâncias em que foi cometida, as provas e o rol das testemunhas até o limite máximo de 3 (três), 

se as houver. 

§ 4º. A Comissão Executiva correspondente, estando presentes os requisitos dos parágrafos anteriores, 

encaminhará a representação ao Conselho de Ética respectivo. 

§ 5º. Recebida a representação pelo Presidente do Conselho de Ética, este designará um relator, a 

quem caberá a instrução do processo. 

§ 6º. O relator mandará notificar o representado, para apresentar defesa, no prazo de 48 horas, 

acompanhada das provas e do rol de testemunhas até o limite máximo de 3 (três), se as houver. 

§ 7º - Sem prejuízo dos prazos estabelecidos, será assegurada ao acusado o direito a ampla defesa. 

§ 8º. Entendendo o relator pela necessidade da oitiva de testemunhas, designará dia, local e hora para 

a sua realização. 

§ 9º. Concluída a fase de instrução, o relator elaborará parecer e o encaminhará à Comissão Executiva 

para julgamento. 

§ 10. A pena de advertência reservada será aprovada pelo respectivo órgão de execução e comunicada 

por seu Presidente ao infrator, de forma reservada, só se tornando pública no caso de reincidência ou 

no caso de recurso. 

§ 11. A pena de cancelamento de registro de candidatura será aprovada pelo respectivo órgão de 

execução, oportunidade em que será indicado, inclusive, o substituto, na forma da Lei e do Estatuto, 
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devendo tais providências serem comunicadas imediatamente à Justiça Eleitoral. 

§ 12. As demais penas previstas no Art.9º devem ser aprovadas pela respectiva Comissão Executiva, por 

maioria absoluta de votos. 

§ 13. A suspensão prevista no inciso III, do Art.9º, implica a interdição do exercício político-partidário e 

a exclusão do nome do infrator de chapas do Partido para disputas eleitorais, durante o prazo da 

suspensão. 

§ 14. Decidida a aplicação das penas a que se referem os incisos III, IV, V e VI, do artigo 9º, elas deverão 

ser executadas pelo respectivo órgão de execução partidário. 

§ 15. O cumprimento da decisão a que se refere o parágrafo anterior deverá ser efetuado no prazo de 

5 (cinco) dias. 

§ 16. Da pena imposta pela Comissão Executiva cabe recurso, no prazo de 5 (cinco) dias da ciência, sem 

efeito suspensivo, à Comissão Executiva hierarquicamente superior. 

§ 17. Das decisões da Comissão Executiva Nacional cabe recurso a Convenção Nacional, no mesmo 

prazo do parágrafo anterior, sem efeito suspensivo. 

§ 18. As decisões proferidas em grau de recurso são irrecorríveis. 

CAPÍTULO V 

DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITóRIAS 

Art. 11. Os casos omissos serão decididos soberanamente pela Comissão Executiva Nacional. 

Art. 12. Este Código entrará em vigor, em todo território nacional, a partir de sua aprovação em 

Convenção Nacional. 

VALDEMAR COSTA NETO 

Presidente Nacional - Partido Liberal 

 

ANA DANIELA LEITE E AGUIAR LOSADA CRUZ 

OAB/DF 11.653 
 

(Código de Ética aprovado na Convenção Nacional de 29 de janeiro de 2022) 
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