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ELEIÇÕES 2022



ca

lendárioeleitoral2022

as entidades ou empresas que realizarem pesquisas de opinião
pública relativas às eleições ou às possíveis candidatas ou
candidatos, ficam obrigadas a registrá-las na Justiça Eleitoral;
fica proibida a distribuição gratuita de bens, valores ou benefícios
por parte da administração pública, exceto nos casos de
calamidade pública, de estado de emergência ou de programas
sociais autorizados em lei e já em execução orçamentária no
exercício anterior;
fica vedada a execução de programas sociais por entidade
nominalmente vinculada a candidata ou candidato ou por este(a)
mantida, ainda que autorizados em lei ou em execução
orçamentária no exercício anterior;
é vedado realizar despesas com publicidade dos órgãos públicos
federais, estaduais ou municipais, ou das respectivas entidades da
administração indireta, que excedam a média dos gastos no
primeiro semestre dos 3 (três) últimos anos que antecedem o
pleito;

Data a partir da qual:

Data a partir da qual se inicia a janela de migração partidária,
dentro da qual, até 1º de abril de 2022, considera-se justa causa a
mudança de partido pelas detentoras ou detentores de cargo de
deputado federal, estadual e distrital para concorrer a eleição
majoritária ou proporcional;

quinta-feira

sábado



1º/abril
sexta-feira

Último dia da janela de migração partidária em que se
considera justa causa a mudança de partido pelas detentoras
ou detentores de cargo de deputado federal, estadual e
distrital para concorrer a eleição majoritária ou proporcional; 
Data a partir da qual, até 30 de julho de 2022, o Tribunal
Superior Eleitoral promoverá, em até 5 (cinco) minutos diários,
contínuos ou não, requisitados às emissoras de rádio e de
televisão, propaganda institucional destinada a incentivar a
participação feminina, dos(das) jovens e da comunidade negra
na política, bem como a esclarecer cidadãs e cidadãos sobre as
regras e o funcionamento do sistema eleitoral brasileiro;

2/abril
sábado

Data até a qual todos os partidos políticos e federações que
pretendam participar das eleições de 2022 devem ter obtido
registro de seus estatutos no Tribunal Superior Eleitoral;
Data até a qual pretensas candidatas e candidatos a cargo eletivo
nas eleições de 2022 devem ter domicílio eleitoral na circunscrição
na qual desejam concorrer e estar com a filiação deferida pelo
partido, desde que o estatuto partidário não estabeleça prazo
superior;
Data até a qual o Presidente da República, as Governadoras ou os
Governadores de Estado e do Distrito Federal e as Prefeitas e os
Prefeitos devem renunciar aos respectivos mandatos, caso
pretendam concorrer a  outros cargos;

6 MESES ANTES DO PLEITO



5/abril
terça-feira

Data a partir da qual, até a posse das eleitas e dos eleitos, é vedado
aos(às) agentes públicos fazer, na circunscrição do pleito, revisão
geral da remuneração das servidoras e dos servidores públicos que
exceda a recomposição da perda de seu poder aquisitivo ao longo
do ano da eleição;

180 DIAS ANTES DO PLEITO

quarta-feira

151 DIAS ANTES DO PLEITO

Último dia para a eleitora ou o eleitor solicitar operações de
alistamento, transferência e revisão do cadastro eleitoral;
Último dia para utilização do serviço de pré-atendimento via
internet, para requerimento de operações de alistamento,
transferência e revisão para eleitoras e eleitores no Brasil e no
exterior;
Último dia para que as presas e os presos provisórios e os(as)
adolescentes internados(as) que não possuírem inscrição eleitoral
regular na unidade da Federação onde estejam localizados(as)
sejam alistados(as) ou requeiram a regularização de sua          
 situação para votarem nas eleições de 2022,                                
 mediante revisão ou transferência                                                                 
do seu título eleitoral;



Data a partir da qual é facultada às pré-candidatas e aos pré-
candidatos a arrecadação prévia de recursos na modalidade de
financiamento coletivo, observadas a vedação a pedido de voto e as
regras relativas à propaganda eleitoral na internet. A liberação de
recursos por parte das entidades arrecadadoras fica condicionada
ao cumprimento, pela candidata ou pelo candidato, do registro de
sua candidatura, da obtenção do CNPJ e da abertura de conta
bancária;

domingo

segunda-feira

Data-limite para que os partidos políticos comuniquem ao Tribunal
Superior Eleitoral a renúncia ao Fundo Especial de Financiamento 
 de Campanha (FEFC).

5/junho
domingo

Data a partir da qual a Justiça Eleitoral deve tornar disponível aos
partidos políticos a relação de todas as devedoras e os devedores
de multa eleitoral, a qual embasará a expedição das certidões de
quitação eleitoral; 

16/junho
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.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9504.htm#art11%C2%A79


30/junho
quinta-feira

Data a partir da qual é vedado às emissoras de rádio e de
televisão transmitir programa apresentado ou comentado
por pré-candidata ou pré-candidato.

2/julho
sábado

Data a partir 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:

I - nomear, contratar ou, de qualquer forma, admitir, demitir
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 servidora 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 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 Executivo; e
e) transferência ou remoção ex officio de militares, de policiais
civis e de agentes penitenciários;

3 MESES ANTES DO PLEITO



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 destinados a cumprir obrigação formal
preexistente para execução de obra ou de serviço em
andamento e com cronograma prefixado, bem como os
destinados a atender situações de emergência e de
calamidade pública.

Data a partir da qual é vedado aos(às) agentes públicos(as)
das esferas administrativas cujos cargos estejam em disputa
na eleição:

I - com exceção da propaganda de produtos e serviços
que tenham concorrência no mercado, autorizar
publicidade institucional dos atos, programas, obras,
serviços e campanhas dos órgãos públicos federais,
estaduais ou municipais, ou das respectivas entidades da
administração indireta, salvo em caso de grave e urgente
necessidade pública, assim reconhecida pela Justiça
Eleitoral; e
II - fazer pronunciamento em cadeia de rádio e de
televisão, fora do horário eleitoral gratuito, salvo quando, a
critério da Justiça Eleitoral, tratar-se de matéria urgente,
relevante e característica das funções de governo.

Data a partir da qual é vedada, na realização de
inaugurações, a contratação de shows artísticos pagos com
recursos públicos;
Data a partir da qual é vedado a qualquer candidata ou
candidato comparecer a inaugurações de obras públicas;
Data a partir 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 Justiça Eleitoral,
em casos específicos e de forma motivada, quando solicitado
pelos tribunais eleitorais;



Data em que o Tribunal Superior Eleitoral divulgará, na
internet, o quantitativo 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 atividades de
militância e mobilização de rua nas campanhas eleitorais.

5/julho
terça-feira

Data a partir da qual, desde que em curso o período de 15
(quinze) dias que antecede a data definida pelo partido
para a escolha de candidatas e candidatos em convenção,
é permitido ao postulante à candidatura a cargo eletivo
realizar propaganda intrapartidária com vista à indicação
de seu nome, vedado o uso de rádio, televisão e outdoor,
devendo a propaganda ser removida imediatamente após
a convenção.

11/julho
segunda-feira

12/julho
terça-feira

Data a partir da qual, até 18 de agosto de 2022,
a eleitora ou o eleitor poderá habilitar-se
perante a Justiça Eleitoral para votar em
trânsito, indicando o local em que pretende
votar, assim como alterar ou cancelar sua
habilitação, caso já o tenha requerido.



18/julho
segunda-feira

Data a partir da qual, até 18 de agosto de 2022, a eleitora ou o eleitor
com deficiência ou mobilidade reduzida poderá habilitar-se perante a
Justiça Eleitoral para votar em outra seção ou local de votação da sua
circunscrição;
Data a partir 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).

20/julho
quinta-feira

Data a partir da qual, até 5 de agosto de 2022, é permitida a
realização de convenções partidárias destinadas a deliberar sobre
coligações e a escolher candidatas e candidatos a presidente e
vice-presidente da República, governador e vice-governador,
senador e respectivos suplentes, deputado federal, deputado
estadual e distrital;

Data a partir da qual é assegurado o exercício do direito de
resposta à candidata, ao candidato, ao partido político, à
federação de partidos ou à coligação atingidos(as), ainda que
de forma indireta, por conceito, imagem ou afirmação
caluniosa, difamatória, injuriosa ou sabidamente inverídica,
difundidos por qualquer veículo de comunicação social;
Data a ser considerada, para fins de divisão do tempo
destinado à propaganda no rádio e na televisão por meio do
horário eleitoral gratuito, para o cálculo da representatividade
na Câmara dos Deputados, decorrente de eventuais novas
totalizações do resultado das eleições gerais;



Data a ser considerada, para fins da garantia prevista em lei para a
participação em debates transmitidos por emissoras de rádio e de
televisão, para o cálculo da representatividade do Congresso
Nacional decorrente de eventuais novas totalizações do resultado
das eleições gerais;
Data a partir da qual, considerada a data efetiva da realização da
respectiva convenção partidária, é permitida a formalização de
contratos que gerem despesas e gastos com a instalação física e
virtual de comitês de candidatas e candidatos e de partidos
políticos desde que só haja o efetivo 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;
Último dia para a Justiça Eleitoral dar publicidade aos limites de
gastos estabelecidos em lei para cada cargo eletivo em disputa;
Data a partir da qual os partidos 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 campanha e da emissão de recibos eleitorais,
deverão enviar à Justiça 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;

Data a partir 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;



3/agosto
quarta-feira

Data a partir da qual é assegurada aos partidos
políticos e às federações de partidos a prioridade
postal para a remessa de material de propaganda de
suas candidatas e de seus candidatos registrados(as).

60 DIAS ANTES DO PLEITO

5/agosto
sexta-feira

Último dia para a realização de convenções pelos partidos políticos e
pelas federações destinadas a deliberar sobre coligações e a
escolher candidatas e candidatos a presidente e vice-presidente da
República, governador e vice-governador, senador e respectivos
suplentes, deputado federal e deputado estadual e distrital;
Último dia, observada a data da convenção, para que:

I - o partido político que deseje participar das eleições tenha
constituído órgão de direção na circunscrição, devidamente
anotado no tribunal eleitoral competente, de acordo com o
respectivo estatuto partidário; e
II - a federação que deseje participar das eleições conte, em sua
composição, com ao menos um partido político que tenha, até a
data da convenção, órgão de direção que atenda ao disposto na
segunda parte do inciso I deste item;

60 DIAS ANTES DO PLEITO



6/agosto
sábado

Data a partir da qual é vedado às emissoras de rádio e de televisão,
em sua programação normal e em seu noticiário:

I - transmitir, ainda que sob a forma de entrevista jornalística,
imagens de realização de pesquisa ou de qualquer outro tipo de
consulta popular de natureza eleitoral em que seja possível
identificar o(a) entrevistado(a) ou em que haja manipulação de
dados;
II - veicular propaganda política;
III - dar tratamento privilegiado a candidata, candidato, partido
político, federação ou coligação;
IV - veicular ou divulgar filmes, novelas, minisséries ou qualquer
outro programa com alusão ou crítica a candidata, candidato,
partido político, federação ou coligação, mesmo que
dissimuladamente, exceto programas jornalísticos ou debates
políticos;
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
respectivo registro.

12/agosto
sexta-feira

Data-limite para que o Tribunal Superior Eleitoral publique a tabela
com a representatividade da Câmara dos Deputados e do Congresso
Nacional, decorrente de eventuais novas totalizações do resultado
das últimas eleições gerais efetivadas até 20 de julho de 2022, para
fins de divisão do tempo destinado à propaganda eleitoral gratuita
no rádio e na televisão e para a realização de debates.



15/agosto
segunda-feira

Último dia para os partidos políticos, as federações e as coligações
requererem o registro de candidatas e candidatos:

I - até as 8 horas, por transmissão via internet; ou
II - até as 19 horas, em mídia entregue no Tribunal Superior
Eleitoral (presidente e vice-presidente) e aos Tribunais Regionais
Eleitorais nos demais cargos.

Último dia para os tribunais e conselhos de contas tornarem
disponível à Justiça Eleitoral relação daqueles(as) que tiveram suas
contas relativas 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 estiver
sendo submetida à apreciação do Poder Judiciário, ou em que haja
sentença judicial favorável ao(à) interessado(a);
Data a partir da qual as secretarias dos tribunais eleitorais
permanecerão abertos aos sábados, domingos e feriados;
Data a partir da qual os prazos processuais relativos aos feitos das
eleições de 2022, salvo os submetidos 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 contínua e não serão
prorrogados quando se vencerem aos sábados, domingos e feriados;
Data a partir da qual, até 19 de dezembro de 2022, o mural
eletrônico, mensagens instantâneas e mensagens eletrônicas serão
utilizados para as comunicações da Justiça Eleitoral nos processos
de registro de candidatura, nas representações, ressalvadas aquelas
submetidas 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 respectivas;
Data a partir da qual, até 19 de dezembro de 2022, o Ministério
Público será intimado das decisões e dos despachos por meio
eletrônico, e dos acórdãos, em sessão de julgamento, quando nela
forem publicados;

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp64.htm#art22
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp64.htm#art22


Data a partir da qual, até 21 de agosto de 2022, os tribunais
eleitorais convocarão os partidos políticos, 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;
Último dia para que os partidos políticos e as federações de
partidos providenciem a abertura de conta bancária específica
destinada ao recebimento de doações de pessoas físicas para a
campanha eleitoral, na Caixa Econômica Federal, no Banco do
Brasil ou em outra instituição financeira com carteira comercial
reconhecida pelo Banco Central do Brasil, caso não a tenham;
Último dia para os partidos políticos encaminharem ao Tribunal
Superior Eleitoral os critérios definidos pelos órgãos de direção
nacional para utilização, nas campanhas eleitorais, das doações
recebidas de pessoas físicas ou das contribuições de filiados e
filiadas recebidas em anos anteriores ao da eleição;
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.

16/agosto
terça-feira

Início da propaganda eleitoral, inclusive na internet.
Data a partir da qual, até 1º de outubro de 2022, as candidatas, os
candidatos, os partidos, as federações e as coligações podem fazer
funcionar, entre as 8h (oito horas) e as 22h (vinte e duas horas), alto-
falantes ou amplificadores de som;



Data a partir da qual, até 29 de setembro de 2022,                                     
as candidatas, os candidatos, os partidos políticos, as federações          
e as coligações poderão realizar comícios e utilizar 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;
Data a partir da qual, até as 22h (vinte e duas horas) do dia 1º de
outubro de 2022, poderá haver distribuição de material gráfico,
caminhada, carreata ou passeata, acompanhadas ou não por carro
de som ou mini-trio;
Data a partir da qual, até 30 de setembro de 2022, serão permitidas 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;
Data a partir 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) respectivo(a) presidente e pagamento
das taxas devidas.

18/agosto
quinta-feira

Último dia para requerimento, alteração ou cancelamento da
habilitação para votar em seção distinta da origem, por eleitoras e
eleitores que se enquadrem nas seguintes situações:

I - em trânsito no território nacional;
II - presas e presos provisórios(as) e adolescentes em unidades de
internação, sendo estendida a prerrogativa 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;
VI - juízas, juízes, promotoras e promotores eleitorais, e
servidoras e servidores da Justiça Eleitoral.

21/agosto
domingo

Último dia para os tribunais eleitorais, junto com os partidos
políticos 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 inserções provenientes de eventuais
sobras de tempo;

23/agosto
terça-feira

Último dia para os partidos políticos e federações de partidos
indicarem até 3 (três) pessoas para compor a Comissão Especial de
Transporte para o primeiro e eventual segundo turnos de votação.



24/agosto
quarta-feira

Último 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 substituição 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 certidão obtida no sítio
eletrônico do TSE;
Último dia para o grupo de emissoras e as emissoras responsáveis
pela geração fornecerem à Justiça Eleitoral, aos partidos políticos,
às federações e às coligações, por meio do formulário estabelecido
no Anexo II da Res.-TSE nº 23.610/2019, seus telefones, endereços,
inclusive eletrônico, e nomes das pessoas responsáveis pelo
recebimento de mapas e de mídias.

26/agosto
quarta-feira

Data a partir da qual, até 29 de setembro de 2022, será veiculada a
propaganda eleitoral gratuita no rádio e na televisão relativa ao
primeiro turno.

37 DIAS ANTES DO PLEITO

1º/setembro
quarta-feira

Último dia para os tribunais eleitorais enviarem ofício à Receita
Federal e às secretarias estaduais e municipais de Fazenda,
solicitando arquivo eletrônico contendo as notas fiscais eletrônicas
relativas ao fornecimento de bens e serviços para campanha
eleitoral, na forma estabelecida no art. 92, § 2º, II, da Res.-TSE nº
23.609/2019.

https://www.tse.jus.br/legislacao/compilada/res/2021/resolucao-no-23-674-de-16-de-dezembro-de-2021/resolveuid/ee105eb74686488dbd60b4146f5301c3#anexoII
https://www.tse.jus.br/legislacao/compilada/res/2021/resolucao-no-23-674-de-16-de-dezembro-de-2021/resolveuid/3c3f4602efc04a8191e7257ae6c0f077


2/setembro
sexta-feira

Último dia para os órgãos de direção dos partidos políticos 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;

30 DIAS ANTES DO PLEITO

9/setembro
sexta-feira

Data a partir da qual, até 13 de setembro de 2022, os partidos
políticos, as candidatas, os candidatos deverão enviar à Justiça
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 estimável 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 23.607/2019, art. 47, § 4º).

12/setembro
segunda-feira

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 respectivos recursos, devem
estar julgados pelos tribunais regionais eleitorais, e publicadas as
respectivas decisões;

20 DIAS ANTES DO PLEITO

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9504.htm#art28%C2%A74
https://www.tse.jus.br/legislacao/compilada/res/2021/resolucao-no-23-674-de-16-de-dezembro-de-2021/resolveuid/e524c257cefb485690d9a2bc39a5632a#art47par4


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 Tribunal Superior Eleitoral, e publicadas as respectivas
decisões;

Último dia para o pedido de substituição de candidatas ou de
candidatos para os cargos majoritários e proporcionais, exceto em
caso de falecimento, caso em que poderá ser efetivado após esta
data, 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.

13/setembro
terça-feira

Último dia para que os partidos políticos, as federações, as
candidatas e os candidatos enviem à Justiça 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 estimável 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 23.607/2019, art. 47,
§ 4º);
Último dia para que os partidos políticos destinem os percentuais do
Fundo Partidário (FP) e do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha (FEFC) para o financiamento de candidaturas femininas e
de pessoas negra; 

Último dia para os partidos políticos, federações ou as coligações
comunicarem à Justiça 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 Justiça Eleitoral nos 10 (dez) dias
seguintes à deliberação. 

14/setembro
quarta-feira

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9504.htm#art28%C2%A74
https://www.tse.jus.br/legislacao/compilada/res/2021/resolucao-no-23-674-de-16-de-dezembro-de-2021/resolveuid/e524c257cefb485690d9a2bc39a5632a#art47par4
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9504.htm#art7%C2%A72


Data em que será divulgada, na internet, a prestação de contas
parcial da campanha das candidatas, dos candidatos e dos partidos
políticos com a indicação dos nomes, do CPF ou CNPJ dos(as)
doadores(as) e dos respectivos valores doados, observadas as
diretrizes para tratamento de dados pessoais da Lei nº 13.709/2018 e
da Resolução-TSE nº 23.650/2021.

15/setembro
quinta-feira

Data a partir da qual nenhuma candidata ou candidato poderá ser
detido(a) ou preso(a), salvo em flagrante delito.

17/setembro
sábado

15 DIAS ANTES DO PLEITO

Último 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;

26/setembro
segunda-feira

Data a partir da qual nenhuma eleitora ou eleitor poderá ser preso(a)
ou detido(a), salvo em flagrante delito, ou em virtude de sentença
criminal condenatória por crime inafiançável, ou por desrespeito a
salvo-conduto.

27/setembro
terça-feira

5 DIAS ANTES DO PLEITO

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/l13709.htm


Data a partir 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 física na sua liberdade de votar;
Último dia para a divulgação da propaganda eleitoral gratuita no
rádio e na televisão relativa ao primeiro turno;
Último dia para propaganda política mediante reuniões públicas ou
promoção de comícios e utilização de aparelhagem de sonorização
fixa, entre as 8h (oito horas) e as 24h (vinte e quatro horas), com
exceção do comício de encerramento da campanha, que poderá ser
prorrogado por mais 2 (duas) horas;
Último dia para a realização de debate no rádio e na televisão,
admitida sua extensão até as 7h (sete horas) do dia 30 de setembro
de 2022.

29/setembro
quinta-feira

3 DIAS ANTES DO PLEITO

30/setembro
sexta-feira

2 DIAS ANTES DO PLEITO

Último 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.



2/outubro
domingo

Último dia para candidatas, candidatos e partidos 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;
Data na qual, a partir das 17h (dezessete horas) serão divulgados os
resultados da votação para todos os cargos em disputa, incluindo os
votos em branco, os nulos e as abstenções verificadas no primeiro
turno.

ca

lendárioeleitoral2022

Último dia para a propaganda eleitoral mediante alto-falantes ou
amplificadores de som, entre as 8h (oito horas) e as 22h (vinte e duas
horas);
Último dia, até as 22h (vinte e duas horas), para a distribuição de
material gráfico, caminhada, carreata ou passeata, acompanhados
ou não por carro de som ou mini-trio.

1º/outubro
sábado

1 DIA ANTES DO PLEITO

DIA DA VITÓRIA
DIA DA VITÓRIA
DIA DA VITÓRIA
DIA DA VITÓRIA
DIA DA VITÓRIA
DIA DA VITÓRIA
DIA DA VITÓRIA
DIA DA VITÓRIA
DIA DA VITÓRIA
DIA DA VITÓRIA
DIA DA VITÓRIA
DIA DA VITÓRIA

DIA DAS ELEIÇÕES (1º TURNO)



Data a partir 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 23.610/2019, que disciplina a propaganda eleitoral;
Data a partir 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 partidos políticos, as
federações e as coligações poderão realizar comícios e utilizar
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;
Data a partir 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
mini-trio;
Data a partir da qual, até 28 de outubro de 2022, serão permitidas 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;
Data a partir da qual estará suspenso o fornecimento da certidão de
quitação eleitoral pela internet, pelo Sistema Elo e pelo e-Título.

3/outubro
segunda-feira

1 DIA APÓS O 1º TURNO

7/outubro
sexta-feira

Data a partir da qual, até 28 de outubro de 2022, será veiculada
propaganda eleitoral gratuita no rádio e na televisão relativa ao
segundo turno.

https://www.tse.jus.br/legislacao/compilada/res/2021/resolucao-no-23-674-de-16-de-dezembro-de-2021/resolveuid/ee105eb74686488dbd60b4146f5301c3#art15


Data a partir da qual nenhuma candidata ou candidato que
participará do segundo turno de votação poderá ser detido(a) ou
preso(a), salvo no caso de flagrante delito;
Último 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 relativas ao fornecimento de
bens e serviços para campanha eleitoral emitidas desde o prazo final
para o registro de candidatura até o dia da eleição.

15/outubro
sábado

15 DIAS ANTES DO 2º TURNO

24/outubro
segunda-feira

Último 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 segundo turno ou às respectivas candidatas e
candidatos, que se pretenda divulgar no dia das eleições.

25/outubro
terça-feira

Data a partir da qual nenhuma eleitora ou eleitor poderá ser preso(a)
ou detido(a), salvo em flagrante delito, ou em virtude de sentença
criminal condenatória por crime inafiançável, ou por desrespeito a
salvo-conduto.

5 DIAS ANTES DO 2º TURNO



Último dia para propaganda política mediante reuniões públicas ou
promoção de comícios e utilização de aparelhagem de sonorização
fixa, entre as 8h (oito horas) e as 24h (vinte e quatro horas), com
exceção do comício de encerramento da campanha, que poderá ser
prorrogado por mais 2 (duas) horas.

27/outubro
quinta-feira

3 DIAS ANTES DO 2º TURNO

Último dia para a divulgação da propaganda eleitoral gratuita de
segundo turno no rádio e na televisão;
Último 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, relativa ao segundo turno;
Último dia para a realização de debate no rádio e na televisão, não
podendo ultrapassar o horário de meia-noite.

28/outubro
sexta-feira

2 DIAS ANTES DO 2º TURNO

Último 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 23.610/2019;

28/outubro
sexta-feira

1 DIA ANTES DO 2º TURNO

Último 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
23.610/2019;



DIA DA VITÓRIA
DIA DA VITÓRIA
DIA DA VITÓRIA
DIA DA VITÓRIA
DIA DA VITÓRIA
DIA DA VITÓRIA
DIA DA VITÓRIA
DIA DA VITÓRIA
DIA DA VITÓRIA
DIA DA VITÓRIA

Data na qual, a partir 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;
Data na qual, a partir 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.

30/outubro
sábado

Último dia para todas as candidatas e candidatos e todos os partidos
políticos, em todas as esferas, encaminharem à Justiça Eleitoral via
SPCE, as prestações de contas referentes ao primeiro turno;
Último dia para as candidatas e os candidatos, inclusive a vice, salvo
os que disputaram o segundo turno, transferirem as sobras da
campanha ao órgão partidário, na circunscrição do pleito, conforme
a origem dos recursos e a sua filiação partidária;
Último dia para as candidatas e os candidatos, inclusive a vice, salvo
os(as) que disputaram o segundo turno, observada a data da efetiva
apresentação das contas, transferirem ao Tesouro Nacional os
valores do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC)
eventualmente não utilizados, inclusive os decorrentes da alienação
de bens permanentes obtidos com recursos do FEFC;

1º/novembro
terça-feira

2 DIAS APÓS O 2º TURNO

ca
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DIA DAS ELEIÇÕES (2º TURNO)



Último dia para as candidatas, os candidatos e os partidos
políticos que disputarem o segundo turno da eleição
informarem à Justiça 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;
Último dia para as candidatas, os candidatos, os partidos
políticos, as federações e as coligações removerem as
propagandas relativas ao primeiro turno das eleições e
promoverem a restauração do bem em que afixada, se for o
caso.

10/novembro
quinta-feira

Último 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 relativas ao
fornecimento de bens e serviços para campanha eleitoral emitidas
do dia imediatamente posterior ao da eleição até o último dia do
mês de outubro de 2022.

10/novembro
quinta-feira

Último dia para as candidatas e os candidatos que concorreram no
segundo turno das eleições, inclusive a vice, os partidos políticos e
as federações encaminharem à Justiça Eleitoral, por meio do
Sistema de Prestação de Contas Eleitorais (SPCE), as prestações de
contas referentes aos dois turnos, incluindo todos os órgãos
partidários que efetuaram doações ou gastos às candidaturas do
segundo turno, ainda que não concorrentes;

20 DIAS APÓS O 2º TURNO



Último dia para as candidatas e os candidatos, inclusive a
vice, que disputaram o segundo turno, transferirem as sobras
da campanha ao órgão partidário, na circunscrição do pleito,
conforme a origem dos recursos e a sua filiação partidária;
Último dia para as candidatas e os candidatos, inclusive a
vice, que disputaram o segundo turno, observada a data da
efetiva apresentação das contas, transferirem ao Tesouro
Nacional os valores do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha (FEFC) eventualmente não utilizados, inclusive os
decorrentes da alienação de bens permanentes obtidos com
recursos do Fundo.

19/novembro
segunda-feira

Último dia para a diplomação das eleitas e dos eleitos.

20/novembro
terça-feira

Data-limite para que os bancos encerrem as contas bancárias das
candidatas e dos candidatos destinadas 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 23.607/2019, informando o fato à Justiça Eleitoral.

31/novembro
sábado

Data em que todas as inscrições das
candidatas e dos candidatos na
Receita Federal serão, de ofício,
canceladas.

https://www.tse.jus.br/legislacao/compilada/res/2021/resolucao-no-23-674-de-16-de-dezembro-de-2021/resolveuid/e524c257cefb485690d9a2bc39a5632a#art51


16/junho
sexta-feira

Data até a qual as candidatas, os candidatos e os partidos políticos
deverão conservar a documentação concernente às suas contas,
desde que não estejam pendentes de julgamento, hipótese na
qual deverão conservá-la até a decisão final. 

180 dias após o último dia para a diplomação em 2022
ca
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