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É fundamental dominar cada detalhe da legislação para agir sempre com
segurança durante a campanha e, depois dela, evitando deslizes que possam gerar consequências que poderão ir de meros dissabores, passando
pela perda do mandato eletivo e podendo chegar até mesmo à inelegibilidade por longos oito anos. Não adianta ganhar, mas não levar.
Sabendo do comprometido do União Brasil com eleições limpas e transparentes, o corpo técnico do Instituto Índigo - sua entidade de pesquisa e
de doutrinação e educação política - elaborou um Manual das Eleições e
esta Cartilha Eleitoral. Material de consulta esse que, somando-se ao conjunto de ações que estão sendo desenvolvidas com pré-candidatos e assessores de campanhas do União Brasil, como cursos na plataforma EAD
e eventos presenciais nos Estados, tendem a trazer ainda mais segurança
jurídica e tranquilidade operacional aos candidatos nas Eleições de 2022.

APRESENTAÇÃO

Dominar as regras do jogo é fundamental para vencer qualquer disputa.
No campo eleitoral não é diferente. E esse domínio passa, necessariamente, pelo conhecimento das regras eleitorais.

Este material — disponibilizado em meios impresso e digital — garantirá
o acesso mais rápido e descomplicado à legislação aplicável às eleições,
mais precisamente sobre pesquisas eleitorais, prazos de desincompatibilização, registro de candidaturas, propaganda eleitoral, arrecadação e
gasto de recursos financeiros, entre outros temas. Tudo na perspectiva de
proporcionar às candidatas e aos candidatos do União Brasil em todos os
quadrantes do nosso país o mais absoluto acesso às regras que pautarão
o pleito de outro próximo, permitindo, assim, que possamos todas e todos disputar, límpida e desembaraçadamente, a simpatia do eleitorado.
O compromisso maior do União Brasil, sabemos todos, é com o processo
de fortalecimento da democracia brasileira. E o fato é que esse desiderato
somente é alcançado com eleições limpas e por meio de disputas realizadas debaixo do absoluto respeito às regras do certame.
Com a palavra, o eleitor brasileiro.
A todos, candidatas e candidatos, bem como às suas assessorias, desejamos boa sorte nessa caminhada.
Fabricio Medeiros,
advogado do União Brasil Nacional.
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CALENDÁRIO
SIMPLIFICADO
DA ELEIÇÃO

DATA

3 de março
a 1º de abril

AÇÕES
Período em que se considera justa causa a mudança de partido pelos detentores dos cargos de
deputado federal, estadual e distrital, para concorrer à eleição majoritária ou proporcional.
- Data limite para que os candidatos tenham domicílio eleitoral na circunscrição na qual desejam
concorrer ao pleito.

2 de abril

- Data limite para que os candidatos estejam com
a filiação deferida pelo partido pelo qual pretendem concorrer ao pleito.
- Data limite para que o Presidente da República,
os Governadores de Estado e do Distrito Federal
e os Prefeitos renunciem aos respectivos mandatos, caso pretendam concorrer a outros cargos.

5 de abril

10

Data limite para o órgão de direção nacional do
partido político ou da federação publicar as normas para a escolha e substituição de candidatas
e candidatos e para a formação de coligações.

4 de maio

Data limite para que os eleitores realizem a
transferência do local de votação constante no
Cadastro Eleitoral.

15 de maio

Data a partir da qual é facultada aos pré-candidatos a arrecadação prévia de recursos na modalidade de financiamento coletivo.

31 de maio

Data limite para o registro de federações no Tribunal Superior Eleitoral.
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DATA

AÇÕES

1º de junho

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

20 de julho

Início das convenções partidárias destinadas a
deliberar sobre coligações e a escolher candidatos.

5 de agosto

Data limite para a realização das convenções partidárias.

15 de agosto

Último dia para que os partidos políticos, as federações e as coligações requeiram o registro de
candidaturas.

16 de agosto

Data a partir da qual será permitida a propaganda eleitoral, inclusive na internet.

26 de agosto

Início da propaganda eleitoral gratuita, no rádio
e na televisão, relativa ao primeiro turno.

9 a 13 de
setembro

Período no qual os partidos políticos e candidatos deverão enviar à Justiça Eleitoral a prestação
de contas parcial, com registro da movimentação
financeira e/ou estimável em dinheiro ocorrida
desde o início da campanha até 8 de setembro.

29 de setembro

Fim da propaganda eleitoral gratuita, no rádio e
na televisão, relativa ao primeiro turno.
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DATA

12

AÇÕES

2 de outubro

Dia da realização da eleição (primeiro turno).

7 de outubro

Início da propaganda eleitoral gratuita, no rádio
e na televisão, relativa ao segundo turno.

28 de outubro

Fim da propaganda eleitoral gratuita, no rádio e
na televisão, relativa ao segundo turno.

30 de outubro

Dia da realização da eleição (segundo turno).

1º de novembro

Data final para envio das prestações de contas
relativas ao primeiro turno das eleições.

19 de novembro

Data final para envio das prestações de contas
relativas ao segundo turno das eleições.

19 de dezembro

Último dia para a diplomação dos eleitos.
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CONDUTAS
VEDADAS
Lei Nº 9.504/1997
Resolução TSE Nº 23.674/2021

VEDAÇÃO LEGAL

PERÍODO

EXCEÇÕES OBSERVAÇÕES

VEDAÇÃO LEGAL

PERÍODO

EXCEÇÕES OBSERVAÇÕES

Ceder ou usar, em benefício de candidato, partido político ou coligação,
bens móveis ou imóveis
pertencentes à administração direta ou indireta
da União, dos Estados,
do Distrito Federal, dos
Territórios e dos Municípios, ressalvada a realização de convenção partidária (art. 73, inc. I).

Vedação
permanente

Não se aplica ao uso, em
campanha, de transporte oficial pelo Presidente
da República, obedecido
o disposto no art. 76,
nem ao uso, em campanha, pelos candidatos à
reeleição de Presidente
e Vice-Presidente da República, Governador e
Vice-Governador de Estado e do Distrito Federal, Prefeito e Vice-Prefeito, de suas residências
oficiais para realização
de contatos, encontros
e reuniões pertinentes à
própria campanha, desde que não tenham caráter de ato público (art.
73, §2º).

Ceder servidor público
ou empregado da administração direta ou indireta federal, estadual ou
municipal do Poder Executivo, ou usar de seus
serviços, para comitês
de campanha eleitoral
de candidato, partido
político ou coligação, durante o horário de expediente normal, salvo se o
servidor ou empregado
estiver licenciado (art.
73, inc. III).

Vedação
permanente

O servidor público que,
em seu tempo livre, trabalhe e apoie candidato
com o qual se identifique não incorre na conduta vedada.

Fazer ou permitir uso
promocional em favor
de candidato, partido
político ou coligação, de
distribuição gratuita de
bens e serviços de caráter social custeados ou
subvencionados
pelo
Poder Público (art. 73,
inc. IV).

Vedação
permanente

Para a configuração da
conduta vedada prevista no art. 73, IV, da Lei
nº 9.504/97, é necessário que, no momento
da distribuição gratuita
de bens e serviços de
caráter social custeada
ou subvencionada pelo
Poder Público, ocorra o
uso promocional em favor de candidato, partido político ou coligação
(Recurso Especial Eleitoral nº 53067, Relator(a)
Min. Henrique Neves Da
Silva, DJE 02/05/2016).

Usar materiais ou serviços, custeados pelos
Governos ou Casas Legislativas, que excedam
as prerrogativas consignadas nos regimentos e
normas dos órgãos que
integram (art. 73, inc. II).
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Vedação
permanente
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VEDAÇÃO LEGAL

PERÍODO

EXCEÇÕES OBSERVAÇÕES

VEDAÇÃO LEGAL

PERÍODO

EXCEÇÕES OBSERVAÇÕES

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 servidor público, na
circunscrição do pleito,
nos três meses que o
antecedem e até a posse
dos eleitos, sob pena de
nulidade de pleno direito (art. 73, inc. V).

3 meses que
antecedem
à eleição

Exceções: (a) a nomeação ou exoneração de
cargos em comissão e
designação ou dispensa de funções de confiança; (b) a nomeação
para cargos do Poder
Judiciário, do Ministério
Público, dos Tribunais
ou Conselhos de Contas
e dos órgãos da Presidência da República; (c)
a nomeação dos aprovados em concursos
públicos homologados
até o dia 2 de julho de
2022; (d) a 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) a transferência
ou remoção de ofício de
militares, policiais civis e
de agentes penitenciários.

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
serviço em andamento
e com cronograma prefixado, e os destinados a
atender às situações de
emergência e às de calamidade pública (art. 73,
inc. VI, ‘a’).

3 meses que
antecedem à
eleição

Exceções: (a) recursos
destinados a cumprir
obrigação formal preexistente para execução
de obra ou serviço já fisicamente iniciados e com
cronograma prefixado
(TSE, REspe nº 25.324,
Acórdão de 07/02/2006,
relator Ministro Gilmar
Ferreira Mendes); (b)
recursos para atender a
situações de emergência ou estado de calamidade pública durante
a ocorrência do evento
(TSE, CTA nº 1.119, Resolução nº 21.908, de
31/08/2004, relator Ministro Francisco Peçanha
Martins); ou (c) repasses
para entidades privadas (TSE, ARCL nº 266,
Acórdão de 09/12/2004,
relator Ministro Carlos
Mário da Silva Velloso; e REspe nº 16.040,
Acórdão de 11/11/1999,
relator Ministro Walter
Ramos da Costa Porto).
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de 2022)

(02 de julho
de 2022)
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VEDAÇÃO LEGAL

PERÍODO

EXCEÇÕES OBSERVAÇÕES

VEDAÇÃO LEGAL

PERÍODO

EXCEÇÕES OBSERVAÇÕES

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 (art. 73, inc. VI,
‘b’).

3 meses que
antecedem
à eleição

Exceção da propaganda
de produtos e serviços
que tenham concorrência no mercado (art. 73,
inc. VI, ‘b’).

Fazer pronunciamento
em cadeia de rádio e 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 (art. 73, inc. VI, ‘c’).

3 meses que
antecedem
à eleição

“A convocação de cadeia de rádio e televisão pela Presidência da
República constitui legítima manifestação do
princípio da publicidade
dos atos da administração pública federal,
desde que observada a
necessária vinculação
do pronunciamento a
temas de interesse público - como decorrência lógica do princípio
da impessoalidade - e
desde que observadas
as balizas definidas no
art. 87 do Decreto nº
52.795/1963, com a
redação dada pelo Decreto nº 84.181/1979”,
segundo o qual, “na preservação da ordem pública e da segurança nacional ou no interesse da
Administração, as emissoras de radiodifusão
poderão ser convocadas
para, gratuitamente, formarem ou integrarem
redes, visando à divulgação de assuntos de relevante importância.” (Representação nº 32663,
Relator(a) Min. Tarcísio
Vieira De Carvalho Neto,
Dje 30/09/2014).
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(02 de julho
de 2022)

(02 de julho
de 2022)
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VEDAÇÃO LEGAL

PERÍODO

EXCEÇÕES OBSERVAÇÕES

VEDAÇÃO LEGAL

Realizar, no primeiro
semestre do ano de
eleição, despesas com
publicidade dos órgãos
públicos federais, estaduais ou municipais, ou
das respectivas entidades da administração
indireta, que excedam
a média dos gastos dos
primeiros semestres dos
três últimos anos que
antecedem ao pleito
(art. 73, inc. VII).

Primeiro
semestre
do ano da
eleição

No cálculo para verificação ou não de aumento
de despesas com publicidade, deve ser considerado o gasto global,
que abranja a publicidade da Administração
Pública direta e indireta
(Petição nº 1.880, de
29/06/2006,
Relator
Ministro Carlos Augusto
Ayres de Freitas Britto).

Fazer, na circunscrição
do pleito, revisão geral
da remuneração dos
servidores públicos que
exceda a recomposição
da perda de seu poder
aquisitivo ao longo do
ano da eleição, a partir
do início do prazo estabelecido no art. 7º desta Lei e até a posse dos
eleitos (art. 73, inc. VIII).

180 dias
antes da
eleição
(5 de abril
de 2022)
até a
posse dos
eleitos

“A aprovação, pela via
legislativa, de proposta
de reestruturação de
carreira de servidores
não se confunde com
revisão geral de remuneração e, portanto,
não encontra obstáculo
na proibição contida no
art. 73, inciso VIII, da
Lei n° 9.504, de 1997”
(TSE, Consulta nº. 772,
Relator Ministro Fernando Neves da Silva, DJ
12/08/2002).
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PERÍODO

EXCEÇÕES OBSERVAÇÕES

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, casos
em que o Ministério Público poderá promover
o acompanhamento de
sua execução financeira
e administrativa (art. 73,
§ 10).

No ano da
realização
das eleições

Exceções: (a) Calamidade pública; (b) Estado
de emergência; e (c)
Programas sociais autorizados em lei e já em
execução orçamentária
no exercício anterior ao
ano eleitoral.

Execução de programas
sociais por entidade nominalmente vinculada
a candidato ou por ele
mantida, ainda que autorizados em lei ou em
execução orçamentária
no exercício anterior
(art. 73, §11).

No ano da
realização
das eleições

(1º de janeiro
a 31 de
dezembro de
2022)

(1º de janeiro
a 31 de
dezembro de
2022)
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VEDAÇÃO LEGAL

PERÍODO

EXCEÇÕES OBSERVAÇÕES

VEDAÇÃO LEGAL

PERÍODO

Contratação de shows
artísticos pagos com recursos públicos (art. 75).

3 meses que
antecedem
à eleição

“Em qualquer das circunstâncias,
proibido
está a utilização de show
de qualquer natureza,
remunerado ou não,
seja com a presença ao
vivo de artistas, seja por
intermédio de instrumentos outros como é a
hipótese de ‘(...) retransmissão de shows gravados em DVD’, pois o espírito da Lei Eleitoral é
evitar que a vontade do
eleitor seja manipulada
de modo a se desviar
da real finalidade de um
comício eleitoral, que
é submeter a conhecimento público o ideário
e plataforma de governo do candidato, em se
tratando de candidatura
a mandato executivo,
ou os projetos legislativos, em se tratando de
candidato a mandato
eletivo de natureza proporcional.”
(Consulta
nº 1.261, Resolução nº
22.267, de 29/06/2006,
Relator Ministro Francisco Cesar Asfor Rocha).

Comparecimento
a
inaugurações de obras
públicas (art. 77).

3 meses que
antecedem
à eleição

(02 de julho
de 2022)
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EXCEÇÕES OBSERVAÇÕES

(02 de julho
de 2022)
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TABELA
INFORMATIVA
DAS PRINCIPAIS
HIPÓTESES DE
DESINCOMPATIBILIZAÇÃO

CARGO EM EXERCÍCIO

CARGO PLEITEADO

Presidente, diretor, superintendente e dirigente de autarquia

Presidente, Senador,
Governador, Deputado
Federal e Deputado
Estadual

Presidente,
diretor,
superintendente e dirigente de empresa pública

PRAZO DE
AFASTAMENTO

CARGO EM EXERCÍCIO

CARGO PLEITEADO

6 meses

Dirigente de partido político

Presidente, Senador,
Governador, Deputado
Federal e Deputado
Estadual

Desnecessidade

Presidente, Senador,
Governador, Deputado
Federal e Deputado
Estadual

6 meses

Secretário de Estado

Presidente, Senador,
Governador, Deputado
Federal e Deputado
Estadual

6 meses

Conselho de administração de empresa concessionária de serviço
público federal

Presidente, Senador,
Governador, Deputado
Federal e Deputado
Estadual

6 meses

Dirigente de sociedade
de economia mista

Presidente, Senador,
Governador, Deputado
Federal e Deputado
Estadual

6 meses

Dirigente de fundação
de direito público

Presidente, Senador,
Governador, Deputado
Federal e Deputado
Estadual

6 meses

Ocupante de cargo em
comissão

Presidente, Senador,
Governador, Deputado
Federal e Deputado
Estadual

3 meses

Magistrado

Presidente, Senador,
Governador, Deputado
Federal e Deputado
Estadual

6 meses

Defensor público

Governador e
Deputado Federal

3 meses

Defensor público

Deputado estadual

6 meses

Presidente, Senador,
Governador, Deputado
Federal e Deputado
Estadual

6 meses

Delegado federal

Presidente, Senador,
Governador, Deputado
Federal e Deputado
Estadual

6 meses

Governador

Presidente

6 meses

Ministro de Estado

28

PRAZO DE
AFASTAMENTO
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CARGO EM EXERCÍCIO

30

CARGO PLEITEADO

PRAZO DE
AFASTAMENTO

Parlamentar

Presidente, Senador,
Governador, Deputado
Federal e Deputado
Estadual

Desnecessidade

Juiz de paz

Presidente, Senador,
Governador, Deputado
Federal e Deputado
Estadual

Desnecessidade

Chefe de missão diplomática

Deputado Federal e
Deputado Estadual

3 meses

Dirigente, administrador ou representante
de entidade mantida
pelo poder público

Presidente, Senador,
Governador, Deputado
Federal e Deputado
Estadual

6 meses

Diretor-geral da polícia
federal

Presidente, Senador,
Governador, Deputado
Federal e Deputado
Estadual

6 meses

Membro do Tribunal de
Contas da União, dos
estados e do Distrito
Federal

Presidente, Senador,
Governador, Deputado
Federal e Deputado
Estadual

6 meses

Reitor de universidade
pública federal ou estadual

Presidente, Senador,
Governador, Deputado
Federal e Deputado
Estadual

6 meses
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CONDUTAS
VEDADAS
Lei Nº 9.504/1997
Resolução TSE Nº 23.674/2021

PERGUNTAS

CALENDÁRIO
PERGUNTAS

RESPOSTAS

A partir de que dia os pré-candidatos poderão arrecadar previamente recursos por meio de
financiamento coletivo?

A arrecadação prévia de recursos
na modalidade de financiamento
coletivo já é possível desde o dia
15 de maio.

Quando os valores arrecadas serão disponibilizados ao candidato?

A liberação dos recursos fica condicionada à efetivação do registro
de candidatura e obtenção de
CNPJ e conta bancária.

Qual o destino dos valores arrecados em caso de não efetivação
do registro de candidatura?

Nesse caso, as entidades arrecadadoras deverão devolver os valores arrecadados aos respectivos
doadores.

A partir de quando serão permitidas as campanhas intrapartidárias?

Quando começam e terminam as
convenções partidárias?

Qual a data limite para o pedido
de registro de candidaturas?

34
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A partir de 5 de julho de 2022,
desde que em curso o período de
15 dias que antecede à data definida pelo partido para a escolha
de candidatas e candidatos em
convenção.
As convenções partidárias podem
ser realizadas no período de 20 de
julho a 05 de agosto de 2022.
Os partidos políticos, as federações e as coligações têm até o dia
15 de agosto para requererem o
registro de candidaturas.

RESPOSTAS

Quando se inicia o horário eleitoral gratuito?

Em 16 de agosto.

Qual o prazo para registro dos
candidatos substitutos?

A substituição só pode ocorrer até
20 dias antes da eleição (12 de
setembro de 2022), com exceção
em caso de falecimento, quando
o candidato pode ser substituído
depois desse prazo.

Quando ocorrerá a diplomação
dos eleitos?

Até o dia 19 de dezembro.

PROPAGANDA ELEITORAL
PERGUNTAS

RESPOSTAS

Quando se inicia a propaganda
eleitoral?

A propaganda eleitoral é permitida a partir de 16 de agosto, um dia
após a data limite para o registro
de candidatura.

No período de pré-campanha, é
permitido o impulsionamento de
conteúdo?

Sim, desde que não haja pedido
explícito de votos e que seja respeitada a moderação de gastos.

É permitida a veiculação de propaganda eleitoral paga em bens
particulares?

Não. A veiculação de propaganda eleitoral em bens particulares
deve ser espontânea e gratuita,
sendo vedado qualquer tipo de
pagamento em troca de espaço
para essa finalidade.
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PROPAGANDA ELEITORAL | CONTINUAÇÃO
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PERGUNTAS

RESPOSTAS

É possível a realização de comícios com o uso de alto-falantes?

Sim. É permitida a realização de
comícios e a utilização de aparelhagens de sonorização fixas, no
horário compreendido entre às 8
(oito) e às 24h (vinte e quatro horas), com exceção do comício de
encerramento da campanha, que
poderá ser prorrogado por mais 2
(duas) horas.

São permitidos showmícios?

Não. É proibida a realização de
showmício e de evento assemelhado presencial ou transmitido
pela internet, para promoção de
candidatas e candidatos e a apresentação, remunerada ou não, de
artistas com a finalidade de animar comício e reunião eleitoral.

PERGUNTAS

RESPOSTAS

É permitido colar adesivos contendo propaganda eleitoral em
veículos particulares?

Sim. Podem ser colados adesivos
microperfurados até a extensão
total do para-brisa traseiro e, em
outras posições, adesivos que não
excedam a 0,5m² (meio metro
quadrado).

É permitida a veiculação de propaganda paga na internet?

Não, salvo o impulsionamento de
conteúdo, que deverá ser contratado diretamente com provedor
da aplicação de internet.

Quem pode contratar o serviço
de impulsionamento?

Partidos políticos, federações, coligações, candidatas, candidatos e
representantes.

É permitida a contratação de impulsionamento de propaganda
com ataques a candidatos concorrentes?

Não. A legislação veda a realização
de propaganda negativa.

É permitida a utilização irrestrita
de trios elétricos?

Não. É vedada a utilização de trios
elétricos em campanhas eleitorais, exceto para a sonorização de
comícios.

Quais são as regras para publicação de anúncio em jornais e
revistas?

São permitidas, até a antevéspera
das eleições, 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 e 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.

É permitida a utilização de telemarketing para realização de
propaganda eleitoral?

Não. A legislação veda a realização de propaganda via telemarketing em qualquer horário.

É permitida a propaganda eleitoral em outdoors?

Não. A legislação veda o uso de
outdoor para propaganda eleitoral.
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PROPAGANDA ELEITORAL | CONTINUAÇÃO
PERGUNTAS

RESPOSTAS

Podem os candidatos e partidos
enviar mensagens eletrônicas a
eleitores?

Sim. Contudo, deverão oferecer
identificação completa da pessoa
remetente, bem como dispor de
mecanismo que permita à pessoa
destinatária a solicitação de descadastramento e eliminação dos
seus dados pessoais, no prazo de
48h (quarenta e oito horas).

É possível a contratação de empresa para a promoção de disparo de mensagens a eleitores não
previamente cadastrados?

Pode o candidato distribuir brindes para os eleitores?
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Não. A legislação veda a realização de propaganda por meio de
disparo em massa de mensagens
instantâneas sem consentimento
da pessoa destinatária ou a partir
da contratação expedientes, tecnologias ou serviços não fornecidos pelo provedor de aplicação e
em desacordo com seus termos
de uso.
Não. Confecção, utilização e 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, são proibidas.

PERGUNTAS

RESPOSTAS

Pode haver distribuição de material de campanha em vias públicas?

Sim. É permitida a colocação de
mesas para distribuição de material de campanha e a utilização de
bandeiras, ao longo das vias públicas, desde que móveis e que não
dificultem o bom andamento do
trânsito de pessoas e veículos.

Qual a orientação para confecção de materiais gráficos de campanha?

Podem ser distribuídos santinhos,
folhetos, volantes e outros impressos. Todo material deve conter o
CNPJ ou CPF do responsável pela
confecção, bem como o de quem
a contratou e a respectiva tiragem.
Os adesivos devem ter no máximo
0,5 m2 (meio metro quadrado).

ARRECADAÇÃO, GASTOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS
PERGUNTAS

RESPOSTAS

Quais os requisitos deverão ser
observados pelos candidatos
para a arrecadação de recursos
para a campanha eleitoral?

Os candidatos deverão observar
os seguintes requisitos: (a) protocolo do requerimento do registro
de candidatura; (b) inscrição no
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ); (c) abertura de conta
bancária específica destinada a registrar a movimentação financeira
de campanha; e (d) emissão de
recibos eleitorais nas hipóteses de
doações estimáveis em dinheiro e
doações pela internet.
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ARRECADAÇÃO, GASTOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS | CONTINUAÇÃO
PERGUNTAS

40

RESPOSTAS

Até quando podem os candidatos arrecadar recursos e contrair
obrigações?

Até o dia da eleição.

É possível a arrecadação de recursos após a data da eleição?

Sim. Todavia, esses recursos devem ser exclusivamente para a
quitação de despesas já contraídas
e não pagas até o dia da eleição.

Em relação às doações de pessoas físicas para as campanhas,
qual o limite a ser observado?

As doações realizadas por pessoas
físicas são limitadas a 10% dos
rendimentos brutos auferidos no
ano- calendário anterior à eleição.

Pode o candidato utilizar recursos próprios na campanha? Há
algum limite?

Sim. O candidato poderá usar recursos próprios em sua campanha
até o total de 10% dos limites previstos para gastos de campanha no
cargo em que concorrer.

Qual a consequência no caso de
descumprimento desses percentuais?

O infrator estará sujeito ao pagamento de multa no valor de até
100% da quantia em excesso, bem
como poderá ser responsabilizado
por eventual abuso do poder econômico.
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PERGUNTAS

RESPOSTAS

É permitida a utilização pelo candidato de recursos obtidos mediante empréstimo bancário?

Sim. Contudo, deverão ser observados os seguintes requisitos: (a)
os empréstimos devem estar caucionados por bem integrante do
patrimônio do candidato, no momento do registro de candidatura;
(b) não devem ultrapassar a capacidade de pagamento decorrente
dos rendimentos de sua atividade
econômica.

Pode o candidato comercializar
bens ou promover eventos a fim
de arrecadar recursos para sua
campanha?

Sim. Para tanto, deverá o candidato comunicar sua realização à Justiça Eleitoral, com antecedência
mínima de 5 dias úteis, bem como
manter à disposição a documentação necessária à comprovação de
sua realização e de seus custos,
despesas e receita obtida.

Há alguma vedação para o recebimento de doações para a campanha?

Sim. É vedado o recebimento de
recursos provenientes de pessoas
jurídicas, de origem estrangeira e
de pessoa física permissionária de
serviço público.

Como deve proceder o candidato, caso identifique alguma doação de origem vedada?

Deve devolver imediatamente
ao doador e, na impossibilidade
de devolução à pessoa doadora,
deve providenciar imediatamente
a transferência dos recursos recebidos ao Tesouro Nacional, por
meio de Guia de Recolhimento da
União.
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ARRECADAÇÃO, GASTOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS | CONTINUAÇÃO
PERGUNTAS

RESPOSTAS

Os gastos com serviços advocatícios e de contabilidade relacionados à campanha eleitoral estão sujeitos ao limite de gastos?

Não. Os valores pagos a advogados e contadores relacionados à
prestação de serviços em campanhas eleitorais não estão sujeitos
a limites de gastos ou a limites que
possam impor dificuldade ao exercício da ampla defesa.

É possível utilizar recursos do
Fundo Eleitoral ou do Fundo Partidário para pagar honorários de
advogados e contadores?

Sim. Poderão ser utilizados recursos da campanha, do candidato,
do Fundo Partidário ou do FEFC.

São permitidos os gastos com
combustível para o abastecimento de automóveis de apoiadores?

Sim. No entanto, deverá ser apresentado documento fiscal da despesa no qual conste o CNPJ da
campanha. Além disso, só será
possível o abastecimento de veículos em eventos de carreata, até
o limite de 10 (dez) litros por veículo.

São permitidos gastos com alimentação de pessoal e aluguel
de veículos automotores?

Sim. Desde que respeitos os limites em relação ao total de gastos
de 10% e 20% respectivamente.

PERGUNTAS

RESPOSTAS

Qual a data limite para apresentação das prestações de contas
eleitorais?

A prestação de contas parcial,
contendo o registro da movimentação ocorrida até 8 de setembro,
deve ser apresentada entre 9 e 13
de setembro.
Já a prestação de contas final, relativa ao primeiro turno das relações, deve ser apresentada até 1º
de novembro.
Por fim, a prestação de contas final, daqueles que participarem do
segundo turno das eleições, deve
ser apresentada até o dia 19 de
novembro.

O prestador de contas poderá
enviar a prestação de contas parcial mesmo depois de
transcorrido o prazo de 9 a 13
de setembro?

Sim. Nesse caso, a intempestividade será considerada para fins
de julgamento das contas.

Em caso de ausência de movimentação de recursos de campanha, permanece a obrigação
de prestar contas?

Sim. A ausência de movimentação
não isenta o candidato do dever
de prestar contas.

O candidato eleito que não prestar contas pode ser diplomado?

Não. A inobservância do prazo
para encaminhamento das prestações de contas impede a diplomação até a apresentação.

Responsáveis técnicos:
Fabrício Medeiros, OAB/DF 27.581
Ricardo Martins Junior, OAB/DF 54.071
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