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Calendário Eleitoral 2018 – Principais 
Datas 

 

2018 Objeto 

J
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n
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01/01/2018 

Registro de pesquisa de opinião 
pública 

Programas Sociais (Entidades dos 
candidados) 

 

 

» Torna-se obrigatório o registro de pesquisas eleitorais nos tribunais competentes. 
(Lei nº 9.504/97, art. 33, caput e § 1º). 

 

» Fica proibida a execução de programas sociais por entidades nominalmente 
vinculadas a candidato, ainda que autorizados em lei ou execução orçamentária 
(Lei nº 9.504/97, art. 73, § 11). 

M
a
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05/03/2018 

Instruções para as eleições 

 

 

» Último dia para o Tribunal Superior Eleitoral expedir as instruções relativas às 
eleições de 2018 (Lei nº 9.504/97, art. 105, caput e §3º). 

A
b

ri
l 

01/04/2018 

Propaganda do TSE – Informação 
direcionada à população 

  

 

» Inicio da propaganda eleitoral informativa do TSE, em que serão requisitados 5 
minutos diários (contínuos ou não) às emissoras de rádio e televisão. (Lei nº 
9.504/97, art. 93-A). 

07/04/2018 (6 meses antes) 

Filiação Partidária – último dia 

Desincompatibilização – último dia 

  

 

» Prazo final para que os futuros candidatos se filiem a um partido. (Lei nº 
9.504/97, art. 9°, caput, e Lei nº 9.096/95, art. 20, caput). 

» Prazo final para que o Presidente da República, os Governadores de Estado e 
do Distrito Federal e os Prefeitos devem renunciar aos respectivos mandatos 
caso pretendam concorrer a outros cargos (Constituição Federal, art. 14, § 6º). 

10/04/2018 (180 dias antes) 

Normas dos partidos – último dia 

 

 

» Prazo final para os partidos publicarem no Diário Oficial da União, as normas 
para a escolha e substituição de candidatos e para formação de coligações, na 
hipótese de omissão do estatuto (Lei nº 9.504/97, art. 7º, §1º). 

 

30/04/2018 

Prestação de contas anual dos 
partidos – último dia 

 

 

» Prazo final para a prestação de contas anual dos partidos políticos (Lei nº 
9.096/1995, art. 32). 

M
a

io
 09/05/2018 (151 dias antes) 

Requisição do Título eleitor 

 

 

» Prazo final para requerer inscrição eleitoral ou transferência de domicílio do título 
de eleitor (Lei nº 9.504/97, art. 91, caput). 
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15/05/2018 

Arrecadação prévia de recursos – 
início do prazo 

 

 

 

» Data a partir da qual é facultada aos pré-candidatos a arrecadação prévia de 
recursos na modalidade de financiamento coletivo,ficando a liberação de 
recursos por parte das entidades arrecadadoras condicionada ao cumprimento, 
pelo candidato, do registro de sua candidatura, da obtenção do CNPJ e da 
abertura de conta bancária (Lei n° 9.504/1997, art. 22-A, § 3º). 
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05/06/2018 

Certidão de Quitação Eleitoral 

 

 
 

» Data a partir da qual a Justiça Eleitoral deve tornar disponível aos partidos 
políticos a relação de todos os devedores de multa eleitoral, a qual embasará a 
expedição das certidões de quitação eleitoral (Lei nº 9.504/1997, art. 11, § 9º). 

18/06/2018 

Divulgação do Fundo Especial de 
Financiamento de Campanha 
(FEFC) 

 

 

» Data na qual o Tribunal Superior Eleitoral divulgará o montante de recursos 
disponíveis no Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), 
observado o prazo-limite para o depósito pelo Tesouro Nacional, no Banco do 
Brasil, até 1º de junho de 2018. 

30/06/2018 

Programa apresentado ou 
comentado por pré-candidato 

 

 
 

» Data a partir da qual é vedado às emissoras de rádio e de televisão transmitir 
programa apresentado ou comentado por pré-candidato. (Lei nº 9.504/1997, art. 
45, § 1º). 

J
u
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05/07/2018 

Propaganda intrapartidária – início 
do prazo 

 

 

» Data a partir da qual, observado o prazo de 15 (quinze) dias que antecede a data 
definida pelo partido para a escolha dos candidatos, é permitido ao postulante à 
candidatura a cargo eletivo realizar propaganda intrapartidária com vistas à 
indicação de seu nome, vedado o uso de rádio, televisão e outdoor. (Lei nº 
9.504/1997, art. 36, § 1º). 

07/07/2018 (3 meses antes) 

Condutas vedadas aos agentes 
públicos – início do prazo 

Pronunciamento fora do horário 
eleitoral gratuito 

 

Vedação de participação de 
candidato em show / inaugurações 
de obras 

 

 

 

» Data a partir da qual são vedadas aos agentes públicos diversas condutas, 
dentre elas, nomeação ou exoneração de cargos em comissão | funções de 
confiança. (Lei nº 9.504/1997, art. 73, incisos V e VI, alínea a). 

» É vedado aos agentes públicos das esferas administrativas cujos cargos estejam 
em disputa na eleição fazer pronunciamento em cadeia de rádio e de televisão, 
fora do horário eleitoral gratuito, salvo quando, a critério da Justiça. (Lei nº 
9.504/1997, art. 73, inciso VI, alínea c). 
 

» É vedada, na realização de inaugurações, a contratação de shows artísticos 
pagos com recursos públicos (Lei nº 9.504/97, art. 75). 

09/07/2018 (90 dias antes) 

Parceria na divulgação dos 
resultados – último dia 

 

 

» Prazo final para a Justiça Eleitoral realizar audiência com os interessados em 
firmar parceria para a divulgação dos resultados. 
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16/07/2018 

Tempo à disposição do TSE no 
rádio e TV 

 

 

 

 

» Data a partir da qual, até 15 de agosto de 2018 e nos 3 (três) dias que 
antecedem a eleição, o TSE poderá divulgar comunicados, boletins e instruções 
ao eleitorado, em até 10 (dez) minutos diários requisitados às emissoras de rádio 
e de televisão, contínuos ou não, que poderão ser somados e usados em dias 
espaçados, podendo ceder, a seu juízo, parte desse tempo para utilização por 
tribunal regional eleitoral (Lei nº 9.504/1997, art. 93). 

20/07/2018  

Convenção partidária – início do 
prazo 

 

Direito de Resposta ao candidato – 
início do prazo 

 

 

Divisão do tempo de propaganda 

 

 
Limites de gastos eleitorais 

 

 

 

» Data a partir da qual, até 5 de agosto de 2018, é permitida a realização de 
convenções destinadas a deliberar sobre coligações e a escolher candidatos a 
Presidente e Vice-Presidente da República, Governador e Vice-Governador, 
Senador e respectivos suplentes, Deputado Federal, Deputado Estadual ou 
Distrital (Lei nº 9.504/1997, art. 8º, caput). 

 

» Data a partir da qual é assegurado o exercício do direito de resposta ao 
candidato, ao partido político ou à coligação atingidos, ainda quede 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, art. 58, caput) 

 

» 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 a 
representatividade na Câmara dos Deputados resultante de eventuais novas 
totalizações do resultado das eleições de 2014. 
 

» Último dia para a Justiça Eleitoral dar publicidade aos limites de gastos para 
cada cargo eletivo em disputa. (Lei nº 9.504/1997, art. 18). 

 

25/07/2018  

Envio à SRFB do pedido de 
registro de candidatura – início do 
prazo 

 

Envio à Justiça Eleitoral dos 
dados sobre os recursos 
recebidos em dinheiro para 
financiamento de sua campanha 
eleitoral – início do prazo 

 

 

 

» Data a partir da qual, observado o prazo de 3 (três) dias úteis contados do 
pedido de registro de candidatura, a Justiça Eleitoral encaminhará o pedido à 
Secretaria da Receita Federal do Brasil para inscrição de candidatos no CNPJ 
cujos registros tenham sido requeridos pelos partidos políticos ou coligações (Lei 
nº 9.504/1997, art. 22-A, § 1º). 
 

» Data a partir da qual os partidos políticos e os candidatos, após a obtenção do 
número de registro de CNPJ do candidato e a abertura de conta bancária 
específica para movimentação financeira de campanha e 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. (Lei nº 9.504/1997, art. 28, § 4º, inciso I).  

 

30/07/2018 

Propaganda do TSE – Informação 
direcionada à população – último 
dia 

 

 

» Prazo final da propaganda eleitoral informativa do TSE, em que serão 
requisitados 5 minutos diários (contínuos ou não) às emissoras de rádio e 
televisão. 
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05/08/2018 

Convenções partidárias – útlimo 
dia 

 

 

» Último dia para a realização de convenções destinadas a deliberar sobre 
coligações e a escolher candidatos a Presidente e VicePresidente da República, 
Governador e Vice-Governador, Senador e respectivos suplentes, Deputado 
Federal, Deputado Estadual ou Distrital (Lei nº 9.504/1997, art. 8º, caput). 

06/08/2018 

Vedações às emissoras de rádio e 
TV – início do prazo 

 

 

 
 

» Data a partir da qual é vedado às emissoras de rádio e de televisão, em 
programação normal e em noticiário (Lei nº 9.504/1997, art. 45, incisos I, III a V): 

 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 entrevistado ou em 
que haja manipulação de dados; 

 veicular propaganda política ou difundir opinião favorável ou contrária a 
candidato, partido, coligação, seus órgãos ou representantes; 

 dar tratamento privilegiado a candidato, partido ou coligação; 

 veicular ou divulgar, mesmo que dissimuladamente, filmes, novelas, 
minisséries ou qualquer outro programa com alusão ou crítica a candidato 
ou partido político, exceto programas jornalísticos ou debates políticos; 

 divulgar nome de programa que se refira a candidato escolhido em 
convenção, ainda quando preexistente, inclusive se coincidente com o 
nome do candidato ou com a variação nominal por ele adotada. Sendo o 
nome do programa o mesmo que o do candidato, fica proibida a sua 
divulgação, sob pena de cancelamento do respectivo registro. 

14/08/2018 

Registro de partido pela internet – 
último dia 

 

 

» Último dia, até as 24 horas, para a transmissão do pedido de registro pela 
internet pelos partidos, via Sistema Candex. 
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15/08/2018 

Registro de candidatura – último 
dia 

 

 

 

Irregularidade de candidaturas 

 

 

 

Elaboração do plano de mídia para 
propaganda eleitoral gratuita no 
rádio e na TV – início do prazo 

 

 

Abertura de conta bancária para 
movimentação de recursos – 
último dia 

 

 

» Prazo final para os partidos políticos e as coligações apresentarem, até as 19 
horas: 

 no TSE, o requerimento de registro de candidatos a Presidente e a Vice-
Presidente da República (Lei nº 9.504/1997, art. 11, caput). 

 Nos tribunais regionais eleitorais (TRE’s), o requerimento de registro de 
candidatos a Governador e Vice-Governador, Senador e respectivos 
suplentes, Deputado Federal e Deputado Estadual ou Distrital (Lei nº 
9.504/1997, art. 11, caput). 

 

» Último dia para os tribunais e conselhos de contas tornarem disponível à Justiça 
Eleitoral relação daqueles 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 interessado (Lei nº 9.504/1997, art. 11, § 5º). 

 

» Data a partir da qual, até 24 de agosto de 2018, os tribunais eleitorais 
convocarão os partidos políticos 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).  

 

» Data-limite para que os partidos providenciem a abertura de conta bancária 
específica destinadas à movimentação de recursos públicos e privados 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. 
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16/08/2018 

Início da Propaganda Eleitoral na 
rua e imprensa  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instalação de telefones nos 
diretórios registrados – início do 
prazo 

 

 

» A propaganda eleitoral somente é permitida após o dia 15 de agosto do ano da 
eleição (Lei n° 9.504/97, art. 36). 

» Os candidatos, os partidos ou as coligações podem fazer funcionar, das 8 às 22 
horas, alto-falantes ou amplificadores de som, nas suas sedes ou em veículos 
(Lei nº 9.504/1997, art. 39, § 3º). 

» Os candidatos, os partidos políticos e as coligações poderão realizar comícios e 
utilizar aparelhagem de sonorização fixa, das 8 às 24 horas, podendo o horário 
ser prorrogado por mais 2 (duas) horas quando se tratar de comício de 
encerramento de campanha (Lei nº 9.504/1997, art. 39, § 4º). 

» Início da propaganda eleitoral na internet, vedada a veiculação de qualquer tipo 
de propaganda paga (Lei nº 9.504/97, art. 57-A e art. 57-C, caput). 

» Data a partir da qual, até as 22 horas do dia 6 de outubro de 2018, poderá haver 
distribuição de material gráfico, caminhada, carreata, passeata ou carro de som 
que transite pela cidade divulgando jingles ou mensagens de candidatos, 
observados os limites e as vedações legais (Lei nº 9.504/1997, art. 39, § 9º). 

» Data a partir da qual, até 5 de outubro de 2018, 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 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 n° 
9.504/1997, art. 43, caput). 

 

» 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 
respectivo presidente e pagamento das taxas devidas (Código Eleitoral, art. 256, 
§ 1º). 

18/08/2018 (50 dias antes) 

Publicação do edital dos pedidos 
de registro de candidatura – último 
dia 

 

 

» Fim do prazo para a Justiça Eleitoral enviar à publicação edital dos pedidos de 
registro de candidatos apresentados pelos partidos políticos ou coligações 
(Código Eleitoral, art. 97). 

24/08/2018 

Elaboração do plano de mídia para 
propaganda eleitoral gratuita no 
rádio e na TV – último dia 

 

 

» Fim do prazo para os tribunais eleitorais elaborarem, junto com os partidos 
políticos e a representação das emissoras de televisão e de rádio, 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. 50 e 52). 

30/08/2018 

Emissoras | Geração do sinal 

 

 

» Fim do prazo para as emissoras distribuírem entre si as atribuições relativas ao 
fornecimento de equipamentos e mão de obra especializada para a geração da 
propaganda eleitoral, assim como definir a forma de veiculação de sinal único de 
propaganda e a forma pela qual todas as emissoras deverão captar e retransmitir 
o sinal. 

» Fim do prazo para os partidos 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 24 (vinte e quatro) horas de 
antecedência mínima. 
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31/08/2018 (37 dias antes) 

Início da Propaganda Eleitoral 
Gratuita no rádio e na TV  

 
 
 
 

» Início da propaganda eleitoral gratuita no rádio e na televisão (Lei nº 9.504/97, 
art. 47, caput). 

S
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09/09/2018 

Prestação de contas parcial – 
início do prazo 

 

 

» Data a partir da qual os partidos políticos, as coligações e 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 o dia 8 de setembro do mesmo ano, para fins de cumprimento do 
disposto no art. 28, § 4º, inciso II, da Lei nº 9.504/1997. 

13/09/2018 

Prestação de contas parcial – 
último dia 

 

 

» Fim do prazo para que os partidos políticos, as coligações 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 o dia 8 de setembro do mesmo ano, para fins de cumprimento do 
disposto no art. 28, § 4º, inciso II, da Lei nº 9.504/1997. 

15/09/2018 

Divulgação da prestação de 
contas parcial  

 

 

» Data em que será divulgada, pela internet, em sítio criado pela Justiça Eleitoral 
para esse fim, a prestação de contas parcial, dela constando o registro da 
movimentação financeira e/ou estimável em dinheiro ocorrida desde o início da 
campanha até o dia 8 de setembro do mesmo ano (Lei nº 9.504/1997, art. 28, § 
4º, inciso II). 

17/09/2018 (20 dias antes) 

Julgamento dos pedidos de 
registro de candidatura – último 
dia 

 

 

 

Substituição de candidatos – 
último dia 

 

 

» Data em que todos os pedidos de registro de candidatos a 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 decisões a eles relativas (Lei nº 
9.504/1997, art. 16, § 1º). 

» Data em que todos os pedidos de registro de candidatos a Presidente e Vice-
Presidente da República, inclusive os impugnados e os respectivos recursos, 
devem estar julgados pelo Tribunal Superior Eleitoral, e publicadas as decisões a 
eles relativas (Lei nº 9.504/1997, art. 16, § 1º). 
 

» Último dia para o pedido de substituição 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 ou da decisão judicial que deu origem à 
substituição (Lei nº 9.504/1997, art. 13, §§ 1º e 3º). 

22/09/2018 (15 dias antes) 

Proibição da prisão de candidato – 
início do prazo 

 

 

» Data a partir da qual nenhum candidato poderá ser detido ou preso, salvo em 
flagrante delito (Código Eleitoral, art. 236, § 1º). 
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02/10/2018 (5 dias antes) 

Proibição da prisão de eleitor – 
início do prazo 

 

 

» Data a partir da qual nenhum eleitor poderá ser preso ou detido, 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). 

 

04/10/2018 (3 dias antes) 

Último dia de propoganda em 
reuniões públicas ou promoção de 
comícios e utilização de 
aparelhagem de sonorização fixa  

 

Debate no rádio e TV – último dia 

 

Tempo à disposição do TSE no 
rádio e TV – início do prazo 

 

 

 

» Prazo final para propaganda política mediante reuniões públicas ou promoção de 
comícios e utilização de aparelhagem de sonorização fixa, entre as 8 e as 24 
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 5º, inciso I). 
 

» Último dia para a realização de debate no rádio e na televisão, admitida a 
extensão do debate cuja transmissão se inicie nesta data e se estenda até as 7 
horas do dia 5 de outubro de 2018. 

 

» Data a partir da qual, até 6 de outubro de 2018, o Tribunal Superior Eleitoral 
poderá divulgar comunicados, boletins e instruções ao eleitorado, em até 10 
(dez) minutos diários requisitados das emissoras de rádio e de televisão, 
contínuos ou não, que poderão ser somados e usados em dias espaçados, 
podendo ceder, a seu juízo, parte desse tempo para utilização por tribunal 
regional eleitoral (Lei nº 9.504/1997, art. 93). 

 

05/10/2018 (2 dias antes) 

Propaganda em imprensa escrita – 
último dia  

 

 

» Fim do prazo para a divulgação paga, na imprensa escrita, de propaganda 
eleitoral e a reprodução, na internet, de jornal impresso com propaganda eleitoral 
(Lei nº 9.504/1997, art. 43) 

O
u
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06/10/2018 (1 dia antes) 

Último dia de propaganda 
mediante alto falantes ou 
amplificadores de som, 
distribuição de material gráfico e 
promoção de caminhada, carreata, 
passeata ou carro de som 

Tempo à disposição do TSE no 
rádio e TV – último dia 

 

 

 

» Prazo final para: 

 a propaganda eleitoral mediante alto-falantes ou amplificadores de som, 
entre as 8 e as 22 horas (Lei nº 9.504/1997, art. 39, §§ 3º e 5º, inciso I). 

 até as 22 horas, a distribuição de material gráfico e a promoção de 
caminhada, carreata, passeata ou carro de som que transite pela cidade 
divulgando jingles ou mensagens de candidatos (Lei nº 9.504/1997, art. 39, 
§ 9º). 

 o TSE divulgar comunicados, boletins e instruções ao eleitorado, em até 10 
(dez) minutos diários requisitados das emissoras de rádio e de televisão, 
contínuos ou não, que poderão ser somados e usados em dias espaçados, 
podendo ceder, a seu juízo, parte desse tempo para utilização por tribunal 
regional eleitoral (Lei nº 9.504/1997, art. 93). 
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07/10/2018 

DIA DAS ELEIÇÕES (1º Turno) 

 
 
 

» Das 8h às 17h (Código Eleitoral, arts. 144 e 153). 
 

» A partir das 17h: Emissão dos boletins de urna e início da apuração e 
da totalização dos resultados. 

 

» Prazo final para: 
 o partido político requerer o cancelamento do registro do candidato 

que dele for expulso, em processo no qual seja assegurada a ampla 
defesa, com observância das normas estatutárias (Lei nº 9.504/1997, 
art. 14). 

 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 (Lei nº 
9.504/1997, art. 29, § 3º). 
 

» É permitida a divulgação: 
 a qualquer momento, das pesquisas realizadas em data anterior à da 

eleição, para todos os cargos. 
 tão logo encerrado o pleito em todo o território nacional, das 

pesquisas realizadas no dia da eleição relativas às eleições 
presidenciais. 

 a partir das 17 horas do horário local, das pesquisas realizadas no dia 
da eleição referentes aos cargos de Governador, Senador, Deputado 
Federal, Estadual e Distrital. 

08/10/2018 

Início da propaganda eleitoral do 
2º Turno 

 

 

 

» Data a partir da qual, decorrido o prazo de 24 (vinte e quatro) horas do 
encerramento da votação (17 horas do dia anterior no horário local), será 
permitida a promoção de carreata e distribuição de material de propaganda 
política para o segundo turno, bem como a propaganda eleitoral mediante alto-
falantes ou amplificadores de som, entre as 8 e as 22 horas, promoção de 
comício ou utilização de aparelhagem de sonorização fixa, entre as 8 e as 24 
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, c.c. a Lei nº 9.504/1997, art. 39, §§ 3º e 4º). 

» Data a partir da qual, até 26 de outubro de 2018, 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 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 n° 
9.504/1997, art. 43, caput). 

12/10/2018 

Início da propaganda eleitoral 
gratuita no rádio e TV do 2º Turno 

 

 

» Início do período de propaganda eleitoral gratuita, no rádio e na televisão, 
relativa ao segundo turno (Lei nº 9.504/1997, art. 49, caput). 

13/10/2018 (15 dias antes) 

Proibição da prisão de candidato – 
início do prazo 

 

 

» Data a partir da qual nenhum candidato que participará do segundo turno de 
votação poderá ser detido ou preso, salvo no caso de flagrante delito (Código 
Eleitoral, art. 236, §1º). 
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20/10/2018 

Resultado Final do 1º Turno 

 

 

» Data até a qual os dados de resultados relativos ao primeiro turno estarão 
disponíveis em Centro de Dados provido pelo TSE. 

23/10/2018 (5 dias antes) 

Proibição da prisão de eleitor – 
início do prazo 

 

 

» Data a partir da qual nenhum eleitor poderá ser preso ou detido, 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). 

25/10/2018 (3 dias antes) 

Último dia de propoganda em 
reuniões públicas ou promoção de 
comícios e utilização de 
aparelhagem de sonorização fixa  

 

Tempo à disposição do TSE no 
rádio e TV – início do prazo 

 

 

» Prazo final para propaganda política mediante reuniões públicas ou promoção de 
comícios e utilização de aparelhagem de sonorização fixa, entre as 8 e as 24 
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 5º, inciso I). 

 

 

» Data a partir da qual, até 27 de outubro de 2018, o Tribunal Superior Eleitoral 
poderá divulgar comunicados, boletins e instruções ao eleitorado, em até 10 
(dez) minutos diários requisitados das emissoras de rádio e de televisão, 
contínuos ou não, que poderão ser somados e usados em dias espaçados, 
podendo ceder, a seu juízo, parte desse tempo para utilização por tribunal 
regional eleitoral (Lei nº 9.504/1997, art. 93). 

26/10/2018 (2 dias antes) 

Ùltimo dia de propaganda gratuita 
no rádio e TV e em imprensa 
escrita  

Debates – último dia 

 

 

 

» Prazo final para: 

 a divulgação da propaganda eleitoral gratuita do segundo turno no rádio e 
na televisão (Lei nº 9.504/1997, art. 49, caput). 

 a divulgação paga, na imprensa escrita, de propaganda eleitoral do 
segundo turno (Lei nº 9.504/1997, art. 43, caput). 

 a realização de debate, não se podendo estender além da meia-noite 
(Resolução-TSE nº 22.452/2006). 

27/10/2018 (1 dia antes) 

Último dia de propaganda 
mediante alto falantes ou 
amplificadores de som, 
distribuição de material gráfico e 
promoção de caminhada, carreata, 
passeata ou carro de som 

Tempo à disposição do TSE no 
rádio e TV – último dia 

 

 

» Prazo final para: 

 a propaganda eleitoral mediante alto-falantes ou amplificadores de som, 
entre as 8 e as 22 horas (Lei nº 9.504/1997, art. 39, §§ 3º e 5º, inciso I). 

 até as 22 horas, a distribuição de material gráfico e a promoção de 
caminhada, carreata, passeata ou carro de som que transite pela cidade 
divulgando jingles ou mensagens de candidatos (Lei nº 9.504/1997, art. 39, 
§ 9º). 

 o TSE divulgar comunicados, boletins e instruções ao eleitorado, em até 10 
(dez) minutos diários requisitados das emissoras de rádio e de televisão, 
contínuos ou não, que poderão ser somados e usados em dias espaçados, 
podendo ceder, a seu juízo, parte desse tempo para utilização por tribunal 
regional eleitoral (Lei nº 9.504/1997, art. 93). 



 

  

Brasília 
 

SAF Sul Qd. 2 Bl. D 
Ed. Via Esplanada 
Salas 103 a 106 
CEP 70070-600 
Fone: (61) 3327-2606 

São Paulo 
 

Rua Olimpíadas 
5º andar, Cj. 52 
Vila Olímpia 
CEP 04551-000 
Fone: (11) 3079-4533 

Washington DC 
 

1101 17th St. NW 
Suite 1010 - 20036 
Phone: (202) 822-6420 
 

www.patripoliticaspublicas.com.br 
patripolíticaspublicas@patri.com.br 

30/10/2016 

DIA DAS ELEIÇÕES (2º Turno) 

 
 
 
 

» Das 8h às 17h (Código Eleitoral, arts. 144 e 153). 
 

» A partir das 17h: Emissão dos boletins de urna e início da apuração e 
da totalização dos resultados. 

 

» Prazo final para: 
 o partido político requerer o cancelamento do registro do candidato 

que dele for expulso, em processo no qual seja assegurada a ampla 
defesa, com observância das normas estatutárias (Lei nº 9.504/1997, 
art. 14). 

 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 (Lei nº 
9.504/1997, art. 29, § 3º). 
 

» É permitida a divulgação: 
 a qualquer momento, das pesquisas realizadas em data anterior à da 

eleição, para todos os cargos. 
 tão logo encerrado o pleito em todo o território nacional, das 

pesquisas realizadas no dia da eleição relativas às eleições 
presidenciais. 

 a partir das 17 horas do horário local, das pesquisas realizadas no dia 
da eleição referentes aos cargos de Governador. 
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05/11/2018 

Reabertura do cadastro eleitoral e 
reinício da emissão da certidão de 
quitação eleitoral 

 

 
 

 

06/11/2018 

Prestação de Contas pelos 
partidos do 1º Turno 

 

 
 

Remoção de propagandas 
relativas ao 1° Turno – último dia  

 

 
 

» Prazo final para os candidatos, inclusive a vice e a suplentes, e os partidos 
políticos encaminharem à Justiça Eleitoral as prestações de contas referentes ao 
primeiro turno (Lei nº 9.504/1997, art. 29).  

 Observação: No caso de 2º Turno, o candidato deverá prestar contas 
referentes aos dois turnos de votação até 17/11/2018.  

 

» Prazo final para os candidatos, os partidos políticos e as coligações removerem 
as propagandas relativas ao primeiro turno das eleições e promoverem a 
restauração do bem, se for o caso. 

10/11/2018 

Resultado final do 2º Turno 

 

 

» Data até a qual os dados de resultados relativos ao segundo turno estarão 
disponíveis em Centro de Dados provido pelo TSE. 

17/11/2018 

Prestação de Contas dos dois 
turnos – último dia  

 

 
 
 

» Prazo final para os candidatos que concorreram no segundo turno das eleições, 
inclusive a vice e a suplentes, e os partidos políticos 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 efetuarem doações ou gastos às candidaturas do segundo turno, 
ainda que não concorrentes (Lei nº 9.504/1997, art. 29, inciso IV). 
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2711/2018 

Remoção de propagandas 
relativas ao 2° Turno – último dia  

 

 

» Prazo final para os candidatos, os partidos políticos e as coligações, nos Estados 
onde houve segundo turno, removerem as propagandas relativas às eleições e 
promoverem a restauração do bem, se for o caso. 
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06/12/2018 

Justificativa eleitoral 1° Turno – 
último dia 

 

 

 
» Prazo final para o eleitor que deixou de votar nas eleições de 7 de outubro 

apresentar justificativa ao juízo eleitoral (Lei no 6.091/1974, art. 7°) 

15/12/2018 

Julgamento das contas dos 
candidatos eleitos – último dia 

 

 

 

» Prazo final para julgamento da prestação de contas dos candidatos eleitos, 
observado o prazo de 3 (três) dias antes da datalimite para diplomação dos 
eleitos (Lei nº 9.504/1997, art. 30, § 1º). 

19/12/2018 

Diplomação dos eleitos – último 
dia  

Remoção de conteúdo da internet 
– último dia para a ordem judicial 
surtir efeitos  

 

 

 

» Prazo final para a diplomação mdos eleitos. 

 

 

» Fim do prazo em que as ordens judiciais de remoção de conteúdo da internet 
deixam de produzir efeitos, cabendo à parte interessada requerer a remoção do 
conteúdo por meio de ação judicial autônoma perante a Justiça Comum. 

 

27/12/2018 

Justificativa eleitoral 2° Turno – 
último dia 

 

 

» Prazo final para o eleitor que deixou de votar no segundo turno da eleição 
apresentar justificativa ao juízo eleitoral (Lei nº 6.091/1974, art. 7º). 

 

31/12/2018 

Encerramento de conta bancária 
para movimentação de recursos – 
último dia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

» Data em que os bancos serão obrigados a encerrar as contas bancárias abertas 
para a movimentação de recursos do Fundo Partidário e de Doações de 
Campanha, transferindo a totalidade do saldo existente para a conta bancária do 
órgão de direção da circunscrição, na forma do art. 31 da Lei nº 9.504/1997 e em 
resolução específica do TSE, informando o fato à Justiça Eleitoral (Lei nº 
9.504/1997, art. 22, § 1º, inciso III, incluído pela Lei nº 13.165/2015). 
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2019 Objeto 
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 30/05/2019 

Envio à SRFB da consolidação 
dos valores doados e apurados 
até 31/12/2018 – último dia 

 

 

» Fim do prazo para o TSE Eleitoral enviar à Secretaria da Receita Federal do 
Brasil a consolidação das informações sobre os valores doados e apurados até 
31 de dezembro de 2018, tendo por base a prestação de contas anual dos 
partidos políticos e a dos candidatos à eleição ordinária ou suplementar realizada 
em 2018 (Lei nº 9.504/1997, art. 24-C, §§ 1º e 2º, incluídos pela Lei nº 
13.165/2015). 
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30/07/2019 

Envio ao Ministério Público dos 
excessos de doação à campanha 
eleitoral – último dia 

 

 

» Fim do prazo para a Secretaria da Receita Federal do Brasil comunicar ao 
Ministério Público os excessos quanto aos limites de doação à campanha 
eleitoral, após o cruzamento dos valores doados apurados em relação ao 
exercício anterior com os rendimentos da pessoa física do ano anterior (Lei nº 
9.504/1997, art. 24-C, § 3º, incluído pela Lei nº 13.165/2015). 
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29/11/2019 

Julgamento das contas de 
candidatos não eleitos – último dia 

 

 

» Fim do prazo para os juízos eleitorais concluírem os julgamentos das prestações 
de contas de campanha eleitoral dos candidatos não eleitos. 
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29/11/2019 

Representação em caso de doação 
acima do limite legal – último dia 

 

 

» Fim do prazo para o Ministério Público apresentar representação visando à 
aplicação da penalidade prevista no art. 23 da Lei nº 9.504/1997 e de outras 
sanções cabíveis nos casos de doação acima do limite legal, quanto ao que foi 
apurado relativamente ao exercício anterior (Lei nº 9.504/1997, art. 24-C, § 3º, 
incluído pela Lei nº 13.165/2015). 

 

 


