
Calendário Eleitoral

2018
7 de abril: 
Prazo final para: os que pretendem concorrer a cargos eletivos se filiarem a 

um partido político, obtenção junto à Justiça Eleitoral do registro dos 

estatutos dos partidos políticos que pretendem concorrer, Presidente da 

República, governadores e prefeitos devem renunciar aos respectivos man-

datos caso pretendam concorrer a outros cargos.

20 de julho: 
A partir desta data enquetes relacionadas ao processo eleitoral (simples 

coleta de opiniões de eleitores sem nenhum controle de amostra e sem a 

utilização de método científico para sua realização) não são mais permitidas.

15 de agosto:
Último dia para os partidos políticos e as coligações apresentarem junto à 

Justiça Eleitoral o requerimento de registro de candidatura.

16 de agosto: 
Várias formas de propaganda eleitoral como comícios, carreatas, distribuição 

de material gráfico e propaganda na Internet (desde que não paga), etc., são 

permitidas a partir desta data.

31 de agosto: 
Início da propaganda eleitoral gratuita no rádio e na televisão. 

9 de setembro: 
Início do envio à Justiça Eleitoral da primeira prestação de contas constando 

o registro da movimentação financeira ou estimável em dinheiro ocorrida 

desde o início da campanha até o dia 8 de setembro.

4 de outubro: 
Último dia para veiculação da propaganda eleitoral gratuita no rádio e na 

televisão aberta e para a realização de debates no rádio e na televisão.

5 de outubro: 
Fim da divulgação paga e reprodução via internet, de propaganda eleitoral 

em jornal impresso.

6 de outubro: 
Último dia para realização de caminhada, carreata, passeata ou carro de som 

que transite pela cidade divulgando jingles ou mensagens de candidatos e 

para a distribuição de material gráfico.

7 de outubro: 

Votação em 1º turno.

8 de outubro: 
A partir das 17 horas será permitida a promoção de carreata e distribuição de mate-

rial de propaganda política para o 2º turno

12 de outubro: 
Início do período de propaganda eleitoral gratuita, no rádio e na televisão, 

para o  2º turno.

25 de outubro: 
Fim da propaganda política mediante reuniões públicas, promoção de comícios e 

utilização de aparelhagem de sonorização fixa, entre 8h e meia-noite.

26 de outubro: 

Prazo final para a realização de debates no rádio e na televisão. 

Fim da propaganda eleitoral gratuita do 2º turno no rádio e na televisão.

27 de outubro: 
Último dia para a propaganda eleitoral mediante alto-falantes ou amplifi-

cadores de som.

28 de outubro: 
Votação em 2º turno.

6 de novembro: 
Fim dos prazos para partidos e candidatos (inclusive a vice e a suplentes) 

encaminharem à Justiça Eleitoral as prestações de contas referentes ao 1º 

turno e para a proclamação dos candidatos eleitos em 1º turno.

17 de novembro:
Prazo final para que os candidatos que concorreram no 2º turno das eleições, 

inclusive os a vice, e os partidos políticos prestem contas referentes aos 2 

turnos à Justiça Eleitoral.

Boa sorte! 


