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De acordo com a Resolução do TSE nº 23.674, de 16 de dezembro de 2021. 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APRESENTAÇÃO
Com  extremado  prazer,  o  Escritório Walber  Agra  Advogados  Associados  apresenta  o Calendário Eleitoral das Eleições 2022. Nosso objetivo aqui é bastante direto: indicar aos nossos clientes e demais interessados as principais datas do presente ano eleitoral.Sua elaboração foi bastante simples, tomando por base o calendário eleitoral elaborado pelo  Tribunal  Superior  Eleitoral  (TSE).  Achamos  conveniente  não  acrescentar  outras informações, escolhendo apenas os marcos que mais impactarão o processo eleitoral. Nesse  contexto,  não  é  demasiado  asseverar  que  este  calendário  não  tem  nenhuma pretensão acadêmica ou mesmo de firmar uma posição advocatícia, mas somente facilitar a consulta para quem tiver interesse na matéria.Portanto,  nós,  que  fazemos  parte  do  Escritório Walber  Agra  Advogados  Associados, sentimo-nos  muito  honrados  em  disponibilizar  esse  material  para  os  seus  possíveis leitores.
Recife, 21 de janeiro de 2022.

Walber AgraOAB/PE 757-B Luciana CarneiroOAB/CE 43.140 Alisson LucenaOAB/PE 37.719 Caroline LeitãoOAB/PE 49.456 Lucas GondimOAB/PB 29.510



CALENDÁRIOELEITORALDAS ELEIÇÕES2 0 2 2 1º de janeiro(sábado)Data a partir da qual as entidades ou empresas que realizarem pesquisas de opinião  pública,  relativas  às  eleições  ou  às  possíveis  candidatas  ou candidatos,  para  conhecimento  geral,  ficam  obrigadas  a  registrar,  no Sistema de Registro de Pesquisas Eleitorais (PesqEle), até 5 (cinco) dias antes da divulgação, informações que disponham sobre cada pesquisa.

Data a partir da qual fica PROIBIDA:Distribuição  gratuita  de  bens,  valores  ou  benefícios  por  par te  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;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;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.
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3 de março(quinta-feira)INÍCIO DA 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.



CALENDÁRIOELEITORALDAS ELEIÇÕES2 0 2 2 1º de 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. 2 de abril(sábado) 6 meses antes
ÚLTIMO DIA PARA:Os partidos políticos e as federações que pretendam participar das eleições de 2022 obterem o registro de seus estatutos no Tribunal Superior Eleitoral;as pretensas candidatas e candidatos a cargo eletivo nas eleições de 2022 providenciarem  o  domicílio  eleitoral  na  circunscrição  na  qual  desejam concorrer  e  estarem  com  a  filiação  deferida  pelo  partido,  desde  que  o estatuto partidário não estabeleça prazo superior;o Presidente da República, as Governadoras ou os Governadores de Estado e do Distrito Federal e as Prefeitas e os Prefeitos renunciarem aos respectivos mandatos, caso pretendam concorrer a outros cargos.
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5 de abril(terça-feira) 180 dias antes
ÚLTIMO DIA  para  o  órgão de  direção nacional  do  partido  político  ou da federação publicar, no Diário Oficial da União, as normas para a escolha e substituição de candidatas e candidatos e para a formação de coligações, na hipótese de omissão do  estatuto,  encaminhando-as  ao Tribunal Superior Eleitoral antes da realização das convenções, para fins de divulgação no sítio eletrônico da Justiça Eleitoral.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.
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4 de maio(quarta-feira) 151 dias antes
ÚLTIMO  DIA  para  a  eleitora  ou  o  eleitor  solicitar  operações  de ALISTAMENTO, TRANSFERÊNCIA E REVISÃO.15 de maio(domingo)INÍCIO  DA  CAMPANHA  DE  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  desses  recursos  por  parte  das  entidades  arrecadadoras  fica condicionada ao cumprimento, pela pré-candidata ou pelo pré-candidato, do registro de sua candidatura, da obtenção do CNPJ e da abertura de conta bancária.
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30 de 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.
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2 de julho(sábado) 3 meses antes
Data a partir da qual:É VEDADO AOS AGENTES PÚBLICOS: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:
•nomeação  ou  exoneração  de  cargos  em  comissão  e  designação  ou dispensa de funções de confiança; •nomeação  para  cargos  do Poder  Judiciário,  do Ministério  Público,  dos tribunais ou conselhos de contas e dos órgãos da Presidência da República;•nomeação  das  aprovadas  e  dos  aprovados  em  concursos  públicos homologados até 2 de julho de 2022;  •nomeação ou contratação necessária à instalação ou ao funcionamento inadiável de serviços públicos essenciais, com prévia e expressa autorização do Chefe do Poder Executivo; 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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;•os recursos destinados a atender situações de emergência e de calamidade pública. 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É VEDADO AOS AGENTES PÚBLICOS CUJOS CARGOS ESTEJAMEM DISPUTA NA ELEIÇÃO:•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; •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.

É PROIBIDO TAMBÉM:
•contratar,  na  realização  de  inaugurações,  shows  artísticos  pagos  com recursos públicos.•a qualquer candidata ou candidato comparecer a inaugurações de obras públicas.



CALENDÁRIOELEITORALDAS ELEIÇÕES2 0 2 2 4 de julho(segunda-feira) 90 dias antes
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.12 de 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 de 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.



CALENDÁRIOELEITORALDAS ELEIÇÕES2 0 2 2 20 de julho(quarta-feira):Data a partir da qual:•até 5 de agosto de 2022, é permitida a REALIZAÇÃO DE CONVENÇÕES 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;•observado o dia seguinte ao qual se realizou a convenção, a ata e a lista dos(as)  presentes  deverão  ser  transmitidas  via  internet  ou,  na impossibilidade, ser entregues na Justiça Eleitoral, para publicação no sítio eletrônico do tribunal regional eleitoral correspondente;•a Justiça Eleitoral encaminhará à Secretaria da Receita Federal do Brasil o pedido de inscrição no CNPJ das candidaturas cujos registros tenham sido requeridos pelos partidos políticos, federações ou coligações, o qual deverá ser atendido em até 3 (três) dias úteis;•os feitos eleitorais, até 4 de novembro de 2022, terão prioridade para a participação  do  Ministério  Público  e  dos  juízos  de  todas  as  Justiças  e instâncias,  ressalvados  os  processos  de  habeas  corpus  e  mandado  de segurança;
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•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;•é  permitida,  considerada  a  data  efetiva  da  realização  da  respectiva convenção partidária, 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;•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.



CALENDÁRIOELEITORALDAS ELEIÇÕES2 0 2 2 5 de 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.6 de agosto(sábado)Data a partir da qual É VEDADO ÀS EMISSORAS DE RÁDIO E DE TELEVISÃO, em sua programação normal e em seu noticiário:•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;•veicular propaganda política;•dar  tratamento  privilegiado  a  candidata,  candidato,  partido  político, federação ou coligação;•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;•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.



CALENDÁRIOELEITORALDAS ELEIÇÕES2 0 2 2 15 de agosto(segunda-feira):ÚLTIMO  DIA  para  os  partidos  políticos,  as  federações  e  as  coligações requererem o REGISTRO DE CANDIDATAS E CANDIDATOS a presidente e a vice-presidente da República, a governador e vice-governador, senador e respectivos suplentes, deputado federal e deputado estadual ou distrital.DATA A PARTIR DA QUAL: •as secretarias dos tribunais eleitorais permanecerão abertos aos sábados, domingos e feriados;•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;•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;•não  será  permitida  a  realização  de  enquetes  relacionadas  ao  processo eleitoral e caberá o exercício do poder de polícia contra a sua divulgação.



CALENDÁRIOELEITORALDAS ELEIÇÕES2 0 2 2 
16 de agosto(terça-feira) Data a partir da qual: •SERÁ PERMITIDA A PROPAGANDA ELEITORAL, inclusive na internet;•até 1° de outubro de 2022, as candidatas, os candidatos, os partidos, as federações e as coligações podem fazer funcionar, entre às 8h (oito horas) e às 22h (vinte e duas horas), alto-falantes ou amplificadores de som;•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 às 8h (oito horas) e 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;•até às 22h (vinte e duas horas) do dia 1° de outubro de 2022, poderá haver distribuição  de  material  gráfico,  caminhada,  carreata  ou  passeata, acompanhadas ou não por carro de som ou minitrio;•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.



CALENDÁRIOELEITORALDAS ELEIÇÕES2 0 2 2 26 de agosto(sexta-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.



CALENDÁRIOELEITORALDAS ELEIÇÕES2 0 2 2 2 de setembro(sexta-feira) 30 dias antes
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. 9 de 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.



CALENDÁRIOELEITORALDAS ELEIÇÕES2 0 2 2 12 de setembro(segunda-feira) 20 dias antes
Data em que todos os pedidos de registro aos cargos de presidente e vice-presidente da República, governador, vice-governador, senador, suplentes, deputados  federais,  estaduais  e  distritais,  inclusive  os  impugnados  e  os respectivos  recursos,  devem  estar  julgados  pelos  tribunais  eleitorais  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 de 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.



CALENDÁRIOELEITORALDAS ELEIÇÕES2 0 2 2 17 de setembro(sábado) 15 dias antes
Data a partir da qual nenhuma candidata ou candidato poderá ser detido(a) ou preso(a), salvo em flagrante delito.26 de setembro(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 pleito ou aos (às) candidatos(as), que se pretenda divulgar no próprio dia das eleições.27 de setembro(terça-feira) 5 dias antes
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.



CALENDÁRIOELEITORALDAS ELEIÇÕES2 0 2 2 29 de setembro(quinta-feira) 3 dias antes
ÚLTIMO DIA PARA:•divulgação da propaganda eleitoral gratuita no rádio e na televisão relativa ao primeiro turno;•propaganda política mediante reuniões públicas ou promoção de comícios e utilização de aparelhagem de sonorização fixa, entre às 8h (oito horas) e às 24h (vinte e quatro horas), com exceção do comício de encerramento da campanha, que poderá ser prorrogado por mais 2 (duas) horas;•realização de debate no rádio e na televisão, admitida sua extensão até às 7h (sete horas) do dia 30 de setembro de 2022.30 de setembro(sexta-feira) 2 dias antes
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.



CALENDÁRIOELEITORALDAS ELEIÇÕES2 0 2 2 1º de outubro(sábado) 1 dias antes
ÚLTIMO DIA PARA:•propaganda  eleitoral  mediante  alto-falantes  ou  amplificadores  de  som, entre às 8h (oito horas) e às 22h (vinte e duas horas);•até às 22h (vinte e duas horas), distribuição de material gráfico, caminhada, carreata ou passeata, acompanhados ou não por carro de som ou minitrio.2 de outubro(domingo) DIA DAS ELEIÇÕES(1º turno):
Data em que se realizará a VOTAÇÃO DO PRIMEIRO TURNO DAS ELEIÇÕES, por  sufrágio  universal  e  voto  direto  e  secreto,  iniciando  às  8  horas  e encerrando às 17 horas.



CALENDÁRIOELEITORALDAS ELEIÇÕES2 0 2 2 3 de outubro(segunda-feira) 1 dia após oprimeiro 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;•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;•até 29 de outubro de 2022, poderá haver distribuição de material gráfico, caminhada, carreata ou passeata, acompanhadas ou não por carro de som ou minitrio;•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.



CALENDÁRIOELEITORALDAS ELEIÇÕES2 0 2 2 7 de outubro(sexta-feira)Data  a  par tir  da  qual,  até  28  de  outubro  de  2022,  será  veiculada PROPAGANDA  ELEITORAL  GRATUITA  NO  RÁDIO  E  NA  TELEVISÃO RELATIVA AO SEGUNDO TURNO.

15 de outubro(sábado) 15 dias antes dosegundo turno
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. 24 de 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.
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25 de outubro(terça-feira) 5 dias antes dosegundo turno

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.Data a partir da qual o material da propaganda eleitoral gratuita deverá ser retirado das emissoras, sob pena de sua destruição, contado o prazo de 60 (sessenta) dias após a respectiva divulgação.27 de outubro(quinta-feira) 3 dias antes dosegundo turno
ÚLTIMO  DIA  para  propaganda  política  mediante  reuniões  públicas  ou promoção de  comícios  e  utilização de  aparelhagem de  sonorização  fixa, entre às 8h (oito horas) e às 24h (vinte e quatro horas), com exceção do comício de encerramento da campanha, que poderá ser prorrogado por mais 2 (duas) horas.



CALENDÁRIOELEITORALDAS ELEIÇÕES2 0 2 2 28 de outubro(sexta-feira) 2 dias antes dosegundo turnoÚLTIMO DIA PARA: •divulgação da propaganda eleitoral gratuita de segundo turno no rádio e na televisão;•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;•realização de debate no rádio e na televisão, não podendo ultrapassar o horário de meia-noite.29 de outubro(sábado) 1 dia antes dosegundo turno
ÚLTIMO DIA PARA: •propaganda  eleitoral  mediante  alto-falantes  ou  amplificadores  de  som, entre às 8h (oito horas) e às 22h (vinte e duas horas);•até às 22h (vinte e duas horas), para a distribuição de material gráfico, caminhada, carreata ou passeata, acompanhados ou não por carro de som ou minitrio.
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30 de outubro(domingo) DIA DAS ELEIÇÕES(segundo turno):
Data em que se realizará a VOTAÇÃO DO SEGUNDO TURNO DAS ELEIÇÕES, por  sufrágio  universal  e  voto  direto  e  secreto,  iniciando  às  8  horas  e encerrando às 17 horas.



CALENDÁRIOELEITORALDAS ELEIÇÕES2 0 2 2 1º de novembro(terça-feira) 2 dias após osegundo turno
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;•candidatas, candidatos, partidos políticos que disputaram o segundo turno das eleições,  informarem à  Justiça Eleitoral,  via SPCE,  as doações e os gastos  que  tenham  realizado  em  favor  das  candidatas  e  dos  candidatos eleitos no primeiro turno; •candidatas  e  candidatos,  inclusive  a  vice,  salvo  os  que  disputaram  o segundo turno,  transferirem as sobras da campanha ao órgão partidário, bem como 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 , ao Tesouro Nacional;•candidatas,  candidatos,  partidos  políticos,  federações  e  coligações removerem  as  propagandas  relativas  ao  primeiro  turno  das  eleições  e promoverem a restauração do bem em que afixada, se for o caso. 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de novembro(sábado) 20 dias após osegundo turno
ÚLTIMO DIA PARA:•candidatas, candidatos que concorreram no segundo turno das eleições, inclusive a vice, partidos políticos e  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;•candidatas e candidatos, inclusive a vice, que disputaram o segundo turno, transferirem as  sobras  da  campanha  ao  órgão  partidário,  bem como 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,  ao  Tesouro  Nacional. estauração do bem em que afixada, se for o caso. 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15 de dezembro(quinta-feira)ÚLTIMO  DIA,  observado  o  prazo  de  até  3  (três)  dias  antes  da  data  da diplomação, para a publicação da decisão eleitoral que julgar as contas das candidatas e dos candidatos eleitos.19 de dezembro(segunda-feira)ÚLTIMO DIA para a diplomação das eleitas e dos eleitos.
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