
Orientações Gerais de Pré-Campanha

O QUE PODE E
O QUE NÃO PODE

Eleições 2020





Inicialmente, segundo a Constituição Federal, para se candidatar às 
eleições de 2020, o candidato precisa ter nacionalidade brasileira, 
estar no pleno exercício de seus direitos políticos, estar filiado a um 
partido e possuir título de eleitor com domicílio onde pretende 
concorrer e os postulantes de cada cargo, precisam ter idades 
mínimas para os postulantes de cada cargo, sendo  18 anos para 
vereador e  21 anos para prefeito e vice-prefeito . 
CCom o encurtamento do período da campanha eleitoral para 45 
(quarenta e cinco) dias, surgiu a figura do "PRÉÉCANDIDATO". 

MAS QUEM SÃO OS "PRÉÉCANDIDATOS"? 

O processo eleitoral de 2020 se avizinha e com isso algumas regras 
precisam ser observadas e alguns cuidados na fase que antecede a 
campanha eleitoral, devem ser observados pelos pretensos 
pré-candidatos.  

São todos aqueles que cumprem os requisitos para disputar as 
eleições e pretendem concorrer, mas ainda dependem da escolha 
de seus nomes, em convenção, para se tornarem candidatos 
oficiais.  

A data das eleições municipais 
para o primeiro turno, será em 04 
de Outubro de 2020,  sendo que 
em caso de  segundo turno , nos 
municípios onde houver, a data 
será dia  25 de Outubro 2020. 
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Algumas informações
IMPORTANTES:

A CAMPANHA ELEITORAL INICIA 
OFICIALMENTE NO DIA:  
16 DE AGOSTO DE 2020! 

PRAZO PARA FILIAÇÃO PARTIDÁRIA DEFERIDA PELO PARTIDO: 
4 de Abril de 2020 (seis meses antes do pleito). 

PRAZO PARA MUDANÇA DE DOMICÍLIO: 4 de Abril de 2020, data até a 
qual os pretensos candidatos a cargo eletivo nas eleições de 2020, devem 

ter domicílio eleitoral na circunscrição na qual desejam concorrer.
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A propaganda eleitoral é permitida 
a partir de 16 de agosto do ano da eleição 
(Lei nº 9.504/1997, art. 36). 

Candidatos ao pleito majoritário (prefeito)  podem formar 
coligações com outros partidos . A  NOVIDADE é que o 
pleito deste ano é o primeiro em que as COLIGAÇÕES 
PARTIDÁRIAS  ESTÃO PROIBIDAS PARA AS ELEIÇÕES 
PROPORCIONAIS, como é o caso dos vereadores. 

A propaganda eleitoral antecipada massiva, mesmo que não implique violação 
explícita ao art. 36–A da Lei nº9.504/1997,  pode caracterizar ação abusiva , sob o viés 
econômico, a ser corrigida por meio de ação própria, podendo caracterizar abuso de             
poder econômica (precedente RO - Recurso Ordinário nº 060161619 - CUIABÁ - MT). 
 
FFeitas essas breves considerações, esperamos que o material seja de grande valia a             
todos quantos a ele recorram, deixando desde já registrado que o presente 
informativo não substitui a consultoria de um profissional especializado.

  TEMPO DA CAMPANHA: 45 DIAS
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http://www.tse.jus.br/eleitor/certidoes/certidao-de-quitacao-eleitoral
http://www.tse.jus.br/eleitor/certidoes/certidao-de-filiacao-partidaria





