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O Guia Prático das Eleições 2022 foi produzido por dois associados 
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cia Eleitoral (CAOESTE), Luciana Carneiro de Oliveira e Carlos Enrique 
Caputo Bastos.

Prefácio

O Estado de direito pressupõe a existência de regras e princípios que, 
em um território determinado, regulam as atividades e as garantias 
do povo e do governo, em busca do bem comum. Nas democracias, 
tais regras e princípios derivam da vontade popular, não sendo possí-
vel conceber um Estado de direito que não esteja interligado e tenha 
como consequência recíproca um Estado democrático.

 Como Canotilho nos ensina, ao interpretar o artigo 2º da Constitui-
ção Portuguesa, tal como só existe um Estado de direito democrático, 
também só existe um Estado democrático de direito, isto é, sujeito a 
regras jurídicas.

No Estado democrático de direito, o único e verdadeiro detentor do 
poder é o povo, ainda que tal poder seja transferido de forma tempo-
rária, por períodos estanques, aos representantes democraticamente 
escolhidos para editar a legislação e executá-la.

Conquanto a realização de uma eleição não seja, por si, elemento ca-
paz de atestar a existência de verdadeiras democracias, não há como 
deixar de reconhecer o elevado protagonismo que os pleitos eleitorais 
possuem nos Estados verdadeiramente democráticos, onde, além da 
escolha dos representantes, há o respeito diário aos direitos e deveres 
dos cidadãos que podem – e devem – a qualquer momento participar 
e influenciar na condução da coisa pública.

Nessa concepção, vale lembrar que a realização de eleições livres e 
periódicas como forma de aferição da vontade do povo está expres-
samente prevista no artigo 21 da Declaração dos Direitos Humanos. 
Aliás, a partir delas é que os governos alcançam a legitimidade tempo-
rária para exercer o poder, de acordo com a vontade da maioria, sem 
desprestigiar os direitos das minorias.

A realização das eleições pressupõe a existência de regras e regula-
mentos previamente estabelecidos que ordenam todas as fases do 
processo eleitoral, desde a escolha dos candidatos até a diplomação 
dos eleitos. Idealmente, o processo eleitoral deveria ser uma coisa sim-
ples, com poucas regras e muita liberdade.

 A história, contudo, demonstrou a necessidade da criação de regras 
específicas para as diversas fases do processo eleitoral, como forma de 
evitar as fraudes e abusos, desde os antigos bicos das penas que de-
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turpavam os resultados eleitorais até o financiamento de campanhas 
atrelado a atividades criminosas, GUIA PRÁTICO DAS ELEIÇÕES 2022 
com o acréscimo, atualmente, da disseminação de desinformação nos 
meios de comunicações eletrônicos e virtuais.

Essas necessidades históricas tornaram a legislação eleitoral dinâmi-
ca e complexa, como destacam os autores na nota de apresentação 
deste Guia, que tenho a honra de prefaciar. A cada ano ímpar, a lei 
eleitoral é modificada para reger as eleições que ocorrem nos anos 
pares. Acrescente-se que a cada eleição o Tribunal Superior Eleitoral 
tem grande parte da sua composição alterada. A jurisprudência evo-
lui constantemente. O que era permitido passa a ser proibido, o que 
não era tolerado passa a ser admitido. Constantes alterações buscam 
aperfeiçoar o sistema eleitoral brasileiro e, como dizia Miguel Reale em 
seu Curso de Filosofia Jurídica, as normas adquirem novos significados 
dentro das realidades em que se inserem, ainda que não alterado o seu 
conteúdo gramatical.

Conhecer e compreender o direito eleitoral a partir de um ordena-
mento jurídico constantemente retalhado e de complexa abrangência 
torna-se uma nova necessidade a cada eleição. O tempo de análise 
e resposta daqueles que participam do processo eleitoral é cada vez 
menor e o grau de precisão e especialização é cada vez maior.

Desde 2015, a fase de propaganda eleitoral, que se inicia no dia se-
guinte a data limite para o registro das candidaturas e se estende até 
a véspera do dia da votação foi reduzida. O período histórico de três 
meses para a apresentação das candidaturas foi reduzido pela metade. 
Os atos que compõem a fase decisiva do processo eleitoral foram con-
centrados em pouco mais de seis semanas.

A centralização das campanhas eleitorais não admite erro. É necessário 
agir de forma prática com consciência e extremo cuidado, com plena 
atenção ao conjunto de normas legais e regulamentares interpretadas 
conforme a abrangência que possuem.

A necessidade de se observar a interpretação interligada das regras é 
essencial. Ao lado do que é permitido ou proibido na propaganda elei-
toral existem as questões relativas à prestação de contas dos valores 
recebidos para custear tal atividade. A prestação de contas pressupõe 
o respeito anterior das regras relativas ao recebimento das doações e 
realização de gastos, cuja fase principal se inicia com o registro das can-

didaturas, os quais, por sua vez, dependem da observância prévia das 
regras relativas às convenções partidárias e a formação das coligações 
ou, mesmo, de forma mais antecedente ainda, a formação das novas 
federações partidárias.

Neste aspecto é que este Guia prático torna-se extremamente valioso 
como ferramenta essencial de consulta rápida para todos que irão par-
ticipar, direta ou indiretamente, das próximas eleições.

GUIA PRÁTICO DAS ELEIÇÕES 2022 Em linguagem clara, os autores 
explicam os pontos principais do processo eleitoral que deverão ser 
percebidos pelos partidos e candidatos, a partir de uma visão ampla 
das fases que normalmente trazem maiores dúvidas às campanhas 
eleitorais.

Além da ampla formação acadêmica dos autores, as suas vastas ex-
periências em campanhas eleitorais são traduzidas nos importantes 
alertas pontuais lançados em cada tópico deste Guia, bem como na 
seleção da pertinente jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, 
com importante destaque ao imperativo combate à violência política 
contra as mulheres, medida infelizmente necessária diante do quadro 
histórico de menosprezo da participação feminina na política.

 São alertas simples de serem realizados, difíceis de serem cumpridos, 
mas essenciais para que possamos atingir os fundamentos e princípios 
constitucionais que regem o Estado democrático de direito brasileiro, 
em especial, a igualdade e a dignidade.

O trabalho dos autores contribui para que candidatos e partidos, ao in-
vés de perderem tempo e recursos em infindáveis discussões jurídicas, 
possam concorrer sem maiores incidentes e concentrar seus esforços 
nas suas campanhas eleitorais no minguado tempo que lhes é assegu-
rado para que, ao final, o povo – verdadeiro detentor do poder – possa 
escolher livremente os seus representantes.Brasília/DF, junho de 2022.
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