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Buscando facilitar o dia a dia dos candidatos e dos pro-
fissionais envolvidos com a campanha eleitoral, elaboramos 
o Guia do Candidato, trazendo de forma didática todos os 
direitos e obrigações que envolvem a disputa eleitoral de 2016.

Nesse manual conceituamos diversos temas que circundam 
as eleições, percorrendo de forma didática todos os procedimen-
tos que devem ser adotados no registro de candidatura, nas pres-
tações de contas de candidatos, partidos políticos e coligações, 
relativos à arrecadação e gastos de campanha, bem como apre-
sentamos o que pode e não pode durante o ano eleitoral.

Trazemos também todas as regras sobre propaganda elei-
toral e temas correlatos, não deixando de apreciar as condutas 
que configuram crimes eleitorais. 

Esperamos que esse trabalho possa esclarecer as principais 
dúvidas do leitor e ser uma peça de extrema utilidade durante 
todo o pleito que se aproxima.

APresentAção


