
LIMPA
FICHA

D E S C U B R A  S E
O  C A N D I D A T O  É



om as eleições se aproximando, é hora de decidir nosso voto. 

Para isso, é preciso analisar detalhadamente as propostas C
dos candidatos, além de conhecer seu passado, bem como o 

andamento de sua campanha. Tudo isso é possível através do 

site Divulgação de Candidaturas e Contas Eleitorais, do Tribunal 

Superior Eleitoral, o TSE. 

Quer saber como consultar? A Machado Guedes Advogados 

Associados preparou para você nessa cartilha o passo a passo 

para você consultar todas as informações do seu candidato. 



Acesse o site:
http://divulgacandcontas.tse.jus.br/divulga

No canto superior direito, você poderá ver a respeito de qual eleição está 

consultando. É possível, ainda, consultar candidaturas de eleições 

anteriores. Para isso, basta clicar nas três barras e selecionar eleições, ou 

suplementares, se for o caso. Assim, você escolhe qual o período de 

consulta.

1.



Escolha a região

Aqui, é possível selecionar a região. No caso das eleições gerais, para 

acompanhar os candidatos à presidência e vice-presidência basta 

selecionar Brasil. Mas, caso você queira acompanhar os candidatos do seu 

Estado, selecione a Região e o Estado. 

Ao passar o mouse 

sobre o Estado, você 

pode escolher qual 

cargo deseja pesquisar.

2.



Escolha o candidato

Após escolher o cargo, a lista de candidatos irá aparecer. Na lista, você 

pode conferir o número do candidato, a situação, sigla do partido e 

coligação/partido isolado. Na situação, é onde você pode verificar 

rapidamente se seu candidato está apto a concorrer às eleições, com a 

situação deferido. Quando ele não está apto, a situação será indeferido. 

Ao clicar em situações, você pode entender melhor a situação do 

seu candidato. 

3.



Além disso, ao clicar no nome do candidato, você poderá verificar toda a 

situação de candidatura, bens declarados, receitas e despesas da 

campanha. 

Clique no nome do candidato

4.



Agora, é só decidir seu voto para garantir um futuro melhor para 

nosso país! Fique atento ao que o seu candidato está fazendo, 

não só durante o período eleitoral. 

Para conhecer outros conteúdos da Machado Guedes 

Advogados Associados, acesse nosso blog em: 

machadoguedes.adv.br/blog

Viu como é fácil identificar se seu 
candidato é ficha limpa?




