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DIPLOMAÇÃO  

É a última fase do processo eleitoral. Consiste na entrega dos diplomas 

aos candidatos eleitos e permitirá que tome posse no cargo. Os 

diplomas são emitidos pela Justiça Eleitoral. A data limite para a 

diplomação é 19 de dezembro de 2018.   

A distribuição acontece da seguinte forma: 

• Para os presidentes e vice-presidentes são emitidos pelo Tribunal 

Superior Eleitoral (TSE).  

• Para os governadores, senadores, deputados federais, 

deputados estaduais e distritais são emitidos pelos Tribunais 

Regionais Eleitorais. 

Todos os diplomas devem ser assinados pelo presidente do órgão 

responsável pela emissão e devem ser entregues a todos os candidatos 

eleitos, inclusive aos suplentes. 

No caso dos candidatos militares a diplomação também vale como 

comunicação a sua autoridade superior. Com a diplomação o candidato 

militar será transferido para a reserva ou será reformado. 

 

Da Diplomação do presidente eleito 

A cerimônia de diplomação do presidente eleito Jair Bolsonaro está 

marcada para o dia 10 de dezembro e acontecerá no Plenário do TSE, 

em Brasília  

 

POSSE DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA E GOVERNADORES 

Ocorre após a diplomação e tem como data definida na Constituição o 

dia 1º de janeiro, no ano seguinte à eleição. Contudo o candidato 

diplomado no caso de deputado federal, deverá apresentar à Mesa, 

pessoalmente ou por intermédio do seu Partido, até o dia 31 de janeiro 

do ano de instalação de cada legislatura, o diploma expedido pela 

Justiça Eleitoral, juntamente com a comunicação de seu nome 

parlamentar. 

A posse de Jair Bolsonaro acontecerá às 15 horas do dia 1 de janeiro 

de 2019 no plenário da Câmara dos Deputados em sessão do 

Congresso Nacional. 
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Cerimônia de Posse dos Deputados 

A cerimônia de posse dos deputados federais eleitos acontecerá no dia 

1º de fevereiro no plenário da Câmara dos Depurados em sessão 

preparatória. 

 

Cerimônia de Posse dos Senadores 

A cerimônia de posse dos senadores ocorre também no dia 1º de 

fevereiro em sessão preparatória. 

 

SESSÃO PREPARATÓRIA  

Em ambas as Casas Legislativas a sessão preparatória consiste na 

sessão em que ocorrem as posses, seguida da segunda sessão 

legislativa para eleição do presidente da Casa, e de uma terceira, 

quando são eleitos os demais integrantes da Mesa.  

 

LEGISLATURA 

É o período de 4 anos, correspondente ao tempo de duração do 

mandato de um deputado. Já o mandato de um senador corresponde 

a 8 anos e compreenderá duas legislaturas. O senado se renova a cada 

4 anos, sendo alternadamente em 2/3 e 1/3 de sua composição. 

 

SESSÕES LEGISLATIVA  

Pode ser ordinária e ou extraordinária. A sessão legislativa ordinária 

corresponde a um ano de trabalhos legislativos. 

Ordinária – de 02/02 a 17/07, com recesso de 18/07 a 31/07 e 

retorno para os trabalhos do dia 01/08 a 22/12 e recesso de 23/12 a 

01/02 

Extraordinária – são as convocações nos períodos destinados ao 

recesso parlamentar. 

 

 

 


