
DATA AÇÃO FUNDAMENTO NO REGIMENTO COMPETÊNCIA

22/2/22 Nomeação das Comissões  
Regionais Eleitorais (CREs) 

Art. 20. 3º Os membros da Comissão Regional Eleitoral serão nomeados por Portaria do Conselho Regional de Psicologia 
até, no máximo, o dia 11 de março do ano da eleição. CRP-RJ

7/3/22 Publicação do Edital  
de Convocação D.O.U.

Art. 23. §1º. A convocação se dará por meio de publicação de Edital no Diário Oficial da União, por meio de jornal de grande 
circulação, físico ou on-line, em cada Capital dos Estados compreendidos em sua jurisdição, por edital afixado na sede 
do Conselho e por publicação oficial do Conselho Regional de Psicologia dirigida às psicólogas inscritas, podendo ser 
impressa ou digital.

Comissão Regional 
Eleitoral

8/3/22 Publicação do Edital de Convocação 
- Jornal de grande circulação

Art. 23. §1º. A convocação se dará por meio de publicação de Edital no Diário Oficial da União, por meio de jornal de grande 
circulação, físico ou on-line, em cada Capital dos Estados compreendidos em sua jurisdição, por edital afixado na sede 
do Conselho e por publicação oficial do Conselho Regional de Psicologia dirigida às psicólogas inscritas, podendo ser 
impressa ou digital. 

Comissão Regional 
Eleitoral

08/04/2022 à 
19/08/2022

Campanha de atualização  
cadastral e adimplência.

Art. 16 § 3º Os Conselhos Regionais providenciarão a atualização do cadastro das profissionais inscritas, com a 
antecedência necessária, para o suporte às diversas etapas do processo eleitoral.

Comissão Regional 
Eleitoral / CRP-RJ

08/04/2022 
09/04/2022 
10/04/2022

COREP (encerramento das  
pré-inscrições de chapa)

Art. 9. §3º A inscrição de chapas ocorrerá no período entre a data de publicação do edital e o encerramento do Congresso 
Regional de Psicologia - COREP. CHAPA

12/4/22 Envio do acesso ao sistema 
eletrônico de inscrição das chapas 

Art. 26. No prazo de 2 (dois) dias úteis, a contar do recebimento da pré-inscrição, a Comissão Regional Eleitoral ou a 
Comissão Eleitoral Especial, conforme instância da inscrição, disponibilizará à encabeçadora um acesso ao sistema 
específico, no Site Oficial das Eleições.

Comissão Regional 
Eleitoral

14/4/22
Período de confirmação de 

inscrições das chapas no sistema 
eletrônico pela encabeçadora

Art. 26. Parágrafo único. A encabeçadora terá 2 (dois) dias úteis para proceder ao cadastro da sua chapa e  efetivá-lo no 
sistema. CHAPA

03 dias úteis
Período de preenchimento de 

dados e envio de documentos e 
comprovantes no sistema eletrônico

Art. 27. Efetuado o cadastro da chapa pela encabeçadora no sistema específico, disponível no Site Oficial das Eleições, 
seja na instância regional ou federal, cada uma das candidatas das chapas deverá, no prazo de 3 (três) dias úteis, 
preencher no sistema os dados solicitados e, obrigatoriamente, enviar os documentos e comprovantes.

CHAPA
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01 dia útil Período de finalização da inscrição 
das chapas pela encabeçadora

Art. 28. Findo o prazo do artigo anterior, a encabeçadora deverá finalizar oficialmente a inscrição da chapa no sistema 
específico, disponível no Site Oficial das Eleições, no prazo de 1 (um) dia útil. CHAPA

06 dias úteis
Período de avaliação das condições 
de elegibilidade e impedimentos dos 

candidatos

Art.29. Finalizada a inscrição pela encabeçadora da chapa, o Conselho Regional de Psicologia deverá, no sistema 
específico e no prazo de 3 (três) dias úteis, declarar, em relação a cada uma das candidaturas (...) Parágrafo único. 
Finalizada a inscrição pela encabeçadora da chapa, a Comissão de Heteroidentificação deverá realizar a sua análise 
e enviar o resultado da avaliação dos documentos comprobatórios das candidatas pretas e pardas para a Comissão 
Regional Eleitoral dentro do prazo de 5 (cinco) dias úteis.Art.30. No mesmo prazo do artigo 29, o Conselho Regional de 
Psicologia ou o Conselho Federal de Psicologia, a depender da candidata, deverá declarar (...)

CRP-RJ / CNHA / 
Comissão Regional 

Eleitoral

05 dia úteis

Período de substituição e/ou 
resolutividade das pendências  
de condição de elegibilidade  

dos candidatos

Art. 34. Na hipótese de alguma candidata não preencher as condições de elegibilidade e impedimento, poderá a chapa, no 
prazo de 5 (cinco) dias úteis a contar da comunicação da Comissão Eleitoral, apresentar comprovação de cumprimento das 
exigências, sanando as irregularidades, ou apresentar substituta, e os respectivos documentos de elegibilidade.

CHAPA

23/5/22 Prazo final para CRE  
deferir as inscrições

Art.35 A Comissão Eleitoral, no prazo de 3 (três) dias úteis, apreciará o cumprimento das exigências ou a condição de 
elegibilidade e impedimentos da substituta, deferindo ou indeferindo o registro da chapa mediante parecer fundamentado.

Comissão Regional 
Eleitoral

02 dias úteis Prazo para recurso à Comissão 
Eleitoral Regular (CER)

Art. 36 No caso de impugnação de uma candidata, ou indeferimento do pedido de inscrição de uma chapa para o Conselho 
Regional, caberá recurso à Comissão Eleitoral Regular (CER) do Conselho Federal de Psicologia, no prazo de 2 (dois) dias 
úteis.

CHAPA

05 dias úteis Prazo para Comissão Eleitoral 
Regular (CER) apreciar recurso

Art. 36. Parágrafo único. O prazo para a Comissão Eleitoral Regular (CER) apreciar os recursos é de 5 (cinco) dias úteis, 
quando deverá devolver imediatamente seu parecer à Comissão Regional Eleitoral (CRE), para cumprimento da decisão e 
para efeito do prosseguimento dos atos subsequentes.

Comissão Eleitoral 
Regular

Até dia 28/07/22
Prazo para homologação  
e publicação do Edital de  
deferimento das Chapas

Art. 37. Parágrafo único. O Parecer Final da Comissão Regional Eleitoral, com os pedidos de inscrição deferidos e os 
indeferidos, será afixado na sede do Conselho Regional de Psicologia e enviado para as chapas via e-mail oficial de 
comunicação eleitoral.

Comissão Regional 
Eleitoral
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Sem prazo em 
caso de morte 
ou deferimento 
de impugnação

Substituição de candidata em 
caso de morte ou deferimento  

de impugnação

Art. 39. A substituição de candidata inscrita, após o deferimento do pedido de inscrição, será admitida apenas nos 
seguintes casos:

I - Morte ou incapacidade física ou mental da candidata; 
II - Impedimento de força maior para a candidatura, como morte de parentes de primeiro grau, desastres naturais 
com impacto direto na vida da candidata e mudança de estado ou país; 
III - Deferimento de impugnação.

CHAPA

28/4/22

Reunião com encabeçadores das 
chapas junto à designer do CRP 

RJ para ajuste de diagramação da 
edição especial do boletim oficial do 

CRP RJ acerca das eleições

Art. 52. O Conselho Federal e os Conselhos Regionais garantirão às chapas concorrentes a impressão e a postagem 
gratuitas de, no mínimo, uma correspondência, com número de caracteres ou espaço gráfico especificado pela Comissão 
Eleitoral, destinada a dar conhecimento à categoria de suas propostas. 
§ 1º A correspondência referida no caput deste artigo pode ser de qualquer natureza, inclusive um encarte no Jornal ou 
Boletim oficial da entidade, desde que o espaço possibilite a apresentação dos nomes e das propostas.

Comissão Regional 
Eleitoral / CHAPA

19/5/22

Reunião com encabeçadores  
das chapas para informar as  

regras e acertar detalhes  
da entrevista eleitoral

Art. 53. O Conselho Federal e os Conselhos Regionais de Psicologia têm a obrigatoriedade de fazer pelo menos um debate 
entre as chapas, organizado e dirigido pelas respectivas Comissões Eleitorais. § 4o No caso de haver apenas uma chapa 
inscrita, chapa única, deverá ser realizada uma apresentação da chapa por meio de entrevista ou roda de conversa, seja ela 
ao vivo ou gravada.

Comissão Regional 
Eleitoral / CHAPA

19/5/22 Prazo final para entrega do material 
para o boletim oficial das eleições

Art. 52. O Conselho Federal e os Conselhos Regionais garantirão às chapas concorrentes a impressão e a postagem gratuitas 
de, no mínimo, uma correspondência, com número de caracteres ou espaço gráfico especificado pela Comissão Eleitoral, 
destinada a dar conhecimento à categoria de suas propostas. 
§ 1º A correspondência referida no caput deste artigo pode ser de qualquer natureza, inclusive um encarte no Jornal ou 
Boletim oficial da entidade, desde que o espaço possibilite a apresentação dos nomes e das propostas.

CHAPA

25/5/22

Reunião da CRE com o jornalista 
responsável por conduzir 
o entrevista eleitoral, para 

informações e acertos

Art. 53. O Conselho Federal e os Conselhos Regionais de Psicologia têm a obrigatoriedade de fazer pelo menos um debate 
entre as chapas, organizado e dirigido pelas respectivas Comissões Eleitorais. 
§ 4º No caso de haver apenas uma chapa inscrita, chapa única, deverá ser realizada uma apresentação da chapa por 
meio de entrevista ou roda de conversa, seja ela ao vivo ou gravada.

Comissão Regional 
Eleitoral
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10/6/22 Entrevista eleitoral do CRP RJ

Art. 53. O Conselho Federal e os Conselhos Regionais de Psicologia têm a obrigatoriedade de fazer pelo menos um debate 
entre as chapas, organizado e dirigido pelas respectivas Comissões Eleitorais. 
§ 4º No caso de haver apenas uma chapa inscrita, chapa única, deverá ser realizada uma apresentação da chapa por 
meio de entrevista ou roda de conversa, seja ela ao vivo ou gravada.

Comissão Regional 
Eleitoral / CHAPA

16/8/22 Importação da Base de Dados
Art. 60. Os Conselhos Regionais de Psicologia são responsáveis pelo envio da base de dados para o sistema eleitoral 
até o dia 16 de agosto de 2022, devendo conferir todas as informações submetidas ao sistema e seguir o cronograma 
estipulado pela Comissão Eleitoral Regular - CER.

CRP-RJ

25/5/22 Prazo para definição dos  
Pontos de Apoio à Votação

Art. 50. Os Pontos de Apoio à Votação são os locais disponibilizados pelos Conselhos Regionais para auxílio à categoria, 
para que exerçam seu direito ao voto.

Comissão Regional 
Eleitoral

14/6/22 Prazo final para resposta dos 
 Pontos de Apoio à Votação

Art. 50. Os Pontos de Apoio à Votação são os locais disponibilizados pelos Conselhos Regionais para auxílio à categoria, 
para que exerçam seu direito ao voto. CRP-RJ

6/8/22 Reunião/Treinamento  
com as subcomissões

Art. 50. Os Pontos de Apoio à Votação são os locais disponibilizados pelos Conselhos Regionais para auxílio à categoria, 
para que exerçam seu direito ao voto.

Comissão Regional 
Eleitoral

6/8/22
Reunião/Treinamento com as 

funcionárias do CRP05 que estarão 
nos pontos de apoio à votação

Art. 50. Os Pontos de Apoio à Votação são os locais disponibilizados pelos Conselhos Regionais para auxílio à categoria, 
para que exerçam seu direito ao voto.

Comissão Regional 
Eleitoral

18/8/22

Reunião com os encabeçadores  
das chapas para definição dos 

critérios que caracterizam boca de 
urna nos pontos de apoio à votação

Art. 64. A Comissão Eleitoral, em reunião com as encabeçadoras das chapas, definirá os critérios sobre a regulação das 
condutas de boca de urna nas proximidades dos Pontos de Apoio à Votação.

Comissão Regional 
Eleitoral / CHAPA

23/08/2022 a 
27/08/2022 Período eleitoral

Art. 1º. Regulamentar a consulta para o Conselho Federal de Psicologia (CFP) e as eleições para os Conselhos Regionais 
de Psicologia (CRPs), que se darão unicamente na modalidade on-line e obedecerão ao presente Regimento Eleitoral, 
instruções normativas e anexos.  
§1º. A eleição será realizada entre os dias 23 e 27 de agosto de 2022

CER/CEE/CRE
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02/09/2022 
5 (cinco)  
dias úteis

Prazo limite para recurso  
das eleições

Art. 75. Declarado o resultado nos termos do art. 71 deste Regimento, as chapas terão o prazo de 5 (cinco) dias úteis para 
a interposição de recurso com efeito suspensivo junto à respectiva Comissão Eleitoral. 
Parágrafo único: Será conhecido tão somente o recurso que versar sobre o processo de apuração, não sendo conhecidas 
pela autoridade julgadora matérias referentes às demais fases do processo eleitoral. 

CHAPA

6/9/22 Prazo limite para resposta  
do recurso das eleições

Art. 76. Transcorrido o prazo do recurso previsto no artigo anterior, o Conselho Regional de Psicologia enviará, em até 2 
(dois) dias úteis, comunicado ao Conselho Federal de Psicologia para homologação e proclamação dos resultados.

Comissão Regional 
Eleitoral / CRP-RJ

6/9/22 Envio do comunicado ao CFP  
para homologação

Art. 76. Transcorrido o prazo do recurso previsto no artigo anterior, o Conselho Regional de Psicologia enviará, em até 2 
(dois) dias úteis, comunicado ao Conselho Federal de Psicologia para homologação e proclamação dos resultados. CRP-RJ

6/9/22 Envio do processo digital ao CFP

Art. 81. Os autos do processo eleitoral serão organizados pela Presidente do Conselho Regional de Psicologia e pela Comissão 
Regional Eleitoral (CRE), de acordo com as normas, documentação e critérios estabelecidos por este Regimento. 
§ 1º No final do pleito, os autos do processo eleitoral deverão ser exportados, em documento único com páginas enumeradas, 
em PDF, para o Conselho Federal, via email ou via Sistema Eletrônico de Informação - SEI, ou qualquer outro meio 
indicado pela Comissão Eleitoral Regular (CER).

Comissão Regional 
Eleitoral / CRP-RJ

16/09/2022 a 
17/09/2022 Homologação do resultado do Pleito Art. 77. O Conselho Federal de Psicologia proclamará oficial e imediatamente o resultado do pleito. 

Parágrafo único. Em caso de recurso, a proclamação será feita na própria sessão em que tal recurso for julgado. CFP

24/9/2022 Posse da nova diretoria Art. 78. Proclamado o resultado do pleito pelo Conselho Federal de Psicologia, os novos membros dos Conselhos Regionais 
serão empossados em sessão solene, em até 30 (trinta) dias após a apuração dos resultados.

Comissão Regional 
Eleitoral

Previsão
24/09/2022

Extinção da Comissão  
Regional Eleitoral (CRE 05)

Art. 17. As Comissões Regionais Eleitorais serão extintas com a posse das respectivas diretorias dos Conselhos Regionais 
de Psicologia, e as Comissões Eleitoral Regular e Eleitoral Especial serão extintas com a posse da diretoria do Conselho 
Federal de Psicologia

CRP-RJ
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