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Olá Socialistas

Sejam bem-vindos pré-candidatos e pré-candidatas 
 a essa jornada incrível que estamos iniciando juntos! 

Este manual tem o objetivo de informar e ajudar no
entendimento sobre as atribuições e regras do pleito
de 2022!

Vamos juntos por Santa Catarina e pelo Brasil! 

Presidente Estadual do PSB Claudio Vignatti

Mensagem do
Presidente
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O Partido Socialista Brasileiro de Santa Catarina está
disponibilizando aos seus filiados cartilhas contendo
orientações básicas sobre o processo eleitoral, com o
objetivo de esclarecer os principais aspectos
relacionados às diferentes fases deste processo.

Este primeiro material contém as principais datas do
calendário eleitoral de 2022, destacando especialmente
aqueles eventos que interferem direta ou indiretamente
nas ações dos filiados ao PSB.

O material foi elaborado tendo por base a Resolução TSE
n. 23.674/2021 – Calendário Eleitoral.

Calendário
Eleitoral 2022
Apresentação

 
ELABORAÇÃO:
Mauro Antonio Prezotto – OAB/SC 12.082
Permitida a sua reprodução, desde que citada a fonte.

 



Principais Datas e Eventos
Fonte: Res. TSE n. 23.74/2021

 
Para verificar todos os eventos e datas consultar o calendário eleitoral

disponível em: https://www.tse.jus.br/eleicoes/eleicoes-2022/normas-
e-documentacoes/normas-e-documentacoes-eleicoes-2022/
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JANEIRO
  01 DE JANEIRO - SÁBADO

Data a partir da qual as pesquisas eleitorais, quando se destinam a
divulgação, precisam ser previamente registras na Justiça Eleitoral, com
antecedência mínima de 5 dias antes da divulgação.

 03 DE MARÇO – QUINTA-FEIRA
Início da janela de migração partidária (até 01/04) para as detentoras ou
detentores de cargo de deputado federal, estadual e distrital.

MARÇO
 

ABRIL
01 DE ABRIL – SEXTA-FEIRA
1. Último dia da janela para a migração partidária.
02 DE ABRIL – SÁBADO (6 meses antes)
1. Data limite para ter domicílio eleitoral na circunscrição onde pretende
concorrer 
2. Data limite para filiação partidária, desde que o estatuto partidário não
estabeleça prazo superior.
3. Data limite para desincompatibilização dos cargos e funções para aqueles
que ocupam cargos de Ministro de Estado, Secretários, Presidentes,
Diretores ou Superintendentes de entidades da administração indireta,
dentre outras situações (conferir prazos de desincompatibilização em:
https://www.tse.jus.br/eleicoes/desincompatibilizacao/desincompatibiliza
cao.

 

https://www.tse.jus.br/eleicoes/eleicoes-2022/normas-e-documentacoes/normas-e-documentacoes-eleicoes-2022/
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MAIO

15 DE MAIO – DOMINGO
Início do período permitido, às pré-candidatas e aos pré-candidatos, para
arrecadação prévia de recursos na modalidade de financiamento coletivo,
através de empresa cadastrada junto à Justiça Eleitoral.

JUNHO

30 DE JUNHO - QUINTA-FEIRA
Data a partir da qual é vedado às emissoras de rádio e de televisão
transmitir programaapresentado ou comentado por pré-candidata ou pré-
candidato.

JULHO
02 DE JULHO – SÁBADO (3 meses antes) 
Data a partir da qual é vedado a qualquer candidata ou candidato
comparecer a inaugurações de obras públicas.
20 DE JULHO - QUARTA-FEIRA
1. Data a partir da qual, até 5 de agosto de 2022, é permitida a realização de
convenções.
2. Data a partir da qual é assegurado o exercício do direito de resposta à
candidata, ao candidato, ao partido político, à federação de partidos ou à
coligação, nas hipóteses legais.
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AGOSTO

05 DE AGOSTO - SEXTA-FEIRA 
Último dia para a realização de convenção partidária.
15 DE AGOSTO - SEGUNDA-FEIRA
1. Último dia para os partidos, coligações e federações requererem à
Justiça Eleitoral o registro de suas candidatas e candidatos.
2. Último dia para que os partidos políticos e as federações de partidos
providenciem a abertura de conta bancária específica, caso não a tenham.
3. Data a partir da qual não será permitida a realização de enquetes
relacionadas ao processo eleitoral e caberá o exercício do poder de polícia
contra a sua divulgação.
16 DE AGOSTO - TERÇA-FEIRA
1. Data a partir da qual será permitida a propaganda eleitoral, inclusive na
internet.
24 DE AGOSTO- QUARTA-FEIRA
1. Último dia para os partidos, as federações e as coligações indicarem ao
grupo de emissoras, ou à emissora responsável pela geração do sinal para
veiculação da propaganda eleitoral gratuita, as pessoas autorizadas a
entregar os mapas e as mídias.
26 DE AGOSTO - QUINTA-FEIRA (37 dias antes)
1. Início do horário eleitoral gratuito no rádio e tv.

SETEMBRO

02 DE SETEMBRO - SEXTA-FEIRA (30 dias antes)
1. Último dia os partidos políticos e as federações preencherem as
vagas remanescentes para as eleições proporcionais, observados os
percentuais mínimo e máximo para candidaturas de cada gênero.
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SETEMBRO

02 DE SETEMBRO - SEXTA-FEIRA (30 dias antes)
Último dia os partidos políticos e as federações preencherem as
vagas remanescentes para as eleições proporcionais, observados
os percentuais mínimo e máximo para candidaturas de cada
gênero.
09 DE SETEMBRO - SEXTA-FEIRA
 Data a partir da qual, até 13 de setembro de 2022, os partidos
políticos, as candidatas, os candidatos deverão enviar à Justiça
Eleitoral a prestação de contas parcial, contendo o registro da
movimentação financeira e/ou estimável em dinheiro ocorrida
desde o início da campanha até 8 de setembro.
12 DE SETEMBRO - SEGUNDA-FEIRA (20 dias antes da eleição)
Último dia para o pedido de substituição de candidatas ou de
candidatos, exceto em caso de falecimento, caso em que poderá
ser efetivado após esta data, respeitado, em qualquer situação, o
prazo de até 10 (dez) dias contados do fato.
13 DE SETEMBRO - TERÇA-FEIRA 
Último dia para que os partidos políticos, as federações, as
candidatas e os candidatos enviem à Justiça Eleitoral a prestação
de contas parcial.
26 DE SETEMBRO – SEGUNDA-FEIRA
Último dia para o registro das pesquisas de opinião pública
realizadas em data anterior ao dia das eleições, para conhecimento
público.
27 DE SETEMBRO - TERÇA-FEIRA (5 dias antes)
Data a partir da qual nenhuma eleitora ou eleitor poderá ser
preso(a) ou detido(a), salvo em flagrante delito, ou em virtude de
sentença criminal condenatória por crime inafiançável, ou por
desrespeito a salvo-conduto.
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29 DE SETEMBRO - QUINTA-FEIRA (3 dias antes)
1. Último dia para a divulgação da propaganda eleitoral gratuita no
rádio e na televisão relativa ao primeiro turno.
2. Último dia para propaganda política mediante reuniões públicas
ou promoção de comícios e utilização de aparelhagem de
sonorização fixa.
3. Último dia para a realização de debate no rádio e na televisão.
30 DE SETEMBRO - SEXTA-FEIRA (2 dias antes)
1. Último dia para divulgação de propaganda paga na imprensa
escrita.
2. Último dia para o partido político, e/ou federação de partidos
comunicarem aos juízoseleitorais os nomes das pessoas
autorizadas a expedir as credenciais dos(as) fiscais e dos(as)
delegados(as).

OUTUBRO
01 DE OUTUBRO – SÁBADO (1 dia antes)
1. Último dia para a propaganda eleitoral mediante alto-falantes ou
amplificadores de som, entre as 8h (oito horas) e as 22h (vinte e
duas horas).
2. Último dia, até as 22h (vinte e duas horas), para a distribuição de
material gráfico, caminhada, carreata ou passeata, acompanhados
ou não por carro de som ou minitrio.
02 DE OUTUBRO – DOMINGO (dia da eleição)
1. Último dia para o partido político ou federação requerer o
cancelamento do registro de candidata ou candidato expulso(a) de
seu partido.
2. Último dia para candidatas, candidatos e partidos arrecadarem
recursos e contraírem obrigações, ressalvada a hipótese de
arrecadação com o fim exclusivo de quitação de despesas já
contraídas e não pagas até esta data.
3. É permitida, no dia da eleição, a manifestação individual e
silenciosa do(a) eleitor(a), a exemplo do uso de bandeiras, broches,
adesivos e camisetas.



REQUISITOS PARA SER CANDIDATO
 

Quem pretende ser candidata(o) nas eleições de 2022
precisa preencher todas as condições de elegibilidade

e não ser inelegível.
(condições de elegibilidade – art. 14, CF/88)
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REQUISITOS OBSERVAÇÃO DATA LIMITE

 
Ser eleitor(a) na

circunscrição onde pretende
ser candidato

* Em qualquer cidade do
Estado

 

Até 02/04/2022
 

Estar filiado(a) a partido
políticoEstar filiado(a) a

partido político

* apenas para o militar
da ativa não é exigida a

filiação partidária
Até 02/04/2022

Ter idade mínima exigida
para o cargo

a) 35 anos para
Presidente, Vice e
Senador
b) 30 anos para
Governador e Vice
c) 21 anos para Deputado

Até a posse

Ser escolhido(a) em
convecção

Quem define a data da
convenção é o Partido,
respeitada aquele
período estabelecido na
Lei n. 9.504/97

Entre 20/07/2022 e
05/08/2022
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Estar em pleno gozo dos
direitos políticos

* Para verificar se está quite com a
Justiça Eleitoral e se não há
impedimentos decorrentes de
condenações, verificar junto aos
órgãos competentes a situação,
através dos seguintes links:
a) Justiça Eleitoral:
https://www.tse.jus.br/eleitor/certido
es/certidao-de-quitacao-eleitoral
b) Justiça Federal 4ª Região:
https://www2.trf4.jus.br/trf4/process
os/certidao/index.php 
c) Justiça Estadual Santa Catarina:
https://www.tjsc.jus.br/web/judicial/c
ertidoes

Estar em pleno gozo dos
direitos políticos

* Para verificar se está
quite com a Justiça
Eleitoral e se não há
impedimentos
decorrentes de
condenações, verificar
junto aos órgãos
competentes a situação,
através dos seguintes
links:
a) Justiça Eleitoral:
https://www.tse.jus.br/el
eitor/certidoes/certidao-
de-quitacao-eleitoral
b) Justiça Federal 4ª
Região:
https://www2.trf4.jus.br/
trf4/processos/certidao/i
ndex.php 
c) Justiça Estadual Santa
Catarina:
https://www.tjsc.jus.br/
web/judicial/certidoes

Na data do registro de
candidatura

 

QUEM ESTÁ IMPEDIDA(O) DE SER CANDIDATA(O)
 

 (inelegíveis – art. 14, §§ 4º, 5º, 6º e 7º, CF/88 e LC 64/90):

I - analfabetos; Chefe do Poder Executivo que não renunciou até 02/04;
cônjuge e parentes consanguíneos ou afins até o 2 º grau do Governador e
do Presidente da República;
II - quem estiver enquadrado em qualquer das situações previstas no art. 1º,
inciso 1º da LC 64/90 (Essas situações serão verificadas mediante consulta
aos sites da Justiça Eleitoral; Justiça Federal; Justiça Estadual; Tribunal
de Contas do Estado e Tribunal de Contas da União);

https://www.tse.jus.br/eleitor/certidoes/certidao-de-quitacao-eleitoral
https://www2.trf4.jus.br/trf4/processos/certidao/index.php
https://www.tjsc.jus.br/web/judicial/certidoes
https://www.tse.jus.br/eleitor/certidoes/certidao-de-quitacao-eleitoral
https://www2.trf4.jus.br/trf4/processos/certidao/index.php
https://www.tjsc.jus.br/web/judicial/certidoes


Cargo Prazo

Chefe do Poder Executivo (exceto para o caso de reeleição) Até 02/04

Ministros de Estado; Secretários Estaduais e Municipais; Presidente, Diretor ou
Superintendente de entidade da Administração Indireta; Magistrados; Membros

dos Tribunais de Contas; Advogado Geral da União; Chefe de órgãos de
assessoramento da Presidência da República; Chefe do Gabinete Civil e Militar do

Governador; Consultor Geral da República; Delegado Federal de Ministério

Até 02/04

Reitor de Universidade Pública Até 02/04

Servidores públicos comissionados que atuam direta ou indiretamente na
arrecadação/fiscalização de impostos, taxas e contribuições; Auditor Fiscal do

Trabalho;
Até 02/04

Servidores públicos efetivo que atuam direta ou indiretamente na
arrecadação/fiscalização de impostos, taxas e contribuições; Auditor Fiscal do

Trabalho
Até 02/04

  

Dirigente de empresas, que pela suas atividades, possam influir na economia
nacional; Dirigentes de empresas que atuam em condição monopolísticas

Até 02/04

Dirigente de entidades mantidas pelo poder público Até 02/04

Dirigente de entidade que mantenha contrato com poder público, salvo contrato
com cláusula uniforme

Até 02/04

Presidente de Associação de aposentados e pensionistas Até 02/04

Dirigente de entidade de classe Até 02/04

Dirigente sindical Até 02/06

Presidente de Conselho e Associação de Prefeitos e de Vereadores Até 02/06

Diretor e assemelhado de entidades representativas de classe, mantidas, total ou
parcialmente, por contribuições impostas pelo poder Público ou com recursos

arrecadados e repassados pela Previdência Social
Até 02/06

Conselheiro de autoridade portuária Até 02/07

Defensor Público Até 02/07

Servidor efetivo Até 02/07

Chefe de missão diplomática Até 02/07
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PRAZO DE AFASTAMENTO DAS FUNÇÕES E CARGOS PARA CONCORRER
AOS CARGOS DE PRESIDENTE E VICE; GOVERNADOR E VICE; SENADOR E

DEPUTADO FEDERAL E ESTADUAL 
 (conforme LC 64/90)



 PROPAGANDA ELEITORAL 

A propaganda eleitoral lícita deve ter como
objetivo:

Divulgação da candidatura
Divulgação das propostas
Conquistar a simpatia e o voto do eleitor
A propaganda eleitoral tem início em 16 de agosto
de 2022
A veiculação de qualquer espécie de propaganda
eleitoral antes de 16 de agosto estará sujeita à
multa
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Para mais detalhes sobre os prazos de desincompatibilização consultar:
https://www.tse.jus.br/eleicoes/desincompatibilizacao/desincompatibilizacao.

 direitos políticos

PRÉ-CAMPANHA ELEITORAL
Vedações e permissões

Sanção referente à propaganda antecipada
 

Multa de R$ 5.000,00 a R$ 25.000,00, ou equivalente ao
custo da propaganda se este for maior

A multa será aplicada ao responsável pela sua
veiculação e ao beneficiário dela, desde que provado
que este tinha prévio conhecimento da sua realização

https://www.tse.jus.br/eleicoes/desincompatibilizacao/desincompatibilizacao
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É PERMITIDO ANTES DE 16 DE AGOSTO 
(Resolução TSE 23.610/2019, art. 3º; Lei nº 9.504/97 art. 36-A)

Participação de filiados e de pré-candidato em
entrevistas, programas, encontros ou debates no rádio,
na televisão e na Internet, observado pelas emissoras de
rádio e de televisão o dever de conferir tratamento
isonômico.

Realização encontros, seminários ou congressos, em
ambiente fechado e a expensas dos partidos políticos,
para tratar da organização dos processos eleitorais, da
discussão de políticas públicas, dos planos de governo
ou das alianças partidárias visando às eleições, podendo
tais atividades ser divulgadas pelos instrumentos de
comunicação intrapartidária.

A realização de prévias partidárias e a respectiva
distribuição de material informativo, a divulgação dos
nomes dos filiados que participarão da disputa e a
realização de debates entre os pré-candidatos.

A divulgação de atos de parlamentares e de debates
legislativos, desde que não se faça pedido de votos.

A divulgação de posicionamento pessoal sobre questões
políticas, inclusive nas redes sociais, blogs, sítios
eletrônicos pessoais e aplicativos.

A realização, a expensas de partido político, de reuniões
de iniciativa da sociedade civil, de veículo ou meio de
comunicação ou do próprio partido, em qualquer
localidade, para divulgar ideias, objetivos e propostas
partidárias.
 
A campanha de arrecadação prévia de recursos na
modalidade prevista no inciso IV do § 4º do art. 23 da Lei
nº 9.504/1997, a partir de 15 de maio (Crowdfunding -
vaquinha virtual).

Os atos elencados acima poderão ter cobertura dos
meios de comunicação social, inclusive via internet.

Emissoras de rádio e de TV estão proibidas de realizar
transmissão ao vivo das prévias partidárias.
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SÃO PERMITIDOS NA PRÉ-CAMPANHA

O pedido de apoio político

A menção à pretensa candidatura

A exaltação das qualidades pessoais dos
pré-candidatos

A divulgação das ações políticas
desenvolvidas e das que pretende
desenvolver

Pedido explicito de voto, independente do instrumento, é irregular

As manifestações do art. 36-A da Lei n. 9.504/97 não podem valer-se
de mecanismos vedados na propaganda eleitoral

Considera-se propaganda antecipada passível de multa aquela
divulgada extemporaneamente cuja mensagem contenha pedido
explícito de voto, ou que veicule conteúdo eleitoral em local vedado ou
por meio, forma ou instrumento proscrito no período de campanha.

O impulsionamento de conteúdo político-eleitoral, nos termos como
permitido na campanha também será permitido durante a pré-
campanha, desde que não haja pedido explícito de votos e que seja
respeitada a moderação de gastos.
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Propaganda Intrapartidária
(Lei 9.504/97, art. 36, §§ 1º e 2º e
Resolução TSE 23.610/2019, art. 2º)

Àquele que pretende concorrer a
cargo eletivo, é permitida, nos 15 dias
anteriores à realização da convenção
partidária, a realização de
propaganda intrapartidária.

É permitida a fixação de faixas e
cartazes em local próximo da
convenção, com mensagem aos
convencionais, vedado o uso de rádio,
de televisão e de outdoor, a qual
deverá ser retirada imediatamente
após a convenção.

Sanção referente ao descumprimento das regras
da propaganda antecipada

 
 Multa de R$ 5.000,00 a R$ 25.000,00, ou equivalente ao

custo da propaganda se este for maior



EXECUTIVA ESTADUAL DO PSB
 

Claudio Antônio Vignatti - Presidente
Juliano Duarte Campos - Primeiro vice-presidente
Rosenvaldo da Silva Júnior - Segundo vice-presidente
Rodrigo Meyer Bornholdt - Terceiro vice-presidente
Fábio André Brezola - Secretário de organização 
Thiago Meneghel Rodrigues - Secretário geral
Claudia Buss - Primeira secretária
Serli Dias dos Santos - Segunda secretária
Marcelo Silveira Formiga - Primeiro secretário de finanças
Adriane Martins Luiz - Segundo secretário de finanças
Francine Canto Machado - Secretária de cultura e
Formação Política
Fernando Torquato Silveira - Secretário de comunicação
social e propaganda
Paulo Roberto Weiss - Vogal
Caren Silva Machado Medeiros - Secretária de Mulheres
Gregório Andres dos Santos - Secretário de Inclusão
Luiz Otavio Barandina Da Silva - Secretário de Juventude
Leonardo Fábio Contin da Costa - Secretário de Sindical
Margareth Hernandes - Secretário de LGBTQIA+
Pierre Silveira - Secretário MPS

Diagramação: Graciela Caino - Jornalista
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