
 
 

Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina 

Calendário de Sessões  

 

 

 

 Legenda: 
 Sessões plenárias 

 Feriados 

Outras informações  
         

 

DOM SEG TER QUA QUI SEX SÁB 

   1 2 3 4 

5 6 7 8   9 10 11 

12 13  14 15 16 17 18 

19  20 21 22 23 24 25 

26 27 28 29 30 31  
 

Horário de início: 16 horas 
 
Sessões com horários diferenciados: 
28 de agosto: serão realizadas sessões às 10 horas e às 16 horas; 
31 de agosto: a sessão iniciará às 14 horas. 
 

Feriado: 11 - Dia dos Cursos Jurídicos. 
 

Calendário Eleitoral: 
5 de agosto: último dia para a realização de convenções destinadas a deliberar sobre coligações e a 

escolher candidatos; 
1º a 13 de agosto: viagem institucional do Presidente aos polos do Estado; 
15 de agosto: (a) último dia para os partidos políticos e as coligações apresentarem, até as 19h, o 

requerimento de registro de candidatos; (b) os prazos relativos às reclamações, às representações e aos 
pedidos de resposta são contínuos e peremptórios e não se suspendem aos sábados, domingos e feriados, 
entre 15 de agosto e 19 de dezembro; 
16 de agosto: data a partir da qual será permitida a propaganda eleitoral;  
31 de agosto: início do período da propaganda eleitoral gratuita no rádio e na televisão. 

 

SETEMBRO 2018 
 

DOM SEG TER QUA QUI SEX SÁB 

      1 

2 3 4  5 6 7 8 

9 10 11 12 13 14 15 

16 17 18 19 20 21 22 

23 24 25 26 27 28 29 

30       
 

Horário de início: 16 horas 
 

Feriado: 7 - Independência do Brasil. 
 

Calendário Eleitoral: 
7 de setembro: último dia para os órgãos de direção dos partidos políticos preencherem as vagas 

remanescentes para as eleições proporcionais; 
17 de setembro: (a) data em que todos os pedidos de registro de candidatura, inclusive os impugnados e 

os respectivos recursos, devem estar julgados pelos tribunais regionais eleitorais, e publicadas as decisões 
a eles relativas; e (b) último dia para o pedido de substituição de candidatos para os cargos majoritários e 
proporcionais, exceto em caso de falecimento. 

AGOSTO 2018 


