
#SeuVotoTransforma

Uma campanha de
conscientização e

consolidação do
processo democrático



Diretoria do Conselho Seccional – Gestão 2022/2024
 

Cláudia da Silva Prudêncio
Presidente

 
Eduardo de Mello e Souza

Vice-Presidente
 

Maria Teresinha Erbs
Secretária-Geral

 
Thiago Degasperin

Secretário-Geral Adjunto
 

Rafael Burigo Sera�m
Diretor-Tesoureiro

 
Caroline Terezinha Rasmussen da Silva

Tesoureira-Adjunta
 

Coordenadoria-Geral das Comissões
 

Pedro Cascaes Neto 
Coordenador-Geral

 
Clarissa Medeiros Cardoso

Coordenadora-Adjunta
 

Thiago Martinelli Veiga
Coordenador-Adjunto

 
Lidiane Maciel Feijó

Coordenadora-Adjunta



apresentação

“Se imaginarmos como é a estrutura
genética da democracia brasileira, com
certeza encontraremos a advocacia no seu
‘DNA’. As leis são indispensáveis para a defesa
da cidadania e do Estado Democrático de Direito. As normas e 
procedimentos que organizam e disciplinam o funcionamento do 
direito ao voto são fundamentais para garantir a precisa equação 
entre a vontade do povo e a atividade governamental.

Temos como papel fundamental reger a vida em sociedade, 
estabelecendo a organização e as condutas necessárias para que o 
exercício da democracia seja respeitado. Sendo o voto um direito 
fundamental, é preciso zelar para que as normas sejam cumpridas, 
equalizando os padrões de comportamento, visando à paz social.

No exercício da cidadania e da democracia, cabe ao cidadão exercer 
também o seu direito à �scalização. No entanto, só poderá exercer o 
seu papel com plenitude se conhecer quais as normas que regem os 
seus direitos e deveres.

Dentro de um mês, teremos eleições. Por isso, estamos lançando a 
campanha #SeuVotoTransforma. A presente cartilha acompanha 
esse movimento, como forma de educar e conscientizar a 
população sobre seu papel no sufrágio popular. 

Nosso papel é destacar a importância de exercer o direito ao voto de 
forma consciente, pací�ca e responsável. Também rea�rmar o 
nosso compromisso com o enfrentamento à desinformação. 
Sempre no sentido de fortalecer a nossa jovem democracia!” 

Cláudia Prudêncio
Presidente da OAB/SC
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CONCEITO #SEUVOTO
TRANSFORMA
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OAB/SC
A OAB, além de defender a advocacia e orientar o 
exercício da pro�ssão, tem a �nalidade de proteger a 
Constituição, o Estado Democrático de Direito e a 
Justiça Social.

ADVOCACIA
Os advogados e advogadas, por sua vez, são 
responsáveis por representar a sociedade civil. A 
advocacia protege os direitos dos cidadãos e assegura 
a plena cidadania.

CIDADANIA
Um exemplo do pleno exercício da cidadania é o direito 
dos cidadãos ao voto, praticado em regimes 
democráticos. A cidadania e a democracia são 
conceitos que se complementam e coexistem.

DEMOCRACIA
Se �zermos o exercício de imaginar como seria a 
estrutura genética do Estado Democrático de Direito, 
vamos encontrar a advocacia no “DNA” da democracia.
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#SEUVOTO
TRANSFORMA

Como a transformação faz parte do “DNA” da OAB/SC, 
lançamos essa campanha para ressaltar a importância 
de exercer o direito ao voto de forma consciente, 
pací�ca e responsável para consolidar o processo 
democrático.



#SEUVOTO
TRANSFORMA

ELEITOR
PROTAGONISTA
O cidadão deve assumir a condição de protagonista no 
processo de formação de um governo democrático, 
fazendo valer norma constitucional que prevê que 
todo poder emana do povo, pois a responsabilidade de 
qualquer eleição está nas mãos dos eleitores, que têm 
a missão de escolher os seus representantes. 
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DIREITOS
DO ELEITOR

QUAL O SIGNIFICADO DE DIREITO?

O Direito pode ser considerado como sendo a norma 
das ações humanas na vida social, estabelecida por 
uma organização soberana e imposta coativamente à 
observância de todos.



Listamos alguns dos direitos assegurados aos 
eleitores para você �car por dentro, con�ra:
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  SEM IMPEDIMENTO
Nenhum eleitor pode ser impedido de votar no dia das 
eleições, com exceção de situações atípicas 
previstas, como prisão em �agrante.

  DIREITO AO VOTO
Todo o eleitor tem o direito de exercer e escolher os 
seus representantes, o que representa a expressão 
máxima de cidadania.



GASTOS
O eleitor tem direito de saber sobre os gastos de todo 
candidato durante a campanha eleitoral, os quais 
podem ser acessados no portal.
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   LEMBRETE
A Justiça Eleitoral recomenda que o eleitor leve um 
"lembrete" com nome e número dos seus candidatos 
para diminuir o tempo e facilitar a votação.

   ELEITOR FISCAL
O eleitor também exerce importante função de 
�scalizar as eleições. Portanto, precisa �car atento 
aos atos ocorridos durante o processo para, no caso 
de qualquer irregularidade, encaminhar denúncia à 
Justiça Eleitoral ou ao Ministério Público Eleitoral.



Disponível na
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   “PARDAL”
O aplicativo Pardal é um canal que facilita o 
encaminhamento de denúncias, com indícios de 
irregularidades durante as eleições de 2022, ao 
Ministério Público Eleitoral. 

A ferramenta gratuita pode ser encontrada nas lojas 
de aplicativo Apple Store e Google Play, assim como 
em formulário eletrônico disponível nos portais da 
Justiça Eleitoral. 



DEVERES
DO ELEITOR
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O dever (o�cium) exprime a obrigação ou a 
necessidade moral de fazer ou omitir alguma coisa. 
Concretamente, designa a ação ou omissão a que se 
está obrigado em razão da lei (CP, art. 13, § 2º).



  SIGILO DO VOTO
O seu voto, eleitor, é pessoal e intransferível. Deve-se 
observar o sigilo das cabines de votação.

Fique sabendo que os eleitores também possuem 
deveres a serem cumpridos, se liga:
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  EXERCÍCIO DO VOTO
O exercício do voto é um dever cívico, quem não for 
votar no dia da eleição, precisa justi�car ausência 
perante a Justiça Eleitoral. A falta de justi�cativa 
poderá acarretar em multa e na perda de direitos, 
como prestar concurso público.

  NADA DE CELULAR
Nas eleições de 2022, está proibida a entrada dos 
eleitores nas cabines de votação com telefones 
celulares. Os aparelhos devem ser deixados aos 
cuidados dos mesários quando do exercício do voto.



COMBATE À
DESINFORMAÇÃO

13

A campanha #SeuVotoTransforma ainda vai ao 
encontro da recente parceria �rmada entre OAB/SC e 
Superior Tribunal Eleitoral (TSE) no Programa 
Permanente de Enfrentamento à Desinformação no 
âmbito da Justiça Eleitoral. Nas próximas páginas, 
compartilhamos algumas dicas sobre o assunto.



14

   COMPARAR CONTEÚDO
Outra prática essencial é comparar o conteúdo 
recebido com outras fontes de informação antes de 
compartilhá-lo para evitar a disseminação de notícias 
falsas.

   CHECAR INFORMAÇÕES
Antes de compartilhar notícias a respeito das eleições 
de 2022, os eleitores devem checar as informações 
para combater a desinformação.

DENUNCIE
A sociedade pode denunciar conteúdos falsos no 
Sistema de Alerta de Desinformação Contra as 
Eleições da Justiça Eleitoral. 
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ENCAMINHAMENTO
Dependendo da gravidade, as denúncias podem ser 
encaminhadas ao Ministério Público Eleitoral e demais 
autoridades para a adoção de medidas legais cabíveis. 

   CHECAGEM
As denúncias são repassadas às plataformas digitais e 
agências de checagem parceiras do Programa 
Permanente de Enfrentamento à Desinformação para 
que promovam uma rápida contenção das 
consequências nocivas do conteúdo falso. Mais de 150 
entidades fazem parte da parceria. 



CONCLUSÃO
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VOTE

VOTE

A #SeuVotoTransforma da OAB/SC tem caráter 
apartidário, cívico, instrutivo e pací�co. O lançamento 
da campanha ocorre um mês antes do primeiro turno 
das eleições de 2022, a ser realizado em 2 de outubro, 
data marcada pelas Nações Unidas como sendo o Dia 
Internacional da Não-Violência.




