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INTRODUÇÃO

O processo de registro de candidatura passa por três fases necessárias, cada qual exigindo
atenção, responsabilidades e deveres de todos os envolvidos. São elas:

_ Pré-candidatura

_ Convenção

_ Registro propriamente dito

Nas próximas páginas analisaremos cada uma dessas fases, em seus aspectos jurídicos e
procedimentais, trazendo os esclarecimentos necessários à boa condução desse esperado
momento.

Como afirmado já na primeira frase acima, há uma soma de responsabilidade e deveres que
necessitam ser amplamente observados por cada um dos interessados, pois qualquer
descuido poderá redundar na frustração da expectativa de se obter a desejada
candidatura.

A soma dos esforços de toda comunidade tucana é que resultará na eleição de um grande
número de prefeitos, vice-prefeitos e vereadores em cada um dos Municípios de nosso Estado
de São Paulo.



A PRÉ-CANDIDATURA

Embora não prevista na lei, a pré-candidatura é uma realidade que se impôs no tempo, ante
as diversas discussões jurídicas que o tema suscita.

Este é um momento em que os candidatos e partidos políticos reforçam seus
posicionamentos políticos e sociais objetivando bem se colocarem para o início da eleição.

Em termos jurídicos, o que é relevante para o momento é a preparação dos candidatos e
partidos para as convenções, a regular apresentação do pedido de registro e o início da
campanha eleitoral.

Assim, aos partidos, o principal dever é preparar as convenções partidárias e aos candidatos,
a organização de sua documentação necessária ao registro.

Cada órgão partidário deverá se organizar para melhor atender seus pré-candidatos na
orientação e auxílio nos atos necessários.

O primeiro passo é a obtenção dos documentos exigidos pela Justiça Eleitoral.

Vejamos cada um deles.



DOS DOCUMENTOS E INFORMAÇÕES NECESSÁRIOS AO REGISTRO DE
CANDIDATURA

Iniciaremos falando dos documentos necessários para o registro dos candidatos.

Em princípio, não há grande dificuldade para a obtenção desses documentos. Porém, muitos deles,
cuja obtenção depende dos órgãos públicos, exigem uma maior atenção para que sejam pedidos
a tempo de serem emitidos. Por essa razão, não se pode deixar para a última hora, pois nesse
período as solicitações aos órgãos públicos se acumulam.

Vejamos a lista dos documentos:

I – Cópia de documento de identidade

II – Cópia de CPF, podendo ser de qualquer documento oficial que conste seu número

III – Cópia do Título de Eleitor

IV – Comprovante de endereço, no local do domicílio eleitoral

V – Cópia do Alistamento Militar para homens

VI – Documento de formação escolar

VII – Prova de desincompatibilização, para quem é servidor público



DOS DOCUMENTOS E INFORMAÇÕES NECESSÁRIOS AO REGISTRO DE
CANDIDATURA

VIII – Número de telefone móvel que disponha de aplicativo de mensagem eletrônica, se houver

IX – Endereço eletrônico (e-mail), se houver

X – Número de telefone fixo, se houver

XI – Endereço do Comitê Central, se houver

XII – Nome da urna eletrônica

XIII – Informação de quais eleições concorreu

XIV – Declaração de ciência do candidato de que deverá prestar contas à Justiça Eleitoral

XV – Declaração de ciência de que os dados e documentos relativos ao pedido de registro serão
divulgados no site do Tribunal Superior Eleitoral e dos Tribunais Regionais Eleitorais

XVI – Autorização do candidato ao partido para concorrer

XVII – Declaração de ciência do candidato de que lhe incumbe acessar o mural eletrônico, seu
endereço eletrônico, aplicativo de mensagem instantânea e endereço domiciliar para receber
citações, intimações, notificações e comunicações da Justiça Eleitoral, bem como manter
atualizadas essas informações



DOS DOCUMENTOS E INFORMAÇÕES NECESSÁRIOS AO REGISTRO DE CANDIDATURA

XVIII – Endereço eletrônico do site do candidato ou de blogs, redes sociais, sítios de mensagens
instantâneas e aplicações de internet assemelhadas, se houver

XIX – Relação atual de bens, preenchida no sistema Candex

XX – Fotografia recente do candidato, com dimensões de 161x225 pixels (LxA), sem moldura, com
profundidade de cor de 24bpp, colorida e com cor de fundo uniforme, observadas as seguintes
características: frontal, com trajes adequados, não sendo permitida a utilização de adornos que
tenham conotação de propaganda eleitoral ou dificultem o reconhecimento do candidato pelo
eleitor

XXI – Certidões criminais e cíveis (que inclua de improbidade administrativa), para fins eleitorais,
fornecidas pela Justiça Federal de 1ª e 2ª instâncias, na circunscrição em que o candidato tenha
seu domicílio eleitoral; Justiça Estadual de 1ª e 2ª instâncias, na circunscrição em que o candidato
tenha seu domicílio eleitoral; Pelos Tribunais competentes, quando o candidato possua ou tenha
possuído foro privilegiado

XXII – Se as certidões de distribuições apontarem a existência de inquérito policial, procedimento
investigatório criminal, ação penal ou ação de improbidade, certidão de objeto e pé de cada um
desses processos, ou de execução criminal, expedida pelo cartório ou secretaria em que o processo
tramita



DOS DOCUMENTOS E INFORMAÇÕES NECESSÁRIOS AO REGISTRO DE
CANDIDATURA

XXIII – Prova de alfabetização, que poderá ser substituída por
declaração de próprio punho do candidato, preenchida em
ambiente individual e reservado, na presença de servidor do Cartório
Eleitoral

XXIV – propostas defendidas por candidato a prefeito

XXV – Certidão de Filiação Partidária

XXVI – Certidão de Quitação Eleitoral

XXVII – Certidão de distribuição de ação eleitoral

Estes são os documentos necessários para o registro de candidatura.

Algumas observações se fazem necessárias a respeito de alguns
destes documentos, de modo a auxiliar na sua obtenção.



PROVA DA DESINCOMPATIBILIZAÇÃO

A desincompatibilização é o afastamento do candidato do exercício da função ou cargo que lhe
tornaria inelegível. A prova de desincompatibilização, como regra, é realizada com a apresentação
do documento oficial de afastamento da atividade. Assim, a publicação no Diário Oficial do
deferimento de requerimento de afastamento é o documento de prova necessário, para os casos
de servidores públicos; a alteração de contrato social, devidamente protocolado na Junta
Comercial competente, nomeando novo administrador para empresa que presta serviço público, é
o que faz prova do afastamento obrigatório.

Todavia, se o servidor permanecer prestando serviços ou o sócio continuar administrando sua
empresa, mesmo com o documento de afastamento dessas funções, uma vez comprovada essa
condição, o candidato estará inelegível.

Na ausência de publicação ou registro, qualquer documento que comprove o afastamento de fato,
ou seja, ausência de prestação do serviço público da atividade, é suficiente para demonstrar a
desincompatibilização, como, por exemplo, a licença-prêmio ou férias.

Caso o servidor peça o afastamento e o órgão competente não analise o pedido a tempo, um dia
antes do prazo final, ou seja, no dia 14 de agosto para as eleições de 2020, orientamos apresentar
ao Juiz Eleitoral da respectiva Zona Eleitoral petição, com cópia do pedido de afastamento
protocolado, informando ao juiz que a partir do dia 15 de agosto não mais exercerá a atividade
pública, comunicando a omissão da Administração.



NÚMERO DE TELEFONE E ENDEREÇOS (FÍSICO E ELETRÔNICO)

O número do telefone celular e o endereço do candidato, físico e eletrônico, servirão para que a
Justiça Eleitoral efetue a intimação dos candidatos e dos partidos. Assim, a partir da data de 31 de
agosto de 2020 para os dirigentes partidários, e do dia 26 de setembro para os candidatos, é
importante atenção para as intimações da Justiça Eleitoral.

NOME DA URNA

O nome do candidato a ser utilizado na urna eletrônica deve representar aquele que efetivamente
o identifique, pois, o contrário, poderá ser determinada a mudança. E, não mudando, ter o registro
indeferido. A Justiça Eleitoral está atenta para os casos de fraude, quando alguém toma para si
nome popular que nada diz respeito ao candidato. Em caso de um ou mais candidatos pedirem o
uso do mesmo nome, a Justiça Eleitoral irá intimar todos para Justificar o nome indicado e decidirá
quem terá o direito de usa-lo. O tamanho máximo, considerados os espaços entre palavras, é de 30
letras.

DECLARAÇÃO DE BENS

Na declaração de bens deve constar a relação atualizada dos bens do candidato. Assim, todas as
alterações havidas e que não constam do imposto de renda devem ser declaradas. O candidato
deve apresentar uma declaração de bens, impressa e assinada, não sendo necessário juntar a
declaração do imposto de renda. A via impressa ficará na posse do partido e poderá ser exigida a
via original pela Justiça Eleitoral.



FOTOGRAFIA

Não é incomum que a fotografia apresentada pelo candidato com seu registro seja
incompatível com os arquivos da urna eletrônica. Assim, se houver solicitação de substituição
da fotografia, necessário que nova foto seja providenciada, não bastando a reapresentação
do mesmo arquivo. Substituição insuficiente ensejará o indeferimento do registro de
candidatura.

ALISTAMENTO MILITAR

O Alistamento Militar não é documento exigido pela Justiça Eleitoral. Todavia, estar em dia
com o alistamento obrigatório é condição para o pleno exercício dos direitos políticos.

Às vezes, anotações erradas no registro do eleitor do sexo masculino, em seu cadastro
eleitoral, quanto a estar quite com sua obrigação militar pode levar à certificação de que o
candidato não se encontra em pleno exercício dos direitos políticos.

Assim, para eventual necessidade de comprovação de sua regularidade, orientamos a já
providenciar esse documento.



DECISÕES JUDICIAIS E DO TRIBUNAL DE CONTAS

Todos aqueles que possuem contra si decisões judiciais ou do Tribunal de Contas deverão obter cópia de

inteiro teor dessas decisões para apresenta-las em seus registros de candidatura, caso seja necessário. A

inelegibilidade não decorre da mera condenação. Muitas vezes, ainda que condenado, o candidato é

elegível, como ocorre, por exemplo, com quem tem contas desaprovadas que não constituem ato doloso

de improbidade administrativa. Em casos como esses, a prova da elegibilidade está na própria decisão

desfavorável. Assim, a obtenção desses documentos e uma análise técnica para verificar a elegibilidade do

candidato é necessária.

QUITAÇÃO ELEITORAL

A certidão de quitação eleitoral é uma declaração da Justiça Eleitoral de que o eleitor não possui débito

para com a Justiça Eleitoral, votou regularmente nas últimas eleições, está em pleno gozo dos direitos

políticos, apresentou regularmente prestação de contas a que se obrigara enquanto candidato e atendeu

a convocação para trabalhar em eleições. Para verificar se está quite com a Justiça Eleitoral, o candidato

deve solicitar a certidão no seguinte endereço eletrônico: http://www.tse.jus.br/eleitor/certidoes/certidao-

de-quitacao-eleitoral.

Se a certidão de quitação não for expedida, o candidato deverá contatar sua Zona Eleitoral para

regularização. Enquanto não reabrirem os cartórios, o contato com a Zona Eleitoral deverá ser feita pelo e-

mail zeXXX@tre-sp.jus.br, onde XXX é o número da respectiva Zona Eleitoral, incluindo dois zeros para as

zonas de 1 a 9 e um zero para as zonas de 10 e 99.

.

http://www.tse.jus.br/eleitor/certidoes/certidao-de-quitacao-eleitoral
mailto:zeXXX@tre-sp.jus.br


Existindo débito para com a Justiça Eleitoral, o candidato poderá parcelar a dívida em até 60 (sessenta)

meses. Para a quitação eleitoral, deferido o pedido de parcelamento, basta o pagamento da primeira

parcela para estar quite. Verifique hoje se você tem a quitação eleitoral.

DOCUMENTOS E INFORMAÇÕES NECESSÁRIOS PARA O PARTIDO POLÍTICO

O registro de candidato é o ato em que o partido político encaminha para a Justiça Eleitoral o pedido para

que determinada candidatura seja deferida.

Juntamente com o requerimento de registro de candidato é necessário que o partido político ou coligação

apresentem o registro da agremiação ou da coligação para participar do processo eleitoral.

Esse pedido deve ser acompanhado das seguintes informações:

I - cargo pleiteado;

II - nome e sigla do partido político;

III - quando se tratar de pedido de coligação majoritária, o nome da coligação, siglas dos partidos políticos

que a compõem, nome, CPF e número do título eleitoral de seu representante e de seus delegados

IV - datas das convenções;



V - telefone móvel que disponha de aplicativo de mensagens instantâneas para citações, 
intimações, notificações e comunicações da Justiça Eleitoral;

VI - endereço eletrônico para recebimento de citações, intimações, notificações e comunicações 
da Justiça Eleitoral;

VII - endereço completo para recebimento de citações, intimações, notificações e comunicações 
da Justiça Eleitoral;

VIII - endereço do comitê central de campanha;

IX - telefone fixo;

X - lista do nome e número dos candidatos;

XI - declaração de ciência do partido ou coligação de que lhe incumbe acessar o mural eletrônico 
e os meios informados nos incisos V, VI e VII para verificar o recebimento de citações, intimações, 
notificações e comunicações da Justiça Eleitoral, responsabilizando-se, ainda, por manter 
atualizadas as informações relativas àqueles meios;

XII - endereço eletrônico do sítio do partido político ou da coligação, ou de blogs, redes sociais, sítios 
de mensagens instantâneas e aplicações de internet assemelhadas, caso já existentes.



OS PEDIDOS DE REGISTROS

Dois são os pedidos de registros apresentados pelo partido político. Atente-se que os pedidos de
registros dos candidatos são apresentados pelo próprio partido, que fica responsável por organizar a
documentação e providenciar o encaminhamento para a Justiça Eleitoral.

DRAP

O primeiro, denominado Demonstrativo de Regularização dos Atos Partidários – DRAP, objetiva o

registro do partido ou da coligação, se o caso. O segundo, o registro da candidatura. Este, o registro
dos candidatos, é dependente do DRAP, de forma que eventual indeferimento deste registro faz
cair todas as candidaturas vinculadas à respetiva agremiação partidária ou coligação.

O DRAP, que deve conter as informações já mencionadas anteriormente, estará baseado na
documentação previamente apresentada pelos partidos, no Módulo Externo do Sistema de
Candidaturas - CANDEX, quando da realização das respectivas Convenções Partidárias.

Assim, ao concluir as convenções, os partidos, até o dia seguinte ao da respectiva convenção,
deverão digitar no CANDEX a ata de convenção e a lista de presença e transmitir via internet para
a Justiça Eleitoral. Na hipótese de falha no sistema, o arquivo deverá ser transmitido ao cartório
eleitoral por e-mail.



A ata de convenção e a lista de presença deverão ser registradas em livro aberto e rubricado pela
Justiça Eleitoral. Quem não tem o livro de ata deverá providenciar o registro de novo livro. Em razão

da calamidade pública pelo COVID-19, a Justiça Eleitoral regulamentará o registro de ata e de
presença por meio eletrônico. Fique atento.

Caso o partido não consiga entregar a ata e a lista de presença pelo Sistema Candex, deverá
encaminha-lo, no mesmo prazo, ao Cartório Eleitoral, por e-mail.

O meio de comprovação da ata de convenção e da lista de presença deverão ser conservados
pelo partido político até o fim do mês de maio de 2021, para possível apresentação à Justiça
Eleitoral. Esse prazo se prorrogará por tempo indeterminado caso seja proposta ação questionando
a validade da convenção.

A Ata de Convenção deverá conter os seguintes dados:

I - local;

II - data e hora;

III - identificação e qualificação de quem presidiu;



IV - deliberação para quais cargos concorrerá;

V - no caso de coligação, o nome, se já definido, e o nome dos partidos que a compõe;

VI - o representante da coligação, nos termos do art. 5º, se já indicado, ainda que de outro partido;

VII - relação dos candidatos escolhidos em convenção, com a indicação do cargo para o qual
concorrem, o número atribuído conforme os arts. 14 e 15 desta Resolução, o nome completo, o
nome para urna, a inscrição eleitoral, o CPF e o gênero.

O DRAP será preenchido diretamente no CANDEX, com as informações mencionadas anteriormente
e assinado pelo Presidente do Partido ou por delegados nomeados.

Em caso de coligação, o DRAP será assinado pelo representante escolhido pelos partidos que a
compõe ou pela maioria dos representantes dos partidos que compõem a coligação.

A coligação é admitida apenas para as eleições de Prefeito e Vice-Prefeito.



O partido deverá apresentar um DRAP para cada eleição a que for concorrer. Se em ambas, são
apresentados 2 DRAPS, um para a eleição de Prefeito e outro para a eleição de vereadores. Em

caso de coligação, quem apresenta o DRAP da campanha majoritária é a Coligação, não o
partido isolado.

O prazo para entrega do DRAP pelo sistema CANDEX, via internet, se encerra no dia 25 de setembro,
às 23h59min. No dia 26, deverá ser entregue diretamente no Cartório Eleitoral, em mídia eletrônica,
até as 19h00.

O RRC

O Requerimento de Registro de Candidato – RRC é apresentado pelo partido político. Assim, todas
as informações e documentos do candidato devem ser entregues, com as declarações assinadas,
diretamente ao representante de sua agremiação partidária.

O Requerimento, após preenchido no sistema CANDEX, será impresso e assinado pelo respectivo
candidato.

O RRC é transmitido eletronicamente pelo sistema CANDEX à Justiça Eleitoral, até as 23h59min do
dia 25 de setembro. No dia 26, deverá ser entregue diretamente no Cartório Eleitoral, em mídia
eletrônica, até as 19h00.



Além das informações solicitadas pelo formulário do RRC, também deverão acompanhar o pedido
os documentos mencionados anteriormente.

Os requerimentos de registro do DRAP e do RCC são publicados no mural eletrônico da Justiça
Eleitoral, disponível no endereço http://www.tre-sp.jus.br/servicos-judiciais/mural-eletronico-pje

O RRCI

Se o partido, por descuido, deixar de apresentar o RCC de algum candidato, o próprio poderá, nos

prazo de 48 horas a contar do edital de publicação, no mural eletrônico, dos pedidos de registro de
candidatura, apresentar o Requerimento de Registro de Candidatura Individual – RRCI, que deve
conter as mesmas informações e documentos do RRC e entregues no prazo, diretamente no
Cartório Eleitoral, por mídia eletrônica.

DA IMPUGNAÇÃO

No prazo de 5 (cinco) dias a contar da publicação do edital dos registros apresentados, poderão os
partidos, candidatos, coligações e o Ministério Público impugnar os registros de candidatura e os
DRAPS. Você poderá acompanhar seu registro diretamente no site da Justiça Eleitoral para não ser
pego de surpresa.

http://www.tre-sp.jus.br/servicos-judiciais/mural-eletronico-pje


JULGAMENTO

Todo pedido de registro será julgado pelo juiz eleitoral.

Em caso de indeferimento, caberá recurso para o Tribunal Regional Eleitoral no prazo de 3 (três) dias.

IMPORTANTE

Enquanto não julgado seu pedido, você poderá apresentar no processo de registro quaisquer
documentos que estejam sendo exigidos pela Justiça Eleitoral.

Consulte também a resolução TSE nº 23.609, de 2019, através do endereço eletrônico
http://www.tse.jus.br/legislacao/compilada/res/2019/resolucao-no-23-609-de-18-de-dezembro-de-
2019

BOA CAMPANHA!

Este material é de autoria dos advogados Flávio Henrique Costa Pereira e Tony Chalita. Todos os direitos autorais são reservados.

http://www.tse.jus.br/legislacao/compilada/res/2019/resolucao-no-23-609-de-18-de-dezembro-de-2019

