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I – INTRODUÇÃO
O processo eleitoral tem início com as convenções partidárias. A partir do
momento em que é escolhido em convenção, todo aquele que deseja participar da
eleição passa a ser tratado como candidato.
Assim, escolhido em convenção, o cidadão passa a ter direito a pedir seu
registro de candidatura e fazer campanha eleitoral. Todavia, os momentos para o
exercício desses direitos são definidos em lei e para que possam exercê-los os
candidatos devem obedecer a regras específicas.
Neste manual vamos apresentar quais são os caminhos para que o
candidato possa participar de uma convenção partidária e submeter seu nome para
obter uma legenda do PSDB e, após escolhido, como registrar sua candidatura.
Para essa importante tarefa os candidatos podem contar com o apoio e
estrutura do partido, pois é o órgão partidário, em um primeiro momento, o
competente para pedir os registros de candidaturas.
Porém, pedimos a todos os candidatos uma atenção especial. Não
deixem para providenciar documentos na última hora. Todos os candidatos, de
todos os partidos, correm atrás dos mesmos documentos ao mesmo tempo, o que
sobrecarrega diversos órgãos públicos, especialmente do Poder Judiciário.
Infelizmente, falta de documento já levou ao não registro de diversos candidatos.
Vamos, juntos, somar esforços para superarmos com êxito essa etapa do
processo eleitoral.
Encerrando esta introdução, registramos que todas as vezes que
mencionarmos “partido”, leia-se, também, federação, pois esta é tratada como se
um único partido fosse para fins eleitorais (mas não só).

II – CONVENÇÃO PARTIDÁRIA
PARTE GERAL
A Convenção Partidária é o momento definido em lei (Lei nº 9.504/97, art.
8º) para que os partidos escolham seus candidatos. Essa escolha é um ato do
partido que, por meio de seus convencionais, dirão quem são os filiados que irão
pleitear um mandato eletivo em nome do partido.
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obrigatoriedade de filiação partidária para que qualquer cidadão possa concorrer a
um mandato eletivo (art. 14, § 3º, inciso V da Constituição Federal).
A convenção tem, também, a função de deliberar sobre as coligações
partidárias para os pleitos majoritários, já que as coligações proporcionais (eleições
de deputados e vereadores) não são legalmente possíveis (art. 17, § 1º da
Constituição da República).

Prazos e Procedimentos
A convenção partidária se inicia com a publicação do edital de
convocação, pelo partido, oportunidade em que são chamados os convencionais,
conforme previsto no Estatuto do PSDB, para o dia, hora e local para votarem e
escolher seus candidatos. A convenção deverá ser realizada entre os dias 20 de
julho e 5 de agosto do ano eleitoral.
Os interessados deverão se inscrever perante o partido, no prazo e forma
definidos no Estatuto e no Edital de convocação, observadas, ainda, as resoluções
partidárias específicas de cada pleito.

Para as eleições de 2022, a Comissão

Executiva Nacional aprovou e publicou a Resolução nº 25, de 3 de março de 20221,
em cumprimento ao art. 7º, § 1º da Lei 9.504/97.
Os filiados interessados em candidatar-se devem procurar a Comissão
Executiva Estadual do PSDB para apresentar-se e passar pelo processo de
escolha das chapas.
Para poder participar do pleito, o filiado deve possuir domicílio eleitoral no
Estado de São Paulo e estar filiado ao partido há no mínimo 6 (seis) meses.
Para a escolha de candidatos, os convencionais, conforme previsto no
Estatuto (arts. 59, 78, 96 e 114), se reúnem, presencial ou virtualmente, no local, dia
e data designados no edital, sendo exigido o quórum mínimo de 30% (trinta por
cento) dos convencionais com direito a voto para escolha dos candidatos.
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Resolução-025de2022-Publicada-no-DOU-28-03-2022.pdf

(psdb.org.br)
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Concluída a convenção, será lavrada ata do resultado, que será subscrita
pelo Presidente e Secretário da convenção, lavrada em livro próprio, registrado
perante a Justiça Eleitoral, ou no sistema CANDEX2, e publicada no prazo de 24 hs.
Em caso de Federação, não será admitida Ata individual de quaisquer um
dos partidos dela integrantes e o sistema CANDEX deverá ser acessado por meio
de chave do SGIP próprio da Federação, a qual poderá ser solicitada por quaisquer
um dos partidos integrantes da Federação. A ata da convenção deverá conter,
obrigatória e minimamente, os seguintes dados:
1 – local, data e hora;
2 - identificação e qualificação de quem presidiu;
3 - deliberação para quais cargos concorrerá;
4 - no caso de coligação, seu nome, se já definido, e o nome dos partidos
e das federações que a compõem;
5 – nome do representante da coligação ou da federação;
6 - relação de candidatas e candidatos escolhidos em convenção, com a
indicação do cargo para o qual concorrem, o número atribuído, o nome
completo, o nome para urna, a inscrição eleitoral, o CPF e o gênero.

NÚMERO DE CANDIDATOS
Na convenção, escolhendo o partido ter candidato próprio à eleição
majoritária para Presidente da República, Governador, Prefeito e seus respectivos
vices, indicará um candidato titular e um candidato a vice para cada pleito, caso
concorra isoladamente. Se decidir por formar uma coligação, os candidatos serão
escolhidos entre filiados dos partidos que a compuserem.
Nas eleições para o Senado Federal serão escolhidos, para cada vaga
em disputa (alternativamente 1 ou 2 vagas), um candidato titular e dois suplentes.
Se o partido concorrer de forma isolada, serão candidatos filiados à própria
agremiação. Se coligado, os candidatos titulares e respectivos suplentes poderão
ser indicados por quaisquer um dos partidos que compuserem a coligação.
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O Registro da Ata no sistema CANDEX substitui o registro em livro próprio autenticado

pela Justiça Eleitoral.
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Já nas coligações proporcionais (deputados e vereadores), o número de
candidatos a serem escolhidos pelo partido corresponderá ao número de vagas em
disputa para cada eleição, acrescido de mais um candidato. Assim, no Estado de
são Paulo, para Deputado Federal serão até 71 candidatos para Deputado Federal
e 95 candidatos para Deputado Estadual. Lembramos que nas eleições
proporcionais não haverá coligações.
Para os partidos que se unirem em Federação, as chapas serão
formadas com candidatos filiados nos partidos federados. A Federação lança
apenas uma única chapa.

RESERVA MÍNIMA PARA CADA SEXO E CÁLCULOS
Obrigatoriamente, cada chapa de candidaturas proporcionais deverá
preencher, no mínimo, 30%, e, no máximo, 70% de candidatos de cada sexo. O
cálculo de proporcionalidade das candidaturas de cada sexo é feito a partir do
número real de candidaturas, não das vagas em disputa, desprezando-se as
frações para o cálculo de participação mínima de cada sexo.
Assim, se é possível 71 candidatos a Deputado Federal, mas o partido
lança apenas 50 candidatos, a proporcionalidade é calculada sobre o número de
candidatos efetivos. Logo, neste exemplo, deve conter na chapa, no mínimo, 15
candidaturas femininas e no máximo 35 candidaturas masculinas. Caso o partido
tenha apenas 14 candidatas mulheres, deverá excluir 3 candidatos homens dentre
os 35 escolhidos.
É que sendo 49 o número de candidatos, quando se calcula o número de
vagas destinados a mulheres chegamos ao seguinte resultado: 49 x 30% = 14,7.
Pela regra, a fração é desprezada e o partido necessita ter 15 candidatas.
Se refizermos o cálculo com 48 candidatos, teremos o seguinte resultado:
48 x 30% = 14,4. Mais uma vez a fração é desprezada. Assim, com 48 candidatos,
ainda será necessário o partido lançar 15 mulheres.
Mais uma vez refazendo os cálculos, se o partido lançar 47 candidatos,
chegaremos ao seguinte cálculo: 47 x 30% = 14,1. Ou seja, repete-se a exigência
de 15 candidatas.
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Ainda em relação às candidaturas de cada sexo, no caso de Federação,
a exigência mínima deve ser observada tanto pela própria Federação, como por
cada partido dela integrante, de modo que eventual descumprimento da regra por
um partido não poderá ser compensado por outro.
Nas eleições proporcionais, caso o partido não apresente o número
máximo de candidatos no dia 15 de agosto, poderá complementar a chapa até o
prazo de 30 dias antes da eleição, sempre respeitando a participação de cada sexo.
Candidatos que tiverem seus registros indeferidos ou renunciar à
candidatura poderão ser substituídos pelo partido. Essa substituição deverá
observar dois prazos: a) deve ser requerida a substituição no prazo de 10 dias a
contar do indeferimento ou renúncia; b) deve ser requerida a substituição até 20
dias antes da eleição. Em caso de morte, a substituição poderá ocorrer a qualquer
momento, desde que pleiteada pelo partido até 10 dias após o fatídico incidente.
Durante a convenção é decidido, ainda, o nome do candidato na urna
eletrônica, que deverá ter, no máximo, 30 caracteres; o número com o qual
candidato ao pleito proporcional irá concorrer; a forma de escolha de candidatos
substitutos ou suplementares, se necessário; delegação de poderes à comissão
executiva estadual; escolha dos representantes do partido e da coligação perante a
Justiça Eleitoral; os delegados que atuarão em nome do partido e da coligação;
nome da coligação.
III – REGISTRO DE CANDIDATURA
PRAZOS E COMPETÊNCIAS
Escolhido em convenção, o partido deverá providenciar o devido registro
do candidato. O prazo para apresentação do registro dos candidatos pelo partido é
o dia 15 de agosto. Caso o partido não apresente o registro de candidato escolhido
em convenção, este poderá fazê-lo pessoalmente, no prazo de 48 horas a contar
da publicação de edital, pela Justiça Eleitoral, com a lista dos candidatos
apresentada pelo partido. Os candidatos escolhidos em convenção podem
acompanhar o pedido de registro pelo site da Justiça Eleitoral3.
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Os registros dos candidatos serão apresentados à Justiça Eleitoral,
observadas as seguintes competências:

Candidato a Presidente e Vice

Tribunal Superior Eleitoral

Candidato a Governador e Vice

Tribunal Regional Eleitoral do Estado

Candidato a Senador da República

Tribunal Regional Eleitoral do Estado

Candidato a Deputado Federal

Tribunal Regional Eleitoral do Estado

Candidato a Deputado Estadual

Tribunal Regional Eleitoral do Estado

Candidato a Prefeito e Vice

Juízo Eleitoral do respectivo Município

Candidato a Vereador

Juízo Eleitoral do respectivo Município

FORMALIZAÇÃO. DOCUMENTOS E INFORMAÇÕES
Cada candidato deverá assinar o respectivo Requerimento de Registro
de Candidatura (RRC), que será expedido pelo sistema CANDEX da Justiça
Eleitoral. Para que o partido possa promover o regular registro do candidato, é
imprescindível que o candidato preencha o documento com seus dados e
informações de candidato anexo a este manual.
O pedido de registro de candidatura deverá ser instruído com os
seguintes documentos:
1 - cópia da ata de convenção;
2 - autorização do candidato, por escrito;
3 - prova de filiação partidária;
4 - declaração de bens, assinada pelo candidato, preenchida no Sistema
CANDEX da Justiça Eleitoral, com indicação do bem e seu valor
declarado à Receita Federal, dispensada a indicação de endereço de
imóveis, placas de veículos ou qualquer outro dado pormenorizado;
5 - cópia do título eleitoral ou certidão, fornecida pelo cartório eleitoral, de
que o candidato é eleitor na circunscrição ou requereu sua inscrição ou
transferência de domicílio no prazo de seis meses antes da eleição;
6 - certidão de quitação eleitoral;
7 - certidões criminais fornecidas pelos órgãos de distribuição da Justiça
Eleitoral, Federal e Estadual;
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8 – fotografia recente do candidato, observadas as seguintes regras: a)
dimensões: 161 x 225 pixels (L x A), sem moldura; b) profundidade de
cor: 24bpp; c) colorida, com cor de fundo uniforme; d) características:
frontal (busto), com trajes adequados para fotografia oficial, assegurada a
utilização de indumentária e pintura corporal étnicas ou religiosas, bem
como de acessórios necessários à pessoa com deficiência; É vedada a
utilização de elementos cênicos e de outros adornos, especialmente os
que tenham conotação de propaganda eleitoral ou que induzam ou
dificultem o reconhecimento do candidato pelo eleitorado;
9 – para os candidatos a Prefeito, a Governador de Estado e a
Presidente da República, cópia da proposta por eles defendida.
Quanto aos documentos, devemos destacar dois;
10 - prova de alfabetização, que poderá ser substituída por declaração
feita pelo candidato, de próprio punho, em ambiente reservado, na
presença de servidor público da Justiça Eleitoral, em qualquer Cartório
eleitoral do território da circunscrição em que se candidata.;
11 – prova de desincompatibilização, para quem exerceu cargo de
servidor público ou qualquer outra que exija a desincompatibilização;
12 – cópia de documento oficial de identificação.

ANÁLISE ESPECÍFICA DE ALGUNS DOCUMENTOS
Sobre os documentos a serem apresentados, alguns pontos merecem
especial atenção do candidato. É importante ler com atenção cada uma das
questões abaixo, pois a não observação dessas peculiaridades poderá resultar na
negativa de registro do pedido de candidatura. Lembramos que o candidato é o
responsável por obter estas informações, com auxílio do partido.
Registramos ainda que há ainda algumas situações especiais que não
tratamos neste manual por sua excepcionalidade e esses casos serão tratados
especificamente pelo Partido.
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Fotografia
Primeiro, a fotografia. Esse documento tem por finalidade a inclusão da
imagem do candidato no sistema DIVULGACAND da Justiça Eleitoral e na urna
eletrônica. Se a foto não observar os requisitos exigidos, não serão aceitos pela
Justiça Eleitoral e a candidatura será indeferida. Assim, é importante que a
fotografia seja realizada por fotógrafo profissional.

Certidões Criminais Para Fins Eleitorais
Sobre estas certidões, diversos são os cuidados. Vejamos:
1 – a certidão a ser pleiteada deve ser feita para fins eleitorais.
2 – devem ser solicitadas certidões de 1ª e 2ª instância, perante as
Justiças Federal, Estadual e Eleitoral, da circunscrição na qual o
candidato tenha seu domicílio eleitoral.
3 - para os candidatos que tenham foro privilegiado, também será
necessário pedir as certidões dos respectivos tribunais. Assim, quem está
ou esteve Deputado Federal ou Presidente da República deve pedir a
certidão no Supremo Tribunal Federal. Quem está ou esteve Governador
de Estado, deve pedir certidões no Superior Tribunal de Justiça. Quem é
ou foi militar, deve pedir certidões na Justiça Militar.
4 - caso a certidão expedida seja positiva, ou seja, dela fizer constar
processos criminais ou de improbidade administrativa4 que o candidato
responda, será obrigatória a apresentação das respectivas certidões de
objeto e pé, a ser expedida pelo cartório da vara judicial em que tramita o
processo, bem como as certidões de execuções criminais;
5 – nos casos de homonímia, ou seja, certidões positivas constando
processos com o nome de pessoa idêntico ao do candidato, mas que não
lhe dizem respeito, o pedido de registro deverá ser instruído com
documentos que esclareçam a situação. Para cada caso, o partido
procederá à análise e as medidas necessárias para a instrução do
processo.
4

As certidões criminais para fins eleitorais também indicam a distribuição de ações de
improbidade administrativa.
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As certidões criminais para fins eleitorais no Estado de São Paulo
poderão ser obtidas nos seguintes endereços eletrônicos:

JUSTIÇA

ESTADUAL

DE https://esaj.tjsp.jus.br/sco/abrirCadastro.do

PRIMEIRA

INSTÂNCIA

Distribuição

Criminal

– Selecionar no campo “modelo” o item “Certidão

Para Criminal para Fins Eleitorais” e preencher os dados.

Fins Eleitorais
JUSTIÇA

ESTADUAL

PRIMEIRA

DE https://esaj.tjsp.jus.br/sco/abrirCadastro.do
– Selecionar no campo “modelo” o item “Certidão de

INSTÂNCIA

Distribuição

de

Execução Execuções

Criminal Para Fins Eleitorais
JUSTIÇA

ESTADUAL

Criminais

para

Fins

Eleitorais”

e

preencher os dados.

DE https://esaj.tjsp.jus.br/esaj/portal.do?servico=810200
– Caso a certidão não seja emitida, encaminhar

SEGUNDA

INSTÂNCIA

Distribuição

Criminal

Para pedido para o e-mail: certidao2instancia@tjsp.jus.br

FEDERAL

DE https://web.trf3.jus.br/certidao/Certidao/Solicitar

Fins Eleitorais
JUSTIÇA
PRIMEIRA

INSTÂNCIA

Distribuição

Criminal

- Selecionar Certidão de Distribuição para Fins

para Eleitorais e, no campo seguinte, Justiça Federal de

Fins Eleitorais

Primeiro Grau em São Paulo. Preencher os demais
dados, com inclusão do CPF.

JUSTIÇA

FEDERAL

DE https://web.trf3.jus.br/certidao/Certidao/Solicitar

SEGUNDA

INSTÂNCIA

Distribuição

Criminal

Fins Eleitorais

- Selecionar Certidão de Distribuição para Fins

para Eleitorais e, no campo seguinte, Tribunal Regional
Federal da 3ª Região. Preencher os demais dados,
com inclusão do CPF.

As certidões de distribuição criminais e de distribuição de execuções
criminais de primeiro grau serão expedidas em duas horas caso o resultado seja
“Nada Consta”.
Se não for emitida no prazo de duas horas, deverá ser encaminhado por
e-mail, com cópia do RG e comprovação de filiação partidária.
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Se o candidato completou 18 anos antes da data de informatização do
foro de seu domicílio, o e-mail será encaminhado para o seguinte endereço
eletrônico: certidaoplantaocovid19@tjsp.jus.br5.
Se o candidato completou 18 anos antes da data de informatização do
foro do domicílio, o e-mail deverá ser encaminhado para o e-mail do distribuidor
local, que deverá ser obtido diretamente no Fórum da Comarca.
A data de informatização dos foros pode ser consultada no seguinte
endereço eletrônico:
http://www.tjsp.jus.br/Download/PrimeiraInstancia/pdf/Comunicado.22.2019.pdf?d=1
594325794945.
O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo orienta que as certidões
de objeto e pé de primeira instância devem ser solicitadas por e-mail à unidade em
que tramita ou tramitou o processo. Para saber ao e-mail de cada unidade, é
necessário ligar no cartório da Vara Judicial respectiva referente ao processo que
necessita a certidão de objeto e pé.
Para obter as certidões de objeto e pé de segunda instância preencher o
requerimento específico do TJSP (anexo) e encaminhar por e-mail:
• Seção de Direito Público – sj4@tjsp.jus.br;
• Seção Criminal – sj5@tjsp.jus.br;
• Órgão e Câmara Especial – sj6@tjsp.jus.br
• Recursos não distribuídos - sj2@tjsp.jus.br

ATENÇÃO: Sempre solicitar a entrega das certidões por e-mail, para facilitar a
obtenção.
Para certidões de objeto e pé da Justiça Federal, deverá o candidato
fazer o requerimento diretamente na Vara Federal competente. A solicitação pela
internet poderá ser disponibilizada com a proximidade das eleições. Sugerimos ligar
no cartório competente e verificar a possibilidade de fazer o pedido por e-mail.

5

Este endereço poderá ser alterado até o início do processo eleitoral.
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Certidão de Quitação Eleitoral
Em terceiro lugar, a certidão de quitação eleitoral pode ser regularizada
até a data de julgamento do pedido de registro de candidatura. Assim, eventuais
multas eleitorais não pagas podem ser quitadas ou parceladas a tempo de
deferimento do registro de candidatura.
Para obter a certidão de quitação eleitoral o candidato deverá acessar o
site

da

Justiça

Eleitoral

no

seguinte

endereço

eletrônico:

https://www.tse.jus.br/eleitor/certidoes/certidao-de-quitacao-eleitoral.
Para obter a certidão deverá prestar as seguintes informações: (i) nome
do eleitor, (ii) número do título ou CPF, (iii) data de nascimento nome da mãe e (iv)
nome do pai.

Prestações de Contas de Gestão e Governo
Os candidatos que tiverem contas julgadas irregulares por Tribunais de
Contas, Câmaras Municipais, Assembleias Estaduais ou Câmara Distrital ou pelo
Congresso Nacional, deverão juntar aos autos os respectivos acórdãos ou certidões
de julgamento, de modo a apresentar os elementos necessários à comprovação de
sua elegibilidade.

Idade Mínima
Para concorrer, o candidato deve preencher, também, a idade mínima
exigida pela Constituição Federal, considerada a data que o candidato terá na data
da posse. São as seguintes as idades mínimas:
Presidente da República e Vice

35 anos

Governador de Estado e Vice

30 anos

Senador da República e Suplentes

35 anos

Deputado Federal

21 anos

Deputado Estadual ou Distrital

21 anos

Prefeito e Vice

21 anos

Vereador

18 anos
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Nome na Urna e Número do Candidato
O nome escolhido pelo candidato para constar da urna deve respeitar o
máximo de 30 caracteres, contados os espaços, e não pode conter: (a) expressão
que atente contra o pudor e não seja ridículo ou irreverente; (b) contenha expressão
ou sigla de qualquer órgão da Administração Pública, direta ou indireta; (c) em caso
de candidatura coletiva, é permitida, na composição do nome, constar o nome pelo
qual se identifica o coletivo social de apoio, vedado o uso exclusivo da designação
do grupo.
Já o número do candidato é definido no dia da Convenção.

Ex-Prefeitos e ex-Vice-Prefeitos
Solicitar na Câmara de Vereadores respectiva declaração de não
cassação por prática infração político-administrativa.

Declarações a serem assinadas
O candidato, no mês de julho de 2022, deverá ainda comparecer à sede
do PSDB para assinar as seguintes declarações:
1 - declaração de ciência de que deverá prestar contas à Justiça Eleitoral, ainda que
haja renúncia, desistência, substituição, indeferimento, cassação ou cancelamento
do registro;
2 - declaração de ciência de que os dados e os documentos relativos a seu registro
serão divulgados no sítio do Tribunal Superior Eleitoral e dos tribunais regionais
eleitorais, com observância às regras da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais
(LGPD);
3 - autorização da candidata ou do candidato ao partido, à federação ou à coligação
para concorrer; (Redação dada pela Resolução nº 23.675/2021)
4 - declaração de ciência de que lhe incumbe acessar o mural eletrônico e os meios
informados de intimação informados em seu registro de candidatura para verificar o
recebimento de citações, intimações, notificações e comunicações da Justiça
Eleitoral, responsabilizando-se, ainda, por manter atualizadas as informações
relativas àqueles meios;
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5 - declaração de ciência de que as informações prestadas quanto a nome social,
gênero, cor ou raça, deficiência, estado civil, ocupação e dados para contato serão
utilizados para atualização dos seus dados no Cadastro Eleitoral.
IV – DO REGISTRO DO PARTIDO
Além do registro dos candidatos, o partido também deverá providenciar o
registro de sua participação no processo eleitoral. Se coligado, faz-se o registro da
coligação. Se federado, faz-se o registro da Federação.
Para tanto, o partido deve fazer o preenchimento do formulário
Demonstrativo de Regularidade de Atos Partidários (DRAP), junto ao sistema
CANDEX. Serão apresentados tantos DRAPs quantos forem os cargos pleiteados,
com as seguintes informações:
1 - cargo pleiteado;
2 - nome e sigla do partido político;
3 - quando se tratar de pedido de coligação majoritária ou de federação,
seu nome, siglas dos partidos políticos que a compõem, nome, CPF e
número do título eleitoral do representante e delegados;
4 - datas das convenções;
5 - telefone móvel que disponha de aplicativo de mensagens
instantâneas, endereço eletrônico e endereço completo para citações,
intimações, notificações e comunicações da Justiça Eleitoral;
6 - endereço do comitê central de campanha;
7 - telefone fixo;
8 - lista do nome e número das candidatas ou dos candidatos;
9 – declaração de ciência do partido, da federação ou da coligação de
que lhe incumbe acessar o mural eletrônico e os endereços informados
para verificar o recebimento de citações, intimações, notificações e
comunicações da Justiça Eleitoral;
10 – endereço eletrônico do sítio do partido político, da federação ou da
coligação, ou de blogs, redes sociais, sítios de mensagens instantâneas
e aplicações de internet assemelhadas, caso existentes.
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V- ENCERRAMENTO
Mais uma vez o PSDB é chamado para uma importante missão, que é
reconstruir a relação da sociedade com seus representantes.
Já cumprimos esse dever uma vez, quando reconstruímos a economia brasileira
através do Plano Real e estabelecemos as bases das políticas sociais até hoje aplicadas
em nossa sociedade.
Por outro lado, com os 28 (vinte e oito) anos de Governo do PSDB em São
Paulo, entregamos aos paulistas um Estado que se orgulha de sua realidade econômica,
social e cultural. Estamos presentes aonde o Poder Público é chamado. Estamos presentes
quando o Estado precisa fomentar as atividades econômicas. Presentes quando o Estado
precisa ser forte para entregar os bens mais preciosos para os que mais precisam. E
ausentes sempre que o espaço deve ser preenchido pelo próprio cidadão e pela sociedade
civil organizada, permitindo que se desenvolvam de acordo com suas próprias identidades
culturais, sociais e religiosas.
Agora, a missão é ainda mais difícil, pois, além da desconstrução econômica e
representativa, os irresponsáveis Governos do Partido dos Trabalhados e da família
Bolsonaro instituíram uma polarização que ultrapassa as fronteiras da União, atingindo
fortemente Estados e Municípios, além de afrontar a própria democracia.
São Paulo precisa continuar sendo o motor econômico e de trabalho do Brasil.
Enquanto faltar Governo Federal, precisamos ser o elo de realidade e de prosperidade de
nosso povo.
Por quase 3 (três) décadas administramos o Estado de São Paulo e fizemos
desta unidade da federação o melhor lugar do País para se viver. Para que não destruam
tudo o que construímos precisamos reeleger nosso Governador Rodrigo Garcia.
Contem com o PSDB para colocarem suas campanhas nas ruas. Contamos
com vocês para levar a cada cidadão deste País a mensagem de que, a partir de São
Paulo, o Brasil tem solução.

Marco Antônio Scarasati Vinholi
Presidente

Texto de responsabilidade do Diretório Estadual de São Paulo do Partido da Social Democracia
Brasileira – PSDB
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Costa Pereira e Monezzi Advogados

ANEXO
DE DADOS PESSOAIS
E DA CANDIDATURA
DADOS PESSOAIS
1- TÍTULO ELEITORAL
2- NOME COMPLETO
3- NOME SOCIAL (declarado
no Título Eleitoral)
4- DATA DE NASCIMENTO
5- NATURALIDADE/UF
6- NACIONALIDADE
7 – GENERO
8- COR OU RAÇA
9- DEFICIÊNCIA/TIPO
10- ESTADO CIVIL
11- OCUPAÇÃO
12- GRAU DE INSTRUÇÃO
13- OCUPOU CARGO EM
COMISSÃO OU FUNÇÃO
COMISSIONADA
NOS
ÚLTIMOS
12
MESES?
QUAL?
14CARTEIRA
IDENTIDADE/ÓRGÃO
EXPEDIDOR/UF

DE

15- CPF
DADOS PARA CONTATO
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1CELULAR
APLICATIVO
CONTATO

COM
PARA

2ENDEREÇO
ELETRÔNICO (E-MAIL)
3- ENDEREÇO
4- TELEFONE FIXO
5- ENDEREÇO COMITÊ
6- ENDEREÇO CNPJ DE
CANDIDATO
DADOS DO CANDIDATO
1- PARTIDO POLÍTICO
2- CARGO PLEITEADO
3- NÚMERO CANDIDATURA (DEIXA EM BRANCO)
4- NOME URNA
5CANDIDATO
REELEIÇÃO?

À

6OCUPOU
CARGOS
ELETIVOS? QUAIS? EM
QUE PERÍODO?
JÁ FOI CANDIDATO? EM
QUAIS ELEIÇÕES E PARA
QUAL CARGO?
ENDEREÇOS ELETRÔNICOS DE SITES, BLOGS E REDES SOCIAIS DO
CANDIDATO QUE SERÃO UTILIZADOS NA CAMPANHA ELEITORAL:
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PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

CERTIDÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE SEGUNDA INSTÂNCIA
REQUERIMENTO - PESSOA FÍSICA
Eu,

________________________________________________________________________,

final assinado, venho ante a ilustre presença de Vossa Excelência requerer a expedição de
CERTIDÃO CIVEL

e/ou

(

ao
(

)

) CERTIDÃO CRIMINAL de forma gratuita, conforme determina as

Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça, TOMO I, Cap. V, Seção V, art. 935 e
Provimento Nº 2356/2016 do Conselho Superior da Magistratura, em nome de:
Nome

Completo:

_________________________________________________________

(sem

abreviaturas)
Nome

da

Mãe:

________________________________________________________________

Nome do Pai: _________________________________________________________________ RG
nº

__________________________

Órgão

Expedidor:

______________________________

CPF/MF nº ______________________ Telefone Fixo: ________________________________
E-mail para entrega da certidão: ________________________________________________
Finalidade do pedido de certidão: _________________________________________________
Somente se a certidão tiver por finalidade a comprovação de prática jurídica ou atuação como
advogado informar o nº da OAB: ________________.
Termos em que pede e aguarda deferimento.
São Paulo, _____ de __________________ de _______.

______________________________
Assinatura do Interessado
OBSERVAÇÕES:
1.Preencher de forma legível, com letra de forma ou digitado;
2.Fornecer e-mail* para envio da certidão e nº de telefone fixo para contato, caso seja necessário;
3.Enviar este requerimento, em anexo, para certidao2instancia@tjsp.jus.br a fim de que seja
providenciada a expedição da certidão. Se possível, anexar cópia do RG e CPF;
4.Prazo para entrega da Certidão por e-mail: 5 dias, contados a partir do primeiro dia útil do
recebimento do e-mail com o requerimento;
5.O solicitante se responsabiliza pela veracidade das informações prestadas.
*Preencher corretamente e de forma legível o campo “e-mail”
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PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

CERTIDÃO DE OBJETO E PÉ
REQUERIMENTO

Nome do requerente: _________________________________________________________
Número do Processo: _________________________________________________________
Órgão Julgador: ______________________________________________________________
Entrega por e-mail: (

) NÃO

(

) SIM

OBSERVAÇÕES:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_______________________________________
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