
Registro de Candidaturas 
 



Legislação aplicável 
 Lei nº 9.504/1997 com as alterações 

posteriores 

 Resolução TSE nº 23.609/2019 – escolha e 
registro de candidatos 

 Resolução TSE nº 23.606/2019 – calendário 
eleitoral 

 Lei Complementar nº 64/1990 com alterações 
posteriores 

 Lei 4.737/1965 – Código Eleitoral 

 demais resoluções do TSE que regulamentam 
o pleito municipal de 2020.  



Requisitos para partidos 

 Estatuto registrado no TSE até 04.04.2020  

(registrados atualmente 33 partidos). 

 

 Órgão de direção municipal constituído na 
circunscrição e anotado no TRE, até a data da 
convenção. 

 

Anotação de suspensão de órgão partidário por 
ausência de prestação de contas impede a 
participação do partido nas eleições, salvo se 
houver regularização até a data da convenção.  



Requisitos para candidatos 

  Ser escolhido em convenção 

 Condições de elegibilidade 
- Nacionalidade brasileira 

- Pleno exercício dos direitos políticos 

- Alistamento eleitoral 

- Domicilio eleitoral até 04.04.2020 

- Filiação partidária até 04.04.2020, se o estatuto não 
estabelecer prazo maior; 

- Idade Mínima  
21 anos – Prefeito e Vice-Prefeito - referência data da posse 

(01.01.2021) 

18 anos – Vereador - referência data limite para pedido de registro 
(15.08.2020) 



Não podem concorrer 
 Inelegíveis 
- Inalistáveis  

- Analfabetos 

- Serviço militar obrigatório 

- No território de jurisdição do titular, cônjuge ou parente até 2º 
grau do Prefeito ou quem o tenha substituídos nos 6 meses antes 
das eleições, salvo se já titular de mandato eletivo ou candidato à 
reeleição.  

- Os que se enquadrem na LC 64/90. 

 Incompatibilidade 
Exercem cargo ou função pública – desincompatibilização. 

   Prefeitos reeleitos não podem se candidatar: 

- - ao cargo de vice-prefeito 

- - ao mesmo cargo,  ainda que em circunscrição diversa.  



Convenções Partidárias 

Período: 20.07 a 05.08.2020 

 

Deliberações: 

- De acordo com o Estatuto Partidário e normas estabelecidas e 
publicadas pela direção nacional até 07.04.2020. 

- Se concorre isolado ou coligado – nome da coligação 

- Cargos a que concorre 

- Escolha de candidatos 

- Representante da coligação (se for o caso) 

- Outras deliberações. 

 

 

 

 

 

 



Convenções Partidárias 
Ata da Convenção e lista dos presentes: 

 

a) devem ser lavradas em livro aberto e rubricado pela       
Justiça Eleitoral (que deverá ser mantido pelo partido e  
poderá ser solicitado para conferências) 

 

b) devem ser digitadas no Sistema CANDex (módulo 
externo do sistema de candidaturas) e transmitidas via 
internet até o dia seguinte a realização, para: 

 Publicação na página da Internet - DivulgaCandContas 

 Integrar o processo principal do Partido ou Coligação. 

 



                Coligações 

 União de dois ou mais partidos para participar 
das eleições.  

 

 Funciona como um único partido perante a 
Justiça Eleitoral. 

 

 Coligações para eleições majoritárias apenas – 
Emenda Constitucional nº 97/2017 – Vedação 
de coligações proporcionais a partir das 
eleições 2020 (art. 17 §1º da Constituição 
Federal).  

 

 



Número de 

cadeiras 

Total de 

candidatos 

30% 70% 

9 14 5 (4,2) 9 (9,8) 

11 17 6 (5,1) 11 (11,9) 

17 26 8 (7,8) 18 (18,2) 

23 35 11 (10,5) 24 (24,5) 

Número de candidatos 

Candidatura avulsa – vedação (art. 11 §14 da 
Lei nº 9.504/1997 e art. 9º §3º da Resolução 
TSE n° 23.609/2019) 

-Vereador - Partido – 150% do número de cadeiras.  
 

•Candidatura por gênero (declarado) – Mínimo de 30% 
(em caso de fração, arredondamento para mais) 
 
•Os percentuais de gênero são calculados sobre o 
número de candidaturas requeridas. 



Formulários do CANDex 
(módulo externo do Sistema de Candidaturas)  

- DRAP – Demonstrativo de Regularidade de atos partidários  

    1  DRAP - Para Prefeito e Vice-Prefeito (chapa) 

    1 DRAP -  Para Vereador  

- RRC – Requerimento de Registro de Candidatura 

-RRCI – Requerimento de Registro de Candidatura Individual (guarda 
do próprio candidato) 

 Formulários impressos e devidamente assinados, que ficarão sob 
a guarda dos partidos e coligações, e poderão ser requeridos para 
conferência da veracidade das informações.  

 Em caso de solicitação por qualquer motivo e não apresentação 
do pedido de registro da candidatura, pode haver a conclusão 
pela ausência de autorização do candidato, podendo o pedido 
deixar de ser computado para todos os fins, inclusive para o 
cálculo dos percentuais.  



Documentos dos processos 
 

 DRAP - Dados do partido ou coligação  
- Ata da Convenção e lista dos presentes já 

encaminhadas 
 

 RRC - Dados do candidato  
- Nome ou nome social declarado no Cadastro Eleitoral + 
fotografia   
- Relação atual de bens  
- Prova de alfabetização – Comprovante de escolaridade 
- Prova de desincompatibilização, se for o caso 
- Cópia de documento oficial de identificação   
- Propostas defendidas pelos candidatos ao cargo de 

Prefeito. 
- RRC, RRCI e relação de bens podem ser assinados por 

procurador constituído para esse fim.  



Documentos dos processos 
 

 CERTIDÕES 
- Certidões criminais para fins eleitorais: (para todos) 

 
a) da Justiça Federal de 1º e 2º graus, do domicílio 
eleitoral do candidato 

 
b) da Justiça Estadual de 1º e 2º graus, do domicílio do 
candidato 

 
- Se a certidão for positiva deve ser apresentada 

também a certidão de objeto e pé de cada um dos 
processos relacionados.  
 

- Certidão para candidatos com foro especial, se for o 
caso 
 



Declarações dos documentos 

 DRAP (Partido/Coligação) 
 Ciência de que lhe incumbe acessar o mural eletrônico, e no caso 

de indisponibilidade deste, e sucessivamente  mensagem 
eletrônica,  e-mail e correspondência e ainda manter atualizadas 
as informações relativas a estes meios. 

 RRC / RRCI (Candidato) 
 1- Ciência da divulgação dos dados do candidato no site do TSE; 

 2- Ciência de que lhe incumbe acessar o mural eletrônico, e no 
caso de indisponibilidade deste, e sucessivamente  mensagem 
eletrônica,  e-mail e correspondência e ainda manter atualizadas 
as informações relativas a estes meios.  

 3- Ciência de que deverá prestar contas de campanha.  



Dados da Justiça Eleitoral 

 Domicílio Eleitoral 

 Filiação Partidária 

 Quitação Eleitoral 

 Crime Eleitoral 

Dados obtidos no Cadastro Eleitoral 

 

Nome para a Urna Eletrônica 

 O candidato não poderá inserir na composição do 
nome para urna, o uso de expressão ou sigla 
pertencente a órgão da administração pública direta, 
indireta federal, estadual, distrital e municipal. 

 



Filiação Partidária 

 “Janela Partidária” 

De 05.03 a 03.04.2020 

Período em que se considera justa causa a 
mudança de partido pelos detentores do 
cargo de vereador para concorrer a 
eleição majoritária ou proporcional.  

(art. 22-A, III da Lei 9.096/1995 e Resolução nº 

23.606/2019 – Calendário Eleitoral) 

 



 

Pedido de Registro  
      

 Obrigatoriamente elaborado no Sistema CANDex, a ser 
oportunamente disponibilizado no site da Justiça 
Eleitoral. 

 Transmissão via internet: até as 23h59h do dia 
14.08.2020. 

Ou 

 Entrega no Cartório Eleitoral: entrega em mídia 
até as 19 horas do dia 15.08.2020.  

 Prazos: a partir de 15.08.2020 são peremptórios  

   e contínuos, não se suspendem aos sábados, domingos e 
feriados.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Quem pode requerer o registro 

- Partido – Presidente do órgão partidário ou 
delegado registrado no SGIP. 

 

- Coligação majoritária – Presidentes dos 
partidos coligados, seus delegados, maioria 
dos membros dos órgãos de direção ou 
representante da coligação.  

 

- Candidato – Se o partido ou coligação não 
requerer no prazo legal.  



PJE – Processo Judicial Eletrônico 

- Nas Eleições 2020 todos os processos de pedido 
de registro de candidatura tramitarão no PJe.  

Os processos no PJe serão iniciados a partir dos 
dados lançados no CANDex.  

- Durante a tramitação do processo novos 
documentos deverão ser inseridos diretamente 
no PJE.  

- Os processos de registro de candidaturas são 
públicos e podem ser livremente consultados 
pelos interessados no PJE. 

 



INTIMAÇÃO/NOTIFICAÇÃO 

    No período de 15/08 a 18/12/2020 

 Mural Eletrônico, no caso de 
indisponibilidade deste, sucessivamente 
por mensagem eletrônica, e-mail ou 
correspondência.  

 Não haverá intimação simultânea por 
mais de um meio. 

SENTENÇA – publicação no Mural                 
Eletrônico 



Diligência 

 Falha, omissão ou ausência de 
documentos nos pedidos de registro de 
partidos, coligações e candidatos 

 

 Inobservância dos percentuais de gênero 

 

 Prazo para cumprimento: 3 dias 
 



Impugnação 
 

Prazo de 5 dias após a publicação do edital – 
prazo comum a todos. 

 
Podem impugnar: 
 Partido 
 Coligação 
 Candidato 
Ministério Público 
 
Notícia de Inelegibilidade – cidadão no gozo dos 

direitos políticos (petição fundamentada) 
 



Julgamento 

 1º : julgamento dos processos principais – 
DRAP 

O indeferimento do DRAP  é fundamento suficiente para 
indeferir os pedidos de registro a ele vinculados.  

O indeferimento definitivo do DRAP implica o prejuízo 
dos pedidos de registros de candidaturas a ele 
vinculados, inclusive aqueles já deferidos.  

• 2º : julgamento dos processos dos candidatos-
RRC/RRCI 

O trânsito em julgado dos processos dos candidatos 
somente ocorrerá com o efetivo trânsito em julgado do 
DRAP respectivo.  

Recurso – Prazo – 3 dias 

 

 

    



Candidato sub judice 
É aquele que recorre de decisão desfavorável 

 Pode efetuar todos os atos de campanha 

 Pode utilizar o horário eleitoral 

 Ter mantido seu nome na urna enquanto 
estiver sob essa condição. 

Importante: A validade dos votos a ele 
atribuídos fica condicionado ao deferimento do 
registro da candidatura por instância superior.  

 

 



Candidato sub judice 
 Cessa a situação sub judice:  

 I - Com o trânsito em julgado 

 II - A partir de decisão colegiada do TSE, 
independente do julgamento de embargos, 
salvo se obtida decisão:  

a) que afaste ou suspenda a inelegibilidade; 

b) anule ou suspenda ato ou decisão do qual 
originou a causa da inelegibilidade; 

c) conceda efeito suspensivo a recurso 
interposto.  

 

 



Renúncia 
 Documento datado e assinado, com firma 

reconhecida por tabelião ou assinado na 
presença do servidor da Justiça Eleitoral. 

 O ato de renúncia deve ser apresentado 
sempre ao juízo originário, que comunicará o 
ato à instância onde o processo se encontra.  

 Homologada a renúncia o candidato não pode 
concorrer ao mesmo cargo na mesma eleição. 

 Prazo para substituição contado da decisão 
que homologou a renúncia.  

 



Substituição de candidatos 

 Majoritários e Proporcionais 
 Até 10 dias contados do fato ou notificação da decisão 

judicial.  
 Até 20 dias antes do pleito, ou seja, até 14.09.2020.  
   Exceção : caso de falecimento.  
 Atendimento aos percentuais de gênero 

 

             Vagas remanescentes: 
Não preenchidas por ocasião da realização da Convenção 
- Apresentação de candidatos até 04.09.2020 
- Atendimento aos percentuais total e de gênero 
 



Recomendações a Partidos e Candidatos 

 Leitura da legislação aplicável e dos Guias de Registro 
de Candidaturas e de Propaganda Eleitoral na página 
Eleições 2020, do TRE-MG). 

 Obtenção antecipada dos documentos necessários 
para candidatura e atenção com a fotografia. 

 Preenchimento correto do pedido de registro no 
CANDEX (erros podem atrasar obtenção do CNPJ e a 
tramitação do processo). 

 Manter atualizados os dados de partidos, coligações e 
candidatos. 

 Acompanhar o processo no PJE, o Mural Eletrônico e o 
site DivulgaCandContas. 

 

 

 



Contatos: 
 

 
 Coordenadoria de Registro, Propaganda e 

Anotações Partidárias 

    crp@tre-mg.jus.br 

 

 Seção de Registro de Candidaturas 

    scand@tre-mg.jus.br 

    


