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JUSTIÇA ELEITORAL
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO SUL

Ofício SJ n. P 002/2020.
Porto Alegre, 01 de abril de 2020.

Aos Excelentíssimos(as) Senhores(as)
Juízes(as) Eleitorais do Estado do Rio Grande do Sul
 
ASSUNTO: Procedimentos a serem adotados no âmbito dos Cartórios Eleitorais relativos a Filiação
Partidária
 

Excelentíssimo(a) Senhor(a) Juiz(a) Eleitoral:
As Resoluções TRE-RS 340/2020 e 341/2020 estabelecem medidas temporárias de prevenção

ao contágio pelo Novo Coronavírus (COVID-19), no âmbito da Justiça Eleitoral do Rio Grande do Sul. Nesse
período, os cartórios eleitorais continuarão funcionando em regime de plantão, por meio de telefone celular e
correio eletrônico. As unidades da Secretaria do Tribunal, por sua vez, permanecerão fechadas, com o trabalho
remoto sendo executado pelos meios digitais disponíveis. 

 
Considerando que os prazos previstos no calendário eleitoral (Resolução TSE 23.606/2019)

permanecem inalterados até o presente momento e a fim de evitar perecimento de direitos relativos ao pleito
vindouro, recomenda-se a adoção dos seguintes procedimentos no que se refere aos requerimentos de inscrição,
regularização ou transferência de domicílio de eleitor e suas comunicações de filiação partidária no sistema
FILIA:

 
1) Para novas filiações partidárias que envolvam situação em que o eleitor ainda não fez

requerimento de alistamento eleitoral (ou seja, ainda não é eleitor) e que pretenda ser candidato nas eleições
de 2020, deverá o eleitor remeter pelo sistema Título Net (disponível no site do TRE-RS na internet) ou por
requerimento subscrito, instruído com cópia digitalizada de documento de identidade com foto e
comprovante de endereço (residência mínima de três meses no domicílio), acompanhado da ficha de
filiação partidária, subscrita pelo filiando, por meio eletrônico à respectiva zona eleitoral ao endereço de e-mail
do Cartório ou aos números de celular, por meio do aplicativo WhatsApp, divulgados no site do TRE-RS, até as
23h59min do dia 04 de abril próximo, de forma a comprovar o prazo mínimo de filiação exigido pela legislação.

 
2) Para novas filiações partidárias que envolvam situação em que o eleitor fez requerimento

de alistamento eleitoral, regularização de inscrição cancelada, revisão de dados (alteração de nome, gênero,
mudança de seção eleitoral etc.) que estejam em situação pendente de processamento do RAE, deverá o
partido político encaminhar via E-mail ou para o número do aplicativo WhatsApp de uso do Cartório Eleitoral
cópia da ficha de filiação partidária, devidamente assinada pelo filiando, até as 23h59min do dia 04 de abril
próximo, de forma a comprovar o prazo mínimo de filiação exigido pela legislação.

 
3) Para as situações de transferência de domicílio eleitoral ainda não processadas, em que o

eleitor está se filiando a outro partido político, deverá o partido  encaminhar via E-mail ou para o número do
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aplicativo WhatsApp de uso do Cartório Eleitoral cópia da ficha de filiação partidária, devidamente assinada pelo
filiando, até as 23h59min do dia 04 de abril próximo, de forma a comprovar o prazo mínimo de filiação exigido
pela legislação.

 

Outrossim, se o eleitor requereu a transferência de domicílio eleitoral, mas pretende
concorrer pelo mesmo partido ao qual já se encontra filiado, não será preciso tomar providências. Conforme
redação do art. 31 e seu parágrafo único da Resolução TSE 23.596/2019: “A transferência de domicílio eleitoral
do eleitor filiado será informada pelo FILIA aos administradores nacionais, estaduais/regionais e
municipais/zonais de origem e de destino cadastrados no sistema. O nome do filiado comporá, automaticamente,
a relação de filiados do partido no novo município/zona.”

 
Solicita-se dar ampla divulgação dos procedimentos elencados acima aos diretórios municipais

dos partidos políticos por meio do e-mail cadastrado pela agremiação no sistema SGIP. A Secretaria Judiciária do
Tribunal se encarregará da divulgação aos diretórios estaduais.

 
Por derradeiro, oportuno rememorar que as condições de elegibilidade e causas de

inelegibilidade serão aferidas, no caso concreto, quando do requerimento de registro de candidatura, quando será
oportunizada a ampla defesa e o contraditório aos requerentes, nos termos da Resolução TSE 23.609/2020. 

 
Atenciosamente,
 
 

DESEMBARGADORA MARILENE BONZANINI,
PRESIDENTE DO TRE-RS.

Documento assinado eletronicamente por Marilene Bonzanini, Presidente, em 01/04/2020, às 17:27, conforme art.
1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.tre-rs.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador 0272552 e o código CRC
33C9CE65.
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