
 

 

 

DOCUMENTOS PARA REGISTRO DE CANDIDATOS 

 

 

1. Ficha de registro de candidato: disponível em: 

http://mdb-rs.org.br/fl_adm/uploads/documentos/arquivo_528.pdf 

 

 

2. Certidões: Frisa-se a importância de retirar as Certidões com 

antecedência para, no caso de elas serem positivas, ter-se tempo 

hábil para regularizar a situação ou obter a Certidão Narratória. 

Obs: no caso de ser necessária a Certidão narratória, esta deverá 

ser retirada no local onde se encontra o processo.  

 

Certidões Estaduais 

https://www.tjrs.jus.br/novo/processos-e-servicos/servicos-

processuais/emissao-de-antecedentes-e-certidoes// 

 

Certidão de 1º Grau Estadual 

➔ Certidão Judicial Criminal Negativa 

Certidão de 2º Grau 

➔ Certidão Judicial de Distribuição Criminal de 2º grau 

para efeitos de verificação de enquadramento na Lei 

Complementar 135/2010. 

 

Certidões Federais 

https://www2.trf4.jus.br/trf4/processos/certidao/index.php 

 

Certidão de 1º Grau Federal 

➔ Eleitoral de 1º grau 

Certidão de 2º Grau 

➔ Eleitoral TRF 

 

Certidão de quitação eleitoral 

http://www.tse.jus.br/eleitor/certidoes/certidao-de-quitacao-

eleitoral 

 

Candidatos com foro privilegiado devem retirar Certidão no 

órgão competente para julgamento.  

No caso dos prefeitos, candidatos a reeleição, a Certidão deve 

ser retirada junto à Câmara de Vereadores e junto à 4ª Câmara 

do TJ-RS 

Já para os Dep. Federais o STF é o foro competente. 
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3. Declaração de bens: deve ser feita em Word (não servindo a cópia 

do imposto de renda). Vale lembrar que os valores depositados em 

contas bancárias devem ser declarados para que possam ser 

utilizados na campanha. Depois o partido transcreverá no Candex. 

 

4. Fotografia recente do candidato: 

➔ Dimensões: 161 x 225 pixels (L x A), sem moldura 

➔ Profundidade de cor: 24bpp; 

➔ Cor: preferencialmente colorida 

➔ Cor de fundo: uniforme 

➔ 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; 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 eleitor; 

 

5.  Comprovante de escolaridade: 

➔ Prova de conclusão do curso (original ou autenticada) 

➔ Obs.: A prova de alfabetização pode ser suprida por declaração 

de próprio punho preenchida pelo interessado, em ambiente 

individual e reservado, na presença de servidor de qualquer 

Cartório Eleitoral do território da circunscrição em que o 

candidato disputa o cargo, ainda que se trate de eleições gerais. 

➔ Súmula 55 do TSE: A Carteira Nacional de Habilitação gera a 

presunção da escolaridade necessária ao deferimento do registro de 

candidatura. 

 

6. Prova de desincompatibilização quando for o caso; 

 

7. Cópia do documento oficial de identidade; e 

 

8. Proposta defendidas pelos candidatos a prefeito. 

 


