CHECK LIST DO CANDIDATO
(Documentação do candidato a ser entregue ao partido)
1. ( ) Rascunho do RRC devidamente preenchido, contendo as seguintes informações:
I) Dados pessoais: Nome completo, Título de eleitor, CPF, Identidade e órgão
expedidor, Data, Estado e Município de Nascimento, Nacionalidade, Sexo, Grau de
instrução, Estado civil, Ocupação (e, se for o caso, nome da autoridade a qual está
subordinado), Local de trabalho, Função, se ocupou nos últimos 6 meses cargo ou
função na administração pública e correio eletrônico;
II) Dados do candidato: Partido, Cargo, Nome para constar na urna eletrônica,
Número, Endereço de página da Internet, se concorre à reeleição e qual cargo eletivo
ocupa, quais eleições já concorreu, Telefone comercial, móvel, fax e residencial,
sendo que é obrigatório o fornecimento do número do Fax e dos Endereços
completos nos quais, em um deles o candidato receberá notificações da Justiça
Eleitoral e, no outro, para a atribuição de CNPJ, que podem ser iguais.
2. ( ) Fotografia recente e digitalizada preferencialmente preto e branco: dimensões:
a) 5 x 7 cm, sem moldura; b) cor de fundo uniforme, preferencialmente branco; c)
características: frontal (busto), trajes adequados para fotografia oficial e sem adornos.
3. ( ) Declaração de bens. Obs.: Caso o candidato possua bens, deverá especificar o tipo
do bem, descrevê-lo e informar seu valor.
4. ( ) Proposta defendida, em uma via impressa (para candidatos a Prefeito).
5. ( ) Comprovante de escolaridade ou declaração de próprio punho.
6. ( ) Cópia de documento oficial de identificação.
7. ( ) Certidão criminal da Justiça Federal (Seção Judiciária do Maranhão), disponível
no site www.trf1.jus.br
8. ( ) Certidão criminal da Justiça Estadual (do domicílio do eleitor). Para os candidatos
com domicílio eleitoral em São Luís: Fórum Des. Sarney Costa - Av. Profº. Carlos
Cunha, s/n, Calhau, telefone 2106-9609. Para os candidatos com domicílio no interior do
Estado, solicitar na Vara Criminal da respectiva comarca.
9. ( ) Juizado Especial, é necessária a expedição de Certidão de Juizado Especial
Criminal, onde houver.
10. Certidões para Candidatos com foro especial , além das citadas nos itens 7 a 9:
( ) Senador e Dep. Federal: Certidão do STF e do Congresso Nacional
( ) Prefeito: Certidão do TJMA, do TRF1 e Certidão da Câmara Municipal
( ) Dep. Estadual: Certidão do TJMA e Certidão da Assembleia Legislativa
( ) Militares: Comprovante de afastamento ou agregação (CF, art.14, § 8º, I e
II) e Certidão do TJM ou STM, dependendo do cargo que ocupa.
11. ( ) Prova de desincompatibilização de cargo ou função pública, se for o caso.
Atenção:
* Não é necessária a apresentação de certidão de filiação partidária, domicílio eleitoral,
quitação eleitoral e de inexistência de crimes eleitorais, no entanto é fundamental que o précandidato consulte a regularidade dos referidos requisitos.
* O rol das certidões acima não é taxativo, devendo ser verificadas outras certidões
previstas na legislação, em especial na Lei Complementar nº 64/90.

