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Como informar os nomes dos responsáveis pelo credenciamento dos Delegados e dos 

Fiscais? 

 

Neste dia 01 de outubro de 2018, a Coligação “O Povo Feliz de Novo” protocolou ofício 

dirigido a Presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Rosa Weber, informando que todos 

Presidentes e Secretários dos Diretórios Estaduais e Municipais, assim como as Comissões 

Provisórias, onde houver, estão autorizados a credenciar Delegados e Fiscais dos partidos 

que compõe a coligação.  

 

Portanto, os Diretórios Estaduais e Municipais do Partidos dos Trabalhadores deverão, 

ATÉ O DIA 04 DE OUTUBRO (QUINTA-FEIRA) informar os nomes de seus 

Presidentes, ou dos seus Secretários, ou de pessoas por si indicadas, que serão 

responsáveis por credenciar os Delegados e os Fiscais a cada Cartório Eleitoral que esteja 

sob sua responsabilidade.  

 

 

 

 

Quantos Delegados poderão ser credenciados? 

 

A Coligação “O Povo Feliz de Novo” poderá nomear até 02 (dois) Delegados por 

Município e, caso haja mais de uma Zona Eleitoral no mesmo Município, poderão ser 

nomeados 02 (dois) delegados por ZE. 

 

 

 

 

Quantos Fiscais poderão ser credenciados? 

 

A Coligação “O Povo Feliz de Novo” poderá credenciar até 02 (dois) fiscais por Mesa 

Receptora, que corresponde à Seção Eleitoral. Todavia, um fiscal poderá acompanhar 

mais de uma Mesa Receptora.  

 

Os fiscais poderão ser substituídos no curso dos trabalhos, desde que seu suplente também 

esteja devidamente credenciado pela autoridade informada ao Cartório Eleitoral.  

 

 

 

 

Quem não pode ser Delegado ou Fiscal? 

 

A escolha de fiscal e delegado de partido político ou de coligação não poderá recair em 

menor de 18 (dezoito) anos ou em quem, por nomeação de juiz eleitoral, já faça parte de 

mesa receptora, do apoio logístico ou da junta eleitoral   

 

 

 

Como proceder o credenciamento? 
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As pessoas que tenham sido devidamente cadastradas junto à Justiça Eleitoral como 

responsáveis pelo cadastramento poderão, dentro do número permitido de Delegados e 

Fiscais, credenciar toda e qualquer pessoa maior de 18 anos, desde que esta não faça parte 

da mesa receptora, do apoio logístico ou da junta eleitoral.  

 

Importante ressaltar que o credenciamento compete exclusivamente ao Partido Político 

ou Coligação, não sendo necessário qualquer procedimento administrativo ou judicial, 

salvo o envio dos nomes daqueles que serão responsáveis pelo credenciamento.  

 

Após isto, aqueles autorizados a expedir credenciais deverá sedimentar a lista completa 

de credenciados, além de confeccionar e assinar as devidas credenciais, que serão 

utilizadas como crachás pelos Fiscais e Delegados. Orienta-se a utilização dos seguintes 

modelos: 

 

A Coligação “O Povo Feliz de Novo” 

(PT/PCdoB/PROS), por seu representante legal 

_________________(NOME DO 

REPRESENTANTE)__, nos termos do §2º do artigo 

65 da Lei n. 9.504/97, CREDENCIA 

___________(NOME DO FISCAL)_____, Título de 

Eleitor nº __(número)___, para atuar como  

 

FISCAL 

 

Perante a seção eleitoral nº __(número)__ desta Zona 

Eleitoral.  

 

(Assinatura) 

Coligação “O Povo Feliz de Novo” 

 

 

 

A Coligação “O Povo Feliz de Novo” 

(PT/PCdoB/PROS), por seu representante legal 

_________________(NOME DO 

REPRESENTANTE)__, nos termos do §2º do artigo 

65 da Lei n. 9.504/97, CREDENCIA 

___________(NOME DO FISCAL)_____, Título de 

Eleitor nº __(número)___, para atuar como  

 

DELEGADO 

 

Perante a Município (NOME DO MUNICÍPIO) ou 

Zona Eleitoral nº __(número)__ - TRE/UF.  

 

(Assinatura) 

Coligação “O Povo Feliz de Novo” 
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A Coligação “O Povo Feliz de Novo” 

(PT/PCdoB/PROS), por seu representante legal 

_________________(NOME DO 

REPRESENTANTE)__, nos termos do §2º do artigo 

65 da Lei n. 9.504/97, CREDENCIA 

___________(NOME DO FISCAL)_____, Título de 

Eleitor nº __(número)___, para atuar como  

 

SUPLENTE DE FISCAL 

 

Perante a seção eleitoral nº __(número)__ desta Zona 

Eleitoral.  

 

(Assinatura) 

Coligação “O Povo Feliz de Novo” 

 

 

 

 

 

 

 

Por força de dispositivo legal, os crachás não poderão ultrapassar 10cm de altura x 5cm 

de largura, contendo apenas o nome do fiscal, o nome e a sigla da Coligação “O Povo 

Feliz de Novo”, sem referência que possa ser interpretada como propaganda eleitoral.  

 

 

Exemplo de crachá preenchido: 

 
A Coligação “O Povo Feliz de Novo” 

(PT/PCdoB/PROS), por seu representante legal JOSÉ 

ANTÔNIO PEDRO, nos termos do §2º do artigo 65 

da Lei n. 9.504/97, CREDENCIA MARIANA 

FLORALIZ, Título de Eleitor nº 1233456, para atuar 

como  

 

FISCAL 

 

Perante a seção eleitoral nº 32 desta Zona Eleitoral.  

 

(Assinatura de José Antônio Pedro) 

Coligação “O Povo Feliz de Novo” 
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Modelo de ofício informando os nomes dos responsáveis pelo credenciamento: 

 

 

 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ ELEITORAL DA __ ZONA ELEITORA DO 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ESTADO __ 

 

 

 

 

O DIRETÓRIO (ESTADUAL OU MUNICIPAL) DO PARTIDO DOS 

TRABALHADORES DE (ESTADO OU MUNICÍPIO), vem, respeitosamente, perante 

Vossa Excelência, para informar que, neste Pleito de Eleitoral de 2018, serão responsáveis 

pelos credenciamentos de Delegados e Fiscais, nesta circunscrição, os senhores e as 

senhoras: 

 

Nome, cargo, CPF, RG, Título de Eleitor, endereço. 

Nome, cargo, CPF, RG, Título de Eleitor, endereço. 

Nome, cargo, CPF, RG, Título de Eleitor, endereço. 

Nome, cargo, CPF, RG, Título de Eleitor, endereço. 

 

 

Nestes termos,  

Pede deferimento.  

 

Cidade, data.  

 

Assinatura 


