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Sobre o Sistema FiliaWEB
O Sistema da Filiação Partidária é um conjunto de processos e aplicações utilizados na troca
de informações entre a Justiça Eleitoral (JE) e os partidos políticos sobre os registros de
filiações. O referido sistema foi concebido pela Justiça Eleitoral visando auxiliar o partido
político no registro eletrônico de filiados bem como no encaminhamento das listas previstas
na Lei 9.096/95.
O Sistema FiliaWeb é baseado em aplicação online o que possibilita aos partidos a facilidade
na digitação e administração dos registros das filiações e adota ágeis procedimentos para a
submissão das relações à Justiça Eleitoral. Todos os controles necessários à garantia da
integridade dos dados são efetivados pelo sistema, aqui denominado de FiliaWeb.
Cabe a Justiça Eleitoral o processamento de todas as relações no prazo estabelecido na
Resolução nº 23.117 do TSE e disponibilização das relações processadas aos partidos políticos
para que possam efetuar as necessárias correções das inconsistências detectadas para novo
encaminhamento.
A versão online do sistema (FiliaWeb) oferece, ainda, a qualquer cidadão-eleitor a
possibilidade de emitir certidão de filiação partidária autenticada eletronicamente.
O presente manual foi organizado em VI tópicos, de forma a oferecer um caminho para
entender a nova sistemática para a troca de informações entre os partidos políticos e a
Justiça Eleitoral.
Confira os tópicos que você vai encontrar no Manual do Sistema de Filiação Partidária FiliWeb. Neste manual, veremos:
 Tópico I – Papéis e responsabilidades na nova sistemática das relações de
filiação partidária
 Tópico II – Cadastramento de usuário
 Tópico III – Registro de filiados
 Tópico IV – Relação de filiados
 Tópico V – Autorização de processamento
 Tópico VI – Emissão de certidão de filiação partidária
À medida que os tópicos são apresentados, serão explicados alguns termos e conceitos, além
de recomendarmos materiais que complementam os estudos.
Após a leitura deste manual, esperamos que você possa:
 compreender a sistemática de troca de informações entre os partidos políticos
e a Justiça Eleitoral sobre os filiados utilizando o Sistema de Filiação Partidária
online (FiliaWeb);
 identificar os papéis e responsabilidades no uso do FiliaWeb;
 usar de maneira adequada o FiliaWeb de acordo com o perfil do usuário e
cronograma de entrega das listas de filiados à Justiça Eleitoral.
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I - Papéis e responsabilidades na nova sistemática
das listas de filiação partidária
Para entender a nova sistemática de troca de informações sobre a relação de filiados entre
partidos políticos e a Justiça Eleitoral, é importante compreender quem e como atuam os
envolvidos no processo.
O FiliaWeb foi pensado a partir do “local” de execução, possibilitando a definição das
diferentes responsabilidades de cada usuário:
Onde

Quem

Cidadão-eleitor

Representa qualquer brasileiro com título de eleitor. Espera-se
que qualquer cidadão possa, pela Internet, gerar ou validar
certidões de filiação partidária. A autenticação desse usuário será
baseada em um conjunto de informações individuais do próprio
cidadão.

Partido político

Usuário do diretório partidário, funcionário ou não, responsável
por manter o cadastro de filiados sob sua administração

Cartório Eleitoral

Usuário do cartório, responsável pelo atendimento a eleitores – no
caso do Sistema de Filiação Partidária, filiados – e partidos.

Corregedoria
Regional Eleitoral

Usuários das Corregedorias Regionais Eleitorais (CRE), que terão
poderes para decidir e autorizar determinados eventos relativos a
filiados e/ou relações de filiados.

Corregedoria
Eleitoral

Geral Usuário da Corregedoria-Geral de Justiça Eleitoral (CGE), com
maior nível de privilégio na manipulação de relações e filiado.

A partir da compreensão dos “atores” envolvidos no
processo de filiação é possível identificar as
funcionalidades de que cada um tem acesso de
maneira diferenciada no FiliaWeb.

A explicação das funcionalidades do
FiliaWeb será feita conforme o seu
uso e não de acordo com a sua
organização no menu.
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Funcionalidades
As funcionalidades do FiliaWeb estão
organizadas em dois menus:
>>Filiação
>> registro
>> certidão
>> relação
>>autorização de processamento
>> Usuário
>> gerenciar

II – Cadastramento de usuário
Acabamos de ver quem tem acesso ao FiliaWeb, agora é preciso entender a sistemática de
cadastramento dos usuários que poderão fazer uso do sistema.
O cidadão-eleitor não precisa ter nenhum cadastramento prévio para acessar as informações
de filiação partidária e emitir certidões.
Os usuários da Justiça Eleitoral são cadastrados de acordo com a política interna do órgão.
O cadastramento dos usuários dos partidos políticos é que deve ser efetuado pelo responsável
correspondente conforme o fluxo apresentado a seguir.
Quem

Usuário

Nível

Corregedoria
Geral
Eleitoral

Responsável
pelo
Diretório Nacional

Corregedoria
Regional
Eleitoral

Responsável
pelo
Diretório Regional

Cartório
Eleitoral

Responsável
pelo Administrador
Diretório Municipal

Partido
político

Usuários do diretório Operador
partidário

Administrador

Administrador

Nível de acesso
O nível administrador e
operador limita o acesso às
funcionalidades do FiliaWeb
no “local” de execução do
sistema.
A principal diferença entre os
níveis de acesso é:
>> administrador - cadastra o
operador;
>> operador – executa as
funcionalidades do sistema
de acordo com o suas
responsabilidades no
processo de filiação.

Fluxo para cadastrar um usuário FiliaWeb:
 acessar a opção de menu Filiação>>Usuário;
 consultar ou incluir usuário.
Recomenda-se que a consulta seja feita antes da inclusão de um novo usuário.
Para consultar um usuário, os seguintes parâmetros são apresentados para a pesquisa:
 Parâmetros opcionais para DPM: Nome do eleitor e Inscrição;
 Parâmetros opcionais para DPR: Nome do eleitor, Inscrição e Município
 Parâmetros opcionais para DPRPartido, Inscrição do eleitor, Nome do usuário.
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Figura 1 - Consultar usuário
O resultado da pesquisa é uma lista de usuários correspondentes aos parâmetros informados.
Ao consultar o nome do usuário, a tela de detalhes é apresentada com as opções de:
alterar os dados do usuário;
excluir o usuário.
Em ambas as operações é preciso confirmar as modificações efetuadas no FiliWeb.
Para incluir um usuário, os seguintes parâmetros são apresentados para preenchimento:
 Parâmetros obrigatórios ( ): Inscrição, perfil, Senha/Repetição da senha,
 Parâmetros opcionais: Data de expiração
Data de expiração

Refere-se à data de validade
do cadastro do usuário no
FiliWeb para efetuar as
operações de sua
responsabilidade.
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Figura 2 - Incluir registro de usuário
Ao clicar no botão Continuar, uma tela com os dados do usuário (UF, município, partido,
inscrição, nome, perfil, data de expiração) é apresentada para que a operação de
inclusão seja confirmada ou não, clicando no botão correspondente.

Figura 3 - Confirmar inclusão de registro de usuario
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III – Registro de filiados
São considerados filiados os eleitores em pleno gozo de seus direitos políticos e que mantém
vínculo com o partido político de acordo com as regras estatutárias.
Registro de filiados
Um registro de filiação
contém, no mínimo, a data
de filiação, nome do filiado,
partido, município, zona e
seção do filiado.

A filiação é o vínculo que une um filiado a determinado partido
político. Um eleitor pode ter vários registros de filiação que
caracteriza seu histórico de filiações partidárias. Cada registro
de filiado é como se fosse uma ficha contendo:

 dados cadastrais;
 dados que caracterizam a filiação em si, como: o
partido, a data de filiação, o município e a zona do domicílio eleitoral do
filiado;
 a situação da filiação perante a JE e, se for o caso, do desligamento do partido.


Pode haver mais de um registro de filiação para o mesmo eleitor, com a simultaneidade de
registros a situação fica como Sub Judice.
Antes de entendermos como um registro de filiação deve ser cadastrado no FiliWeb é
importante sempre consultá-lo e verificar a situação em que se encontra o registro perante o
partido político e a Justiça Eleitoral.
As informações básicas do filiado devem ser mantidas pelo próprio partido. Já a situação de
um determinado filiado é de responsabilidade conjunta entre os diretórios partidários e a JE:
 ao partido cabe o registro da desfiliação;
 ao cartório o registro da comunicação de cancelamento de filiação de
determinado filiado ou executar a reversão do cancelamento.

As ações executadas pela JE causam imediata alteração do estado do filiado, ao contrário das
efetuadas pelos partidos, que só se tornam efetivas após a submissão de suas relações.
A seguir será descrita cada situação além da explicação de alguns termos e conceitos
importantes para a operação do FiliWeb.
Entenda as possíveis situações de um registro de filiado:
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Situação

Descrição
Situação tanto de registros em relações internas quanto oficiais, com a seguinte
semântica:

Regular

 em relações internas: registro de filiação em que não foram
identificados erros;
 em relações oficiais: registro de filiação em que não há a
possibilidade de dupla filiação. É atingido pelo processamento da
relação ou pelo cancelamento ou exclusão de filiação a partido(s)
cujo(s) registro(s) acusava(m) suspeita de dupla filiação.

Relações internas e oficiais
>> interna: é a relação na qual o partido age diretamente, gerenciando os registros de filiação de
um diretório partidário.
>> oficial: relação emitida pela JE em determinada data informando os registros de filiação
encontrados para determinado partido, município e zona.


SAIBA MAIS sobre a classificação das relações de filiação no tópico IV – Relação de
filiados deste manual.

Com
erro

Situação exclusiva de registros em relações internas. É o registro em que foram
identificadas ocorrências de erros e, consequentemente, se avalia a possibilidade
de dupla-filiação.
Erros
Inconsistências que impedem que se o registro de filiação entre em uma relação oficial.

Situação exclusiva de registros em relações oficiais. É o registro envolvido em
possibilidade de dupla filiação. Para resolver a situação do registro de filiação de
forma a torná-lo regular, todos os registros de filiação, exceto o considerado
correto, devem ser cancelados ou excluídos. Se todos os registros forem
cancelados ou excluídos, o cidadão não terá mais vínculo com partido algum.
Sub
Judice

Código eleitoral, art. 22:
Parágrafo único. Quem se filia a outro partido deve fazer
comunicação ao partido e ao juiz de sua respectiva Zona Eleitoral,
para cancelar sua filiação; se não o fizer no dia imediato ao da nova
filiação, fica configurada dupla filiação, sendo ambas consideradas
nulas para todos os efeitos.”
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Situação

Descrição

Desfiliado

 Registro de filiação que não foi cancelado, mas que o partido
já comandou a desfiliação e contém informações de exfiliados, notadamente a data de desfiliação. Ocorre tanto em
relações oficiais quanto em relações internas.

Cancelado

Situação exclusiva de registros em relações internas. Registro de filiação que
teve sua desfiliação comunicada à JE. O cancelamento, embora efetuado
pela JE, pode ser solicitado pelo Partido ou Eleitor a que se refere o registro
de filiação. O cancelamento por iniciativa da JE ocorre para resolver
situações de dupla filiação. Em todos os casos de cancelamento, sempre
existirá um documento que justifica a motivação do cancelamento.

Desfiliado e cancelado
Conforme a lei, o desligamento do partido político é feito, em regra, em duas etapas:
>>a primeira, chamada de desfiliação, é ato do partido político e só tem efeito no subseqüente processamento
de relações;
>> a segunda, chamada de cancelamento, é ato da JE e tem efeito imediato no FiliWeb.
Se um registro foi desfiliado e cancelado, o vínculo é considerado regularmente extinto, pois cumpriu o rito
esperado e, portanto, a situação final é de CANCELADO.
Entretanto, uma das etapas pode não ter sido executada, causando o seguinte comportamento pelo sistema:
>> Desfiliação sem Cancelamento: O filiado não cumpriu o rito e o registro ainda é considerado apto a ser
processado e, possivelmente, confrontado com outros registros gerando a situação “Sub Judice”
>> Cancelamento sem Desfiliação: o filiado não cumpriu o rito, mas cabe a JE analisar a causa dessa ocorrência.
Se a JE considerar que isso ocorre por alguma impossibilidade do filiado registrar a sua desfiliação do partido,
pode homologar o cancelamento, observando-se o art. 21 da Lei 9.096/95. A situação final do registro ao final é
de “Cancelado”.

Excluído

Registro que teve seu ato de criação anulado, ou seja, reconhece-se que
nunca houve vínculo entre o eleitor e o partido.

Em
Transferência

Situação exclusiva de registros em relações internas. Situação do registro
cujo eleitor foi objeto de processamento de RAE de Transferência para outra
localidade, mas ainda não foi aceito pelo diretório de destino.

Transferido

Situação exclusiva de registros em relações internas. É a situação do registro
cujo eleitor foi alvo de RAE de Transferência para outra localidade e aceito
pelo diretório de destino como regularmente filiado. Essa situação é a que
permanece no registro da relação de origem.

Recepcionado

Situação exclusiva de registros em relações internas. Registro de filiação
movido de um diretório a outro em razão de processamento de RAE de
Transferência. É o registro que surge na relação interna do diretório da
localidade de destino. Sobre ele, cabe o aceite do diretório de destino, o
que, se não for confirmado, implica na desfiliação do filiado.

Para encontrar um filiado, que é ou já foi filiado a algum partido político, deve-se seguir o
seguinte fluxo:
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 acessar a opção de menu Filiação>>Registro;
 consultar ou incluir filiado.

Recomenda-se que a consulta seja feita antes da inclusão de um novo filiado.

Para consultar um filiado, um dos parâmetros deve ser informado:
 Inscrição do eleitor, ou;
 Nome do filiado.

Figura 4 - Cnsutla de registro de filiação
Se o usuário for do Ambiente Diretório Partidário, a consulta incluirá as relações internas,
além das oficiais. É possível restringir a consulta à relação de trabalho do diretório partidário,
ao marcar a opção Somente Relação Interna.
O resultado da pesquisa é uma lista de usuários, caso exista mais de um registro, para
correspondentes aos parâmetros informados.
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Figura 5 - Resultado da consulta de registro de filiação
Ao consultar informando o nome ou o número da incrição do usuário, a tela de detalhes é apresentada.

Figura 6 - Detalhe do registro de filiação
Entenda as possíveis transações de um registro de filiado:
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Operação

Alterar

Excluir

Desfiliar

Consultar
eventos da
inscrição

Alterar
endereço

Aceitar
Recepcionado

Pré-condição

Pós-condição

Evento gerado

Ambiente Diretório Partidário: registro tem
que estar na situação REGULAR ou ERRO e
pertence ao diretório do operador e possuir
permissão

Alteração do registro
com os dados
informados pelo ator

Atualização de
Registro de
Filiação

Exclusão lógica do
registro de filiação.

Exclusão de
Registro de
Filiação

Registro de filiação
atualizado para a
situação “DESFILIADO” e
complementado com a
data de desfiliação.

Desfiliação de
Filiado

Não há

Não há

Ambiente Diretório Partidário: registro do
filiado ainda não pode ter sido submetido em
relação oficial daquele diretório ou o registro
correspondente em relação oficial ter sido
excluído e possuir permissão
Ambiente JE: possuir permissão:
Em qualquer caso os registros não podem
estar na situação EXCLUÌDO.
Ambiente Diretório Partidário e possuir
permissão
Registro tem que estar na situação REGULAR
ou ERRO (exceto excluído em relação oficial)
ou RECEPCIONADO.
Ambiente Diretório Partidário e possuir
permissão
Registro de todas as transações para a
inscrição

Atualização de
Atualização
do Endereço,
endereço
com
os somente
na
Ambiente diretório partidário: não
dados
informados base
do
há.ç
pelo ator
FiliaWeb
Ambiente Diretório Partidário e possuir
permissão
Registro tem que estar na situação
RECEPCIONADO.
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Registro de filiação
atualizado para a
situação adequada
(Regular ou Erro,
dependendo do caso)

Aceite de
Repcionado

Após a consulta, se não for localizado nenhum registro do filiado na relação pesquisada, devese proceder à operação de inclusão de um filiado, informando os seguintes dados:











número de inscrição;
nome do filiado;
partido político ao qual o filiado pertence;
data de filiação ao diretório partidário;
data de desfiliação;
sigla da Unidade da Federação (UF) do registro de filiação;
número da zona eleitoral do registro de filiação;
situação da filiação;
código e nome do município de domicílio do filiado;
seção eleitoral.

Figura 7 - Incluir registro de filiação
Concluído o preenchimento dos dados solicitados, é preciso clicar no botão Continuar e, após
a conferência dos dados, confirmar a operação para a inclusão do registro de filiação na
relação selecionada.
A pré-condição da operação de inclusão no ambiente do diretório partidário é que o usuário
tenha permissão para efetuar o procedimento.
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IV – Relação de filiados
Neste momento vamos retomar a classificação do tipo da relação de filiados para
compreender o impacto dessa diferenciação no processo de filiação.

1. Situações das relações internas
Vamos começar com a Relação Interna. Entenda que uma relação interna recém-criada ainda
não está apta a ser processada. É facultado ao partido submeter uma relação interna a
processamento, que transitará pelas seguintes situações:
Processamento
Procedimento executado pela JE que torna uma relação interna em oficial.

 Não Submetida: relação que mantém todas as alterações em registros de
filiação, mas que ainda não foi submetida a processamento e, portanto, não
será levada em consideração para que se criem
novas relações oficiais;
 Submetida: relação apta a ser processada por
autorização do partido. Não bloqueia a
continuidade das operações sob os registros de
filiação pelo partido.
 Fechada: relação interna que deu origem a uma
relação oficial. As relações internas submetidas
migram para esse estado no evento de
Conversão a Relação Oficial. Neste momento a
relação interna é fechada e, automaticamente,
uma nova relação interna é criada no estado Não
Submetida.

Se uma relação tiver que ser desconsiderada, ela é marcada como Excluída. Nessa ocasião, a
relação inativa anterior passa a ser a oficial.

2. Gerenciar relação de filiado
A partir deste ponto vamos ver como gerenciar as relações de filiados no FiliWeb.
No sistema, é possível consultar e recuperar dados das relações de filiados dos partidos, tanto
das relações oficiais quanto das internas. No que se refere a relações internas, objetiva
também permitir sua submissão para processamento.
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Submissão para processamento
A submissão de relações de filiados é a manifestação de vontade, por parte do partido, de
apresentar a sua relação para processamento.
Para consultar uma relação de filiados, o usuário deve acessar a opção de menu
Filiação>>Relação e preencher os seguintes parâmetros:

Em regra, a última relação oficial é a que tem validade para todos os
efeitos. Quando uma nova relação oficial é criada, a anterior é inativada. Dessa
forma, a relação oficial é a última processada e as demais processadas
anteriormente – que um dia foram oficiais – são inativas.

Figura 8 - Consulta de relação de filiados
Ao clicar no botão Consultar, o FiliWeb apresenta uma lista das relações encontradas e as
seguintes opções de operação:
 Detalhar relação de filiados;
 Consultar Filiados/Registros com Erro (quando a opção é marcada)/Registros
Sub Judice (quando a opção é marcada);
 Submeter relação de filiados;
 Incluir Filiado.
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Figura 9 - Resultado da consulta de relação de filiados
As opções Detalhar relação de filiados e Consultar Filiados/Registros com Erro/Registros Sub
Judice, apresentam os dados relativos à relação selecionada para conferência.

Figura 10 - Detalhe da relação de filiados
As demais opções, para serem comandadas, devem observar as seguintes pré-condições:
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Operação

Pré-condição

Pós-condição

Evento gerado

Ambiente Diretório
Partidário: registro tem que
Alteração da
estar na situação NÃO
situação da
Submissão
Submissão de relação
SUBMETIDA, pertencer ao
relação de filiado
diretório do operador e
para submissão.
possuir permissão
Submeter relação de filiado
A submissão para processamento pode ocorrer em três casos:
1) para as chamadas relações ordinárias, o partido tem a opção de, a qualquer tempo, submeter
sua relação interna para processamento;
2) para as chamadas relações especiais, sob expressa autorização da JE, o partido deve submeter
relação especial para processamento nos períodos específicos para esse tipo de relação;
3) para as relações extemporâneas, que são as relações equivalentes às ordinárias, mas
submetidas fora do período estipulado por motivo de força maior e autorizado pela JE.
Incluir Filiado

O usuário possuir pefil

Criação do
registro com os
dados informados
pelo usuário na
relação
selecionada
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Inclusão Registro de Filiação

V – Autorização de processamento
Como vimos no tópico IV, o processamento das relações especias precisa ser autorizado pela
Justiça Eleitoral, para que as correções sejam refletidas na relação oficial. Para acompanhar
a situação de uma relação especial submetida, acesse o menu Filiação  Autorização de
processamento, informe os dados:

Zona;
Tipo de autorização
Situação

Figura 11 - Consultar Autorização
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O sistema apresenta uma lista contendo todas as relações já ordenadas para o
processamento.
Se existir apenas uma relação o sistema apresenta o detalhamento desta.

Figura 12 - Detalhe da autorização de processamento
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V – Emissão de certidão de filiação partidária
A emissão de certidão de filiação partidária pode ser solicitada por qualquer cidadão pela
Internet.
A certidão de filiação partidária é o documento que a Justiça Eleitoral emite com a finalidade
de apresentar a situação de um eleitor em relação a possíveis filiações a diretórios
partidários.
Cada certidão expressa uma única situação, no momento da sua emissão, conforme:
 ESTÁ REGULARMENTE FILIADO: nesta situação figura o filiado que se encontra
com a situação REGULAR em um único diretório partidário;
 NÃO ESTÁ FILIADO A PARTIDO POLÍTICO: Quando não existem registros de
filiação
ou
todos
existentes
estão
na
situação
CANCELADO.
Complementarmente, caso exista registro do filiado em relação inativa que não
foi nem propagado para a relação ativa (por ocorrência de erro) e nem
cancelado, a certidão apresentará também: - APESAR DE EXISTIR REGISTRO
NÃO CANCELADO EM RELAÇÃO OFICIAL INATIVA;
 CONSTA COM PENDÊNCIA DE CANCELAMENTO: Um ou mais registros de
filiação estão na situação DESFILIADO, sem o respectivo CANCELAMENTO
efetuado pela Justiça Eleitoral.
 CONSTA NA SITUAÇÃO SUB JUDICE: Quando existe pelo menos um registro de
filiação na situação SUB JUDICE.
Fluxo para gerar a certidão de filiação partidária no FiliaWeb:







acessar a opção de menu Filiação>>Certidão ou Filiação >>Filiado;
consultar ou gerar uma certidão, preenchendo os seguintes parâmetros:
inscrição e nome
para Gerar Certidão, a inscrição é parâmetro obrigatório;
para Consultar, basta informar a inscrição ou o nome do filiado;
código de autenticação – parâmetro obrigatório apenas para a operação
Consulta.

Ao clicar no botão Consultar, o FiliWeb apresenta a lista de certidões existentes para o filiado
pesquisado. Se clicar no botão gerar, a certidão é preparada para impressão.
A certidão apresenta as seguintes informações:







situação da certidão e complemento da situação;
nome e inscrição do eleitor;
data de emissão;
código de autenticação;
ocorrências de filiação partidária, partido, município e data de filiação.
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