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TUTORIAL



Esse tutorial apresenta os passos para acompanhar julgamento de 
pedido impugnação de candidatura, cadastrar recurso contra 
impugnação de candidatura, fazer a substituição de candidatos e 
apresentar contrarrazões, conforme o Regulamento Eleitoral -

. 

QUANDO POSSO CADASTRAR RECURSO PARA IMPUGNAÇÃO?
Será possível apresentar recurso para impugnação de registro de 
candidatura, via Sistema Eleitoral Nacional – SIEN, no período de 15 a 
17 de setembro 2020.

QUANDO POSSO SUBSTITUIR CANDIDATO IMPUGNADO?
Será possível substituir candidato impugnado, via Sistema Eleitoral 
Nacional – SIEN, no período de 15 a 17 de setembro 2020.

https://transparencia.caubr.gov.br/resolucao179/


QUEM PODE CADASTRAR O RECURSO E REALIZAR SUBSTITUIÇÃO DE CANDIDATO?
Os responsáveis pelas chapas.

O QUE É CONTRARRAZÃO?
A parte Impugnante/Impugnado que discordar do Recurso/Reconsideração 
interposto(a), poderá apresentar argumentos contrários a ele(a) por meio de uma 
contrarrazão. 

O tutorial apresentará as seções:

• Acompanhar Pedido de Impugnação de Candidatura;
• Cadastrar Recurso/Reconsideração para Pedido de Impugnação;
• Solicitar Substituição de Candidato Impugnado;
• Cadastrar Contrarrazão.



PASSO A PASSO



Para acompanhar um pedido de impugnação de candidatura, o responsável pela chapa deve 
estar logado no seu ambiente do SICCAU e seguir os passos abaixo:

Clique no menu Eleitoral.



O sistema exibirá a página inicial do Sistema Eleitoral Nacional - SIEN. Para acompanhar um pedido de 
impugnação de candidatura, clique no menu Eleição, depois em Chapa e clique na opção Acompanhar 
Impugnação. 



Clique no menu Ação (os três pontos indicados pela seta) e em Detalhar para visualizar o resultado do 
julgamento da impugnação.



Clique em Julgamento 1ª Instância. Serão exibidos os dados do julgamento e o resultado será apresentado 
no canto superior direito da tela. 



Caso não queira cadastrar Reconsideração (para candidaturas de IES) ou Recurso (para candidaturas de 
Conselheiro Federal e Estadual), clique em Reconsideração/Recurso. Os responsáveis pelas chapas 
poderão também solicitar a substituição do candidato impugnado. Para isso, deverá clicar em Solicitar 
substituição.



PASSO A PASSO



Para cadastrar recurso/reconsideração, 
o responsável pela chapa deve estar 
logado no seu ambiente do SICCAU e 
seguir os passos abaixo:

Repita todos os passos da seção 
anterior e clique em Solicitar 
Reconsideração (ou Solicitar Recurso). 
Neste caso, usamos como exemplo a 
candidatura de representante de IES. 

No campo Reconsideração do 
Julgamento insira os argumentos de 
seu pedido. Para anexar documentos, 
clique em Selecionar Arquivo e clique 
em Cadastrar.

Os documentos anexados deverão estar no formato PDF.



Será apresentada a mensagem de confirmação abaixo. Clique em OK. Agora é aguardar o julgamento 
desse pedido pela Comissão Eleitoral Nacional – CEN.



PASSO A PASSO



Para solicitar substituição de 
candidato julgado impugnado em 1ª 
instância, o responsável pela chapa 
deve estar logado no seu ambiente 
do SICCAU e seguir os passos abaixo:

Repita todos os passos da seção 
Acompanhar Pedido de Impugnação 
de Candidatura e clique em Solicitar 
Substituição. O sistema exibirá os 
dados do candidato impugnado. 

No campo Dados do Candidato, 
conforme imagem ao lado, insira o 
nome ou CPF dos substituto e clique 
em Confirmar. Agora é aguardar o 
julgamento desse pedido pela 
Comissão Eleitoral Nacional – CEN.



PASSO A PASSO



Para cadastrar uma contrarrazão, a parte discordante do Recurso/Reconsideração 
impugnante/responsável pela chapa deve estar logado no seu ambiente do SICCAU e seguir os 
passos abaixo:

Clique no menu Eleitoral.

Para este tutorial, a título de exemplificação,  o impugnante irá cadastrar a contrarrazão. Entretanto, poderia ser o  responsável 
pela chapa. 



Clique no menu Impugnação e em Meus Pedidos.



Clique no menu Ação (os três pontos indicados pela seta) e em Visualizar.



Clique no menu Ação (os três pontos indicados pela seta) e em Detalhar.



No menu horizontal superior da página, clique em Reconsideração Impugnante. Serão exibidos os dados 
do pedido de Recurso/Reconsideração apresentados pela outra parte. 



Clique no botão Contrarrazão. 



No campo 
Contrarrazão, insira os 
argumentos do seu 
pedido. 

Para anexar 
documentos, clique em 
Selecionar arquivo e 
clique em Cadastrar.

Os documentos anexados deverão estar no formato PDF.



Será apresentada a mensagem de confirmação abaixo. Clique em OK. Agora é aguardar o julgamento 
desse pedido.




