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MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
PROMOTORIA ELEITORAL DA 15 ª ZONA ELEITORAL DO PIAUÍ

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ ELEITORAL DA 15ª ZONA ELEITORAL

DE BOM JESUS-PI

Processo - n° 0600078-89.2020.6.18.0015

PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL

O Ministério Público Eleitoral  da 15° Zona Eleitoral, vem por meio de

sua representante ao final assinado, manifestar-se na forma que segue.

Cuida-se de Demonstrativo de Regularidade de Atos Partidários –DRAP -

protocolado pelo  partido  Progressistas – PP – Currais-PI,  requerendo o registro  de

candidatura  ao  cargo  eletivo  de  Vereador  do  candidato  RAIMUNDO MARTINS DE

SOUSA SANTOS SOBRINHO. 

O referido processo foi impugnado pelo Movimento Democrático Brasileiro

– MDB – Currais/PI. Em suas razões impugnativas aduz que 

“a  referida  convenção  não  respeitou  a  legislação

eleitoral  aplicável  ao  caso  tampouco  o  estatuto

partidário,  devendo  ser  reconhecida  a  sua  nulidade

por esta justiça especializada”.

Assevera o Impugnante que, apesar de a ata informar que a convenção se

deu  com  a  “presença  da  maioria  dos  convencionais/filiados”,  tal  assertiva  não

corresponderia  à  realidade.  Verificando-se  a  relação  de  presença,  a  descrição  dos

presentes  contida  na  própria  ata  e  os  dispositivos  estatutários,  constata-se  que  a

convenção não teria atingido o quórum exigido pelo estatuto do Partido Progressistas
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para deliberação.

Tal  convenção  teria  ignorado  outra  exigência  estatutária,  vez  que  não

deliberou acerca do plano de governo do candidato a prefeito.

Em sede de contestação, os impugnados alegaram, em síntese, que por

se tratar de matéria interna corporis seriam matérias meramente vinculadas e restritas

ao âmbito de discussão cível.

Em despacho, foi designada para o dia 11 de outubro de 2020, às 15h,

audiência para inquirição das testemunhas arroladas  pelos impugnados – Id. 14282202

- Pág. 1. Entretanto, foi protocolado pedido de desistência das oitivas. 

Foram  apresentadas  alegações  finais  pelas  partes  impugnada  e

impugnante.

É o relatório. 

O rito da Ação de Impugnação ao Registro de Candidatura – AIRC – é

previsto  na LC 64/90.  Deverá,  portanto,  ser  proposta nos mesmos autos do DRAP

apresentado perante a Justiça Eleitoral, em até 05 (cinco) dias após a publicação do

edital:

Art.  3° Caberá a qualquer candidato,  a partido político,

coligação ou ao Ministério Público, no prazo de 5 (cinco)

dias, contados da publicação do pedido de registro do

candidato, impugná-lo em petição fundamentada.

(...)
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Inicialmente importante ressaltar o intuito do procedimento de registro de

candidatura.  Esta etapa visa, em suma, averiguar as condições de elegibilidade,

ausência  das  causas  de  inelegibilidade,  com  a  consequente  juntada  dos

documentos  pertinentes,  não  adentrando  a  fatos  internos  preparatórios  dos

partidos.

Verifica-se  dos autos  que,  apesar  das alegações da parte  impugnante

(MDB) acerca das possíveis falhas citadas na convenção partidária realizada no dia 13

de  setembro  de  2020,  eventuais  provocações  em matéria  de  convenção  partidária

devem  ser  discutidas  e  sanadas  internamente,  salvo  quando  tal  vício  permear  a

igualdade do processo eleitoral.

A sustentação de irregularidades em convenção partidária por  meio de

impugnação  junto  à  Justiça  Eleitoral  deve  partir  do  interior  do  órgão  partidário  da

própria agremiação. Assim, é carecedora de legitimidade ativa ad causam qualquer

candidato,  coligação  ou  partido  político  alheio  àquela  convenção  partidária

realizada.

É, pois, parte ilegítima a agremiação do partido Movimento Democrático

Brasileiro - MDB - para propor a presente impugnação com os fundamentos jurídicos

expostos.

A doutrina ensina:

Pela unidade que deve existir nos partidos políticos, caso a convenção

de nível  inferior  (por  exemplo,  uma  convenção municipal)  acabar  por

contrariar,  na  decisão  sobre  coligações,  as  diretrizes  legitimamente

postas  pelo  diretório  nacional,  nos  termos  previstos  no  estatuto,  ela

poderá ser anulada, por decisão do diretório nacional. Se isso ocorrer,

a entrada do partido na coligação será anulada, cassando-se todos os

efeitos produzidos. Assim, apenas para exemplificar, se a convenção aos

3
MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL

PROMOTORIA ELEITORAL DA 15 ª ZONA ELEITORAL DO PIAUÍ

Rua Vereador Airan Miranda, 231, Judite Piauilino, Bom Jesus-PI, CEP 64.900-000

Num. 17796398 - Pág. 3Assinado eletronicamente por: LENARA BATISTA CARVALHO PORTO - 18/10/2020 10:51:59
https://pje1g.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20101810515931700000016576880
Número do documento: 20101810515931700000016576880



MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
PROMOTORIA ELEITORAL DA 15 ª ZONA ELEITORAL DO PIAUÍ

mandatos decidir por integrar uma coligação, tendo como candidatos os

mandatos  de  Prefeito  e  Vice-Prefeito  filiados  de  outros  partidos

integrantes da coligação, ocorrendo a anulação por parte do diretório

nacional,  o  partido  político  citado  poderá  requerer  o  registro  de

candidato  próprio  às  eleições  de  Prefeito  e  vice,  por  ter  a  sua

participação  na  coligação  anulada.  (  OLIVEIRA  ,  João  Paulo.  Direito

Eleitoral  para  concursos.  3Ed.  Ver.,  atual.  e  ampl.  Salvador:  Ed.

JusPodivm, 2019.pág. 225).

Além  disso,  os  atos  intrapartidários  questionados  que  não  tiverem

qualquer  relevância  ou  efeito  danoso  ao  pleito,  padecem  de  análise  pela  Justiça

Eleitoral.

Apesar de não haver consenso quando a norma interna corporis afetará o

processo eleitoral, para este Parquet amolda-se melhor o entendimento segundo o qual

eventual  irregularidade  constatada,  extrapolando  o  âmbito  das  questões  internas,

apresentando reflexos significativos no processo eleitoral competirá a Justiça Eleitoral

(caso a matéria fique na esfera interna, compete à Justiça Estadual dirimir eventual

controvérsia).

Porém,  no  caso  em questão,  apesar  da  matéria  impugnada  estar  em

pleno tramite  do processo eleitoral,  não há que se  falar  em vício  que acarrete em

eventual anulação por desigualdade à concorrência no processo eleitoral no município

de Currais-PI.

Para  que  uma falha  em ata  de  convenção possa macular  o  processo

eleitoral deve se tratar de irregularidade insanável (a exemplo, fraude ou falsificação, ou

até  mesmo  omissão  em  condições  de  elegibilidade),  que,  de  fato,  pode  alterar

significativamente a igualdade de campanha e concorrência na busca do eleitorado.

Não é o caso em voga.
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É  o  que  se  extrai  da  jurisprudência  majoritária.  Veja-se  o  teor  dos

entendimentos dominantes:

[...] Registro de coligação. Impugnação. Alegação de irregularidades.
Convenção  partidária.  Matéria interna  corporis.  Ilegitimidade  ativa
da coligação adversária. Desprovimento do agravo[...] 2. A coligação
adversária  não  tem  legitimidade  para  propor  impugnação  com
fundamento em irregularidade na convenção partidária, por se tratar de
matéria interna corporis. Precedentes [...]” (Ac.   de 6.12.2012 no AgR-

REspe nº 20982, rel. Min. Dias Toffoli.)

DRAP.  Impugnação.  Legitimidade.  -  Nos termos da  jurisprudência
desta Corte Superior, não possui a coligação adversária legitimidade
para impugnar registro de candidatura quanto a irregularidade em
convenção partidária  [...]” (Ac.  de  30.10.2012 no AgR-REspe nº

7912, rel. Min. Arnaldo Versiani  .)

Eleições  2016.  Agravo  de  instrumento  em  recurso  especial  eleitoral.
Demonstrativo de regularidade de atos partidários (DRAP). Deferido.
Aplicação do princípio da fungibilidade recursal. Recebimento como
agravo regimental. Aplicação da Súmula nº 28/TSE. Fundamento não
atacado.  Negativa  de  prestação  jurisdicional.  Ausência.  Fraude
não demonstrada. Irregularidades sanáveis. Aplicação da súmula nº
24/TSE. Matéria interna corporis. Coligação adversária. Ilegitimidade
ativa [...]  8. Candidatos, partidos políticos ou coligações partidárias
não  possuem  legitimidade  para  impugnar  a  formação  de
aliança adversária, ante a ausência de interesse próprio,  salvo em
caso de fraude com impacto na lisura do pleito. Precedentes [...]” (Ac
de 18.4.2017 no AgR-AI 23212,rel. Min. Rosa Weber.)

“[...] 1. Partido político,  coligação ou candidato não tem legitimidade
para  impugnar  a  validade  de  coligação  adversária,  haja  vista  a
inexistência  de  interesse  próprio.  Precedentes. [...]”.  (Ac.  d  e

25.9.2014  no  AgR-REspe  nº  35292,  rel.  Min.  João  Otávio  De

Noronha.)

Quantos aos pontos  controversos atacados,  destaque-se em síntese o

entendimento ministerial acerca.

A alegação quanto a não constar expressamente na ata que ocorreu a

deliberação acerca do plano de governo do candidato a prefeito pode ser sanada pela

própria juntada do plano junto ao RCC do candidato, tendo em vista tal documento ser

indispensável para o registro de candidatura.
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É o que dita o art. 27 da Resolução 23.609/19 do TSE:

Art.  27.  O  formulário  RRC  deve  ser  apresentado  com  os  seguintes

documentos anexados ao CANDex:

(..)

VII - propostas defendidas por candidato a presidente, a governador e

a prefeito.

Outro ponto também sanado diz  respeito  ao quórum para  deliberação,

haja vista a comprovação efetuada com a juntada da ata original da convenção ao Id.

14641086 - Pág. 1/2/3.  Nela consta a lista dos convencionais indicados e informados

no sistema candex em consonância ao art. 31 c/c 34 do Estatuto do Partido. 

Os  indícios  de  irregularidades  apontados  pelo  Impugnante  são

insuficientes para declarar a nulidade da ata da reunião que decidiu pelas candidaturas

desejadas pelo partido.

Repita-se,  a  agremiação  externa  não  possui  legitimidade  para  propor

anulação de atos internos de outra agremiação no caso em análise.

Isto posto, o Ministério Público Eleitoral OPINA pela IMPROCEDÊNCIA

da Impugnação ao Registro de Candidatura formulado pelo MDB, em razão de ser parte

ilegítima  para  tanto,  com  a  consequente  PROCEDÊNCIA  do  presente  registro  de

candidatura.

De Teresina/PI para Bom Jesus-PI, 18 de outubro de 2020.

LENARA BATISTA CARVALHO PORTO

Promotora Eleitoral da 15° ZE
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