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AO JUÍZO ELEITORAL DA 15ª ZONA ELEITORAL DA COMARCA DE 
BOM JESUS DO ESTADO DO PIAUÍ 
 

 

 

 

 

 

 

Registro de Candidatura Nº 0600078-89.2020.6.18.0015 

 

A COLIGAÇÃO “JUNTOS FAREMOS MAIS”, 

composta pelos partidos PROGRESSISTAS, inscrito no CNPJ nº 15.444.651/0001-48,  

e REPUBLICANOS, inscrito no CNPJ nº 08.921.519/0001-14, do município de 

Curras/PI, representante Sr. João Marcos Sousa Mendes, inscrito no CPF sob nº 

604.841.643-17, Título Eleitoral nº 041699531503, residente e domiciliado na Rua 

Cosmópolis, Bairro Água Branca, município Currais, CEP: 64.905-000, e o 

candidato a prefeito RAIMUNDO MARTINS DE SOUSA SANTOS 

SOBRINHO, brasileiro, casado, dentista, inscrito no CPF sob nº 009.845.613-07, 

portador da cédula de RG nº 2229031 SSP/PI, CNPJ nº 38.687.722/0001-39, 

residente e domiciliado na Av. Principal, s/n, Consórcio das Águas 1, município 

de Bom Jesus, CEP: 64.900-000, Estado do Piauí, ambos por intermédio de sua 

advogada, conforme instrumento procuratório anexo, com endereço profissional 

sito na Av. Miramar, nº 178, sala 1, Bairro Miramar, município de Bom Jesus, 

CEP: 64.900-000, Estado do Piauí, celular (0xx89)98104-3952, endereço eletrônico: 

joelmamilani@hotmail.com, onde recebe as intimações e notificações de apreço, 

vem à r. presença de V. Exª apresentar  

 

       CONTESTAÇÃO 

 

no prazo legal, nos termos do Art. 41 da Resolução TSE n° 23.609/2019, com 

supedâneo nos fundamentos fáticos e jurídicos a seguir aduzidos: 
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1 - PRIMILINARMENTE  

1.1 – DA INCOMPETÊNCIA DO JUIZO ELEITORAL – MATÉRIA DE 

DIREITO PARTIDÁRIO  

 

Urge mencionar que a Justiça Eleitoral é incompetente para analisar o 

pleito, uma vez que a Ação de Impugnação de Registro de Candidatura tem por 

fundamento matérias alheias a afetação do processo eleitoral e violação da 

legislação eleitoral, pois a Constituição Federal de 1988 e o Código Eleitoral 

positivam que cabe ao Partido Político e ao seu Estatuto, e tão somente a estes, 

disciplinarem a escolha de candidatos, funcionamento e organização da 

agremiação partidária. 

 

Neste contexto, o controle judicial não pode interferir na autonomia da 

agremiação partidária, sob pena de violação do art. 17, § 1º, da CF/88, abaixo 

transcrito: 

 

 Art. 17. É livre a criação, fusão, incorporação e extinção de partidos 
políticos, resguardados a soberania nacional, o regime democrático, 
o pluripartidarismo, os direitos fundamentais da pessoa humana e 
observados os seguintes preceitos:   
[...] § 1º É assegurada aos partidos políticos autonomia para 
definir sua estrutura interna e estabelecer regras sobre escolha, 
formação e duração de seus órgãos permanentes e provisórios e 
sobre sua organização e funcionamento e para adotar os critérios 
de escolha e o regime de suas coligações nas eleições majoritárias, 
vedada a sua celebração nas eleições proporcionais, sem 
obrigatoriedade de vinculação entre as candidaturas em âmbito 
nacional, estadual, distrital ou municipal, devendo seus estatutos 
estabelecer normas de disciplina e fidelidade partidária (grifo 
nosso). 

  

Observa-se pelo artigo alhures mencionado que a autonomia dos partidos 

políticos flui diretamente da Constituição Federal para os estatutos, sendo que 

Lei Ordinária, não pode se sobrepor ao que estiver nos estatutos em se tratando 

de estrutura interna, organização, funcionamento, bem como escolha dos seus 

filiados para concorrerem ao pleito eleitoral.  
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Ou seja, os partidos políticos gozam de autonomia para indicar 

candidatos, e uma vez assim procedendo, descabe o retrocesso, já que os 

interesses individuais e momentâneos, deste ou daquele partido político da 

oposição, não se sobrepõem aos gerais, revelados pela própria existência do 

partido e coligação. 

 

Nesse contexto, segue abaixo transcrito posicionamento dominante da 

doutrina pátria, ipsis litteris:  

 

O legislador constitucional fez questão de assegurar a liberdade 
máxima dos partidos políticos e a intervenção mínima estatal na 
sua formação e na sua gestão. Ou seja, considerando que o partido 
político é a ferramenta ou meio de participação popular na 
democracia representativa (o poder popular é exercido por 
representantes – filiados a partidos políticos – escolhidos pelo 
sufrágio), então não parece haver muita dúvida de que deve 
prevalecer no Estado Democrático de Direito a regra de 
intervenção mínima nos partidos políticos, pois, do contrário, se 
admitíssemos que o Estado pudesse praticar intervenções, 
haveria aí uma forma de o Estado direcionar, manipular, tolher e 
fraudar a autêntica democracia (JORGE, Flávio Cheim; LIBERATO, 
Ludgero e RODRIGUES, Marcelo Abelha. CURSO DE DIREITO 
ELEITORAL, 3. Ed. rev. atual. e ampl, Salvador: Ed. JusPodivm, 
2020, p. 198) (grifo nosso). 

 

Tendo em vista o exposto acima, resta pacífico que os atos interna corporis 

guardam em si um caráter de exclusividade quanto à destinação e sua 

interpretação. Isto porque são compreendidos como aqueles atos adstritos ao 

funcionamento e procedimento do partido político, inclusive quanto a aprovação 

dos nomes dos seus filiados para concorrerem as eleições, razão pela qual não 

admitem interferências do poder judiciário, sob pena de violação do princípio 

constitucional da autonomia interna partidária.   
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Desta feita, segue abaixo transcrito Ementas da Jurisprudência com 

entendimento pacífico sobre a incompetência da Justiça Eleitoral para analisar 

matéria interna corporis, veja-se: 

 

DIREITO ELEITORAL. RECURSO ORDINÁRIO RECEBIDO 
COMO ESPECIAL. FUNGIBILIDADE. CANDIDATURA. 
REGISTRO. NOME. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO NA ATA DA 
CONVENÇÃO. NÃO DEMONSTRADA A VIOLAÇÃO A 
DISPOSITIVO LEGAL PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. 
DESPROVIMENTO. I - A Justiça Eleitoral não é competente para, 
em sede de pedido de registro de candidatura, apreciar conteúdo 
de ata convencional partidária. II - Não sendo hipótese de 
cabimento de recurso ordinário, recebe-se o apelo na espécie, por 
suas peculiaridades, como recurso especial, exigíndo-se, no 
entanto, que atenda a todas as formalidades próprias. III - O recurso 
especial não é o meio adequado para discussão de matéria fático-
probatória (ACÓRDÃO N° 537 (3.9.2002) RECURSO 

ORDINÁRIO N° 537 - CLASSE 27a - ALAGOAS (Maceió). Relator: 
Ministro Sálvio de Figueiredo. SESSÃO DE 3.9.2002) (grifo nosso). 

 

MANDADO DE SEGURANÇA. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL 
REGIONAL ELEITORAL. AUSÊNCIA DO DIREITO LÍQUIDO E 
CERTO. MATÉRIA JÁ DECIDIDA PELO PLENÁRIO DO TRE/RJ. 
INCONFORMISMO DO IMPETRANTE. INCOMPETÊNCIA DA 
JUSTIÇA ELEITORAL PARA DECIDIR QUESTÃO INTERNA 
CORPORIS DE PARTIDO POLÍTICO. DENEGAÇÃO DA 
SEGURANÇA. 1. O Tribunal Regional Eleitoral (TRE) é órgão 
competente para julgar mandado de segurança impetrado contra 
praticado por seus membros. Preliminar de incompetência 
rejeitada. 2. A objetivo do mandamus é impedir a produção de 
efeitos de decisão proferida pelo plenário desta Corte Eleitoral, em 
recurso eleitoral. 3. A Justiça Eleitoral é incompetente para 
apreciar e julgar o mérito de requerimento de anulação de 
convenção partidária de Diretório Regional por iniciativa de 
órgão de direção nacional, por se tratar de matéria interna 
corporis. Trata-se de litígio a ser dirimido, nos termos da 
jurisprudência do e. Tribunal Superior Eleitoral, pela Justiça 
Estadual Comum. 4. O mandado de segurança não se presta ao 
reexame de questões já decididas em recurso eleitoral, com 
resultado desfavorável ao impetrante. Ausência do direito 
líquido e certo. 5. Denegação da segurança (TRE-RJ - MS: 937 RJ, 
Relator: ANA TEREZA BASILIO, Data de Julgamento: 19/02/2014, 
Data de Publicação: DJERJ - Diário da Justiça Eletrônico do TRE-RJ, 
Tomo 044, Data 06/03/2014, Página 11/25) (grifo nosso). 
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REGISTRO DE CANDIDATURA. ELEIÇÕES 2018. REGISTRO DE 
CANDIDATURA. DEMONSTRATIVO DE REGULARIDADE 
DEATOS PARTIDÁRIOS. DRAP. CARGO. DEPUTADO 
FEDERAL. ALTERAÇÃO DE DECISÃOPROFERIDA EM 
CONVENÇÃO. VÍCIOS. INOCORRÊNCIA. REGULARIDADE 
DOS ATOSPRATICADOS PELA COLIGAÇÃO PARA ADEQUAR 
O LIMITE DE CANDIDATURAS PERMITIDO.MATÉRIA 
INTERNA CORPORIS. DEFERIMENTO DO PEDIDO.1. O exame 
da validade ou não dos atos decorrentes da Convenção Partidária 
deve ser enfrentado nos autos do DRAP e não no registro 
individual de candidatura, notadamente porque o julgamento do 
primeiro processo é prejudicial em relação ao segundo. 2. Indícios 
de irregularidades apontados pela candidata são insuficientes para 
declarar a nulidade da ata da reunião que decidiu pela exclusão da 
candidatura daquela.3. Não cabe à Justiça Eleitoral examinar os 
critérios internos pelos quais os partidos e coligações escolhemos 
candidatos que disputarão as eleições.4. Regularidade dos atos 
partidários praticados pela Coligação “A VITÓRIA COM A FORÇA 
DO POVO II”.5. Deferimento do pedido, declarando habilitada a 
Coligação “A VITÓRIA COM A FORÇA DO POVO II” para 
participar das Eleições de 2018 ao cargo de Deputado Federal (Nº 
0600819–48.2018.6.18.0000 – TERESINA – PIAUÍ – RELATOR: 
JUIZJOSÉ WILSON FERREIRA DE ARAÚJO JÚNIOR – JULGADO 
EM 14/09/2018) (grifo nosso). 

 

Outrossim, diante destes fatos, requer-se que este Douto Juízo determine 

a extinção do processo sem resolução de mérito por ausência de competência 

material absoluta do Juízo Eleitoral para analisar o feito, por se tratar de matéria 

interna corporis, sendo matérias meramente vinculadas e restritas ao âmbito de 

discussão cível, partidário. 

 

1.2 – DA ILEGITIMDADE ATIVA DO PARTIDO “MOVIMENTO 

DEMOCRÁTICO BRASILEIRO” (MDB) DE CURRAIS/PI E DA AUSÊNCIA 

DE INTERESSE PROCESSUAL  

 

Importante mencionar que os atos praticados pelo partido político são 

reservados a matéria interna corporis, relativo a liberdade de expressão dos seus 

convencionais e filiados, assumindo o partido a competência exclusiva de 
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interpretar as normas do seu estatuto, de modo a agir como destinatário e juiz da 

norma.  

 

Tendo em vista o exposto, insta reforçar que a observância das normas 

estatutárias no processo de indicação de candidato constitui matéria interna 

corporis de cada partido político, ou seja, diz respeita apenas aos seus 

convencionais e filiados, não havendo legitimidade para outro partido político, 

no presente caso o MDB, impugnar registro de candidatura com base em norma 

procedimental interna do Partido Progressistas, já que os atos partidários 

mencionados não importam violação a direito individual, assim como não 

colocam em jogo interesse público. 

 

Nesse sentido, em se tratando de matéria interna corporis, o TSE tem 

entendimento sumulado de que quaisquer supostas irregularidades havidas em 

convenção partidária, o filiado ao partido tem legitimidade para ingressar com 

Ação de Impugnação de Registro de Candidatura:   

 

Súmula-TSE nº 53 
 

O filiado a partido político, ainda que não seja candidato, possui 
legitimidade e interesse para impugnar pedido de registro de 
coligação partidária da qual é integrante, em razão de eventuais 
irregularidades havidas em convenção (grifo nosso). 

 

O TSE, portanto, pacificou entendimento que esta legitimidade pertence 

aos filiados/convencionais e não a outros partidos adversários, veja-se: 

 
ELEIÇÕES 2012. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. 
REGISTRO DE COLIGAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA. 
CONVENÇÃO PARTIDÁRIA. ALEGAÇÃO DE 
IRREGULARIDADES. MATÉRIA INTERNA CORPORIS. 
ILEGITIMIDADE ATIVA DA COLIGAÇÃO ADVERSÁRIA. 
DESPROVIMENTO DO AGRAVO. 1.A alegação de irregularidade 
em convenção partidária, por se tratar de matéria interna corporis, 
deve emanar do interior da própria agremiação, sendo carecedora 
de legitimidade ativa a coligação adversária. Precedentes. 2.O 
tema relativo à existência de fraude na convenção partidária, a 

http://www.tse.jus.br/legislacao/codigo-eleitoral/sumulas/sumulas-do-tse/sumula-tse-no-53
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despeito da oposição dos embargos declaratórios, não foi objeto de 
debate pela instância regional, o que inviabiliza o seu exame por 
este Tribunal, à míngua do necessário prequestionamento. 3. Na 
linha da jurisprudência desta Corte, ainda que se cuidasse de 
matéria de ordem pública, o prequestionamento seria 
indispensável, pois inerente ao cabimento do recurso de natureza 
extraordinária. 4.O exame dos argumentos recursais esbarra no 
óbice das Súmulas nos 7/STJ e 279/STF, porquanto é inviável, em 
sede de recurso especial, o revolvimento de matéria fática. 5. A 
ausência de impugnação aos fundamentos da decisão agravada 
atrai a aplicação da Súmula n° 182/STJ (TSE. GRAVO 
REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL ELEITORAL N° 1034-49. 
2012.6.13.0218 - CLASSE 32— BURITIZEIRO - MINAS GERAIS 
Relator: Ministro Dias Toifoli, SESSÃO DE 14.2.2013) (grifo nosso). 
  
ELEIÇÕES 2014. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL 
ELEITORAL NÃO CONHECIDO. ILEGITIMIDADE ATIVA. 
CANDIDATO. IMPUGNAÇÃO. DRAP DE COLIGAÇÃO 
ADVERSÁRIA. FALTA DE INTERESSE. 1.Partido político, 
coligação ou candidato não tem legitimidade para impugnar a 
validade de coligação adversária, haja vista a inexistência de 
interesse próprio. Precedentes. 2.Supostas irregularidades 
decorrentes da escolha de candidatos pela comissão provisória do 
partido, em ofensa ao estatuto partidário, constituem matéria 
interna corporis, e não fraude apta a macular o processo eleitoral. 
3.Agravo regimental desprovido. TSE (AGRAVO REGIMENTAL 
NO RECURSO ESPECIAL ELEITORAL N° 352-92. 2014.6.24.0000 - 
CLASSE 32— FLORIANÓPOLIS - SANTA CATARINA. Relator: 
Ministro João Otávio de Noronha) (grifo nosso). 
 

De igual modo, os demais Tribunais Regionais Eleitorais têm 

entendimento consolidado sobre o tema em deslinde, conforme verifica-se a 

seguir:  

 

RECURSO ELEITORAL. REGISTRO DE CANDIDATURA. 
ARGÜIÇÃO DE IRREGULARIDADE EM CONVENÇÃO 
PARTIDÁRIA. MATÉRIA INTERNA CORPORIS DO PARTIDO 
POLÍTICO. ILEGITIMIDADE DA COLIGAÇÃO OU PARTIDO 
POLÍTICO ALHEIO À CONVENÇÃO. 1. Partido Político, 
candidato ou coligação alheios à convenção não têm legitimidade 
ativa para impugnar registro de candidatura de outra agremiação 
partidária em que são alegadas irregularidades na convenção. 2. 
Recurso eleitoral conhecido e não provido (TRE-GO - RE: 4186 GO, 
Relator: EULER DE ALMEIDA SILVA JÚNIOR, Data de 
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Julgamento: 25/08/2008, Data de Publicação: PSESS - Publicado em 
Sessão) (grifo nosso). 

 
RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÃO SUPLEMENTAR DE 
IGARAPÉ-MIRI. REGISTRO DE REGULARIDADE DE ATOS 
PARTIDÁRIOS (DRAP). ARGUIÇÃO DE IRREGULARIDADE EM 
CONVENÇÃO PARTIDÁRIA. MATERIA INTERNA CORPORIS 
DO PARTIDO POLÍTICO. IMPUGNAÇÃO. IMPUGNAÇÃO E 
RECURSO PROPOSTO POR CANDIDATO DE COLIGAÇÃO 
ADVERSÁRIA. ILEGITIMIDADE ATIVA. RECURSO NÃO 
CONHECIDO. 1.A coligação adversária não tem legitimidade 
para propor impugnação com fundamento em irregularidade na 
convenção partidária, por tratar de matéria interna corporis. 
Precedentes; 2.Recurso não conhecido por ilegitimidade do 
recorrentem (TRE-PA - RE: 753 PA, Relator: ALTEMAR DA SILVA 
PAES, Data de Julgamento: 12/05/2015, Data de Publicação: PSESS 
- Publicado em Sessão, Volume 09:36, Data 12/05/2015) (grifo 
nosso). 
 
RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2016. IRREGULARIDADE. 
DRAP. ARGUIÇÃO DE IRREGULARIDADE EM CONVENÇÃO 
PARTIDÁRIA. MATERIA INTERNA CORPORIS DO PARTIDO 
POLÍTICO. IMPUGNAÇÃO PROPOSTA POR COLIGAÇÃO 
ADVERSÁRIA. ILEGITIMIDADE ATIVA. RECURSO PROVIDO. 
1. A coligação adversária não tem legitimidade para propor 
impugnação com fundamento em irregularidade na convenção 
partidária, por tratar de matéria interna corporis, tampouco para 
recorrer da decisão que deferiu o registro. Precedentes; 2. Recurso 
não conhecido, com a consequente manutenção do deferimento do 
registro da coligação recorrida. (TRE-PA - RE: 35106 
CASTANHAL - PA, Relator: CARLOS JEHÁ KAYATH, Data de 
Julgamento: 27/09/2016, Data de Publicação: PSESS - Publicado 
em Sessão, Data 27/09/2016) 

 
No que diz respeito a subscrição do DRAP, não se pode deixar de 

mencionar que também se trata de matéria interna do partido, não existindo 

interesse processual do partido adversário, entendimento este igualmente 

consolidado pela Justiça Eleitoral, a seguir transcrito:  

 

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. 
ELEIÇÕES 2012. DRAP. ILEGITIMIDADE ATIVA DO 
IMPUGNANTE. NÃO PROVIMENTO. 1.Partido integrante de 
coligação não possui legitimidade para atuar isoladamente no 
processo eleitoral, nos termos do art. 60, § 40, da Lei 9.504197. 
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Precedentes. 2.Partido político e coligação não possuem 
legitimidade para impugnar o demonstrativo de regularidade de 
atos partidários (DRAP) de coligação adversária sob o 
fundamento de irregularidade em convenção partidária. 
Precedentes. 3.Na espécie, a impugnação foi ajuizada isoladamente 
pelo Partido Progressista, não obstante tenha formado coligação 
para as Eleições 2012, sob o argumento de irregularidade na 
convenção de um dos partidos integrantes da coligação adversária. 
Ausência de legitimidade ativa do partido. 4.Agravo regimental 
não provido. (AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL 
ELEITORAL N° 365-33. 2012.6.13.0044 - CLASSE 32- BOCAIÚVA - 
MINAS GERAIS - Relatora: Ministra Nancy Andrighi) (grifo 
nosso). 
 
ELEIÇÕES 2018. REGISTRO DE CANDIDATURA. 
DEMONSTRATIVO DE REGULARIDADE DE ATOS 
PARTIDÁRIOS. DRAP. CARGO. DEPUTADO FEDERAL. 
ALTERAÇÃO DE DECISÃO PROFERIDA EM CONVENÇÃO. 
VÍCIOS. INOCORRÊNCIA. REGULARIDADE DOS ATOS 
PRATICADOS PELA COLIGAÇÃO PARA ADEQUAR O LIMITE 
DE CANDIDATURAS PERMITIDO. MATÉRIA INTERNA 
CORPORIS. DEFERIMENTO DO PEDIDO. 1. O exame da 
validade ou não dos atos decorrentes da Convenção Partidária 
deve ser enfrentado nos autos do DRAP e não no registro 
individual de candidatura, notadamente porque o julgamento do 
primeiro processo é prejudicial em relação ao segundo. 2. Indícios 
de irregularidades apontados pela candidata são insuficientes 
para declarar a nulidade da ata da reunião que decidiu pela 
exclusão da candidatura daquela. 3. Não cabe à Justiça Eleitoral 
examinar os critérios internos pelos quais os partidos e 
coligações escolhem os candidatos que disputarão as eleições. 4. 
Regularidade dos atos partidários praticados pela Coligação A 
VITÓRIA COM A FORÇA DO POVO II. 5. Deferimento do 
pedido, declarando habilitada a Coligação A VITÓRIA COM A 
FORÇA DO POVO II para participar das Eleições de 2018 ao cargo 
de Deputado Federal (TRE-PI - RCAND: 060081948 TERESINA - 
PI, Relator: JOSE WILSON FERREIRA DE ARAUJO JUNIOR, Data 
de Julgamento: 14/09/2018, Data de Publicação: PSESS - 
Publicado em Sessão, Data 14/09/2018) 
 

Nota-se que os acórdãos estão em consonância com a jurisprudência do 

TSE e TRE/PI, de que o partido e coligação não possuem legitimidade ad causam 

para impugnar o DRAP de outra coligação sob o fundamento de irregularidade 

em convenção partidária. 
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Quanto ao argumento do partido MDB relativo as supostas “fraudes” no 

que diz respeito a deliberação sobre plano de governo, cumpre destacar que 

inexiste irregularidade apta a macular o processo eleitoral, já que se trata de 

matéria também interna corporis.  

 

Excelência, observa-se que no petitório do autor, não existe sentimento 

de Justiça! O partido adversário vem a este Juízo imbuído pelo sentimento de 

perseguição política e por pura má-fé, no intuito de macular a imagem do Partido 

Progressistas e em especial do candidato a prefeito Raimundo Sobrinho e vice-

prefeito Cledno perante a população de Currais/PI, sem qualquer respaldo ou 

fundamento jurídico e legal plausível, divulgando a população que os Registros 

de Candidaturas foram impugnados apenas para deixar os eleitores 

desanimados e arrematar votos.   

 

Na verdade, a realidade do município é de enxurradas de ataques por 

parte deste partido/candidato adversário, sem qualquer preocupação com a 

apresentação de suas propostas de governo para o povo curralense, mas jogando 

ardilosamente contra a coligação/candidatos que procuram uma chance para 

fazer a diferença na gestão do munícipio e trazer melhorias para a cidade.  

 

Desse modo, conclui-se que o partido adversário não tem legitimidade 

para se imiscuir na validade ou não de convenção eleitoral para o fim dos 

registros de candidatura, procedendo dessa forma apenas imbuído pelo 

sentimento de perseguição política.  

 

Ademais, resta mais do que cristalino que o Partido Progressistas 

apresentou todos os documentos exigidos pela Justiça Eleitoral nos devidos 

prazos, prevalecendo a autonomia partidária para solução de suas questões 

internas. 
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Diante de todo o contexto, requer-se que este Douto Juízo acolha a 

preliminar de ilegitimidade do partido MDB e ausência de interesse processual 

ora sustenta, de modo a extinguir o processo sem resolução do mérito, com fulcro 

no art. 485, inciso VI, do CPC, já que a matéria ora discutida não implica violação 

a direito individual, não afronta interesse público e diz respeito somente aos 

convencionais e filiados do Partido Progressistas, sendo, pois, interna corporis. 

 
2 – DA VERDADE DOS FATOS 

 

Douto Julgador, o Partido Progressistas realizou a Convenção Política 

Partidária para escolha de candidatos aos dias 13 de setembro de 2020, portanto, 

dentro do calendário eleitoral, sendo publicado o edital com a antecedência que 

o Estatuto exige, bem como fora lavrado a Ata que registrou o ocorrido no evento, 

seguida da lista de presentes, com aprovação por unanimidade dos candidatos 

ao pleito majoritário e proporcional, bem como aprovação da coligação. 

 

Nesse contexto, não há que se falar em fraude ou distorção da realidade, 

ou mesmo descumprimento das normas estatutárias, uma vez que os 

convencionais e filiados presentes no evento político partidário aprovaram por 

aclamação a formação de coligação, plano de governo e candidaturas ao cargo de 

majoritário e proporcional, sob anuência do Diretório Estadual e Nacional do 

Partido Progressistas. 

 

As Atas Lavradas pelos Partidos da Coligação restam fidedignas ao que 

ocorreu na convenção político partidária, existindo apenas omissão quando do 

lançamento da ATA no sistema CANDEX do nome do integrante do Órgão 

Provisório do Partido Progressistas, qual seja, Maciel Pereira do Ó, uma vez que 

o mesmo estava presente no dia da Convenção Municipal, vindo a aprovar, em 

sua integralidade, o Plano de Governo, formação de coligação e candidaturas ao 

cargo majoritário e proporcional (DOC 1: Ata do Partido Político Progressistas 

em anexo). 
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Sendo assim, quando da realização do evento intrapartidário, estavam 

presentes a maioria absoluta dos convencionais, já que dos 09 (nove) membros, 

05 (cinco) estavam na Convenção Municipal, sendo 03 (três) membros do Órgão 

Provisório e 2 (dois) vereadores com mandato eletivo, não havendo que se falar 

em violação das disposições estatutárias, mas sim em mera irregularidade, 

equívoco, quando do lançamento da Ata no sistema CANDEX.  

 

Também cumpre mencionar que as Atas das Coligações Partidárias, por 

omissão, não constam expressamente a aprovação do Plano de Governo. No 

entanto, houve deliberação pela Convenção Municipal, sendo aprovado o Plano 

em sua integridade pelos convencionais presentes, constituindo, pois, mera 

irregularidade (DOC. 2 – Declarações dos Partidos Progressistas e 

Republicanos em anexo). 

 

Excelência, nenhum convencional ou filiado ao Partido Progressistas, e 

nem mesmo o Diretório Estadual ou Nacional, formalizaram qualquer denúncia 

ou reclamação quanto ao número de presentes na Convenção Municipal, não 

cabendo, pois, ao partido adversário suscitar em Juízo supostas irregularidades 

procedimentais referentes a assuntos internos da agremiação partidária.  

 

Igualmente cumpre pontuar que não houve nenhum inconformismo ou 

divergência na escolha dos candidatos, aprovação dos mesmos e formação de 

coligação, nem quanto ao procedimento seguido e número de presentes para as 

deliberações, ou seja, apenas o partido adversário MDB levantou as supostas 

irregularidades, por pura perseguição política, sem qualquer legitimidade para 

discutir tais questões, bem como sem fundamento jurídico, já que destituído de 

embasamento legal, estatutário e as Jurisprudência citadas na Ação de 

Impugnação não guardam qualquer correlação com o tema em deslinde. 

 

Ademais, no que se refere a subscrição do DRAP, junta-se ao presente 

feito o documento assinado/subscrito pelos então delegados da coligação “Juntos 
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Faremos Mais” (DOC. 3 – DRAP em anexo), de modo a sanar qualquer suposta 

irregularidade neste sentido. 

 

3 – DO MÉRITO 

3.1 -  DO DEMONSTRATIVO DE REGULARIDADE DE ATOS 

PARTIDÁRIOS (DRAP), REALIZAÇÃO DA CONVENÇÃO MUNICIPAL, 

PLANO DE GOVERNO E ATA DOS PARTIDOS COLIGADOS 

 

Cumpre observar que realizado o pedido de Registro de Candidatura, a 

conferência da regularidade da documentação é feita pelo Cartório Eleitoral, que 

tudo relata ao juiz. Desta forma, constatada alguma irregularidade, tem lugar o 

§ 3º, do art. 11 da Lei nº. 9.504/97 c/c art. 36 da Resolução nº 23.609 de 18 de 

dezembro de 2019 do TSE, abaixo transcritos, devendo o Juiz Eleitoral abrir prazo 

de 72 (setenta e duas) horas, 3(três) dias, para a realização de diligências: 

 

Art. 11.  Os partidos e coligações solicitarão à Justiça Eleitoral o 
registro de seus candidatos até as dezenove horas do dia 15 de 
agosto do ano em que se realizarem as eleições.     
[...] 
§ 3º Caso entenda necessário, o Juiz abrirá prazo de setenta e duas 
horas para diligências. (grifo nosso). 
 
Art. 36. Constatada qualquer falha, omissão, indício de que se 
trata de candidatura requerida sem autorização ou ausência de 
documentos necessários à instrução do pedido, inclusive no que 
se refere à inobservância dos percentuais previstos no § 2º do art. 
17, o partido político, a coligação ou o candidato será intimado 
para sanar a irregularidade no prazo de 3 (três) dias (Lei nº 
9.504/1997, art. 11, § 3º) (grifo nosso). 

 

Nesse sentido, com fulcro no dispositivo legal acima citado e no intuito 

de sanar de pronto qualquer suposta irregularidade, junta-se ao feito o DRAP 

subscrito/assinado pelos delegados da Coligação “Juntos Faremos Mais”.  

 

No que tange às deliberações sobre o Plano de Governo, importante 

grifar que houve, no dia do evento político intrapartidário, tanto a discussão 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9504.htm#art11
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9504.htm#art11
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como aprovação das propostas para o governo municipal. Entretanto, por 

desídia, os Partidos Progressistas e Republicanos deixaram de incluir 

expressamente na Ata da Convenção Municipal este fato.  

 

Tendo em vista esta mera irregularidade, com fulcro no art. 11, §3º da Lei 

nº. 9.504/97 c/c art. 36 da Resolução nº 23.609 de 18 de dezembro de 2019 do TSE, 

os Partidos Progressistas e Republicanos de Currais/PI, por seu Presidente e 

Secretária, firmaram declaração escrita, em anexo, relatando a desídia na 

Lavratura da Ata, mas considerando que houve de fato um momento destinado 

a discussão das propostas de governo, com posterior aprovação por aclamação.  

 

Ademais, não há que falar em fraude na Ata lavrada pelo Partido 

Progressistas, como quer levar a crer o MDB, já que assinaram todos os 

convencionais presentes que participaram do evento intrapartidário, ou seja, 

maioria absoluta da Convenção Municipal, bem como foi aprovado por 

unanimidade a coligação “Juntos Faremos Mais” e as candidaturas lançadas às 

eleições 2020, tanto para majoritário como para proporcional, sob anuência do 

Diretório Estadual e Nacional, restando pacífico que a matéria ora discutida diz 

respeito somente ao Partido Progressistas, a seus convencionais e filiados.  

 

Portanto, caso V. Exª não acolha as preliminares ora sustentadas, 

determinando a extinção do processo sem resolução de mérito, o que se considera 

apenas por amor ao debate, requer-se que os pedidos elencados na Ação de 

Impugnação sejam julgados totalmente improcedentes, diante da regularidade 

dos atos partidários, observância do estatuto e do que dispões os órgãos 

superiores do Partido Progressistas, quais sejam, Diretórios Estadual e Nacional.  

 
4 – DOS PEDIDOS 

 

FIRME NO EXPOSTO, com fulcro nos argumentos acima sustentados, na 

legislação, doutrina e jurisprudencia pátria, requer que sejam acolhidas as 

preliminares indicadas alhures, a fim de que V. Exª determine a extinção do 
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processo sem resolução de mérito. E caso assim não entenda, o que não se espera, 

julgue o mérito da Ação de Impugnação de Registro de Candidatura 

TOTALMENTE IMPROCEDENTE, uma vez que o Partido MDB não juntou 

qualquer prova ou elemento suficiente que viesse a desconstituir o direito do 

candidato ao Registro da sua Candidatura, com formação da Coligação “JUNTOS 

FAREMOS MAIS”, razão pela qual não merecem ser acolhidos os pedidos do 

partido adversário. 

 

Requer-se, ainda, a este Douto Juízo a retificação no DRAP do nome do 

delegado José Wilson Moreira da Silva Sousa, inscrito no CPF sob nº 000.647.513-

25, Título Eleitoral nº 0241 5652 1538, já que quando do lançamento dos dados no 

sistema CANDEX, por equívoco, deixou-se de colocar o sobrenome “Sousa”. 

 

Protesta provar o alegado por todos os meios e provas admitidas em 

direito, em especial testemunhal e documental. 

 

Termos em que, 

Pede deferimento. 

 

Bom Jesus - Piauí, em 07 de outubro de 2020.    

 

___________________________________________ 
JOELMA DA ROCHA MILANI SILVA 

OAB/PI 17.234 
 

ROL DE TESTEMUNHAS:  

 

1 – JOÃO MARCOS SOUSA MENDES, brasileiro, união estável, representante 
da coligação “Juntos Faremos Mais”, composta pelos partidos Progressistas e 
Republicanos, inscrito no CPF sob nº 604.841.643-17, Título Eleitoral nº 
041699531503, residente e domiciliado à Rua Cosmópolis, Bairro Água Branca, 
município Currais, CEP: 64.905-000, Estado do Piauí.  
 
2 – JOSÉ WILSON MOREIRA DA SILVA, brasileiro, união estável, delegado 
dos partidos Progressistas e Republicanos, bem como da coligação “Juntos 
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Faremos Mais”, inscrito no CPF sob nº 000.647.513-25, Título Eleitoral nº 
024156521538, endereço profissional sito à Praça Marcos Aurélio, Bairro Centro, 
município Bom Jesus, CEP: 64.900-000, Estado do Piauí.   
 
3 – MACIEL PEREIRA DO Ó, brasileiro, união estável, membro do Órgão 
Provisório do Partido Progressistas, inscrito no CPF sob nº 604.806.253-41, 
residente e domiciliado no Povoado Santo Antônio, s/n, Zona Rural, município 
Currais, CEP: 64.905-000, Estado do Piauí. 
 
 

 
ROL DE DOCUMENTOS: 

 

PROCURAÇÃO; 

DOC 1: Ata do Partido Político Progressistas; 

DOC 2: Declarações dos Partidos Progressistas e Republicanos; 

DOC 3: Demonstrativo de Regularidade de Atos Partidários (DRAP). 


