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JUSTIÇA ELEITORAL 
 015ª ZONA ELEITORAL DE BOM JESUS PI 

  
REGISTRO DE CANDIDATURA (11532) Nº 0600078-89.2020.6.18.0015 / 015ª ZONA ELEITORAL DE BOM JESUS PI 
IMPUGNANTE: MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO CURRAIS - PI MUNICIPAL 
Advogado do(a) IMPUGNANTE: CESAR AUGUSTO FONSECA GONDIM - PI6352-A 
IMPUGNADO: RAIMUNDO MARTINS DE SOUSA SANTOS SOBRINHO, #-JUNTOS FAREMOS MAIS 11-PP / 10-
REPUBLICANOS, PARTIDO PROGRESSISTA - PP, 10 - PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB -
COMISSAO PROVISORIA - CURRAIS 
Advogado do(a) IMPUGNADO: JOELMA DA ROCHA MILANI SILVA - PI17234 
  
  
 
 
 

SENTENÇA
 
 

Vistos.

 

1 – DO RELATÓRIO

 

1.1 Da Impugnação ao Registro de Candidatura e seus Argumentos

Trata-se de AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO AO REGISTRO DE CANDIDATURA ajuizada pelo

MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO DE CURRAIS em face de RAIMUNDO MARTINS

DE SOUSA SANTOS SOBRINHO, em que a parte requerente narra, em apertada síntese, que a

convenção municipal para a escolha de candidatos ocorrida no dia 13/09/2020 padece de

diversas nulidades.

Asseverou que a referida convenção deliberou pela escolha dos candidatos sem a presença da

maioria absoluta da Direção Executiva ao arrepio da norma do art. 34 do Estatuto.

Verberou, ainda, que a ata realizada na ocasião não atende aos requisitos previstos no art.

23 e 31 do Estatuto.

Requereu, em preliminar, que seja reconhecida a competência e a legitimidade ativa e a

procedência da demanda para anular a Ata da Convenção Partidária do partido

PROGRESSISTAS de Currais - PI, realizada no dia 13/09/2020.
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A petição de impugnação veio instruída pelos documentos pertinentes.

 

1.2 Da Defesa do Impugnado e seus Argumentos

Após regular citação, a parte requerida apresentou contestação, alegando,

preliminarmente, incompetência do juízo eleitoral, por se tratar de matéria interna corporis, e a

ilegitimidade ativa do Partido “MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO DE CURRAIS, em

virtude de ausência de interesse processual.

Em razão disso, afirmaram que os membros do partido realizaram a convenção partidária,

na qual 12 (doze) filiados fizeram-se presentes, de modo que ausente qualquer nulidade.

Pugnaram, portanto, pela improcedência da ação.

 

1.3 Da Manifestação Após a Contestação

Recebida a Contestação, fora designada data para oitiva de testemunhas elencadas pela Defesa.

Aberta a audiência, a parte pugnou pela desistência da oitiva das testemunhas, o que fora

homologado pelo juízo.

Alegações finais apresentadas pelas partes, nos seguintes termos:

A impugnante levanta preliminar da ocorrência de juntada de documentação em momento

posterior à contestação sem a devida motivação e alega a improcedência de documento

juntado pela defesa em sede de contestação;

1.

A parte impugnada reitera o pedido pelo indeferimento da impugnação, visto que ausente

desconformismo ou denúncia de filiados do partido PROGRESSISTAS no que diz respeito à

convenção.

2.

Manifestação do Ministério Público Eleitoral pela rejeição das preliminares e improcedência da

ação.

Vieram-me os autos conclusos.

Eis o relatório, no necessário. Passo a decidir.

 

2. DA FUNDAMENTAÇÃO

2.1. DAS PRELIMINARES
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2.1.a. DA COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ELEITORAL / DA LEGITIMIDADE ATIVA

 

Antes de adentrar ao mérito, ressalto a competência da Justiça Eleitoral para apreciar o

tema, a despeito de se tratar de matéria interna corporis, já que a presente demanda possui

reflexos inevitáveis no registro de candidatura e no processo eleitoral já em curso.

É esse, evidentemente, o caso dos autos.

Sobre o tema, veja-se a julgado do TSE:

 

[...] Registro individual. Candidatura. Indicação prévia. Convenção partidária.

Não-homologação. Violação ao estatuto do partido. Matéria interna corporis.

Reflexo no processo eleitoral. Competência da Justiça Eleitoral. É

competência da Justiça Eleitoral analisar controvérsias sobre questões

internas das agremiações partidárias quando houver reflexo direto no

processo eleitoral, sem que esse controle jurisdicional interfira na autonomia

das agremiações partidárias, garantido pelo art. 17, § 1º, da CF. (Ac. de

20.9.2006 no REspe nº 26.412, rel. Min. Cesar Asfor Rocha.) [...]”

 

Não cabe afastar toda questão acerca de matéria interna corporis da análise desta Justiça

Especializada. Necessária a análise dos fatos para que não fuja ao crivo do juízo eleitoral

questões que envolvem gravíssimas infrações que possam afetar a lisura do pleito.

 

Nesse sentido, confirmo a competência deste Juízo Eleitoral para apreciação do presente caso,

sendo parte legítima o Partido impugnante.

 

2.1.b DA JUNTADA DE DOCUMENTOS APÓS A CONTESTAÇÃO

 

Compulsando os autos, verifico que os documentos indicados têm natureza de meros anexos da

petição de contestação, não sendo causa de nulidade o fato de se tratar de documentos

elaborados antes da petição. Saliente-se que a petição e respectivos anexos tiveram protocolo e
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disponibilização em prazo próximo, ambos dentro do prazo legal para apresentação da

contestação.

Nestes termos, a posterior juntada de documentos, como verificado no RRC de alguns dos

candidatos do Partido PROGRESSISTAS de Currais - PI, não implica violação da referida regra,

se ainda pendente de apreciação pelo Juízo Eleitoral, visto que ausente prejuízo para o

impugnante.

 

 Diante do exposto, rejeito a preliminar.

 

2.2. DO MÉRITO

 

2.2.1 DO REQUERIMENTO DE REGISTRO DE CANDIDATURA (RRC)

Para ser candidato o requerente necessita preencher os requisitos legais de elegibilidade,

previstos no artigo 9º da Resolução 23.609/2019 do TSE. Nesse ponto, é possível afirmar que o

candidato RAIMUNDO MARTINS DE SOUSA SANTOS SOBRINHO comprovou:

a) a sua nacionalidade brasileira;

b) assim como o pleno exercício dos direitos políticos;

c) o seu devido alistamento eleitoral;

d) o domicílio eleitoral nesta circunscrição e a filiação partidária no prazo da lei;

e) bem como a idade mínima para o cargo pretendido.

Vislumbro que o(a) candidato(a) preenche os requisitos presentes na Resolução n.

23.609/2019, tendo apresentado documentação idônea acerca de tais requisitos.

2.2.2. DA INEXISTÊNCIA DE FRAUDE EM RAZÃO DA INOBSERVÂNCIA DO QUORUM PARA

INSTALAÇÃO DA CONVENÇÃO

 

Cinge-se a controvérsia posta nos autos a perquirir se a Convenção Partidária do partido

PROGRESSISTAS (PP), realizada no dia 13/09/2020, observou as normas legais e estatutárias

aplicáveis à espécie, estando, assim, apta a produzir os efeitos jurídicos que dela se esperam.
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A ata da referida reunião encontra-se nos autos, cumprindo colacionar as primeiras linhas:

“A convenção político partidária, realizada aos dias 13 do mês de setembro do ano de

2020, às 18:00 horas, no Sindicato dos Servidores Público localizado à Rua Cosmópolis, Bairro

água Branca, Município de Currais, Estado do Piauí, instalou-se com a presença da maioria dos

convencionais/filiados, em seguida realizou a chamada dos presentes (...)”

A respeito das Convenções, destacam-se as seguintes normas do Estatuto do

PROGRESSISTAS, cuja cópia encontra-se nos autos:

“[...] Art. 9º As Convenções serão convocadas:

 

I - pelos respectivos Presidentes;

II - pela maioria dos membros da Comissão Executiva;

III - por mais de 1/3 (um terço) dos membros do Diretório;

IV - por mais de 1/3 (um terço) dos filiados.

 

Art. 10. O Presidente da Comissão Executiva publicará o edital de convocação da Convenção

com antecedência mínima de 8 (oito) dias.

 

§ 1º O edital de convocação indicará data, hora, local, matéria objeto de deliberação e autor da

convocação.

 

§ 2º O edital de convocação será publicado na imprensa oficial ou em jornal local, regional ou

nacional, ou na falta destes em rádio, alto-falante, ou afixação na Câmara de Vereadores ou no

Cartório Eleitoral.

 

§ 3º Presidirá a Convenção o Presidente da respectiva Comissão Executiva.

(...)

Art. 31. A Convenção Municipal é constituída pelos:

 

I - Membros do Diretório Municipal;

II - Representantes do Partido no Congresso Nacional, com domicílio no Município;

III - Representantes do Partido na Assembleia Legislativa, com domicílio no Município

IV - Vereadores;

V - Prefeito e Vice-Prefeito;

VI - Líder do Partido na Câmara de Vereadores.

 

Art. 32. Compete à Convenção Municipal:

I - eleger os membros do Diretório Municipal;
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II - eleger os membros Municipais dos Conselhos Fiscal, Consultivo, e de Ética;

III - eleger os Delegados à Convenção Estadual;

IV- escolher os candidatos a Prefeito e Vice-Prefeito, e Vereador;

V - aprovar as coligações, no âmbito Municipal;

VI - aprovar o Plano de Governo do candidato a Prefeito.

 

Parágrafo único. As deliberações da Convenção Municipal estão sujeitas às diretrizes da

Comissão Executiva Nacional, sob pena de nulidade.

 

Art. 33. Os Delegados à Convenção Estadual serão eleitos na mesma Convenção que eleger o

Diretório Municipal.

 

§ 1º Serão 2 (dois) os Delegados à Convenção Estadual, mais o equivalente ao número de

representantes no Congresso Nacional e Assembleia Legislativa, com domicílio no respectivo

Município, e suplentes em igual número, convocados pela ordem cronológica de sua colocação

na chapa.

 

§ 2º As Comissões Executivas Municipais enviarão à Comissão Executiva Estadual relação

nominal dos Delegados eleitos em Convenção, com base na qual serão expedidas as credenciais

que os habilitarão a participar e votar na Convenção Estadual.

 

Art. 34. As Convenções Municipais deliberam com a presença da maioria absoluta dos seus

membros e as suas decisões são tomadas por maioria simples [...].”

 

 

Destaca-se, ainda,   para as Eleições de 2020, o art. 9º, inciso III, da Resolução nº

23.624/2020 do TSE, in verbis:

“[...] III – a escolha de candidatos pelos partidos políticos e a deliberação sobre coligações

deverão ser feitas no período de 31 de agosto a 16 de setembro de 2020, obedecidas as

normas estabelecidas no estatuto partidário (ajuste referente ao caput do art. 6º da Res.-

TSE nº 23.609/2019, em conformidade com a Emenda Constitucional nº 107/2020, art. 1º,

§ 1º, II) [...].”

No mesmo sentido, a lei nº 9504/97, em seu art. 7º: As normas para a escolha e substituição dos

candidatos e para a formação de coligações serão estabelecidas no estatuto do partido,

observadas as disposições desta Lei.

No caso versado nos autos, observa-se que a despeito de não ter havido o respeito ao quórum
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mínimo para instalação da convenção partidária, isso representa mera irregularidade, já que não

há indicativo do intuito fraudulento com o escopo de macular o processo eleitoral.

 

Em suma, embora o art. 7º da Lei nº 9.504/97 estabeleça a exigência de que o

procedimento para escolha de candidatos deva ser estabelecida pelo estatuto e devem, pois, ser

respeitadas, é possível o deferimento do demonstrativo de regularidade de atos partidários se não

for evidenciado nenhum indício de grave irregularidade ou fraude no caso concreto, o que foi

corroborado pela ausência de impugnação ou reclamação por Diretório Regional/Nacional, por

candidatos que integram a coligação ou mesmo por convencionais não escolhidos para a disputa.

Nesse sentido, vide o Recurso Especial Eleitoral nº 8942, Acórdão, Relator(a) Min. Arnaldo

Versiani Leite Soares, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, Data 11/09/2012.

A matriz dogmática subjacente do entendimento da Excelsa Corte encontra amparo na

ausência de prejuízo, a teor do que dispõe o mencionado art. 219, do Código Eleitoral. Nesse

sentido, eventual mácula na convenção atinge, de imediato, os próprios convencionais e filiados

da agremiação.

O do art. 8º, da Lei das Eleições, ao exigir tal requisito formal, é inibir a realização de

convenções por pessoas diversas daquelas que estão legitimamente credenciadas para a guarda

dos livros partidários.

Nesse cenário, eventual vício de consentimento na escolha do candidato, poderia ser

noticiado pelos convencionais prejudicados, fato esse não observado na espécie.

Para melhor compreensão dessa axiologia, destaco entendimentos consignados no Respe

n.º 8942, da lavra do Ministro Arnaldo Versianni:

O SENHOR MINISTRO ARNALDO VERSIANI: (...) no caso, a referida ata do PSDB não foi

impugnada por nenhum dos outros partidos que compunham a coligação e por nenhum dos

candidatos indicados, nem mesmo por convencionais não escolhidos para concorrerem ao pleito,

conforme apontado pelo juízo eleitoral à fl. 32. (...) Em face dessas circunstâncias, tenho que não

se evidencia nenhum indício de grave irregularidade ou fraude que possa justificar o

indeferimento do DRAP, ainda que averiguada a falha do livro utilizado na convenção. Desse

modo, não houve prejuízo ao processo eleitoral, razão pela qual entendo aplicável o art. 219 do

Código Eleitoral.

A SENHORA MINISTRA LUCIANA LÓSSIO: Senhora Presidente, acompanho

integralmente o Ministro Arnaldo Versiani, por entender que o apego ao formalismo - a norma tem

razão de ser - é posição extremada.

Não havendo, como afirma o ministro relator, impugnação, indignação de nenhuma das
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partes, de quem quer que seja, realmente, é patente não haver prejuízo algum ao processo

eleitoral e muito menos qualquer nulidade que possa ser atribuída a esse ato, nos termos do

artigo 219 do Código Eleitoral. Por essas razões, acompanho o relator.

O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI: Senhora Presidente, diante das circunstâncias do

caso concreto, elenquei algumas questões, não para substituir os fundamentos do relator, mas

para agregá-las aos seus fundamentos. Andou bem Sua Excelência ao dar provimento ao recurso

da coligação, aplicando ao caso o artigo 219 do Código Eleitoral, ou seja, não há nessa nulidade

nenhuma fraude, nenhum prejuízo; não houve impugnação por adversários nem por

correligionários que não foram escolhidos na convenção.

A SENHORA MINISTRA NANCY ANDRIGHI: Senhora Presidente, os fundamentos de

ambos os lados são bastante consistentes, mas para quem já foi juíza eleitoral em comarca há

mais de 1.200 quilômetros da capital, minha posição é no sentido de, sem abrir nenhum

precedente determinado, mas olhando o caso concreto, negar provimento ao recurso, porque não

houve impugnação nem alegação de prejuízo.

A SENHORA MINISTRA LAURITA VAZ: Senhora Presidente, eu já tinha feito uma

anotação no sentido de que o vício encontrado no DRAP não causou prejuízo a ninguém, tanto

que não houve, como já foi dito, impugnação, a não ser do Ministério Público.

Podemos concluir, com base no detalhado debate, que, se os próprios filiados e Diretórios de

instâncias superiores anuíram à escolha, de forma tácita, não há de se vislumbrar qualquer

prejuízo na tomada de decisão da Comissão Provisória, ainda que assim não dispusesse o

estatuto da grei partidária.

Em suma, observo que a agremiação respeitou as normas estatutárias, as quais, a meu

sentir, guardam cotejo com os cânones constitucionais, razão pela qual, nesse particular, deve

ser preservada a autonomia partidária.

Nesse sentido, já decidiu o TSE que “o processo eleitoral rege-se pelo princípio da

instrumentalidade das formas, do qual se extrai que as formas, ritos e procedimentos não

encerram fins em si mesmos, mas meios de se garantir um processo justo e equânime, que

confira efetividade aos postulados constitucionais (...) do devido processo legal” (AgR – Respe n.º

67742, rel. Min. Luiz Fux, DJE 05/10/2016).

Nesse plano, a Lei Eleitoral, em homenagem a busca da verdade real, autoriza ao

magistrado atrair para sua cognição fatos públicos e notórios, “ainda que não indicados ou

alegados pelas partes, mas que preservem o interesse público de lisura eleitoral”.

Nesse sentido, dispõe a LC 64/90:

“(...) Art. 7° Encerrado o prazo para alegações, os autos serão conclusos ao Juiz, ou ao

Relator, no dia imediato, para sentença ou julgamento pelo Tribunal. Parágrafo único. O
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Juiz, ou Tribunal, formará sua convicção pela livre apreciação da prova, atendendo aos

fatos e às circunstâncias constantes dos autos, mencionando, na decisão, os que ainda

que não alegados pelas partes motivaram seu convencimento (...).

“(...) Art. 23. O Tribunal pela livre apreciação dos fatos formará sua convicção públicos e

notórios, dos indícios e presunções e prova produzida, atentando para circunstâncias ou

fatos, ainda que não indicados ou alegados pelas partes, mas que preservem o interesse

público de lisura eleitoral. (...)“

Com efeito, a presença de 4 (quatro) Convencionais, conforme se extrai da Ata de

convenção gerada no sistema CANDEX, do total de 9 (nove) membros, conforme certidão de

composição partidária extraída do SGIP e do fato de o partido possuir 2 (dois) vereadores na

Câmara Municipal, não configura fraude, visto que esta decorre de simulação, conluio, e

sofisticação com fins de ludibriar outrem.

Por esse motivo, portanto, a convenção não deve ser anulada.

Cabe ressaltar, que em respeito à autonomia partidária consagrada no art. 3º da Lei nº

9096/95, as normas domésticas que definem a estrutura interna, a organização e o

funcionamento dos partidos somente merecem relativização se configurada ofensa aos princípios

reitores da ordem jurídica nacional, nos termos do art. 17 da Constituição da República, o que

este Juízo não vislumbra na hipótese.

 

2.3. DA INEXISTÊNCIA DE NULIDADE EM RAZÃO DA INEXISTÊNCIA DE PROPOSTAS

PARA O CARGO DE PREFEITO

A juntada do plano de Governo, a despeito de obrigatória no momento do Requerimento do

Registro de Candidatura para o cargo de Prefeito nas eleições do corrente ano, não impede que o

ora impugnado faça acostar em momento oportuno, ainda que em fase recursal, quando não

consignado prazo para isso no Juízo Eleitoral de origem, em caso de indeferimento do RRC por

tal motivo.

Nesse sentido, vejamos:

“[...] Registro de candidatura. Não-apresentação de documentos. Notificação

conforme art. 32 da Res.-TSE nº 22.156/2006. Impossibilidade de juntar a

documentação faltante na via especial. Súmula-TSE nº 3. Inaplicabilidade.

[...] 1. Na decisão agravada restou assentado que: ‘Em requerimento de

registro de candidatura, o TSE admite a juntada posterior de documentos

quando esta não foi oportunizada na instância ordinária e quando o

documento faltante acarretou o indeferimento do pedido de registro.’ [...] 2.

Por igual turno se consignou que: ‘O requerente foi devidamente intimado
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em 9.8.2006 a apresentar certidão criminal emitida por órgão da Justiça

Estadual, não tendo, no entanto, atendido à determinação judicial.

Inaplicável no caso a Súmula nº 3 desta Corte.’ [...] ‘A solicitação de certidão

comprobatória do trânsito em julgado de ação ao juízo da Vara de

Execuções Criminais não supre a exigência legal de apresentação de

certidão criminal emitida pela Justiça Estadual.’ [...] ‘O pedido de expedição

de certidão comprobatória de extinção da punibilidade apenas a

demonstrará em relação a determinado feito e, provavelmente, somente aos

distribuídos a uma certa vara. Assim, caso não seja a única vara da

circunscrição judiciária, não elencará todas as eventuais condenações, não

surtindo os mesmos efeitos de uma certidão criminal fornecida por órgão de

distribuição da Justiça.’ [...]”(Ac. de 26.9.2006 no AgRgREspe nº 26885, rel.

Min. José Delgado.)

 

Por tal motivo, resta inviável o indeferimento do RRC, vez que se trata de omissão que foi

sanada pelo Partido PROGRESSISTAS quando do Registro de Candidatura da chapa majoritária,

em homenagem aos princípios da economia processual e da boa-fé.

 

3. DO DISPOSITIVO

 

Diante do exposto, de livre e motivado convencimento, com supedâneo no art. 50, da Res

23.609/2019, Julgo IMPROCEDENTE a AIRC – Ação de Impugnação de Registro de

Candidatura, pois não reconhecida causa para anulação da convenção partidária e, por

consequência, DEFIRO o Registro de Candidatura do candidato RAIMUNDO MARTINS DE

SOUSA SANTOS SOBRINHO ao cargo de prefeito, visto que preenchidos os requisitos legais e

constitucionais.

Publique-se imediatamente no Mural Eletrônico. Registre-se. Intime-se da mesma forma.

Dê ciência ao MPE via Sistema PJE.

Com o trânsito em julgado, cumpra-se com os expedientes necessários.

 

Bom Jesus (PI), 22 de outubro de 2020.
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ÉLVIO ÍBSEN BARRETO DE SOUZA COUTINHO

JUIZ ELEITORAL
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