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JUSTIÇA ELEITORAL 
 069ª ZONA ELEITORAL DE MIRANDIBA PE 

  
REGISTRO DE CANDIDATURA (11532) Nº 0600188-50.2020.6.17.0069 / 069ª ZONA ELEITORAL DE MIRANDIBA
PE 
REQUERENTE: SEBASTIAO JESUS DE OLIVEIRA, DIRETORIO MUNICIPAL DO PARTIDO REPUBLICANO
BRASILEIRO 
IMPUGNANTE: COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL DO PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - PSB 
  
IMPUGNADO: SEBASTIAO JESUS DE OLIVEIRA 
  
  
  
 
 
 

SENTENÇA
 
Vistos, etc.
Trata-se de Pedido de Registro de Candidatura formulado por SEBASTIÃO JESUS DE
OLIVEIRA para concorrer ao cargo de Vereador, sob o número 10222, pelo Partido
Republicano no município de Mirandiba-PE.
Acompanhando o formulário RRC, foram anexados os documentos exigidos na lei 9.504/97 e na
Resolução n. 23.609/2019.
Publicado o edital, o PARTIDO SOCIAL BRASILEIRO- PSB ajuizou IMPUGNAÇÃO AO
REGISTRO DE CANDIDATURA (AIRC) de Sebastião Jesus de Oliveira (ID n. 10348832).
Sustenta, em síntese, que Sebastião Jesus é policial militar da reserva remunerada no Estado do
Pernambuco e que não tem filiação partidária.
Ao fim, requer a procedência do pedido de impugnação ao registro de candidatura.
Juntou documentos.
A defesa apresentou peça de bloqueio (ID 14408591).
Preliminarmente, alega a ilegitimidade ativa do partido político coligado para apresentar
impugnação ao registro de candidatura.
Aduz que o candidato é filiado e que faz prova por outros elementos de convicção.
Por fim, requer a improcedência do pedido de impugnação.    
Parecer ministerial pelo indeferimento do registro de candidatura (ID 17524714).
Petição (ID 18291414).
 
É o que cumpria relatar. Passo a decidir.
 
Preliminar
 
Depois de coligados, os partidos que se uniram já não possuem mais a capacidade de agir
isoladamente no que diz respeito a pleitos formulados junto à justiça eleitoral, salvo quando
questionar a validade da própria coligação.
 
O art. 6º e §§ da lei 9504/97 dispõem que:
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Art. 6º É facultado aos partidos políticos, dentro da mesma circunscrição, celebrar coligações
para eleição majoritária, proporcional, ou para ambas, podendo, neste último caso, formar-se
mais de uma coligação para a eleição proporcional dentre os partidos que integram a coligação
para o pleito majoritário.
§1º A coligação terá denominação própria, que poderá ser a junção de todas as siglas dos
partidos que a integram, sendo a ela atribuídas as prerrogativas e obrigações de partido político
no que se refere ao processo eleitoral, e devendo funcionar como um só partido no
relacionamento com a Justiça Eleitoral e no trato dos interesses interpartidários.
(...)
§4º O partido político coligado somente possui legitimidade para atuar de forma isolada no
processo eleitoral quando questionar a validade da própria coligação, durante o período
compreendido entre a data da convenção e o termo final do prazo para a impugnação do
registro de candidatos.
Como se pode verificar, após a data da convenção na qual foi deliberada a opção pela coligação,
apenas ela possuirá legitimidade para atuar no processo eleitoral.
No mesmo sentido é o entendimento do Tribunal Superior Eleitoral. Vejamos:

“Recurso especial. Eleição 2000. Representação. Partido político coligado.
Ilegitimidade para agir isoladamente. Dissídio. Não-caracterização. Conhecido, mas
desprovido. I – O partido político integrante de coligação não tem legitimidade ativa
para, isoladamente, ajuizar representação com vistas a apurar possível infração. [...]”
NE: “[...] a coligação, no momento de sua constituição, assume, em relação ao pleito
do qual participa, todas as obrigações e direitos inerentes a uma agremiação partidária,
como dispõe o art. 6º, § 1º, da Lei nº 9.504/97. [...] Como destacado pelo parecer
ministerial, ‘essa situação perdura durante o processo eleitoral, da fase das
convenções até a realização das eleições’, só se podendo falar em legitimidade
concorrente após a proclamação dos resultados do pleito. [...] Demais disso, o
acolhimento da tese do recorrente, de que haveria legitimidade concorrente entre os
partidos e a coligação da qual fazem parte, implicaria esvaziamento do próprio conceito
de coligação, qual seja, funcionar como se fosse um único partido. [...]” (Ac. nº 21.346,
de 9.9.2003, rel. Min. Peçanha Martins; no mesmo sentido os acórdãos nos 22.107, de
11.11.2004, rel. Min. Caputo Bastos e 25.033, de 10.3.2005, rel. Min. Humberto Gomes
de Barros.)

 
Todavia, sabe-se que no prazo da impugnação, qualquer cidadão, estando no gozo de seus
direitos políticos, poderá dar notícia de inelegibilidade, que será comunicada ao Ministério Público
Eleitoral conforme reza o art. 34 § 1°, inciso III da Resolução do TSE nº 23.609/19.
Ora, o fato do cidadão ser Presidente de Partido Político e atuar nesta qualidade, não retira do
gozo dos direitos civis e políticos, de modo a defeito na formalidade não pode ser empecilho para
o reconhecimento de eventual ilegalidade no requerimento de impugnação ao registro de
candidatura.
Ressalto que o pedido de registro de candidatura tem natureza de auditoria de conformidade, ou
seja, cabe ao juiz, de ofício ou a requerimento dos legitimados, fazer uma análise do
requerimento.
Ademais, os vícios que se projetam no indeferimento do pedido de registro de candidatura podem
ser reconhecidos de ofício ou quando informado por um cidadão, tanto o Ministério Público como
o próprio juiz podem conhecer da matéria, já que é matéria de direito indisponível.
Reforçando o que foi dito, a Súmula nº 45/TSE preceitua:

“nos processos de registro de candidatura, o Juiz Eleitoral pode conhecer de
ofício da existência de causas de inelegibilidade ou da ausência de condição de
elegibilidade, desde que resguardados o contraditório e a ampla defesa”.
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Por tudo isto, apesar de reconhecer a ilegitimidade ativa, recebo a impugnação como notícia de
inelegibilidade nos termos do art. art. 34 § 1°, inciso III da Resolução do TSE nº 23.609/19, de
modo que não extingo o feito.
Assim, o parecer ministerial, é documento necessário e suficiente para análise da impugnação do
pedido registro de candidatura.  
Não merece prosperar o pedido do impugnado na petição (ID 18291414), na qual requer o
desentranhamento do parecer ministerial, já que este atua como fiscal da lei, razão pela qual os
prazos tem natureza imprópria.
Mérito
O caso em análise dispensa dilação probatória uma vez que os elementos colacionados aos
autos, especialmente a prova documental, já são suficientes para este juízo emitir sentença no
estado em que se encontra o presente feito, consoante autorizam o art. 5° da LC 64/90 e o art.
355, inciso I, do CPP.
Sabe-se que em consonância com a Constituição Federal e art. 9° da Lei 9504/97, para concorrer
às eleições, o postulante precisa ter filiação partidária com no mínimo 6 (seis) meses de
antecedência ao pleito.
Assim, não se desconhece que a prova de filiação partidária dá-se pelo cadastro eleitoral e que
cumpre ao partido político encaminhar à Justiça Eleitoral, para arquivamento, publicação e
cumprimento dos prazos de filiação, a relação de filiados na respectiva Zona Eleitoral. No entanto,
O Tribunal Superior Eleitoral firmou entendimento de que a falta de nome do filiado ao partido na
relação encaminhada à Justiça Eleitoral, nos termos do art. 19 da Lei 9.096/95, pode ser suprida
por outros elementos de prova de filiação.
A redação do art. 19 da Lei 9.096/95 dada pela alteração promovida pela Lei 13.877/2019 é a
seguinte:  “Deferido internamente o pedido de filiação, o partido político, por seus órgãos de
direção municipais, regionais ou nacional, deverá inserir os dados do filiado no sistema eletrônico
da Justiça Eleitoral, que automaticamente enviará aos juízes eleitorais, para arquivamento,
publicação e cumprimento dos prazos de filiação partidária para efeito de candidatura a cargos
eletivos, a relação dos nomes de todos os seus filiados, da qual constará a data de filiação, o
número dos títulos eleitorais e das seções em que estão inscritos.”
A defesa técnica do impugnado defende a questão de direito pautado na aplicação do enunciado
sumular 20 do Tribunal Superior Eleitoral: “A prova de filiação partidária daquele cujo nome não
constou da lista de filiados de que trata o art. 19 da Lei nº 9.096/1995, pode ser realizada por
outros elementos de convicção, salvo quando se tratar de documentos produzidos
unilateralmente, destituídos de fé pública.”
 Leia-se, em consonância com a súmula 20 do Tribunal Superior Eleitoral é possível comprovar a
filiação partidária com outros elementos de convicção desde que não sejam produzidos
unilateralmente e não sejam destituídos de fé pública.
Passamos a análise das provas:
O impugnante juntou certidão de pesquisa ao sistema de filiação partidária, no qual consta que
Sebastião Jesus de Oliveira não está filiado a partido político, conforme documento (ID
10348833).
De fato, a jurisprudência reconhece que é possível comprovar a filiação por outros elementos de
convicção que não sejam documentos produzidos unilateralmente e que não sejam destruídos de
fé pública.
Todavia, analisando a peça de bloqueio, o postulante não juntou nenhum documento que
comprove sua filiação.
Ou seja, não há nos autos qualquer elemento probatório produzido pela parte impugnada que
possa convencer este juízo, que a filiação partidária do postulante ocorreu anterior ao prazo de
antecedência, a saber 6 (seis) meses.    

Num. 18348730 - Pág. 3Assinado eletronicamente por: MARCOS JOSE DE OLIVEIRA - 19/10/2020 16:02:26
https://pje1g.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20101916022625800000017021802
Número do documento: 20101916022625800000017021802



 

 
A simples existência de ficha de filiação não pode ser considerando como elementos de prova
suficiente para comprovação da filiação, pois é documento produzido unilateralmente.
Além disto, destaco jurisprudência:
 

ELEIÇÕES 2018. REGISTRO DE CANDIDATURA. LEI 9504/97.
RESOLUÇÃO DO TSE 23.548/2017. AUSÊNCIA DE FILIAÇÃO PARTIDÁRIA
VÁLIDA HÁ SEIS MESES DO PLEITO. IRREGULARIDADE DO PEDIDO. A
DOCUMENTAÇÃO PRODUZIDA NÃO POSSUI APTIDÃO PARA
DEMONSTRAR O PREENCHIMENTO DE CONDIÇÃO DE ELEGIBILIDADE
PREVISTA NO ART. 14 § 3°, V, DA CF/88. INOBSERVÂNCIA DO
REQUISITO LEGAL. REGISTRO INDEFERIDO. 1. A prova da filiação
partidária daquele cujo o nome não constou da lista de filiados de que trata o
art. 19 da Lei 9.096/95, pode ser realizada por outros elementos de
convicção, salvo quando se trata de documentos produzidos unilateralmente,
destituídos de fé pública. (Súmula 20 do TSE). 2. Cotejando as provas
carreadas aos autos com as normas transcritas acima, entendo que os
documentos apresentados pelo Peticionante são, de fato, documentos
produzidos unilateralmente, diretamente com o seu partido, de modo que não
incide, no caso concreto, a ressalva na Súmula 20 do TSE. 3. Registro
indeferido.(RCAND 0600571-87.2018.6.25.0000, Relator Juiz JOSÉ DANTAS
DE SANTANA).  

 
Insta destacar, não há nos autos ficha de filiação ou qualquer outro documento.
Sabe-se que é preciso respeitar o prazo de 6 meses anteriores ao pleito para filiação. Ou seja,
não é qualquer documento que é capaz de comprovar ou amparar a prova de filiação, tão-
somente os atos praticados anteriores aos seis meses.
Por tudo isto, o indeferimento do pedido de registro de candidatura é medida que se impõe.
Registro que o parecer ministerial é pelo indeferimento do registro de candidatura.
Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, JULGO PROCEDENTE A
IMPUGNAÇÃO AO REGISTRO DE CANDIDATURA ao mesmo tempo que INDEFIRO o pedido
de registro de candidatura de SEBASTIÃO JESUS DE OLIVEIRA.
Sem condenação em custas e honorários advocatícios por ser incabível na jurisdição eleitoral
(TSE, Acordão de 12.5.2015 no AgR-AI n. 148675).
Intimem-se as partes e o representante do Ministério Público.
Com o trânsito em julgado da decisão, arquive-se.
Expedientes necessários.
Mirandiba/PE, 19 de outubro de 2020.
 

MARCOS JOSÉ DE OLIVEIRA
Juiz Eleitoral
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