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TERMO DE JUNTADA

                                             
                                               Procedo à juntada do relatório, voto e ementa relativos ao acórdão do processo em
epígrafe, publicado em sessão em meio eletrônico do Tribunal Superior Eleitoral em 7/12/2020, nos
termos do artigo 9º da Portaria nº 798, de 2 de novembro de 2020, do Tribunal Superior Eleitoral.

Brasília, 7 de dezembro de 2020.

Andréa Faria da Silva
Coordenadoria de Acórdãos e Resoluções
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MCM 19/23/16

 

 

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 

 

 

ACÓRDÃO

 

 

RECURSO ESPECIAL ELEITORAL (11549) Nº 0600089-80.2020.6.17.0069 (PJe) –
MIRANDIBA – PERNAMBUCO
 

: Ministro Mauro Campbell MarquesRelator
 Republicanos – municipalRecorrente:
 Mateus Brandão Aires – OAB/PE 35232 e outroAdvogados:

 Gilberto Gomes de SáRecorrido:
 Leandro Batista de Souza – OAB/CE 38237 e outrosAdvogados:

 

EMENTA

 

ELEIÇÕES 2020. RECURSO ESPECIAL.
AIRC. VICE-PREFEITO. DEFERIMENTO
DO REGISTRO DE CANDIDATURA NAS
INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. FILIAÇÃO
PARTIDÁRIA. PROVA. CERTIDÃO DE
COMPOSIÇÃO PARTIDÁRIA EMITIDA
PELA JUSTIÇA ELEITORAL. DECISÃO
RECORRIDA EM CONFORMIDADE
COM A JURISPRUDÊNCIA DO TSE.
INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO
SUMULAR Nº 30 DO TSE. NEGADO
PROVIMENTO AO RECURSO.
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1. Na espécie, o Tribunal , instânciaa quo
exauriente na análise dos fatos e provas,
assentou que o candidato comprovou ser
filiado ao partido político que pretendia
concorrer, o que o fez por meio de
certidão expedida pela Justiça Eleitoral
que demonstra que figurou como
presidente do Diretório Provisório do
Progressistas (PP) no período de
25.3.2020 a 22.9.2020, razão pela qual
deferiu o registro do candidato ao cargo
de vice-prefeito nas eleições de 2020.

2. Na linha da jurisprudência desta Corte
Superior, “[...] a certidão da Justiça
Eleitoral que atesta a condição de
membro de órgão diretivo do partido
político consubstancia documento apto a
comprovar a filiação partidária [...]”
(AgR-REspe nº 134-02/CE, rel. Min. Rosa
Weber,  de 19.12.2016).PSESS
Precedentes.

3. O entendimento do Tribunal regional
está em consonância com a
jurisprudência desta Corte Superior,
motivo pelo qual incide no presente caso
o Enunciado Sumular nº 30 do TSE.

4. Negado provimento ao recurso
especial.

 

RELATÓRIO

 

O SENHOR MINISTRO MAURO CAMPBELL MARQUES: Senhor Presidente, na
origem, Gilberto Gomes de Sá apresentou Requerimento de Registro de Candidatura (RRC) ao
cargo de vice-prefeito do Município de Mirandiba/PE.

O Diretório Municipal do Republicanos ajuizou Ação de Impugnação de Registro
de Candidatura (AIRC), na qual sustenta que o candidato não preenche as condições de
elegibilidade, haja vista que não possui filiação ao partido pelo qual pretendia concorrer ao
pleito de 2020.

O Juízo da 69ª Zona Eleitoral de Mirandiba/PE julgou procedente a AIRC e
indeferiu o registro de candidatura de Gilberto Gomes de Sá (ID 55206238).

O Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco deu provimento ao recurso eleitoral
interposto pelo candidato (ID 55206488). O acórdão ficou assim ementado (ID 55207338):
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ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. REQUERIMENTO DE REGISTRO DE
CANDIDATURA. RRC. DEFERIMENTO. FILIAÇÃO. COMPROVAÇÃO. DOCUMENTOS
BILATERAIS. DESPROVIMENTO.

1. A matéria é disciplinada pelo art. 14, § 3º, V, da Constituição Federal e art. 3º do Código
Eleitoral, além das normas regulamentares específicas.

2. Súmula 20: a prova de filiação partidária daquele cujo nome não constou da lista de filiados
de que trata o art. 19 da Lei nº 9.096/95, pode ser realizada por outros elementos de
convicção, salvo quando se tratar de documentos produzidos unilateralmente, destituídos de
fé pública.

3. É cediço que a filiação partidária regular pode e deve ser aferida com base no cadastro
oficial da Justiça Eleitoral. Não sendo este suficiente, socorre-se a documentos que devem
possuir fé pública (Súmula 20 do TSE, já citada). A prova é documental, portanto.

4. O recorrente se desincumbe do ônus de provar sua alegada filiação partidária, anexando
documentos com robusto valor probatório, que não foram produzidos unilateralmente e que
gozam de fé pública.

5. O recorrente comprovou por certidão emitida pela Justiça Eleitoral que figurou  como
integrante do diretório municipal na condição de presidente de órgão provisório municipal do
partido político.

6. Diante do exposto, com base no art. 14, § 3º, V, da Constituição Federal; art. 28 da
Resolução TSE nº 23.609/2019, art. 11 § 1º inciso III da lei 9.504/97 e art. 3º do Código
Eleitoral, em consonância com o parecer da Procuradoria Regional Eleitoral, votou-se pelo
provimento do recurso manejado, reformando a sentença impugnada, no sentido de deferir do
registro de candidatura do recorrente.

Foram opostos embargos de declaração pelo Diretório Municipal do Republicanos
em Mirandiba/PE (ID 55207288), os quais tiveram provimento negado pelo TRE/PE (ID
55207838).

Seguiu-se a interposição do presente recurso especial, com base nos arts. 121, §
4º, I, da Constituição Federal e 276, I, , do Código Eleitoral, em que o Diretório Municipal doa
Republicanos em Mirandiba/PE sustenta que a decisão recorrida violou o disposto no art. 19 da
Lei nº 9.096/1995.

Afirma que o candidato é agente político experiente e que, atualmente, ocupa o
cargo de vereador do município pelo Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB).

Argumenta que inexiste justificativa idônea capaz de elidir a ausência de filiação
ao Progressistas (PP). No ponto, cita ementa de julgado desta Corte Superior.

Sustenta, em síntese, que o TRE/PE deferiu o registro de candidatura de Gilberto
Gomes de Sá apenas com base em documentação produzida de maneira unilateral, de modo
que não se aplica ao caso o Enunciado nº 20 da Súmula do Tribunal Superior Eleitoral.

Aduz, ainda, que (ID 55208088):

[...] a todo tempo o recorrente afirma que a sua não filiação se deu por desídia do Diretório
Estadual. Porém o Senhor Gilberto, mesmo alegando ser presidente da Comissão Provisória,
sequer viu em tempo que sua própria filiação não constava no rol.
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Somente em 12 de agosto de 2020, cerca de 6 meses após o período de filiação partidária,
sua preposta entrou em contato com a direção estadual do PP, conforme a própria ata
denuncia.

No ponto, entende que, se houve desídia no envio da filiação, esta se deu por
culpa do próprio candidato.

Argumenta que o recorrido deveria ter requerido à Justiça Eleitoral a inserção de
seu nome em lista especial, conforme determina o art. 19, § 2º, da Lei nº 9.096/1995 e a
Res.-TSE nº 23.596/2019, o que não foi feito. Sobre o assunto, cita julgados de Tribunais
regionais.

Assevera, também, que (ID 55208088):

Por mais que o recorrente tivesse devidamente filiado, o PP – Progressistas jamais convocou
os seus filiados para convenção partidária em Mirandiba, de sorte que a ata de convenção –

. (grifos no original)Id. 10099327 - nada mais é do que um instrumento meramente pro forma

Afirma haver tentativa de fraude ao sistema partidário, tendo em vista que o
candidato, sabendo que não teria apoio do seu partido (PSDB) para se candidatar, resolveu,
“[...] de maneira ardilosa e em absoluta inobservância às normas de fidelidade partidária,
tornar-se um aparente filiado do PP ao apagar das luzes” (ID 55208088).

Ao final, requer o conhecimento e o provimento do recurso para reformar o
acórdão recorrido e manter a sentença de piso que indeferiu o registro de candidatura.

Gilberto Gomes de Sá apresentou contrarrazões (ID 55208288).
A Procuradoria-Geral Eleitoral se manifestou pela negativa de seguimento ao

apelo nobre (ID 57590388).
É o relatório.

 

VOTO

 

O SENHOR MINISTRO MAURO CAMPBELL MARQUES (relator): Senhor Presidente,
de início, verifica-se a legitimidade e o interesse da parte, bem como a tempestividade do recurso (IDs
55207738 e 55208088), o qual é subscrito por advogado constituído nos autos digitais (IDs 55203938 e
55203988).

Entretanto, o apelo não merece prosperar.
Conforme se extrai do aresto recorrido, o deferimento do registro de candidatura de

Gilberto Gomes de Sá se deu em razão da existência de certidão expedida pela Justiça Eleitoral que
demonstra que o candidato figurou como presidente do Diretório Provisório do PP no Município de
Mirandiba/PE, no período de 25.3.2020 a 22.9.2020.

Cito, por oportuno, trecho do voto vencedor (ID 55207438):

O pretenso candidato, ora recorrente, se encontra em conformidade com o disposto no art. 28
da Resolução TSE nº 23.609/2019, atendendo ao que determina o art. 11 § 1º inciso III da lei
9.504/97.

Ao recurso junta os seguintes documentos comprobatórios de sua filiação partidária:
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- Certidão, , da composição do diretório provisório do Partidoexpedida pela Justiça Eleitoral
PROGRESSISTA no Município de Mirandiba, em que consta que o recorrente Gilberto Gomes
de Sá foi o seu  , id. n.º 8347211;presidente de 25/03/2020 a 22/09/2020

- Ata Notarial que comprova o envio dos  ao  Diretório Estadual nas datase-mails
informadas  com suas transcrições,  atestando a sua filiação  em momento anterior ao
prazo-limite, como também transcreve o  enviado do Partido PROGRESSISTA, no quale-mail
consta uma declaração que o partido reconhece que erroneamente não lançou sua filiação no
sistema FILIA, id. n.º 8347461;

- Ficha de filiação partidária subscrita em 19/03/2020, id. n.º 8347111;

- Ofício nº 001/2020 do Partido PROGRESSISTA com intuito de renomear a sua Comissão
Provisória, em que consta o recorrente no cargo de Presidente, com a data de filiação o dia
19/03/2020, id. n.º 8347161;

- Declaração do Partido PROGRESSISTA em que consta que o Gilberto Gomes de Sá “é pré
candidato [ ] as [ ] eleições de 2020, no cargo de Vice-Prefeito, Presidente Municipal dosic sic
Progressistas em Mirandiba se filiou a esta agremiação partidária no dia 19 de março, sua
filiação foi enviada por  pela representante do município. Erroneamente o partidoemail
regional não lançou sua filiação no sistema FILIA”, id. n.º 8347361.

-  dos  trocados entre a Direção estadual do Partido PROGRESSISTA e PlyciaPrints emails
Natália Torres Cabral Carvalho (tesoureira do órgão partidário), que comprovam o envio da
ficha de filiação e da documentação da nova comissão provisória de Mirandiba-PE, id. n.º
8347411;

- Requerimento de abertura de conta bancária partidária, em que conta o recorrente como
presidente do diretório municipal do  Partido PROGRESSISTA  em Mirandiba-PE,  id.
n.º 8347511;

- Chave de ativação do usuário do Prestador de Contas, em que consta Gilberto Gomes de
Sá como administrador para o sistema SPCA.

[...]

É cediço que a filiação partidária regular pode e deve ser aferida com base no cadastro oficial
da Justiça Eleitoral. Não sendo este suficiente, socorre-se a documentos que devem possuir
fé pública (Súmula 20 do TSE, já citada). A prova é documental, portanto.

O recorrente se desincumbe de provar sua alegada filiação partidária, anexando documentos
com robusto valor probatório, como a certidão de composição do diretório provisório do
partido PROGRESSISTAS em de Mirandiba, expedida pela própria Justiça Eleitoral, a qual
atesta que GILBERTO GOMES DE SÁ figurou como integrante do diretório municipal, na
condição de presidente no período de 25 de março a 22 de setembro de 2020.

A certidão de composição emitida pela Justiça Eleitoral, como documento idôneo e dotado de
fé pública, demonstra que a filiação do pretenso candidato ocorreu em tempo hábil, ou seja,
no período legalmente exigido, mais de 6 meses antes do dia em que ocorrerá o primeiro
turno das eleições de 2020,  .comprovando a regularidade de sua filiação

[...]
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Diante do exposto, com base no art. 14, § 3º, V, da Constituição Federal; art. 28 da Resolução
TSE nº 23.609/2019, art. 11 § 1º inciso III da lei 9.504/97 e art. 3º do Código Eleitoral, em
consonância com o parecer da Procuradoria Regional Eleitoral, VOTO pelo PROVIMENTO do
recurso manejado, reformando a sentença impugnada, no sentido de DEFERIR o registro de
candidatura do recorrente. (grifos no original)

Com efeito, de acordo com a vasta jurisprudência desta Corte Superior, “[...] a
certidão da Justiça Eleitoral que atesta a condição de membro de órgão diretivo do partido
político consubstancia documento apto a comprovar a filiação partidária [...]” (AgR-REspe nº
134-02/CE, rel. Min. Rosa Weber,  de 19.12.2016). Nessa mesma linha, confiram-se:PSESS

ELEIÇÕES 2018. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. REGISTRO DE
CANDIDATURA. DEPUTADO ESTADUAL. DEFERIMENTO. FILIAÇÃO PARTIDÁRIA.
PROVA. CERTIDÃO DE COMPOSIÇÃO PARTIDÁRIA. JUSTIÇA ELEITORAL. SÚMULA Nº
20/TSE. PRECEDENTES. SÚMULA Nº 30/TSE. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO REGIONAL.
DESPROVIMENTO. 

1. , o Tribunal a quo, instância exauriente na análise dos fatos e provas, assentou queIn casu
a candidata comprovou ser filiada a partido político – juntou aos autos certidão de composição
do Diretório Municipal do Partido Socialista Brasileiro (PSB) de Raposa/MA, emitida pelo
Sistema de Gerenciamento de Informações Partidárias (SGIP), de responsabilidade da
Justiça Eleitoral, na qual aparece como secretária-geral e secretária de Mulheres,
respectivamente, nos períodos de 2.2.2017 a 31.10.2017, 24.11.2017 a 30.12.2017 e
1º.1.2018 a 1º.1.2021 –, razão pela qual deferiu seu registro de candidatura ao cargo de
deputado estadual no pleito de 2018.

2. Nos termos da Súmula nº 20/TSE, outros meios idôneos são admitidos para provar a
filiação de candidato que não constou na relação oficial de filiados enviada à Justiça Eleitoral,
desde que não sejam documentos produzidos unilateralmente por partidos e candidatos.

3. A certidão da Justiça Eleitoral que atesta a condição de membro de órgão diretivo do
partido político é dotada de fé pública e, portanto, consubstancia documento apto a comprovar

.a filiação partidária. Precedentes

4. O entendimento explicitado pela Corte Regional está em consonância com a jurisprudência
desta Casa, razão pela qual incide no caso o Enunciado Sumular nº 30/TSE.

5. Para se verificar suposta exigência de que integrante de diretório partidário seja filiado ao
partido político, é necessário, como regra, reexame de provas, inviável em sede
extraordinária, a teor da Súmula nº 24/TSE.

6. Agravo regimental desprovido.

(AgR-REspe nº 0600240-25/MA, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto,  dePSESS
13.11.2018 – grifos acrescidos)

 

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. ELEIÇÕES 2016. VEREADOR. REGISTRO
DE CANDIDATURA. FILIAÇÃO PARTIDÁRIA. PROVA. CERTIDÃO DE COMPOSIÇÃO
PARTIDÁRIA. JUSTIÇA ELEITORAL. FÉ PÚBLICA. SÚMULA 20/TSE. DESPROVIMENTO.
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1.  Autos recebidos no gabinete em 29.10.2016.

2.  Certidão emitida pela Justiça Eleitoral, atestando que o candidato compõe órgão partidário,
. Precedentes. possui fé pública e comprova regular filiação

3.  Para se verificar suposta exigência de que integrante de comissão provisória seja filiado ao
partido político, é necessário, como regra, reexame de provas, inviável em sede
extraordinária, a teor da Súmula 24/TSE.

4.  Agravo regimental desprovido.

(AgR-REspe nº 192-26/DF, rel. Min. Herman Benjamin,  de 8.11.2016 – grifosPSESS
acrescidos)

Incide na espécie, portanto, o Enunciado nº 30 da Súmula desta Corte, segundo o
qual “não se conhece de recurso especial eleitoral por dissídio jurisprudencial, quando a
decisão recorrida estiver em conformidade com a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral”.

Rememoro que, na linha do entendimento deste Tribunal, o enunciado sumular
acima exposto “[...] pode ser fundamento utilizado para afastar ambas as hipóteses de
cabimento do recurso especial – por afronta à lei e dissídio jurisprudencial [...]” (AgR-AI nº
152-60/RN, rel. Min. Luciana Lóssio, julgado em 18.4.2017,  de 27.4.2017).DJe

No mesmo sentido da jurisprudência desta Corte Superior foi o parecer da PGE
(ID 57590388, fl. 6):

Dessa forma, tendo em vista que a certidão expedida pela Justiça Eleitoral confirmando a
condição de membro de órgão diretivo do partido político, é dotada de fé pública, não merece
reparo a decisão que comprovou a filiação partidária ancorado em tal documento.

Ademais, como bem salientou a PGE em seu parecer, alterar a conclusão da
Corte regional de que a certidão de composição partidária apresentada pelo candidato é
suficiente para comprovar a filiação demandaria, necessariamente, o reexame do arcabouço
fático-probatório, providência vedada em âmbito extraordinário, nos termos do Enunciado nº 24
da Súmula do TSE.

Ante o exposto,  ao recurso especial.nego provimento
É como voto.
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