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JUSTIÇA ELEITORAL
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE PERNAMBUCO 

83ª ZONA ELEITORAL DE PERNAMBUCO
PETROLINA

 
REGISTRO DE CANDIDATURA nº 0600390-82.2020.6.17.0083
REQUERENTE: PV- PARTIDO VERDE COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL PETROLINA 
IMPUGNANTE: MONYKE SILVA CALDAS
Advogado do(a) IMPUGNANTE: PAULO JOSE FERRAZ SANTANA - PE05791
IMPUGNADO: PV- PARTIDO VERDE COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL PETROLINA,
DEOMIRO SILVA DOS SANTOS
Juiz(a): ELDER MUNIZ DE CARVALHO SOUZA
 

   SENTENÇA
   N° 313

  
Trata-se de Demonstrativo de Regularidade de Atos Partidários DRAP, relacionado

às Eleições Municipais – Majoritária – 2020, para PREFEITO/ VICE PREFEITO, manejado pelo
requerente PARTIDO VERDE (PV). 

  
Objetiva o requerente apresentar, juntamente aos requerimentos de registro de seus

candidatos, o respectivo Demonstrativo de Regularidade de Atos Partidários com a
documentação e as informações exigidas por lei. 

 
  

O Demonstrativo ora analisado foi protocolado, via sistema do Processo Judicial
Eletrônico – PJE, em 26/09/2020. 

 
  

Foi juntada, via sistema, a Ata da Convenção Municipal da agremiação 
relacionando os pretensos candidatos ao cargo de Prefeito e Vice Prefeito. 

 
  

O Cartório da 83ª Zona Eleitoral de Pernambuco – Petrolina informou que existe
dissidência partidária no pedido em análise, uma vez que o PARTIDO VERDE (PV), encontra-se
incluído no pedido de registro de candidatura, para a eleição majoritária, pela Coligação Petrolina
Com Força e União. 

 
  

Em 28/09/2020, foi publicado do DJE nº 200, o Edital nº 18, referente aos pedidos
de registros do PARTIDO VERVE (PV), noticiando aos interessados a lista dos pretensos
candidatos vinculados ao partido requerente e fazendo iniciar o prazo de 5 (cinco) dias para
impugnação. 

 
  

O Partido Verde, através da Presidente do atual Órgão Municipal do referido partido
político atravessou nos autos impugnação ao registro aqui analisado, tendo, em sumo, aduzido
que: 
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1) em momento algum o Partido Verde, regularmente representado por sua
Comissão Provisória, que foi constituída em 01/09/2020, conforme certidão anexa,
chegou a deliberar por meio de convenção a escolha de candidatura a Prefeito do
Sr. Deomiro Silva dos Santos para estas eleições municipais de 2020 em
Petrolina/PE;
 
 
 
 
2) o PV, regularmente representado por sua real Comissão Provisória de
Petrolina/PE, realizou sua convenção na data de 16/09/2020, às 09h,, na Rua Irmã
Jerônima, N.º 227, no bairro Centro, cuja cópia segue anexa, tendo nessa ocasião
sido deliberado no sentido de não apresentar candidatos ao cargo de Vereador para
estas eleições municipais de 2020 e COLIGAR NO PLANO MAJORITÁRIO PARA
COMPOSIÇÃO DA COLIGAÇÃO “PETROLINA COM FORÇA E UNIÃO”;
 
 
 
 
3) não houve informação prévia ao Cartório Eleitoral da data de realização de
Convenção, como também não fora apresentada ata de convenção, para efeito de
cumprimento da regra descrita no Artigo 35, Inciso I, alínea “b”, da Resolução TSE
N.º 23.609, que teria refletivo na “escolha” da candidatura apresentada pelo Sr.
DEOMIRO SILVA DOS SANTOS;
 
 
 
 
4) o pedido de registro constante do DRAP ora impugnado, que foi assinado
unicamente pelo Sr. DEOMIRO SILVA SANTOSem26/09/2020, não foi subscrito
pelo Presidente do PV, para efeito da regra imposta pelo Artigo 35, Inciso I, alínea
“c”, da Resolução TSE N.º 23.609;
 
 
 
 
5) conforme certidão extraída da Justiça Eleitoral, que segue inserta, desde a data
de 01/09/2020 a Comissão Provisória do PV de Petrolina/PE é presidida pelo Sr.
Alisson Ferreira de Oliveira, que seria o único legitimado a representar o partido, e
no caso do DRAP ora questionado se percebe nitidamente que referido instrumento
não foi de forma alguma por ele assinado.
 
 
 
Instado a se manifestar acerca da impugnação apresentada em face de seu pedido,

o Partido Político impugnado apresentou defesa, tendo, em síntese, informado que: 
 

1) a presente celeuma partidária teve início após destituição de comissão provisória
partidária sem observação do devido processo legal, que é discutida no Mandado de
Segurança nº 0600676-18.2020.6.17.0000 proposto pela comissão destituída;
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2) a comissão só realizou a convocação no dia 02/09/2020, para o dia 16/09, não
respeitando a antecedência mínima necessária.
 
 

  
Com vista dos autos, o representante do Ministério Público Eleitoral opinou pelo

indeferimento do DRAP sob análise. 
 

  
Em apertada síntese, é o relatório. Passo a decidir. 
 

  
A análise a ser realizada nos presentes autos refere-se ao reconhecimento

jurisdicional da existência, validade da formação e regularidade do funcionamento dos partidos
requerentes, objetivando verificar a legitimidade para promoverem o registro de candidatos nas
Eleições Municipais 2020. 

 
  

No caso em estudo, a dissidência partidária arguida apresenta relevância para a
manutenção da regularidade dos pedidos de registro de candidatura apresentada, fato este
evidenciado pela necessidade de estabelecer a validade de escolhas deliberadas em convenções
partidárias distintas, bem como, prejudicial ao julgamento do demonstrativo de regularidade de
atos partidários (DRAP). 

 
  

É de se reconhecer que a Justiça Eleitoral é competente para a análise de
dissidência partidária, quando tal divergência importa em reflexo no processo eleitoral, não
importando tal atuação em interferência na autonomia das agremiações partidárias. 

 
  

A dissidência partidária tem como fundamento inicial as últimas mudanças
promovidas no órgão municipal do Partido Verde (PV), uma vez que após a realização de
convenção partidária, em 31/08/2020, foi realizada a troca de dirigentes partidários. 

 
  

O Código Eleitoral em seu art. 29, I, “a”, preleciona que: 
 

“Art. 29. Compete aos Tribunais Regionais:
 
I - processar e julgar originariamente:
 
a) o registro e o cancelamento do registro dos diretórios estaduais e municipais de
partidos políticos, bem como de candidatos a Governador, Vice-Governadores, e
membro do Congresso Nacional e das Assembleias Legislativas;”.
 
 

  
 

  
Assim, conforme disciplinado no dispositivo acima transcrito não compete a este

juízo de piso a análise acerca das razões que envolve o cancelamento de órgão partidário
municipal, uma vez que tal competência na forma do art. 29, I, “a”, do Código Eleitoral, deve ser
atribuída ao órgão de segundo grau da Justiça Eleitoral, no caso em estudo, ao Tribunal Regional
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Eleitoral de Pernambuco. 
 

  
Para demonstrar o entendimento da Corte Regional Eleitoral deste Estado,

colaciono a decisão abaixo: 
 

 
 
 
“AGRAVOS REGIMENTAIS EM FACE DE DECISÃO MONOCRÁTICA
PROFERIDA EM MANDADO DE SEGURANÇA QUE CONCEDEU LIMINAR.
DISSOLUÇÃO DE COMISSÃO PROVISÓRIA MUNICIPAL COM DATA
RETROATIVA. IMPOSSIBILIDADE. REALIZAÇÃO DAS CONVENÇÕES
PARTIDÁRIAS ANTERIOR À DESCONSTITUIÇÃO DA COMISSÃO. ATO
JURÍDICO PERFEITO. CELEBRAÇÃO DE COLIGAÇÕES E ESCOLHA DE
CANDIDATOS. DESTITUIÇÃO DA COMISSÃO ÀS VÉSPERAS DAS ELEIÇÕES.
ABUSO DE DIREITO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO
CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. DESPROVIMENTO DOS AGRAVOS.
 
1. A competência da Justiça Eleitoral e deste órgão de segundo grau para
resolver conflitos relacionados à dissolução de comissão provisória municipal
por diretório regional de partido político resta indubitavelmente caracterizada
quando iniciado o processo eleitoral e por força do disposto no art. 29, inciso
I, alínea "a", do Código Eleitoral.
 
2. Foi ordenada a inclusão da nova comissão provisória, representada por seu
Presidente, para integrar a lide. Desnecessidade de citação de todos os membros
daquela por inexistência de litisconsórcio passivo necessário.
 
(...)
 
6. Agravos desprovidos, mantendo-se a decisão liminar concedida.
 
(Mandado de Segurança n 32281, ACÓRDÃO de 16/08/2016, Relator(a) JOSÉ
HENRIQUE COELHO DIAS DA SILVA, Publicação: DJE - Diário de Justiça
Eletrônico, Tomo 171, Data 20/08/2016, Página 4/5 )”
 
 

  
  
A defesa ainda traz a informação de que foi impetrado Mandado de Segurança nº

0600676-18.2020.6.17.0000, informando que está sendo discutido naqueles autos a regularidade
das mudanças empreendidas no órgão de direção municipal do Partido Verde, neste município.
Todavia, não foi apresentada qualquer decisão acerca da reversão da inatividade da comissão
provisória designada até 31/08/2020. 

 
  

Outrossim, considerando os fatos e prova carreados aos autos, não ficou
comprovada a ausência de ofensa às garantias fundamentais do devido processo legal quando
da troca de direção do Órgão municipal do Partido Verde (PV), neste município. 

 
  

Assim, não havendo decisão acerca do Juízo competente acerca do cancelamento
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do órgão partidário, passo a analisar os requisitos para registro da candidatura pleiteada pelo
Partido Verde, aqui representado pelo Sr. DEOMIRO SILVA SANTOS. 

 
  

Um dos requisitos para a validação do Demonstrativo de Regularidade dos Atos
Partidários é a realização de convenção partidária, na forma disciplinada pela legislação eleitoral.
No caso em análise é de perceber que a Comissão Provisória do Partido verde (PV) que atuava
neste município até dia 31/08/2020, realizou, no último dia de sua vigência, convenção partidária. 

 
  

Conforme ata de convenção acostada ao Sistema de Candidatura, a convenção
deliberou pela apresentação de pedido de candidatura, isoladamente, para o cargo de Prefeito e
Vice Prefeito, bem como, ficando decidido que não seriam lançadas candidaturas para o cargo de
vereador. 

 
  

O pedido de candidatura foi apresentado em 26/09/2020, tendo sido subscrito pelo
Sr. DEOMIRO SILVA SANTOS, o qual respondeu pela presidência do Órgão municipal do Partido
Verde em petrolina/PE até o dia 31/08/2020. 

 
  

Contudo os dirigentes partidários que assumiram o comando local do Partido Verde
(PV) promoveu a designação de convenção partidária para o dia 16/09/2020, tendo sido o
referido evento realizado, conforme ata apresentada no Sistema de Candidatura (CANDEX),
ficando decidido que o referido partido faria parte da Coligação Petrolina com a força do povo,
para as eleições majoritárias, enquanto que, não seriam lançadas candidaturas para o cargo de
vereador. 

 
  

Aqui, inicialmente, é de se destacar, sob o ponto de vista temporal, que quando
realizada uma segunda convenção, ainda dentro do período legalmente estabelecido, as
deliberações da última reunião partidária tem o condão de se sobreporem àquelas tomadas na
primeira reunião. Assim, quando o Partido Verde (PV) realizou nova convenção partidária em
16/09/2020, através de órgão municipal devidamente inscrito no Sistema de Gerenciamento de
Informações Partidárias, a primeira pode ser considerada nula, uma vez que decisões posteriores
“revogam” as anteriores. 

 
  

Desta forma é de se considerar que válidas devem ser a decisões constantes na ata
de convenção do Partido Verde (PV), realizada em 16/09/2020. 

 
  

Vencida a questão da temporalidade, é necessário ainda analisar a legitimidade do
subscritor do pedido apresentado. 

 
  

Consultando o Sistema de Gerenciamento de Informações Partidárias (SGIP)
percebe-se que o Partido Verde (PV), em Petrolina/PE, teve anotado órgão partidário em
01.09.2020, inclusive com a mudança de seu Presidente, o qual passou a ser o Sr. Alisson
Ferreira de Oliveira. 

 
  

A Resolução TSE n 23.609/209 ao disciplinar o pedido de registro de candidatura,
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estabeleceu em seu art. 21: 
 

  
 

“Art. 21. O pedido de registro será subscrito:
 
I - no caso de partido isolado, alternativamente:
 
a) pelo presidente do órgão de direção nacional, estadual ou municipal;
 
b) por delegado registrado no Sistema de Gerenciamento de Informações
Partidárias (SGIP);”
 
 

  
Conforme consta no Demonstrativo de Atos Partidários apresentado nos presentes

autos, é de se perceber que o referido documento não está subscrito pelo presidente do órgão
de direção nacional, estadual ou municipal, nem por delegado registrado no Sistema de
Gerenciamento de Informações Partidárias (SGIP). 

  
Assim, considerando as regras eleitorais acerca da legitimidade do subscritor do

pedido de candidatura, constata-se que o Sr. DEOMIRO SILVA SANTOS, não possui legitimidade
para subscrever o pedido de candidatura aqui estudada, uma vez não tratar-se de atual
presidente do Partido Verde, em quaisquer de suas esferas, nem de delegado registrado no
Sistema de Gerenciamento de Informações Partidárias. 

 
  

Ora, o presente pedido de candidatura careca de duas irregularidades: ausência de
validade das deliberações da convenção partidárias realizada em 31/08/2020, uma vez ter sido
realizada outra convenção em 16/09/2020, bem como, de ilegitimidade do subscritor do pedido,
por não encontrar entre os elencados pelo art. 21, da Resolução TSE nº 23.609/2019. 

 
  

Conforme destacou o representante do Ministério Público, em manifestação lançada
 nos autos, é de se lembrar que a comissão provisória originária, ora destituída e postulante do
pedido em análise, deixou quedar-se “in albis” o prazo para impugnar a formação da coligação
“PETROLINA COM FORÇA E UNIÃO” e nem tampouco questionou a própria destituição por
parte do órgão partidário estadual, que nomeou nova comissão provisória e, até o momento, não
logrou êxito em reverter o ato do Diretório Regional do Partido Verde. 

 
  

É forçoso reconhecer, na forma arguida pelo Parquet Eleitoral que há óbice
intransponível para o deferimento do DRAP e, por conseguinte, dos RRCs pertinentes aos
pretensos candidatos às eleições majoritárias, apresentados pelo Partido Verde de forma isolada. 

 
  

Isto posto, com fundamento no art. 46 e ss. da Resolução TSE n.º 23.609/2019,
acolhendo parecer do Órgão Ministerial Eleitoral, JULGO PROCEDENTE, a IMPUGNAÇÃO AO
REGISTRO DE CANDIDATURA , e, consequentemente, INDEFIRO o pedido de candidatura
apresentado no Demonstrativo de Regularidade de Atos Partidários. 

 
  

Outrossim, considerando o indeferimento acima exposto, ficam prejudicados os
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pedidos de candidatura (Rrc's) dos candidatos a Prefeito e Vice Prefeito associados ao presente
DRAP, uma vez que é condição preliminar para o deferimento dos requerimento de registro de
candidatura (Rrc's) o escorreito deferimento do respectivo Demonstrativo de Regularidade dos
atos partidários. 

 
  

 
  

Registre-se. Publique-se. Intime-se. 
 

  
Após o trânsito em julgado, arquive-se. 
 

  
Petrolina, 15 de outubro de 2020. 

 
 

 
ELDER MUNIZ DE CARVALHO SOUZA

 
Juiz Eleitoral
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