
EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ ELEITORAL DA 99ª ZONA – SANTANA (BA) 
 
 

O Ministério Público Eleitoral, utilizando-se do Promotor Eleitoral subscritor desta 
peça, que poderá ser encontrado para intimações e notificações pessoais na Rua Monteiro 
Lobato, Fórum local, Santana (BA), lastreado no art. 127, caput, da Constituição Federal, vem, 
perante V. Exª, nos autos nº 06-07-/2004, oferecer CONTRA-RAZÕES em RECURSO 
ELEITORAL relacionado à AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO DO REGISTRO DE 
CANDIDATURA de JOSÉ PAULO FLORES NEVES, já qualificado na inicial, cuja juntada 
aos autos supracitados desde já requer. 

Nesses termos, aguarda deferimento. 

Santana, 19 de agosto de 2004. 

Millen Castro M. de Moura 
Promotor Eleitoral 

 

 



CONTRA-RAZÕES RECURSAIS 
 
 
M. M. Juiz 
Eminentes Julgadores 

 
DO HISTÓRICO 

 
1 – O Recorrente teve sua inscrição às eleições proporcionais vindouras apresentada 

pela Coligação PP-PT-PL-PRP-PCdoB como pré-candidato ao cargo de Vereador da Cidade de 
Santana. 

2 – O Ministério Público Eleitoral impugnou seu registro de candidatura entendendo-o 
inelegível, já que não atende à condição de elegibilidade prevista no art. 14, § 3º, V, da Carta Magna: a 
filiação partidária, pois, como estava filiado a duas agremiações, conseqüentemente, ambas eram nulas. 
Afirmou, com base na certidão cartorária de fl. 6, que o impugnado, desde 29 de setembro de 1999, era 
filiado ao Partido Social Liberal – PSL e, em 20 de setembro de 2003, ingressou no Partido Trabalhista 
– PT, sem se desincumbir da necessária e indispensável comunicação ao Juízo Eleitoral quanto à saída 
da primeira agremiação. 

3 – Citado, o impugnado alegou que nunca se filiou ao PSL e que, antes de inserir-se no 
quadro do PT, obteve do Cartório Eleitoral certidão de que não seria filiado a qualquer agremiação, 
documento que nunca foi apresentado nestes autos. Em alegações finais, declarou que seu nome não 
constou na lista enviada pelo PSL em 19/06/2004, portanto ele não mais se incluiria nesse partido, e 
que, devido à desorganização deste, ele não poderá ser prejudicado. 

4 – Por determinação do MM. Juiz, foram juntadas as fichas de filiações de ambos os 
partidos supramencionados, os quais confirmam a declaração do Chefe de Cartório de fl. 6. 

5 – O M. M. Juiz acolheu a impugnação, por entender que a lista enviada pelo PSL 
em junho deste ano não pode ser considerada no presente caso, pois, para efeito de candidatura, 
deverão ser levadas em conta as encaminhadas até abril, conforme dispõe o art. 19, caput e § 1º, 
da Lei nº 9.096/95. Entendeu que, como o pré-candidato não provou sua desfiliação, restou 
demonstrada a duplicidade, cabendo a ele, prejudicado, tomar providências judiciais contra a 
pessoa que o tenha, em tese, inserido na lista sem sua autorização. 

6 – O impugnado interpôs RECURSO, reiterando as afirmações da contestação e das 
alegações finais. Disse que não lhe cabe demonstrar o erro na lista do PSL, pois não poderia 
adivinhar que estaria filiado àquele. Declarou que nunca externou desejo de pertencer a tal 
agremiação e que, mesmo que se considerasse já tê-lo feito, não mais seria filiado pois seu nome 
não consta na relação encaminhada por aquela em 19 de junho de 2004, o que demonstra ter o PSL 
reconhecido o seu erro ao enviar o nome dele anteriormente. Juntou declaração do atual Presidente 
dessa agremiação, segundo a qual não encontrou documento de registro em nome daquele. 
Entende, por fim, que caberia ao Ministério Público e ao Juiz Eleitoral, buscar, durante o processo, 
maiores informações do PSL sobre a filiação dele, pois, havendo dúvidas, cabe ao Juiz requisitar 
outras provas para realizar a Justiça. 

 
DO MÉRITO 

 
7 – A questão mostra-se por demais clara e não exige maiores questionamentos, 

assim como a sentença não merece reparos. O documento de fl. 06, expedido pelo Cartório, 
certifica que o pré-candidato encontra-se filiado ao PSL e ao PT, o que é corroborado pelas listas 
de fls. 37, 54 e 72, encaminhadas pelas agremiações, bem como pelas correspondências de fls. 
24/25, remetidas pela Executiva Regional do PSL, na qual o recorrente é citado como um dos 
membros da Comissão Municipal. 

 



8 - O impugnado chega a contradizer-se: ora diz que nunca soube ter pertencido ao 
PSL, ora alega ter comparecido ao Cartório, em setembro de 2003, antes integrar o PT, quando 
obteve uma certidão segundo a qual ele não seria filiado a qualquer agremiação. Por que teria 
comparecido ao Cartório para saber se havia “alguma pendência” (sic – fl. 65) se não era filiado 
a outra agremiação? Onde está a certidão que lhe foi fornecida naquela época, tantas vezes citada 
e nunca apresentada? Como se explica o fato de sequer ter sido filiado ao PSL e seu nome 
constar como representante na Comissão Municipal por mais de uma vez (fls. 68 e 69), o que, 
por certo, só seria aceito pela Regional caso seu nome constasse em ata ou em outro documento 
assinado? Não se trata aqui de um eleitor qualquer inserido erroneamente para aumentar número 
de filiados, mas de pessoa que vinha tendo efetiva participação no Partido quando ele estava 
ativo integrando, inclusive, sua representação na cidade. 

9 – O que se percebe – repetindo o que já declaramos nas alegações finais – é desleixo 
do pré-candidato, que, assim como as agremiações, não vêm preocupando-se em tomar as 
providências necessárias a regularizar sua situação partidária, acostumados com o fato de que, todas 
as vezes, a Justiça Eleitoral vem sendo por demais condescendente com sua desídia. Não se diga que 
houve intenção de desfiliar-se com a segunda filiação, o que nem pode ser admissível pela redação 
clara da Lei dos Partidos Políticos. Existiu, na verdade, negligência do impugnado e, como se sabe, 
“o direito não socorre aos que dormem”. Nesse sentido, citamos Adriano Soares da Costa (in Teoria 
da Inelegibilidade e o Direito Processual Eleitoral, Ed. Del Rey, 1998, p. 105): 

“Os que se satisfazem com a comunicação apenas ao antigo 
partido, ou apenas ao Juiz Eleitoral, sob o pretexto de excesso de tal 
exigência, que restaria cumprida apenas com uma das comunicações, eis que 
demonstrada a vontade do cidadão em se desfiliar, satisfazem-se com o 
cumprimento parcial da lei, da mesma maneira que um jardineiro se satisfaria 
com a poda dos ramos baixos da árvore, sob o pretexto de serem inalcançáveis 
os ramos mais altos.” 

10 – Sabia, sim, o recorrente de sua filiação ao PSL, pois vinha agindo como elemento 
ativo, inclusive integrando órgão de direção. Se, por outro lado, não se lembrava, deveria ter tido o 
cuidado real de procurar – como diz ter feito – o Cartório para verificar sua situação, já que possuía 
interesse em candidatar-se, no entanto não agiu assim e, se o fez, onde se encontra a certidão que diz 
ter recebido quanto à ausência de filiação? 

11 – Diferentemente do que ele entende, não caberia ao Ministério Público buscar 
provas de que o PSL errou ao inserir seu nome na lista; tal atitude muito menos cabia ao 
magistrado, que só deve atuar na busca de provas em situações excepcionais, inclusive se existe 
a dúvida em sua mente, o que não foi o caso, dada a clareza evidente dos fatos, demonstráveis 
por documento. A comprovação da veracidade das alegações do recorrente cabe somente a ele. 
Por que inverter o ônus da prova? Ora, se não o fez, nem deveria ter alegado, pois “alegar e não 
provar corresponde a não alegar”. Por sua vez, os acórdãos por ele colacionados nada influem na 
questão, pois tratam de situações em que o interessado comunica sua desfiliação, o que não 
ocorreu no caso. Não se está aqui querendo puni-lo por desídia do partido, mas pela sua própria 
ao ter-se incluído em outra agremiação sem se desvincular da anterior, da qual – repita-se – ele 
vinha participando ativamente, inclusive como membro da Comissão Municipal. 

12 – O fato de o seu nome não constar na lista encaminhada em junho de 2004 não 
modifica o status por dois motivos: primeiro, porque não se declarou nesta que somente aquelas 
pessoas pertenceriam ao Partido, o que não significa que os que estavam incluídos nas anteriores 
deixaram de pertencer-lhe; segundo, porque ela só foi encaminhada em junho, depois do prazo 
do art. 19 da Lei nº 9.096/95, valendo, assim, a anterior para efeito de candidatura, conforme § 1º 
desse dispositivo. 

13 – Da mesma forma, o documento de fl. 90 não pode ser considerado para mudar a 
sentença, primeiro porque não se sabe quem seria seu subscritor, pois não se comprovou ser este 

 



realmente o atual representante do PSL, segundo porque o fato de atualmente não haver registro 
de filiação nos arquivos do partido não significa que ele não o integrou até 2003, o que ficou 
provado com sua atuação presente como membro do órgão de direção. 

14 – Dados os fundamentos acima elencados, entendemos correta e justa a laboriosa 
sentença do M. M. Juiz Eleitoral, que acolheu a impugnação ao registro de candidatura de JOSÉ 
PAULO FLORES NEVES por considerá-lo inelegível, nos termos do art. 22, parágrafo único, da 
Lei nº 9.096/95, razão pela qual o Ministério Público Eleitoral requer que o presente recurso seja 
improvido, tendo em vista a duplicidade de filiação do recorrente. 

Nesses termos, aguarda deferimento. 

Santana, 19 de agosto de 2004. 

                  Millen Castro M. de Moura 
                  Promotor Eleitoral 
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