
P A R E C E R  

Geraldo de Magalhães Brandão, em petição por si próprio assinada, interpõe “recurso” 
contra a decisão da Comissão Executiva Regional do Partido da Frente Liberal – PFL que dissolveu 
o Diretório e a Comissão Executiva Municipal da qual ele era o Presidente e, ao mesmo tempo, 
instituiu nova Comissão Provisória. Alega que a decisão seria arbitrária e desleal, porque o registro 
de sua chapa atenderia aos anseios do PFL em lançar candidatura própria, bem como nula e 
desfundamentada, pois não apontaria os motivos da dissolução e não lhe permitiu o direito de defesa. 
Pede a decretação da nulidade da Resolução do partido que determinou os atos acima, determinando-
se que a agremiação passe a ser representada, nesse Município, como o era anteriormente. Juntou 
diversos documentos. 

Antes de analisar o âmago da questão, não posso furtar-me a destacar a 
excentricidade desses autos, nos quais a petição inicial, em vez de ser a primeira peça, 
encontra-se na fl. 6, encartada após um ofício ao qual estão anexados vários documentos, 
inclusive a Resolução impugnada pelo “Recorrente”, como ele mesmo se intitula. 

A bem dizer, essa é mera irregularidade diante da gama de aberrações que se 
destacam na situação sob exame, o que só nos faz refletir sobre a importância do art. 133 da 
Constituição Federal que considera o advogado imprescindível à administração da Justiça, pois 
somente a ausência de uma boa assessoria jurídica pode ter causado toda essa algazarra. 

 
DA INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ELEITORAL 

De início, destaca-se a incompetência da Justiça Eleitoral para apreciar referido 
litígio. Àquela não cabe, em hipótese alguma, intervir em questões internas das agremiações, 
pois, por se tratar de justiça especializada, somente atua de acordo com as competências 
elencadas pela lei e não há norma eleitoral que lhe permita tal interferência, a não ser que a 
decisão partidária venha a ferir o direito de votar ou ser votado, o que não é o caso. 

Com o advento da Lei nº 9.096/95, confirmou-se a autonomia dos partidos, o que já 
vinha disposto na Constituição Federal de 1988. Com isso, cabe aos filiados decidirem entre si, 
inclusive com recurso aos órgãos superiores da agremiação, como esta deve ser organizada e 
estruturada. 

Para melhor ilustração, merecem ser repetidos, respectivamente, os dispositivos da 
Carta Magna e da norma infraconstitucional supracitada atinentes à matéria: 

Art. 17. (...) 
§ 1º - É assegurada aos partidos políticos autonomia para definir sua 

estrutura interna, organização e funcionamento, devendo seus estatutos 
estabelecerem normas de fidelidade e disciplina partidária. 

Art. 3º - É assegurada ao partido político autonomia para definir sua 
estrutura interna, organização e funcionamento. 

Na mesma esteira, o TSE já decidiu diversas vezes, destacando-se as duas ementas 
abaixo: 

“Medida Cautelar Inominada. Arts. 17, § 1º, da CF e 3º da Lei nº 
9.096/95. Pretensão de declaração de nulidade de ato interventivo em Diretório 
Municipal de Partido Político. Preliminar de falta de interesse processual 
acolhida pela decisão regional para extinção do feito. – Não compete à Justiça 



Eleitoral o julgamento de ação anulatória de ato de intervenção entre órgãos do 
mesmo partido. – Recurso Especial não conhecido.”  (Ac. 16.413, de 16.08.01, do 
TSE) 

“Partido Político. Autonomia. Candidatura nata. A garantia 
constitucional de autonomia dos partidos restringe-se à definição de sua estrutura 
interna, organização e funcionamento. Possibilidade de a lei dispor sobre 
questões que se inserem no processo eleitoral, estabelecendo critérios para a 
admissão de candidaturas, tema que não diz com a matéria interna corporis a que 
se refere a Constituição e que constitui campo defeso ao legislador.”  (Ac. 97/98, 
do TSE) 

Como se vê, a Justiça Eleitoral somente poderá interferir nas decisões do partido 
quando estas vierem a prejudicar os direitos políticos dos filiados, o que, na hipótese sob exame, 
não ocorre. Ora, seja como Presidente da Comissão Executiva, seja como mero filiado, o 
subscritor da petição pode, na convenção, propor sua candidatura a qualquer cargo eletivo, pois 
não se o excluiu da lista de filiados, simplesmente se dissolveu o Diretório Municipal do qual ele 
participava. Dessa forma, não se prejudicou o seu direito eleitoral, devendo sua irresignação ser 
dirigida ao órgão superior do Partido ou à Justiça Comum, à qual, em atenção ao art. 5º, XXXV, 
da Constituição Federal, cabem todas as matérias que não foram remetidas às Especializadas. 

 
DA AUSÊNCIA DE CAPACIDADE POSTULATÓRIA  

Ainda que se entenda vencida a questão anterior, a petição de fls. 06 a 09 não 
merecer ser examinada, por falta de capacidade postulatória do subscritor. Ela encontra-se 
assinada por Geraldo de Magalhães Brandão, que se intitula Presidente da Comissão Executiva 
Municipal do PFL em Santana, mas não aponta seu registro junto à OAB ou sequer se declara 
advogado. Ora, no sistema processual brasileiro, na esteira dos arts. 133 da CF e 36 do CPC, 
toda parte deverá ser representada por causídico legalmente habilitado, ressalvadas raríssimas 
exceções explicitadas em lei, entre as quais não se inclui a atuação perante a Justiça Eleitoral, 
portanto aquele não possui autorização legal para, por si próprio, movimentar a máquina 
judiciária. Trata-se de pressuposto processual de existência, de forma que sua ausência causa 
extinção do feito sem julgamento do mérito. 

 
DA OMISSÃO DE REQUISITOS DA PETIÇÃO 

Embora a petição não peque pela clareza na dissertação dos fatos e esteja embasada 
em argumentos e alguns fundamentos jurídicos, macula-se pela atecnia vocabular e, pior ainda, 
pelo desrespeito aos requisitos formais do art. 282 do Código de Processo Civil, aplicável 
subsidiariamente, pois não aponta, de forma explícita, quem seria o réu, nem o qualifica ou 
requer sua citação. Assim, considerando-se vencidas as preliminares supracitadas, o autor deverá 
ser intimado a emendá-la, sob pena de ela ser indeferida. 

Dadas as razões acima, o Ministério Público Eleitoral entende que o processo deve 
ser extinto sem julgamento do mérito pelas duas preliminares supracitadas e, caso estas sejam 
vencidas, pugna pela intimação do requerente para emendar a inicial, devolvendo-se os autos 
para nova vista ministerial, depois de transcorrido o prazo de defesa do requerido. 

Santana, 29 de junho de 2004. 

                  Millen Castro M. de Moura 
                  Promotor Eleitoral 
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