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Eleitoral. Registro de Candidatura. Notícia de Inelegibilidade. 
Convenção realizada por pessoas estranhas ao Diretório 
Municipal. Desobediência ao estatuto. Res. nº 19.406/95. Arts. 
18 e 19. Convenção nula. Deliberação sobre Coligação. 
Nulidade. Pedido de registro dos candidatos. Desconsideração. 
Candidatos Natos. Permanência. Desnecessidade de Escolha 
em Convenção. Lei nº 9.504/97. Art. 8º, § 1º. 
 

Agenor Domingues de Assunção, Antônio José Beda de Assunção, Bernardino Alves 
de Souza, Hélio Santos de Queiroz, João de Oliveira Queiroz Sobrinho e Vivaldo Domingues 
Tonhá, membros e delegados do Diretório Municipal do PFL em Canápolis, impugnaram o 
registro dos candidatos indicados por aquela agremiação e requereram a exclusão do mesmo 
partido em relação à “Coligação Forte é o Povo”, por considerarem nula a convenção realizada 
com aqueles objetivos em 18 de junho de 2000, uma vez que não foi obedecido o quorum 
qualificado previsto no Estatuto. 

Informaram não terem sido convocados para aquela convenção, na qual, dentre os 
quinze participantes, oito, por não serem membros do Diretório, não teriam direito a voto, logo 
teria sido desobedecido o parágrafo único do art. 31 do Estatuto. Juntaram procurações e 
documentos pessoais, inclusive título eleitoral, dos autores (fls. 8 a 19), certidões de filiação 
partidária expedidas pelo Cartório Eleitoral (fls. 20 a 25), cópia da última nominata enviada pelo 
TRE referente aos membros do referido Diretório (fls. 38 e 39), cópia da ata relativa à Convenção 
impugnada (fls. 40 a 43), cópia do estatuto do PFL (fls. 44 a 77) e vários outros documentos. 

O M. M. Juiz, às fls. 84 e 85, determinou a intimação dos autores para: 
a) comprovarem a legitimidade ativa, eis que o manejo da ação de impugnação de 

registro de candidato apenas cabe a candidato, partido político, coligação ou ao 
Ministério Público; 

b) corrigirem o pólo passivo, incluindo-se os candidatos impugnados; 
c) sanarem algumas falhas processuais. 
Os autores, em cumprimento à decisão supra, supriram os itens a) e b) e, em relação ao 

c), invocaram o art. 30, § 2º, da Resolução nº 20.561-TSE. 
Acolhendo tal entendimento, o M. M. Juiz Eleitoral recebeu a presente como notícia 

de inelegibilidade. 
Procedeu-se à citação do PFL, na pessoa do Presidente de seu Diretório Municipal, 

da Coligação “Forte é o Povo”, na pessoa de seu representante, bem como dos pré-candidatos 
indicados na dita Convenção; o primeiro deixou transcorrer in albis o prazo e os demais (a 
Coligação e os cinco candidatos) apresentaram contestação, na qual aduziram: 

1 - preliminar de ilegitimidade ativa; 
2 - no mérito: 
2.1 - ter sido a multicitada convenção divulgada amplamente por edital afixado nos 

prédios públicos da cidade; 
2.2 - serem todos os participantes membros do Diretório escolhido em reunião de 06 

de março de 1999, cuja cópia da ata juntaram (fls. 127 a 130). 
A presente ação foi acolhida como “notícia de inelegibilidade”, prevista no art. 30, § 

2º, da Resolução nº 20.561 do TSE, abaixo citado: 

“Qualquer cidadão, no gozo de seus direitos políticos, poderá, 
no curso do prazo previsto no caput deste artigo, mediante petição 



fundamentada, dar notícia de inelegibilidade sobre a qual decidirá o 
juiz eleitoral.” 

Antes de tudo, cabe-nos analisar se realmente se trata desta hipótese. O pedido se 
refere à nulidade de uma convenção realizada para escolha de pré-candidatos e para deliberação 
de participação em coligação. O sistema eleitoral brasileiro não admite candidatura avulsa, por 
isso exige que todo aquele que deseja concorrer a um cargo eletivo esteja filiado a um partido 
político, o qual solicitará o seu registro de candidatura. 

De acordo com o art. 8º da Lei nº 9.504/97, a escolha dos candidatos pelos partidos e 
a deliberação sobre coligações são realizadas em convenções que ocorrerão entre 10 e 30 de 
junho do ano eleitoral. Percebe-se, portanto, que a existência dessa reunião constitui-se 
preliminar do pedido de registro de candidatura; tanto é assim que se mostra como um dos 
requisitos exigidos no art. 11, § 1º, da mesma norma. Não há dúvida de que o presente fato pode 
ser objeto de uma notícia de inelegibilidade. 

Pela leitura do artigo acima transcrito e pelo exame dos documentos de fls. 8 a 19, 
verifica-se ser legítima a parte ativa, tendo em vista que os autores comprovaram serem cidadãos 
no gozo de seus direitos políticos. Cai por terra, assim, a preliminar levantada na contestação. 

O pedido foi tempestivo (dentro dos cinco dias após a publicação do edital dos 
pedidos de registro de candidatura). Este juízo eleitoral é o competente. A parte ré foi 
devidamente citada. Respeitaram-se, portanto, os requisitos processuais. 

Verifiquemos, agora, a regularidade da multicitada convenção, que deve reger-se 
pelo disposto no estatuto do PFL, em respeito ao art. 17, § 1º, da Constituição Federal, o qual 
assegura autonomia às agremiações partidárias para definir sua estrutura interna, sua organização 
e seu funcionamento. 

Rebatemos, desde já, o entendimento segundo o qual tal assunto seria interna 
corporis em virtude da autonomia dos partidos, pois refere-se a uma condição de 
inelegibilidade – como já o dissemos – o que lhe permite ser apreciada pelo Judiciário como 
matéria de ordem pública. Assim, também já entendeu o Tribunal Superior Eleitoral, no 
acórdão nº 97/98, cuja ementa transcrevemos: 

“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.” 

Dispõe o Estatuto do PFL sobre o assunto nos arts. 18 a 39, dos quais vale destacar 
os seguintes: 

“Art. 18 – As convenções, órgãos máximos do Partido, serão 
convocadas e presididas pelo Presidente do respectivo Diretório, 
Comissão Provisória ou Interventora. 

Parágrafo único – As Convenções podem ser instaladas com 
qualquer número de convencionais, mas só podem deliberar com a 
presença de quorum qualificado.” 

“Art. 20 – A convocação das Convenções obedecerá aos 
seguintes requisitos: 

(...) b) Notificação pessoal, sempre que possível, daqueles que 
tenham direito a voto, no mesmo prazo do Edital. (...)” 



 “Art. 31 – Constituem a Convenção Municipal para a escolha 
de candidatos a cargos eletivos: 

a) Os Delegados ou seus Suplentes à Convenção Regional; 
b) Os membros do Diretório Municipal; 
c) Os Vereadores, os Deputados Estaduais, os Deputados 

Federais e os Senadores com domicílio eleitoral no Município. 
Parágrafo único – Considera-se quorum qualificado para a 

Convenção Municipal de escolha de candidatos, a presença de metade e 
mais um dos convencionais referidos neste artigo.” 
A primeira mácula que se verifica diz respeito à convocação, pois o art. 20 requer 

notificação pessoal dos convencionais, exceto se não for possível. Não se provou a feitura dessa 
notificação nem a impossibilidade de realizá-la. 

Além disso, para as deliberações, observa-se a exigência de quorum qualificado. Para 
sabermos o número necessário para tanto, devemos, antes, determinar qual seria o verdadeiro 
Diretório Municipal do PFL em Canápolis: o remetido pelo Regional ao TRE, que o comunicou 
a esta Zona, ou o constante no livro de atas do Municipal, às suas fls. 1 a 4? 

Reportamo-nos, novamente, ao Estatuto: 

“Art. 49 – Compete ao Diretório Regional: 
(...) p) Promover o registro dos Diretórios Municipais e 

Regional, de acordo com a legislação pertinente. (...)” 

Amparando esse dispositivo, a Resolução nº 19.406/95, determina: 
“Art. 18. O órgão de direção regional comunicará ao 

respectivo Tribunal Regional a constituição de seus órgãos de direção 
partidária regional e municipais, os nomes dos respectivos integrantes, 
bem como as alterações que forem promovidas e, ainda, o calendário 
fixado para a constituição dos referidos órgãos, para anotação.” 

“Art. 19. Anotada a composição de órgão de direção municipal 
e eventual alteração, o Tribunal Regional fará a imediata comunicação 
ao Juiz Eleitoral da respectiva Zona.” 

Pela análise dos textos acima transcritos, consideramos válida a lista encaminhada 
pelo Regional ao TRE, cujo conteúdo este, por sua vez, comunicou à 99ª Zona. Ad cautelam, 
solicitamos à Seção de Controle e Registro de Partidos – SCRP / CRIP / SJ do TRE – BA que 
nos enviasse, por fax, a última composição do Diretório supracitado. Após a resposta (fls. 137 e 
138), vislumbramos ser o mesmo que consta na fl. 39, formado de 32 membros e seis delegados. 

Nessa linha de raciocínio, o quorum qualificado exigido pelo art. 31, parágrafo 
único, do Estatuto seria de vinte convencionais. Cotejando-se a lista de presença de fl. 130 e 
verso com a nominata dos convencionais (fls. 137 e 138), constata-se que assiste razão aos 
autores, quando afirmam que somente sete daqueles possuíam direito a voto, logo não existiu o 
quorum qualificado e as deliberações que advieram daquela reunião deverão ser declaradas 
nulas. 

Conseqüentemente, o PFL deve ser extirpado da Coligação “Forte é o Povo” e os 
registros das candidaturas daquela agremiação não poderão sequer ser apreciados, pois, se não 
foram escolhidos em convenção, não poderão concorrer a este pleito. 

O único que poderá ser excepcionado será Joaquim Alves de Queiroz, que, por ter 
alcançado a suplência na eleição de 1996, conforme certidão de fl. 136, é candidato nato, 
portanto não necessita de ser indicado em convenção. 

Para ilustrar nosso entendimento, citamos a Lei nº 9.504/97: 



“Art. 8º (...) 

§ 1º Aos detentores de mandato de Deputado Federal, Estadual 
ou Distrital, ou de Vereador, e aos que tenham exercido esses cargos em 
qualquer período da legislatura que estiver em curso, é assegurado o 
registro de candidatura para o mesmo cargo pelo partido a que estejam 
filiados.” 

Adriano Sores, ilustre jurista alagoano, oferece-nos brilhante comentário a este 
parágrafo (in “Teoria da Inelegibilidade e o Direito Processual Eleitoral”, Ed. Del Rey, 1998, p. 
394): 

“Os candidatos natos são aqueles filiados que exercem ou já 
exerceram mandatos políticos no Legislativo, ainda que na qualidade de 
suplente, aos quais se garante, independentemente de indicação em 
convenção, o direito de sair candidato pelo seu partido atual. Assim, 
possuem o direito à indicação pelo partido político, e não ao registro de 
candidato, como pareceu dizer a norma glosada.” 

Por fim, transcrevemos ementa do acórdão nº 165/98, do TSE, que aborda, com 
clareza, a hipótese: 

“Recurso Ordinário. Registro de Candidatura. Candidato não 
escolhido em convenção partidária. Impossibilidade. Excetuada a 
hipótese de candidatura nata, é conditio sine qua nom para a concessão 
do registro a escolha a escolha do nome do candidato em convenção 
partidária. Recurso Ordinário não conhecido.” 

Como, na fl. 16 dos autos nº 3/2000 (referente ao pedido de registro da Coligação 
“Forte é o Povo”), há uma petição relativa à “inscrição de chapa de candidatos”, assinada pelo 
Presidente do PFL em Canápolis, há de se analisar tal pleito em relação ao candidato nato 
Joaquim Alves de Queiroz. 

Dadas as razões acima, o Ministério Público Eleitoral manifesta-se pela procedência 
parcial do pedido do autor, a saber: 

a) Declarar a nulidade da convenção do PFL em Canápolis, ocorrida em 18 de 
junho de 2000, por não ter sido respeitado o quorum qualificado do art. 31 de seu 
Estatuto; 

b) Excluir, conseqüentemente, o referido Partido da Coligação “Forte é o Povo”; 
c) Indeferir, de plano, os pedidos de registro de candidatura de Clóvis Firmino de 

Souza, José Cristóvão Firmino de Souza, Odílio Domingues de Assunção e Vanderlino 
José da Silva, por faltar-lhes a condição de elegibilidade referente à escolha em 
convenção; 

d) Determinar que o candidato nato Joaquim Alves de Queiroz, caso tenha seu 
registro de candidatura deferido, concorra isoladamente pelo PFL. 

Santana, 13 de agosto de 2000. 
 

                   Millen CASTRO M. de MOURA 
                   Promotor de Justiça Eleitoral 
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