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JUSTIÇA ELEITORAL
 026ª ZONA ELEITORAL DE ILHÉUS BA 

FILIAÇÃO PARTIDÁRIA (12554) Nº 0600048-84.2020.6.05.0025 / 026ª ZONA ELEITORAL DE ILHÉUS BA

REQUERENTE: DIALA SILVA DE MAGALHAES

Advogado do(a) REQUERENTE: SILVANA VIEIRA LINS - BA19957

REQUERIDO: ORGAO MUNICIPAL DE ILHEUS DO PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - PSB
 
 

DECISÃO
 

1.  Requerimento de ratificação de filiação partidária  ao Partido Progressista, sob alegação de que o PSB, à
revelia da Requerente, promoveu sua filiação nos seus quadros, gerando o cancelamento automático da sua
filiação PP, única que reconhece como sendo de sua lavra. Sugere incidência de fraude e providências de
apuração de responsabilidade de quem prestou as informações indevida da sua suposta filiação ao PDB, em
conformidade ao disposto no arts. 23, § 7º, e 36, da Resolução TSE nº 23596/2019.  
 
2.    O Ministério Público, na primeira manifestação nos autos, enquadra vem a situação, como pedido de
reversão/retificação de filiação partidária por erro ou fraude, reconhecendo, entretanto, não haver prova nos
autos da alegada fraude/falsidade (ID 1940507), com sugestão de adotar-se o procedimento previsto no art. 23
da mencionada Resolução, no sentido da notificação do PSB, e de que fosse acostado aos autos a filha de
inscrição da Requerente naquela agremiação política, a fim de se averiguar a autenticidade da sua assinatura.   
 
3.   Manifestação do PSB nos autos, através do arrazoado de ID 2679411, no sentido da legalidade da filiação
da Requerente em seus quadros, com manifestação de interesse na sua manutenção. Junto com o arrazoado
veio a ficha de filiação partidária (ID 2679414), na qual consta suposta assinatura da Requerente. 
 
4.    Nova manifestação do MP, através do parecer de ID 2726098, no sentido do deferimento do quanto
requerido, á conta de que, em síntese: a) a questão não cuida de coexistência de filiação partidária, quanto
então deveria prevalecer a segunda filiação da Requerente, perante o PSB, "ex vi" do disposto no art. 22 da
Resolução TSE 23.596/2019. b) cuida-se de suposta filiação de autenticidade duvidosa, porquanto a ficha de
filiação apresentada pelo PDB revela-se eivada de inconsistência quanto aos dados da Requerente, tal como o
endereço, além da assinatura nela lançada como sendo da Requerente não coincidir com as assinaturas
constantes no seu documento de identidade e com o instrumento de mandato, todos acostados a estes autos,
circunstâncias que levam à conclusão de indício de falsidade quanto a assinatura, e, em consequência,
deferimento do pleito formulado pela Requerente, sem prejuízo das providências necessárias perante a Polícia
Federal, pelo que requer a extração de cópias dos autos e remessa à Polícia Federal, no sentido de averiguar-
se a eventual incidência dos delitos previstos nos arts. 349 ou 350 do Código Eleitoral.  
 
5.   Acolho o parecer ministerial em sua integralidade, haja vista que a situação trazida pela Requerente, quanto
a eventual irregularidade da sua filiação perante o PSB, que é perfeitamente factível, tendo em vista a visível
divergência das assinaturas constantes na filha de filiação partidária apresentada pelo PSB (ID 2679414),
das que constam nos documentos de ID 1711759 (instrumento procuratório) e de ID 1711779 (RG da
Requerente). 
 
6.   Diante do exposto, defiro a pretensão da Requerente, no sentido de que seja desconsiderada sua filiação
perante o Partido Socialista Brasileiro (PSB), mantendo-se sua filiação perante o Partido Progressistas (PP), em
prejuízo à sua eventual candidatura a cargos eletivos às eleições do corrente ano, por motivo de dupla filiação
partidária. 
 
7.   Em atendimento à solicitação do Ministério Público, extraia-se cópia física dos autos, que ficarão à sua
disposição, para efeito de requisição perante a Autoridade Policial de eventual instauração de procedimento
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persecutório para apuração de crime eleitoral, diligência que, por princípio, não compete ao Órgão
Jurisdicional, em respeito ao sistema processual penal acusatório acolhido na Constituição Federal de 1988. 
 
        P.R.I e Cumpra-se. 

 Helvécio Giudice de Argôllo
Juiz Eleitoral da 26ª Zona 
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