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SENTENÇA
 

1. Cuida-se do pedido de Registro de Candidaturas do Partido PODEMOS – Sigla partidária “19 -PODE”,
nos termos da Resolução TSE nº 23.609, com apresentação do Demonstrativo de Regularidade de
Atos Partidários (DRAP) e documentação exigida na legislação eleitoral (Ata da Convenção) IDs
8802011 e 9824302, respectivamente.   

2.  As candidaturas apresentadas se resumem ao cargo de vereador, constando na lista 23 (vinte e
três) candidatos, conforme se verifica no DRAP (ID 8802001), o qual foi enviado à Justiça Eleitoral na
data de 26/09/2020, às 9:22:35, como consta na parte superior do documento.   

3.  A Convenção do Partido foi realizada na data de 15/09/2020, como se verifica na respectiva ata (ID
9824302).   

4.     Nos termos do art. 9º, inc. IX, da Resolução TSE nº 23.624/2020, que modificou o art. 19 da
Resolução TSE nº 23.609/2019, o prazo para solicitação à Justiça Eleitoral do registro de candidaturas
às eleições de 2020 foi prorrogado para a data de 26/09/2020, até às 19h.

5.     Na data de 28/09/2020 foi expedido o edital de que cuida o art. 34 da Resolução TSE
23.609/20196 (ID 10074298), contendo o pedido de registo de candidaturas apresentado pelo Partido
PODEMOS, para ciência dos interessados no Dje, com prazo de 05 (cinco) dias para os legitimados,
inclusive o Ministério Público Eleitoral, apresentarem eventuais impugnações aos pedido de registro
do partido ou coligações (inc. II do § 1º do art. 34 da Resolução TSE 23.609/2020.

6.  Certidão de ID 10599711, juntada aos autos em 03/10/2020, noticiando a publicação do sobredito
edital.

7.  Vieram aos autos o Mapa de Documentação do Partido, com juntada em 03/10/2020, onde consta
a seguinte informação: Ata de convenção do partido foi realizada no dia 15/09/2020 e transmitida em
17/09/2020, não atendendo ao quanto disposto no art. 6º, § 5º, da Res. TSE nº 23.609/2019.

8.       Certidão de ID 12250004, com juntada aos autos em 05/10/2020, informando do trânsito em
branco do prazo para impugnações aos registro de candidaturas apresentado pelo partido, vazada nos
seguintes termos, “in verbis”:

“Certifico que, o pedido de registro coletivo de Requerimento de Registro de
Candidatura – RRC, apresentado pela COLIGAÇÃO/PARTIDO, foi publicado
em 29 de setembro de 2020, mediante Edital nº 025/2020 – 26ª ZE/BA, no
Diário de Justiça Eletrônico do TER/BA, Ano 2020, Edição nº 206/2020,
publicação: 29 de setembro de 2020, (Id nº 10074298), permanecendo em
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edital pelo prazo de 05 (cinco) dias, sem qualquer impugnação pelos
legitimados, inclusive o Ministério Público Eleitoral, referente ao DRAP –
Demonstrativo de Regularidade de Atos Partidários, encerrando-se o prazo
para impugnação em 04 de outubro de 2020, nos termos do inciso II, § 1º,
art. 34 da Resolução TSE nº 23.609/2019.

O referido é verdade e dou fé.”

Ilhéus, 05/10/2020” (destaquei trecho, com colorido e sublinho)"

9.   Verifica-se que o mapa de documentação do partido, conforme aludido no item 07 desta decisão,
foi juntado aos autos um dia antes do encerramento do prazo de impugnações ao pedido de registro
de candidaturas do partido.  

10.   Em 05 de outubro de 2020 veio aos autos a informação cartorária de que o partido “peticionou,
sob o número 06004125320206050026, o Demonstrativo de Regularidade de Atos Partidários –
DRAP-, estando os autos instruídos conforme os dados que menciona, no qual foi lançado a seguinte
observação: “A ata de convenção do partido foi realizada no dia 15/09/2020 e transmitida em
17/09/2020, não atendendo ao quanto disposto no art. 6º, § 5º, da RES. TSE nº 23.609/2019”.   

11.  Na data de 05/10/2020, conforme termo de ID 12294454, abriu-se vista dos autos ao Ministério
Público Eleitoral, a teor do disposto no art. 37 da Resolução TSE nº 23.609/2019, que respondeu com
o arrazoado de ID 12371049, datado de 05/10/2020, no qual opina pelo “indeferimento do
Demonstrativo de Regularidade de Atos Partidários” e, em consequência, requer “seja certificado nos
autos de todos os processos individuais de pedido de registro de candidatos a ele vinculados para os
fins do art. 47 e 48 da Resolução nº 23.609/2019”.   

12.      O parecer ministerial se assenta nos seguintes fundamentos, constantes no respectivo relatório,
vazado nos seguintes termos, “in verbis”:

“Compulsando os autos e analisando os requisitos legais para deferimento do
pedido de registro previstos na Lei nº 9.504/97 e na Resolução TSE nº
23.609/2019, constata-se que o Partido deixou de atender o quanto previsto no art.
6º, §5º da Resolução mencionada.

No caso concreto, considerando que a Convenção Partidária ocorreu na data de
15/09/2020 (terça-feira) e fora transmitida em 17/09/2020 (quinta-feira) à Justiça
Eleitoral, constatou-se que não fora obedecido o prazo de 24h para tanto.

Foram juntados os documentos exigidos pela legislação em vigor, porém não foi
atendido o que dispõe o art. 6º, § 5º, da Resolução 23.609/2019.

Não pode, então, o Partido, descumprir a norma legal, e a ele ser dado tratamento
diferenciado com relação às demais agremiações, que cumpriram com sua
obrigação legal e convencional.

Ante o exposto, não se tratando de irregularidade sanável, o Ministério Público
Eleitoral manifesta-se pelo indeferimento do Demonstrativo de Regularidade de
Atos Partidários, requerendo que seja certificado nos autos de todos os processos
individuais de pedido de registro dos candidatos a ele vinculados para os fins do
artigo 47 da Resolução nº 23.609/2019. (destaquei trecho, com sublinho)

 

13.       O Partido se manifestou sobre o parecer ministerial através do arrazoado de ID 13485381,
datado de 08/10/2020, aduzindo o seguinte, em síntese:
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a)   Intempestividade da impugnação formulada pelo Ministério Público, haja vista o
transcurso em branco do prazo de impugnação ao registo das candidaturas do partido,
conforme certificado nos autos, relativamente ao DRAP apresentado à Justiça Eleitoral,
de modo que a peça ministerial não deve ser recebida como impugnação;

b)  Que a intempestividade de apresentação da ata da convenção partidária, consoante
a diretriz jurisprudencial, se constitui em irregularidade formal, portanto sanável;

c)  Que a diretriz jurisprudencial a cerca do tema, no âmbito dos tribunais, que se traz à
colação com quatro registros (AC. de 7.3.2013, TSE, no AgR-Respe nº 5912, rel. Min.
Henrique Neves; TER-RS-RE: 10031 TAQUIRI – RS, Relator: Dr. Jamil Andraus Hanna
Bannura, data de julgamento: 16/02/2016, data de publicação: PSESS – Publicado na
Sessão, data 16/09/2016; TER-AM – RCAND: 060010967 MANAUS – AM, relator: Abrham
Peixoto Campos Filho, Data de julgamento: 11/07/2017, data de publicação: PSESS –
Publicado em sessão, Volume 11:00, data 11/07/2017; TER-PA – RE: 837 MOJU-PA,
Relator: Luzimara Costa Moura, data de julgamento: 19/06/2018, data de publicação:
PSESS – publicado em sessão, volume 11:39, data 19/06/2018), é no sentido de que o
não cumprimento do prazo de 24h após a convenção para apresentação da respectiva
ata é mera irregularidade sanável, diversamente do que sustenta o Ministério Público
Eleitoral;  

d) Que a legislação eleitoral não prevê a imputação de sanções por atraso na
transmissão do DRAP, conforme sugerido pelo Ministério Público;

e)    Que a apresentação das convenções partidárias ao cartório eleitoral em 24 horas
deriva de norma administrativa, de modo que seu descumprimento não pode imputar
pena de indeferimento das candidaturas, por falta de previsão legal;

f)  Que o art. 29, § 3º expressa qual medida a Justiça eleitoral deverá adotar quando a
formalidade de envio do DRAP, ocorrer de forma extemporânea, “Caso o partido político
ou a coligação não tenha apresentado o formulário Demonstrativo de Regularização de
Atos Partidários (DRAP), o respectivo representante será intimado, pelo Juízo Eleitoral
competente, para fazê-lo no prazo de 72 horas”

 

              Sendo o que tinha de relevante a relatar, passo à decisão.    

14.       Toda norma jurídica disciplinadora de conduta, que se distingue das chamadas normas de
estrutura, para ser jurídica, não pode prescindir do requisito de que venha acompanhada de uma
consequência “pré-vista” para a hipótese de se verificar no mundo fático a incidência da conduta por
ela regulada, ou seja, o descumprimento do que nela se prescreve, seja pela ação positiva, seja pela
omissão. Se não houver tal previsão, portanto, de norma jurídica não se cuida, embora continue sendo
norma, mas de outra estirpe, muito frequentemente recomendação moral ou ética. Assim nos ensina a
Teoria Geral do Direito, particularmente através das velhas e atemporais lições de Hans Kelsen e
Carlos Cossio, com suas respectivas teorias Pura e Egológica do Direito, precisamente através dos
conceitos de norma primária e secundária, de Kelsen, que têm na teoria egológica os equivalentes
conceitos de endonorma e perinorma, segundo os quais, em não havendo sanção prevista para a
conduta normatizada,  

15.  O relembrar dessas noções da teoria geral do direito, se aplicadas à questão de fundo trazida a
debate neste feito, não deixa dúvida à conclusão de que o regramento prazal consignado no §5º do
art. 6º da resolução TSE nº 23.609/2019 não se caracteriza, a rigor, como uma normatização de
natureza jurídica, porquanto não venha acompanhado de qualquer tipo de sanção preestabelecida,
requisito essencial às normas da espécie, como já delineado, pelo menos se a tal questão nos
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debruçarmos com a tecnicidade exigida aos que operam no âmbito das dogmáticas da interpretação
e da decisão, consoante as primorosas reflexões de Tércio Sampaio Ferraz Júnior, em suas diversas
obras.   

16.    Com efeito, se vasculharmos todo o texto da chamada Lei das Eleições (nº 9.504/97), nela não
encontraremos nenhum dispositivo fixando sanção ao Partido Político ou Coligação, pelo não
cumprimento do prazo de 24 (vinte e quatro) horas para informar à Justiça Eleitoral a realização da
sua Convenção que deliberou sobre a escolha dos seus candidatos às eleições.

17.   A normatização das convenções partidárias, que tem natureza “interna corporis”, está regulada
nos artigos 7º ao 9º a Lei 9.504/97, sendo que essa questão específica do prazo de 24 (vinte e quatro)
horas, que é objeto da discussão neste feito, está prevista em seu artigo 8º, cuja redação é a seguinte,
nos termos da Lei 13.165/2015:

“Art. 8º  A escolha dos candidatos pelos partidos e a deliberação sobre coligações
deverão ser feitas no período de 20 de julho a 5 de agosto do ano em que se
realizarem as eleições, lavrando-se a respectiva ata em livro aberto, rubricado pela
Justiça Eleitoral, publicada em vinte e quatro horas em qualquer meio de
comunicação.” (destaquei)

18.  E nada, em qualquer dos dispositivos da lei, é dito sobre o eventual descumprimento de tal prazo,
valendo salientar que a exigência normativa é para publicação “em qualquer meio de comunicação”, e
não necessariamente através da Justiça Eleitoral.

19.  Poder-se-ia até cogitar que o TSE, no âmbito da atribuição regulamentar que lhe foi conferida no
artigo 105 da Lei em testilha, viesse a atribuir sanção ao eventual   inadimplemento do prazo
consignado artigo 8º da Lei 9.504/97, mas assim não o fez quando editou a Resolução TSE nº
23.609/2019 (que dispõe sobre a escolha e o registro de candidatos para as eleições do ano de 2020)
na qual também não se verifica qualquer previsão nesse sentido ao fixar a disciplina das convenções
partidárias, em seus artigos 6º, 7º e 8º, sendo que é no § 5º do artigo 8º, especificamente, que se
encontra menção ao tal prazo de 24 horas, nos seguintes termos:

“§ 5º Até o dia seguinte ao da realização da convenção, o arquivo da ata gerado
pelo CANDex deverá ser transmitido via internet ou, na impossibilidade, ser
gravado em mídia a ser entregue na Justiça Eleitoral.”   

20.     E se o partido ou coligação não fizer a transmissão ou a entrega, o que acontece? Isso a
Resolução não diz, e ainda que dissesse, fixando sanção não prevista na Lei 9.504/97, estaria
ultrapassando os limites da competência regulamentar que lhe foi atribuída pela lei, através do seu
artigo 105, que tem a seguinte redação:

“Até o dia 05 de março do ano da eleição, o Tribunal Superior Eleitoral, atendendo
ao caráter regulamentar e sem restringir direitos ou estabelecer sanções distintas
previstas nesta Lei, poderá expedir todas as instruções necessárias para sua fiel
execução, ouvindo, previamente, em audiência pública, os delegados ou
representantes dos partidos políticos. (destaquei com destaque colorido)

21.   De anotar, por outro lado, que o conjunto de normas disciplinadoras das convenções partidárias,
constantes nos artigos 6º, 7º e 8º da Resolução TSE nº 23.609/2019, não pode ser confundido com o
conjunto normativo que cuidou de deliberar sobre o registro dos candidatos (arts.16 e 17), do pedido
de registo das candidaturas (arts.18 a 30) e do respectivo processamento (arts. 31 a 67), de modo a
fazer migrar a exigência prazal consignada no §5º do art. 6º como um dos requisitos para o
deferimento do pedido de registro de candidaturas, que estão fixados na disposições dos artigos 18 a
44, dentre os quais não se verifica o de exigir-se do partido ou coligação o cumprimento do prazo
consignado no §5º do art. 6º, inserido no tópico destinado às convenções.
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22.   Por fim, um último destaque deve se trazer à baila: o de que a Resolução TSE nº 23.609/2019,
dentro da sua competência regulamentadora, inovou a redação do art. 8º da Lei 9.504/97, ao
acrescentar a necessidade do partido ou coligação comunicar à Justiça Eleitoral, no prazo de 24h, a
realização da convenção, conforme consta no § 5º do seu art. 6º. Vejam-se os dispositivos:   

Art. 8º da Lei 9.504/97:

“A escolha dos candidatos pelos partidos e a deliberação sobre coligações deverão ser
feitas no período de 20 de julho a 05 de agosto do ano em que se realizarem as
eleições, lavrando-se a respectiva ata em livro aberto, rubricado pela Justiça Eleitoral,
publicada em vinte e quatro horas em qualquer meio de comunicação”.

Art. 6º, § 5º da Resolução TSE nº 23.609/2019:

“Até o dia seguinte ao da realização da convenção, o arquivo da ata gerado pelo
CANDex deverá ser transmitido via internet ou, na impossibilidade, ser gravado em
mídia a ser entregue na Justiça Eleitoral (Lei nº 9.504, art. 8º)”

23.   Poderia a Resolução modificar o artigo de lei, ajustando-o às contingências de cada eleição?
Certamente que sim, a teor do disposto no art. 105 da própria Lei 9.504/97, como já vimos. Entretanto,
é de se indagar: poderia a Resolução instituir sanção ao partido ou coligação pela não apresentação
da ata à Justiça Eleitoral no prazo fixado? Não, pois se assim o fizesse, e não fez, estaria, como já
consignado, extrapolando os limites da sua competência regulamentar, que lhe foi conferida pela lei,
mas com a restrição explicita de que não poderia inovar com o estabelecimento de sanções distintas
nela previstas. Eis o que diz o dispositivo da lei:

Art. 105 da Lei 9.504/97:

“Até o dia 05 de março do ano da eleição, o Tribunal Superior Eleitoral, atendendo ao
caráter regulamentar e sem restringir direitos ou estabelecer sanções distintas nesta
Lei, poderá expedir toda as instruções necessárias para sua fiel execução, ouvindo,
previamente, em audiência pública, os delegados ou representantes dos partidos.”
(destaquei trecho)

24.   O pedido de registro das candidaturas do partido foi trazido à Justiça eleitoral de forma regular,
com o cumprimento das exigências dos artigos 18 a 29 da Resolução TSE 23.609/2019, tendo-se
processado nos termos das disposições dos artigos 31 a 67 da mesma Resolução, pelo menos até a
publicação do edital de que cuida o art. 34, que transitou em branco, sem que nenhum dos
legitimados, inclusive o Ministério Público, oferecesse qualquer impugnação ao pedido de registro de
candidatura formulado pelo partido, conforme certificado nos autos, como apontado no relatório
desta decisão.

25. Mas aí veio um equívoco procedimental, que redundou na intempestiva e inadequada impugnação
ministerial objeto do ID 12371049.

26.  É que se fez como existente a hipótese ensejadora da intimação prevista no art. 37 da Resolução
TSE 23.609/2019, sem que ela, de fato, tenha se configurado.

27.  Com efeito, se não ocorreu a hipótese prevista no § 2º do art. 35 da Resolução, como de fato não
ocorreu, não haveria de se promover nova intimação do Ministério Público, para fins do disposto no
art. 37, sem observar a restrição explícita nele fixada, no sentido de que a intervenção e manifestação
do órgão ministerial, no caso, deve dizer sobre “impedimento identificado de ofício pelo juiz ou relator”,
o que não aconteceu, de modo que o edital de ID 12294454 foi providência inadequada, porquanto o
prazo para impugnação do pedido de candidatura já tinha se encerrado sem qualquer manifestação do
órgão ministerial.
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28.  Seja como for, o fato é que não se observa qualquer mácula de ilegitimidade dos candidatos que
possa ensejar a recusa do pedido de candidaturas formuladas pelo partido, cumprindo destacar que
as impugnações, nesse sentido, são restritas à questões vinculadas a eventuais ilegitimidades dos
candidatos, “ex vi” do disposto nos artigos 40 a 44 da Resolução TSE nº 23.609/2019, que deliberam
as diretrizes da impugnação.

29.   Não se pode desconsiderar também, ainda que apenas a título de ponderação, o princípio
hermenêutico fixado no art. 219 do Código Eleitoral, que tem a seguinte redação:

Art. 219. Na aplicação da lei eleitoral o juiz atenderá sempre aos fins e resultados a que
ela se dirige, abstendo-se de pronunciar nulidades sem demonstração de prejuízo.

30. O objetivo da Resolução TSE 23.609/2019 foi cumprido com a divulgação tempestiva das atas da
convenção partidária, razão pela qual não há falar em nulidade do ato, nos termos do art. 219 do
Código Eleitoral.

31.   Diante de todas essas circunstâncias, afigura-se destituída de pertinência e de fundamento a
pretensão ministerial objeto do arrazoado de ID 12371049, no sentido do “indeferimento do
Demonstrativo de Regularidade de Atos Partidários” apresentado pelo partido PODEMOS, que outra
coisa não redundaria senão na inviabilização de todas as candidaturas apresentadas pelo partido às
eleições do corrente ano de 2020, ou seja, na aplicação de uma sanção que não consta nos
dispositivos legas que regem a matéria, o que se traduziria em um perigoso ativismo judicial que não
se compatibiliza com o ato de interpretação da norma jurídica, mas de criação de sanção, o que é
absolutamente vetado ao magistrado, no exercício das funções jurisdicionais que lhe competem, cujo
limites da lei, por mais consideráveis que possam ser as eventuais justificativa fáticas, não o
legitimam à tanto, ainda mais quando as consequências, com é o caso, afiguram-se absolutamente
desproporcionais ente o feito a punição.

32.   A manifestação do partido, objeto do arrazoado de ID 13485381, por seu turno, afigura-se
equivocada no sentido de fazer incidir na espécie o regramento do art.29, § 3º, que, conforme visto,
não tem incidência na resolução na hipótese de incidência quando do descumprimento do prazo
fixado no §5º do art. 6º da Resolução 23.609/2019.

33.   Fixo como entendimento deste Juízo, portanto, em relação à questão de fundo objeto do
requerimento ministerial, que por falta de provisão normativa, não é de se aplicar sanção de exclusão
do partido ao pleito eleitoral com indeferimento do Demonstrativo de Regularidade de Atos Partidário
(DRAP) por ele apresentado, tendo-se que o atraso de comunicação à Justiça Eleitoral, na forma
prevista no § 5º do art. 6º da Resolução TSE nº 23.609/2019 não constitui mácula suficiente a excluir
o partido e seus candidatos ao pleito eleitoral, tendo por atendidas todas as condições legais para o
registro da candidaturas apesentadas pelo partido PODEMOS às eleições do corrente ano de 2020, em
relação as quais não houve qualquer impugnação no prazo destinado a essa providência, hei por bem
DEFERIR o pedido de registro da candidaturas apresentadas pelo partido às eleições municipais do
corrente ano de 2020.

34.      Adote o cartório as devidas providencias para se fazer eficaz esta decisão.

            P.R.I e cumpra-se.  

Ilhéus, 10 de outubro de 2020

Helvécio Giudice de Argôllo

Juiz Eleitoral da 26ª Zona
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