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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SÃO PAULO
JUÍZO DA 001ª ZONA ELEITORAL DE SÃO PAULO SP

 

 

REGISTRO DE CANDIDATURA (11532) - Processo nº 0600555-35.2020.6.26.0001 - SÃO PAULO - SÃO
PAULO
Assunto: [Impugnação ao Registro de Candidatura, Cargo - Prefeito, Eleições - Eleição Majoritária,
Registro de Candidatura - DRAP Partido/Coligação]
REQUERENTE: PARTIDO NOVO - NOVO MUNICIPAL - SAO PAULO/SP, FILIPE TOMAZELLI SABARA
IMPUGNANTE: GABRIEL VIEIRA BRESCANSIN
Advogados do(a) IMPUGNANTE: HEFFREN NASCIMENTO DA SILVA - DF59173, RAPHAEL ROCHA DE
SOUZA MAIA - DF52820, BARBARA MENDES LOBO AMARAL - DF21375, THIAGO ESTEVES BARBOSA
- RJ166199, ANNA CLARA GONTIJO BALZACCHI - DF58744, DANIEL DE CASTRO MAGALHAES -
MG83473, MARILDA DE PAULA SILVEIRA - MG90211, FLAVIO HENRIQUE UNES PEREIRA - DF31442
 
 
VISTOS.
Trata-se de impugnação ao pedido de habilitação do Partido Novo para participar das eleições
municipais de 2020, proposta por Gabriel Vieira Brescansin, filiado da agremiação, em que
requereu o indeferimento do Demonstrativo de Regularidade de Atos Partidários (DRAP) do
Partido Novo e, por consequência, do registro de candidaturas para a chapa majoritária,
referente aos cargos de Prefeito e Vice-Prefeito do Município de São Paulo (Id. 11038423).  

Aduziu o impugnante, em breve síntese, a presença de indícios de fraude e ilegalidade na escolha
dos candidatos a chapa majoritária realizada em Convenção, por entender que o candidato
indicado pelo Partido Novo para concorrer ao cargo de Prefeito, Felipe Tomazelli Sabará, teria
incorrido em falsidade e fraude nas informações constantes do currículo apresentado à
agremiação e aos demais filiados para deliberação em Convenção, de modo a violar as regras
estatutárias e desvirtuar a vontade dos demais filiados na eleição interna corporis. Com base em
tais alegações, requereu a declaração de nulidade da Convenção e o indeferimento do DRAP da
agremiação (Id. 11038423). O pedido foi lastreado por farta documentação (Id. 11038426 a
11039177).  

Escoado o prazo para apresentação de contestação após devida intimação, o Partido Novo não
apresentou manifestação nos autos, optando por se manter silente frente aos fatos alegados (Id.
14808434).  

Regularmente intimado, o candidato Felipe Tomazelli Sabará, por sua vez, apresentou defesa, na
qual requereu, preliminarmente, a sua admissão no polo passivo da demanda como litisconsorte,
com fulcro nos arts. 110 e 124 do CPC, aduzindo ser diretamente interessado no resultado útil do
processo, do qual depende a manutenção da sua candidatura e, notadamente, porque a
impugnação imputa a ele a suposta prática de fraude (Id. 13894690).
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No que concerne ao mérito, o candidato postulou serem infundadas as alegações exaradas pelo
impugnante, as quais, a seu ver, não foram corroboradas por prova documental. No mais,
sustentou a tese de ausência de legitimidade da Justiça Eleitoral para anular deliberação feita em
Convenção partidária do Diretório Municipal, por se tratar de matéria de natureza interna
corporis.

Outrossim, o candidato contraditou as acusações de fraude, ao esclarecer as circunstâncias
atinentes a sua formação em pós-graduação, latu sensu, e apresentar diploma de tecnólogo e
histórico escolar referente ao curso de Marketing realizado no ensino superior (Id. 13894690).

De tal sorte, requereu, em preliminar, a extinção da demanda sem julgamento do mérito, por
manifesta ausência de legitimidade da parte ativa, inadequação da via eleita e incompetência da
Justiça Eleitoral para apreciar a matéria. Alternativamente, postulou pelo reconhecimento da
improcedência da presente impugnação, em face da inocorrência de qualquer fraude
documental no currículo apresentado e, assim, do preenchimento de todos as condições de
elegibilidade legalmente previstas e da legitimidade da escolha feita em Convenção, de modo a
deferir o Demonstrativo de Regularidade de Atos (DRAP) do Partido Novo Municipal de São
Paulo/SP.  Para tanto, colacionou aos autos documentação comprobatória (Id. 13894693 a
13895760).   

Após análise da documentação acostada aos autos, o i. representante da Promotoria de Justiça
Eleitoral se manifestou pela improcedência do pedido de impugnação do DRAP do Partido Novo e
pela sua habilitação para participar das eleições municipais de 2020, por entender que as
alegações de fraude no currículo do candidato a prefeito não possuem lastro probatório e, ainda,
que o referido DRAP se encontra regular, tendo sido acompanhado por todas as informações e
documentos exigidos como condição de registrabilidade no art. 23 da Resolução TSE nº
23.609/2019 (Id. 16193768).

É O RELATÓRIO.

DECIDO.

Ab initio, verifico que existem questões preliminares a serem enfrentadas.

A primeira delas concerne a legitimidade ativa do filiado Gabriel Vieira Brescansin para
apresentar requerimento de impugnação ao Demonstrativo de Regularidade de Atos Partidários
(DRAP) do Partido Novo, ou seja, da própria agremiação a qual possui filiação.

Com efeito, assiste razão a defesa do candidato Felipe Sabará, ao se insurgir contra a
possibilidade do filiado, em nome do partido, acionar a Justiça para impugnar o DRAP do sua
própria agremiação, por ausência de previsão legal e, ainda, pela evidente possibilidade de
causar confusão processual em face da aparente coincidência entre os polos passivo e ativo da
demanda.

Tal situação se revela ainda mais perceptível, em virtude do fato do impugnante estar
representado pelos causídicos que, conforme noticiado nos autos, representam também o
próprio partido e, ainda, ante a circunstância da agremiação sequer ter apresentado contestação
nos autos, contexto que não permite concluir com a clareza necessária a análise do pleito a
posição assumida pela agremiação face às alegações propaladas nos autos pelo seu filiado e
impugnante.

Diante desse cenário, por certo que o impugnante não pode se valer da previsão legal existente
no art. 3º, caput, da Lei Complementar nº 64/90, porquanto a legitimidade ativa para impugnar o
pedido de registro de candidatura é reservada, tão somente, ao candidato, ao partido político ou
a coligação e ao Ministério Público. Confira-se:

A 3° C b á l did id lí i li ã
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Art. 3° Caberá a qualquer candidato, a partido político, coligação ou ao
Ministério Público, no prazo de 5 (cinco) dias, contados da publicação do
pedido de registro do candidato, impugná-lo em petição fundamentada.

Destarte, a impugnação ao Demonstrativo de Regularidade de Atos Partidários somente pode ser
deduzida, em regra, por candidato, partido, coligação ou pelo Ministério Público, nos termos do
art. 3º, da Lei Complementar nº 64/90.

E nem se alegue que o enunciado nº 53 da Súmula do TSE pacifica o entendimento
jurisprudencial pela legitimidade do filiado, ainda que não seja candidato, para figurar como
titular da impugnação, porquanto a autorização conferida pela referida Súmula é expressamente
reservada a impugnação no pedido de registro de coligação partidária, consoante se infere dos
seus termos:

“O filiado a partido político, ainda que não seja candidato, possui
legitimidade e interesse para impugnar pedido de registro de coligação
partidária da qual é integrante, em razão de eventuais irregularidades
havidas em convenção”.

De outro turno, a despeito do impugnante não ser candidato nestas eleições municipais, é filiado
ao Partido Novo, de modo que, excepcionalmente, recomenda a jurisprudência do TSE o
reconhecimento da sua legitimidade para presente impugnação, em virtude da existência de
alegação de ilegalidade na convenção e no processo de escolha dos candidatos a Prefeito e Vice-
Prefeito da agremiação.

E isso porque está em discussão o cumprimento das normas estatutárias e, notadamente, a
suposta ocorrência de fraude com impacto na lisura do pleito, a qual interfere, ainda que de
modo indireto, na esfera de direitos de todos os filiados ao partido.

Consoante entendimento assentado pelo E. Tribunal Superior Eleitoral:

 

“REGISTRO DE CANDIDATURA. ELEIÇÕES 2014. DEMONSTRATIVO DE
REGULARIDADE DE ATOS PARTIDÁRIOS (DRAP). PRESIDENTE E VICE-
PRESIDENTE DA REPÚBLICA. IMPUGNAÇÃO. PRELIMINARES. AUSÊNCIA DE
LEGITIMIDADE ATIVA. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. REJEITADAS.
1. Não obstante o art. 3º da LC 64/90 se refira apenas a candidato, partido
ou coligação, o Tribunal Superior Eleitoral possui entendimento de que o
filiado a partido político, ainda que não seja candidato, possui
legitimidade e interesse para impugnar pedido de registro de coligação
partidária da qual é integrante, em razão de eventuais irregularidades
havidas em convenção. Precedentes: AgR-REspe 32.625/PA, Rel. Min.
Marcelo Ribeiro, PSESS de 26.11.2008; RO 343/AM, Rel. Min. Edson Vidigal,
PSESS de 30.9.98; RO 191/TO, Rel. Min. Eduardo Alckmin, PSESS de 2.9.98.

2. O fato de a impugnante ter-se candidatado ao cargo de deputado
federal pelo PEN não exclui o seu interesse de impugnar a coligação
majoritária da qual o seu partido faz parte. Primeiramente, porque a
impugnação não se baseia no fato de ela não ter sido indicada como
candidata à Presidência da República pela sua agremiação, mas sim em
supostas nulidades ocorridas na convenção nacional do partido. Segundo,
porque, nos termos da jurisprudência do TSE, há de certa forma um
interesse coletivo de todos os filiados de exigir de seu partido a lisura nos
procedimentos e o cumprimento das regras estatutárias (RO 191/TO, Rel.
Min. Eduardo Alckmin, PSESS de 2.9.98). 3. Em virtude do princípio
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constitucional da inafastabilidade da jurisdição, não se exige que o filiado
se insurja primeiramente no âmbito interno do partido para somente
depois recorrer ao Poder Judiciário. No caso dos autos, a impugnante
contestou o registro da Coligação Muda Brasil na primeira oportunidade,
qual seja, no prazo de cinco dias após o protocolo do registro da coligação
no TSE. 4. Preliminares rejeitadas. (...) 8. Impugnação rejeitada. 9. Pedido
de habilitação da Coligação Muda Brasil para participar das Eleições 2014
deferido (Tribunal Superior Eleitoral, Registro de Candidatura nº 739-
76.2014.6.00.0000, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 21/08/2014 –
original sem destaque).

Por tais razões, considerando se tratar de medida de prudência e mais consentânea aos escopos
da jurisdição eleitoral, rejeito a alegação preliminar de ilegitimidade ativa do impugnante,
deduzida pela defesa do candidato Felipe Sabará.

Feitas tais considerações, verifico, como supramencionado, que a agremiação impugnada, muito
embora devidamente intimada (Id. 14808434), não apresentou contestação no prazo legal,
motivo pelo qual declaro a revelia do Partido Novo (diretório municipal de São Paulo) no pleito de
impugnação suscitado perante a Justiça Eleitoral, com fundamento no art. 344 do CPC.

Destaque-se que, se a revelia não pode servir de fundamento, por si, para motivar a procedência
da impugnação, tampouco, é móvel suficiente a justificar a sua improcedência, devendo a prova
documental coligida ao feito pelas demais partes envolvidas ser aferida para essa finalidade.

Tal conclusão remonta a terceira questão preliminar aventada aos autos, qual seja, a admissão do
candidato Felipe Tomazelli Sabará como litisconsorte passivo, posição que fora por ele requerida
em contestação tempestivamente coligida aos autos, com fulcro nos arts. 119 e 124 do CPC.

O pedido de litisconsórcio passivo comporta acolhimento.

Com efeito, infere-se dos autos que o candidato possui claro interesse jurídico no deslinde da
demanda, uma vez que o objeto da impugnação concerne justamente a conduta imputada a ele
no decurso do processo interno de escolha dos candidatos em convenção e, ainda, porque será
diretamente afetado pela decisão a ser tomada em torno da análise da regularidade do DRAP do
seu partido, a qual tem o condão de inviabilizar, por completo, a possibilidade de concorrer ao
pleito.

Assim preleciona o art. 119, caput, do CPC:

Art. 119. Pendendo causa entre 2 (duas) ou mais pessoas, o terceiro
juridicamente interessado em que a sentença seja favorável a uma delas
poderá intervir no processo para assisti-la.

Parágrafo único. A assistência será admitida em qualquer procedimento e
em todos os graus de jurisdição, recebendo o assistente o processo no
estado em que se encontre.

Destarte, fica comprovado o seu interesse em virtude da titularidade da relação jurídica existente
entre ele, na condição de candidato, e a agremiação que representa no certame e, notadamente,
da demonstração do vínculo jurídico entre o exercício político do candidato e o direito material
discutido no pedido de impugnação.  

Isso porque, como bem aduziu o candidato a prefeito, o eventual indeferimento do DRAP do
Partido Novo por suspeita de fraude na documentação por ele apresentada em Convenção
importará na perda do direito de concorrer ao cargo de Prefeito no pleito de 2020 e, assim,
atingirá diretamente a sua esfera jurídica.

Aliá id d i di i í l d l ã d di i i l ifi d
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Aliás, considerando-se a natureza indivisível da relação de direito material verificada nos autos,
impende reconhecer a formação de litisconsórcio passivo necessário, tendo em vista que o
candidato será diretamente afetado pelos efeitos jurídicos da solução do requerimento de
impugnação, condição que o processo civil não reserva a terceiros.

Assim preceitua o art. 114 do CPC:

Art. 114. O litisconsórcio será necessário por disposição de lei ou quando,
pela natureza da relação jurídica controvertida, a eficácia da sentença
depender da citação de todos que devam ser litisconsortes.

 

No mesmo sentido leciona a doutrina:

“A segunda forma de tornar um litisconsórcio necessário é a própria
natureza jurídica da relação de direito material da qual participam os
sujeitos que obrigatoriamente deverão litigar em conjunto. Na realidade, a
necessidade de formação do litisconsórcio não decorre somente da
natureza da relação jurídica de direito material, mas também da limitação
processual que determina que somente as partes sofrerão os efeitos
jurídicos do processo.

No plano material, fala-se em relações jurídicas incindíveis, cuja principal
característica é a impossibilidade de um sujeito que dela faça parte
suportar um efeito sem atingir todos os sujeitos que dela participam.
Significa dizer que existem determinadas relações jurídicas de direito
material que, gerando-se um efeito jurídico sobre ela, seja modificativo ou
extintivo, todos os sujeitos que dela participam sofrerão,
obrigatoriamente, tal efeito jurídico” (Neves, Daniel Amorim Assumpção.
Manual de Direito Processual Civil. Editora Juspodivm, 11ª edição, 2019, p.
313).

Nesse contexto, por certo que a ocorrência de litisconsórcio passivo necessário altera os efeitos
exercidos pela verificação da revelia do partido político impugnado, ante a apresentação de
contestação por um dos litisconsortes, na medida em que afasta a presunção relativa de
veracidade dos fatos sustentados pelo impugnante.

Sobre este aspecto, é de se destacar os esclarecimentos da literatura:

“O mais importante efeito da revelia é a presunção – ainda que relativa –
de veracidade dos fatos narrados pelo autor. Esse efeito, entretanto, não
é absoluto, encontrando algumas exceções, inclusive tendo algumas delas
previsão expressa em lei, como é o caso do art, 345, I, do CPC, que
expressamente determina que não haja presunção de veracidade na
hipótese de um dos litisconsortes contestar” (Neves, Daniel Amorim
Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Editora Juspodivm, 11ª
edição, 2019, p. 328).

Superadas as questões preliminares, passo à análise do mérito, em relação ao qual verifico que a
hipótese é de julgamento antecipado da lide, uma vez que a matéria controvertida é unicamente
de direito, já estando suficientemente demonstrada a questão fática pelos documentos coligidos
aos autos.

Nesse passo, em que pesem os argumentos aduzidos pelo requerente, o  pedido de impugnação
não comporta êxito.

C f i bj d i ã b i ê i d i dí i d
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Com efeito, o objeto da presente impugnação versa sobre a existência de indícios de que o
candidato Felipe Sabará tenha inserido informações falsas no currículo apresentado para
participar do concurso interno de candidatos a Prefeito do Partido Novo, para dissimular a
conquista de títulos acadêmicos que não ostenta e, assim, fraudar o certame interno que
antecede a convenção partidária.

É cediço que a comprovação da ocorrência de ilegalidade que possa desvirtuar a lisura do
processo eleitoral, no que concerne a escolha de candidatos em convenção consiste em ônus do
impugnante, de quem partiu a notícia de possível fraude documental, do qual ele claramente não
se desincumbiu.

Isso porque as supostas fraudes consistiram na existência de informações falsas em torno da
realização de um curso de pós-graduação em “gerência de cidades” na Fundação Armando
Álvares Penteado (FAAP) e na conclusão de um curso de tecnólogo em Marketing, em 2010, na
Faculdade de São Paulo.

Segundo o impugnante, as supostas informações inverídicas importariam em fraude no processo
seletivo do partido por descumprimento das normas estatutárias. Não obstante, a documentação
acostada aos autos não permite concluir que a demonstração de tais graduações acadêmicas
consista em expressa exigência estatutária, de modo a autorizar a conclusão de que a sua
inocorrência represente afronta e violação direta ao Estatuto da agremiação, como pretende o
impugnante.

Tampouco, verifica-se na documentação acostada aos autos pelo requerente, das quais se
destaca o Ato normativo nº 2, de 6 de abril de 2020, por intermédio do qual o Diretório Nacional
do Partido Novo - NOVO estabeleceu as Diretrizes Partidárias para as eleições municipais de
2020, qualquer exigência nesse sentido (Id. 13895696).

Desta feita, forçoso reconhecer que não há suporte fático a autorizar a conclusão de
descumprimento das regras estatutárias.

A mesma conclusão de ausência de lastro probatório deve ser tomada no que pertine a alegação
de falsidade das informações prestadas, as quais, de certo, prescindem de apuração mais
aprofundada e verificação probatória em âmbito administrativo interno partidário.

E tal necessidade de se proceder a análise profícua das suspeitas aventadas pelo impugnante se
revela ainda mais contundente, ante aos esclarecimentos prestados pela defesa do candidato, no
esteio da qual esclarece não ter declarado em currículo apresentado ao Partido Novo a realização
de pós-graduação no curso de “Gerência de Cidades”, descortinando as circunstâncias em que a
referida formação restou frustrada.

Nesse ponto, impende destacar que o conjunto probatório apresentado aos autos se revela tão
frágil que sequer é possível identificar nos autos o currículo que, de fato, foi apresentado ao
Partido Novo pelo candidato durante o certame interno, uma vez que versões diferentes do que
se referiram ser o documento foram apresentadas pelas partes.

Outrossim, no que concerne a obtenção de graduação no curso de Marketing, vê-se que o
candidato apresentou Diploma devidamente assinado pelas partes e Histórico Escolar oficial
referente ao referido curso, elementos de convicção que se revelaram hábeis a elidir os indícios
de fraude aventados pelo impugnante nesse sentido.

E, ainda que assim não o fosse, imperioso destacar que, ante a ausência de comprovação de
afronta direta ao Estatuto da agremiação, por certo que a Convenção, enquanto válida e legítima,
revela-se soberana em torno das escolhas partidárias, não cabendo a Justiça Eleitoral interferir
nas suas deliberações, na medida em que consentâneas ao regramento estabelecido pela
legislação eleitoral.

i id õ f l ã d é i i d l



21/10/2020 · Processo Judicial Eletrônico

https://pje1g.tse.jus.br/pje/ConsultaPublica/DetalheProcessoConsultaPublica/documentoSemLoginHTML.seam?ca=32ee787f4c80829b9330403… 7/10

Nesse passo, tais considerações reforçam a conclusão de que a matéria suscitada pelo
impugnante concerne a controvérsia interna corporis, cuja deliberação em torno dos atos
praticados em convenção, caso contrários às diretrizes legitimamente estabelecidas pelo Partido,
podem ser revertidas pelos Diretórios Regional ou Nacional da agremiação, competente para
anular as deliberações e atos decorrentes da Convenção, conforme se infere do art. 7º, § 2º, da
Lei nº 9.504/97.

Ressalte-se, por oportuno, que a matéria já é objeto de aferição interna pelo Partido Novo, em
processo administrativo disciplinar instaurado justamente para tal finalidade, em trâmite na
Comissão de Ética Partidária da agremiação. Nesse contexto, por certo que a competência da
Justiça Eleitoral deve ser tomada de modo excepcional, sob pena de se sobrepor e intervir
indevidamente na decisão política a ser tomada pelos órgãos partidários.

 E não é outro o entendimento preconizado pela jurisprudência do E. TSE, da qual se pode
destacar:

“O art. 17, § 1º, da Constituição e o art. 3º da Lei nº 9.096/1995 asseguram
aos partidos políticos autonomia e competência para decidir questões
internas. Cabe à Justiça Eleitoral atuar excepcionalmente, em casos de
flagrante violação às normas legais e/ou estatutárias com inequívocos
reflexos no pleito” (TSE - Pet: 06014473820186000000 Brasília/DF, Relator:
Min. Luís Roberto Barroso, Data de Julgamento: 28/10/2018, Data de
Publicação: PSESS - Mural eletrônico - 29/10/2018).

Diante desse cenário, impende reconhecer que as alegações aventadas pelo peticionário ao
aduzir a ocorrência de fraude no processo interno de seleção de candidato ao cargo de Prefeito
requer profícua apuração e demonstração concreta, porquanto a mera alegação da sua
ocorrência, não comprovada pelo impugnante que possui o ônus, não se revela apta e,
tampouco, suficiente a respaldar a decisão de impugnação do DRAP do Partido, a qual, como se
sabe, provoca efeitos impeditivos nas candidaturas de toda a agremiação.

Destaquem-se os seguintes entendimentos jurisprudenciais, nesse sentido:

“Direito Eleitoral. Recurso ordinário. Eleições 2018. Registro de
Candidatura. Suplente de senador. Rejeição de contas. Negativa de
seguimento. 1. Recurso ordinário interposto contra acórdão regional que
deferiu o registro do candidato ao cargo de primeiro suplente de senador,
em razão da não juntada do inteiro teor do parecer opinativo de rejeição
das contas públicas exarado pelo Tribunal de Contas estadual. 2. O inteiro
teor do parecer opinativo do Tribunal de Contas no julgamento das contas
do prefeito municipal pela Câmara de Vereadores é documento essencial
à extração das irregularidades insanáveis que importem em ato doloso de
improbidade administrativa pela Justiça Eleitoral, para configuração da
inelegibilidade da alínea g do inciso I do art. 1º da LC nº 64/1990. 3. É ônus
processual do impugnante a juntada do acórdão do Tribunal de Contas,
para verificação da natureza dos vícios, para aferição da inelegibilidade
em tela.  Precedentes. 4. Recurso ordinário a que se nega seguimento. 1.
Trata-se de recurso ordinário interposto pelo Ministério Público Eleitoral
contra acórdão do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul –
TRE/RS que, julgando improcedente a impugnação, deferiu o registro de
candidatura de Ireneu Orth ao cargo de primeiro suplente de senador nas
Eleições 2018. O acórdão regional foi assim ementado (ID 492188):
“REGISTRO DE CANDIDATURA. IMPUGNAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO
ELEITORAL. PRIMEIRO SUPLENTE DE SENADOR. ELEIÇÕES 2018.
INELEGIBILIDADE. LEI COMPLEMENTAR N. 64/90. CONDENAÇÕES POR
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CRIME AMBIENTAL E POR REJEIÇÃO DAS CONTAS DO EXECUTIVO
MUNICIPAL RELATIVAS AO EXERCÍCIO DE 2011. CABE AO IMPUGNANTE
COMPROVAR AS CAUSAS IMPEDITIVAS. IMPROCEDÊNCIA DA
IMPUGNAÇÃO. DEFERIMENTO DA CANDIDATURA. 1. O impugnante alega
que o candidato foi condenado por crime ambiental, com incidência do
art. 1º, inc. I, al. e, item 3, da Lei Complementar n. 64/90. No caso, decisão
proferida nos autos de Embargos à Execução Fiscal que tratam de multa
de natureza administrativa. Inexistência de decisão condenatória ou
certidão do respectivo trânsito em julgado capazes de caracterizar o
pretendido impedimento. Afastada causa de inelegibilidade. 2. Alegada
hipótese de inelegibilidade prevista no art. 1º, inc. I, al. g, da Lei
Complementar n. 64/90, por rejeição das contas da Prefeitura relativas ao
exercício de 2011, quando o candidato estava à frente do Executivo
municipal. No caso dos autos, o impugnante deixou de apresentar o
relatório e voto proferidos no processo de contas, essenciais para aferição
da insanabilidade das contas rejeitadas, aptas a configurar ato doloso de
improbidade administrativa. A inelegibilidade deve ser demonstrada em
toda sua extensão pelo impugnante, na forma do art. 373, inc. I, do Código
de Processo Civil. 3. Improcedência da impugnação. Deferimento do
registro de candidatura.” (TSE - RO: 06018208420186210000 Porto
Alegre/RS, Relator: Min. Luís Roberto Barroso, Data de Julgamento:
28/10/2018, Data de Publicação: PSESS - Mural eletrônico - 31/10/2018).

 

“Eleições 2014. Candidato a vice-governador. Recurso ordinário. Registro
de candidatura deferido. Incidência na inelegibilidade referida no art. 1º,
inciso I, alínea g, da LC nº 64/1990. Ausência de requisito. Desprovimento
do recurso. 1. A inelegibilidade prevista no art. 1º, inciso I, alínea g, da LC
nº 64/1990 não é imposta pela decisão que desaprova as contas do gestor
de recursos públicos, mas pode ser efeito secundário desse ato
administrativo, verificável no momento em que o cidadão apresentar-se
candidato em determinada eleição. 2. Nem toda desaprovação de contas
enseja a causa de inelegibilidade do art. 1º, inciso I, alínea g, da LC nº
64/1990, somente as que preenchem os requisitos cumulativos
constantes dessa norma, assim enumerados: i) decisão do órgão
competente; ii) decisão irrecorrível no âmbito administrativo; iii)
desaprovação devido a irregularidade insanável; iv) irregularidade que
configure ato doloso de improbidade administrativa; v) prazo de oito anos
contados da decisão não exaurido; vi) decisão não suspensa ou anulada
pelo Poder Judiciário. 3. Por ocasião do julgamento do RO nº 401-37/CE,
rel. Min. Henrique Neves da Silva, em 26.8.2014, o TSE assentou que
compete ao Tribunal de Contas julgar as contas do prefeito que atua
como ordenador de despesas, entendimento no qual fiquei vencido. Não
há nos autos o inteiro teor do acórdão do TCE lavrado do julgamento do
recurso rescisório (há apenas a ementa), o que, além de impedir a análise
da natureza das contas envolvidas (contas gestão, de competência do TCE,
ou contas anuais, de competência da Câmara), inviabiliza a análise dos
vícios que implicaram sua desaprovação, mormente quando a ementa do
acórdão expressamente exclui o dano ao erário. 4. Esse argumento se
reforça com a circunstância de que as contas do recorrido do exercício de
2006 foram aprovadas pela Câmara Municipal de Pacaraima/RR. 5.
Compete ao impugnante comprovar as suas alegações, mediante a
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juntada do inteiro teor do acórdão do TCE. Precedentes. 6. Recurso
desprovido” (TSE - RO: 1054120146230000 Boa Vista/RR 238062014,
Relator: Min. Gilmar Ferreira Mendes, Data de Julgamento: 30/09/2014,
Data de Publicação: PSESS - Publicado em Sessão - 01/10/2014).

 

“ELEIÇÕES 2016. RECURSOS ELEITORAIS. REGISTRO DE CANDIDATURA.
PREFEITO E VICE-PREFEITO. ALEGAÇÃO DE FALSIDADE DA ATA DA
CONVENÇÃO MUNICIPAL. VIA PROCESSUAL INADEQUADA. DISCUSSÃO
NOS AUTOS DO DRAP. DESINCOMPATIBILIZAÇÃO. PORTARIA EXPEDIDA
PELA UEMA. DOCUMENTO PÚBLICO. ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE
CONTRATOS ADMINISTRATIVOS ENTRE AS EMPRESAS ADMINISTRADAS
PELO IMPUGNADO E O PODER PÚBLICO. AUSÊNCIA DE PROVAS.
DESPROVIMENTO DOS RECURSOS. I - A matéria relativa à falsidade da ata
de convenção municipal deve ser discutida nos autos do Demonstrativo
de Regularidade dos Atos Partidários - DRAP da coligação, e não no
processo de registro de candidatura individual. II - Portaria expedida por
órgão público, concessiva de licença para o exercício de atividade político-
partidária, possui força jurídica para a prova da desincompatibilização do
cargo público, eis que se trata de documento público, revestido de fé
pública. III - O ônus de demonstrar que não houve o afastamento de fato
da condução da empresa é dos impugnantes, e as provas apresentadas
não são suficientes para demonstrar que a única empresa contratada pela
Prefeitura possui o candidato impugnado como sócio administrador. IV -
O contrato firmado entre o Município e a empresa é decorrente da
modalidade de licitação denominada pregão. Segundo o TSE, este tipo de
licitação obedece, em geral, a cláusulas uniformes, motivo pelo qual se
aplica a ressalva da parte final do art. 1º, II, i, da Lei Complementar nº
64/90, não havendo necessidade de desincompatibilização. (Recurso
Especial Eleitoral nº 23763, Acórdão de 11/10/2012, Rel. Min. ARNALDO
VERSIANI LEITE SOARES, Publicado em Sessão, Data 11/10/2012) V -
Recursos conhecidos e desprovidos, mantendo-se a sentença que deferiu
os registros dos candidatos impugnados. (TRE-MA - RE: 19840 VARGEM
GRANDE - MA, Relator: KATIA COELHO DE SOUSA DIAS, Data de
Julgamento: 06/12/2016, Data de Publicação: PSESS - Publicado em
Sessão, Data 06/12/2016).

 

Lado outro, como bem aduzido pelo Ministério Público, o pedido de registro se apresenta em
conformidade com o disposto no art. 94 do Código Eleitoral e no art. 21, inciso I, e parágrafo
único, da Resolução TSE nº 23.609/2019, consoante se infere da certidão de Id. 14815846.

Outrossim, foram apresentadas todas as informações e documentos exigidos como no art. 23 da
Resolução TSE nº 23.609/2019, especialmente, a ata da convenção realizada em 05 de setembro
de 2020 (Id. 4854920), do que se infere que o Demonstrativo de Regularidade de Atos Partidários
se apresenta regular e, portanto, hábil a autorizar a participação do Partido Novo nas eleições
municipais de 2020.

Ante o exposto, pelos motivos acima expostos e mediante concordância ministerial, REJEITO A
IMPUGNAÇÃO E DEFIRO o requerimento de registro do Partido Novo - NOVO, para lançar
candidatos aos cargos de Vereador, Prefeito e Vice-Prefeito e concorrer às eleições municipais de
2020, no Município de São Paulo, nos termos da informação prestada pelo Cartório Eleitoral e
que integra a presente decisão.
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Providencie o Cartório Eleitoral, a imediata atualização da situação do Partido no Sistema de
Candidaturas, lançando-se a respectiva certidão; e, ainda, certifique o resultado do julgamento
nos autos dos processos do candidatos para cumprimento disposto no  art. 47 da Resolução TSE
nº 23.609/2019.

Intime-se e dê-se ciência ao Ministério Público Eleitoral.

P.R.I.

 

São Paulo, 17 de outubro de 2020.

 

 

 MARCO ANTONIO MARTIN VARGAS
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