
SENTENÇA

Sentença registrada em 12/09/2016 sob nº 177/2016, fls. 92/94, Livro nº 13.  

Processo nº: 162-76.2016.6.26.0171 - REGISTRO DE CANDIDATURA 
Requerente: IGOR FONZAR PLAZA

Partido/Coligação: HONESTIDADE E COMPETENCIA

Vistos.

Trata-se de pedido de registro de candidatura coletivo, apresentado em 15/08/2016, de 
IGOR FONZAR PLAZA, para concorrer ao cargo de Vereador, sob o número 36000, pelo(a) 
HONESTIDADE E COMPETENCIA (PP, PSC, PR, PROS, PTC), no Município de(o) MONTE AZUL 
PAULISTA. 

Foram juntados os documentos exigidos pela legislação em vigor. 

Publicado o edital, foi apresentada impugnação pela COLIGAÇÃO REALIZAÇÕES E PROGRESSO 
(fls. 21/35), alegando ausência de filiação partidária.

Notificado, o candidato apresentou defesa (fls. 52/58), pugnando pelo deferimento do 
pedido de registro. Alega que se filiou ao PTC em 29/03/2016, conforme comprova a 
cópia da ficha de filiação (fl. 58), recebida e assinada pela delegada da secretaria 
estadual do partido. Alega, ainda, ter sido prejudicado pela desídia do presidente do 
órgão municipal que, por desconhecimento, não submeteu a lista de filiados no prazo 
legal. Cita jurisprudência.

É o relatório.

Fundamento e decido.

A impugnação é procedente.

Reza o artigo 14, § 3.º, V, da CF, que é condição de elegibilidade “a filiação 
partidária”.

Regulamentando o comando constitucional, a Lei 9.504/97 estabelece, em seu 
artigo 9.º, com redação dada pela Lei nº 13.165/2015, que, para concorrer às eleições 
o candidato deverá estar com a filiação deferida pelo partido no prazo mínimo de seis 
meses antes da data da eleição.

Conforme estabelece a Resolução TSE n.º 23.117/2009, a prova da filiação 
partidária, inclusive com vistas à candidatura a cargo eletivo, será feita com base na 
última relação oficial de eleitores, recebida e armazenada no sistema de filiação.

A Resolução TSE n.º 23.455/2015, que regulamenta o processamento dos pedidos 
de registro de candidatura para as eleições 2016, estabelece que o requisito referente 
à filiação partidária será aferido com base nas informações constantes no banco de 
dados da Justiça Eleitoral (art. 27, § 1º).

O relatório de fl. 46, extraído do banco de dados da Justiça Eleitoral, 
demonstra a inexistência de filiação partidária regular, do candidato, ao PTC.

Não se desconhece que a Súmula n.º 20, do Tribunal Superior Eleitoral, com 
redação atualizada em 10/05/2016, possibilita a prova indireta de filiação partidária, 
nos seguintes termos:
A prova de filiação partidária daquele cujo nome não constou da lista de filiados de 
que trata o art. 19 da Lei nº 9.096/95, pode ser realizada por outros elementos de 
convicção, salvo quando se tratar de documentos produzidos unilateralmente, 
destituídos de fé pública. (grifei).

Contudo, a única documentação apresentada, cópia de ficha de filiação 
partidária (fl. 58), trata-se, ao contrário do que afirma o candidato, de documento 
produzido unilateralmente, não se enquadrando, portanto, na exceção permitida pela 
citada Súmula.
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Nesse sentido é a jurisprudência dos Tribunais Eleitorais

ELEIÇÕES 2014. REGISTRO DE CANDIDATURA. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. 
FUNDAMENTOS NÃO AFASTADOS. DESPROVIMENTO. 
1.Os documentos produzidos unilateralmente por candidato ou pelo partido, tais como, 
no caso, declaração emitida por dirigente partidário, documento informando a 
participação do agravante em eleição interna e fotografia em que aparece participando 
como delegado em atividade partidária, não são aptos a comprovar a filiação 
partidária, pois são documentos unilaterais, destituídos de fé pública, de modo que 
não incide o enunciado da Súmula 20 deste Tribunal Superior. 

2.Inviável o conhecimento do recurso especial calcado em divergência 
jurisprudencial quando, nas razões do especial, não se desincumbiu o 
recorrente de demonstrá-la adequadamente, pois deixou de promover o 
devido cotejo analítico de forma a evidenciar a similitude fática e 
jurídica. 
3.Agravo regimental desprovido.
(TSE - Agravo regimental no Recurso Especial Eleitoral n.º 728-24.2014.6.26.0000, de 
09 de outubro de 2014)

REGISTRO DE CANDIDATURA — DEPUTADO ESTADUAL — FILIAÇÃO PARTIDÁRIA. DOCUMENTOS 
PRODUZIDOS UNILATERALMENTE 
1. Não são aptos a comprovar a filiação partidária documentos produzidos 
unilateralmente pela parte interessada, como: ficha de filiação; declaração do partido 
político; lista interna de filiados extraída do sistema Filiaweb e atas de reunião 
realizadas pelo partido político. 
2. Registro indeferido.
(TRE/SP -  Acórdão 3012-05.2014.6.26.0000, de 22 de agosto de 2014).

   A jurisprudência citada pelo candidato, acerca da inexistência de prazo para que o 
interessado requeira a inclusão de sua filiação partidária, diz respeito ao 
requerimento de lista especial, regulamentado pela Resolução TSE n.º 23.117/2009 e, 
muito embora não haja previsão legal de prazo para o pedido, há estabelecimento de 
períodos de submissão das listas especiais, que ocorre somente nos meses de junho e 
dezembro, de modo que o interessado, para ter sua filiação processada e constante no 
banco de dados da Justiça Eleitoral a tempo, deveria ter feito, oportunamente, 
referido pedido, o que não ocorreu.

Para fins de candidatura, o que deve ser observado é o que estabelece a Súmula 20 do 
Tribunal Superior Eleitoral, não sendo aceitável, portanto, nestes autos, como prova 
de filiação partidária, cópia da ficha de filiação ou outros documentos produzidos 
unilateralmente por candidatos e partidos políticos.

   Independe da submissão da lista de filiados, é facultado ao interessado fazer prova 
indireta de sua filiação, porém, inexistentes, nos autos, outros elementos idôneos a 
demonstrar sua regular filiação, impõe-se o indeferimento do registro.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a Ação de Impugnação ao Registro de Candidatura 
apresentada pela COLIGAÇÃO REALIZAÇÕES E PROGRESSO E  INDEFIRO o pedido de registro de 
candidatura de IGOR FONZAR PLAZA, para concorrer ao cargo de Vereador, no município de 
Monte Azul Paulista.

Registre-se. Publique-se no mural eletrônico. Ciência pessoal ao MPE.

Dando-se o trânsito em julgado, arquive-se com as anotações de praxe.

Monte Azul Paulista, 12 de setembro de 2016.

 ____________________________ 
 AYMAN RAMADAN 
 Juiz da 171ª Zona Eleitoral 
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