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EXCELENTÍSSIMA SENHORA JUÍZA ELEITORAL DA 79ª ZONA ELEITORAL DE NOVO 

HORIZONTE - SP 

 

 

 

 

 

DRAP nº 0600154-93.2020.8.26.0079 

Requerente: Partido Social Liberal (PSL) 

 

 

 

Trata-se de requerimento por meio do qual o Partido Social Liberal (PSL) 

apresenta seu Demonstrativo de Regularidade de Atos Partidários – DRAP, 

relativo ao pedido de registro dos seus candidatos ao cargo de vereador, 

postulando seja declarado estar habilitado a participar das eleições de 2020. 

 

Destaca-se que houve impugnação pelo Parquet aduzindo nulidade 

da convenção partidária diante da participação de pessoa não filiada, que 

acabou sendo autorizada a concorrer ao cargo de vereador pelo partido, 

tendo seu registro de candidatura pleiteado judicialmente. Em decorrência 

de tal fato, teria havido o descumprimento da cota de gênero ante o registro 

de mulher inelegível (ID 12214538). 

 

O partido, em sua contestação, não negou a participação de pessoa 

não filiada, entretanto, defendeu não haver nulidade na convecção 

partidária, pois seu estatuto não traz tal exigência, bem como porque o 

Ministério Público teria indicado dispositivo estatutário que não se aplica ao 
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caso concreto. Além disso, afirmou que a Sra. Sandra Regina renunciou à 

disputa e que o partido a substituiu pela Sra. Emiliana Maria Pires (RRC 0600337-

64.2020.6.26.0079 – localizado por meio de consulta feita por este subscritor na 

data de hoje), (ID 14459947). 

 

É o relatório. 

 

I – DA IMPUGNAÇÃO AO DRAP 

 

Não há dúvidas de que a Sra. Sandra Regina, sem ser 

formalmente filiada ao PSL, participou ativamente da convenção partidária, 

tanto que acabou aclamada como uma das candidatas do partido para 

concorrer ao cargo de vereador, tendo inclusive seu pedido de candidatura 

protocolizado na Justiça Eleitoral. 

 

Não obstante tais fatos, verifica-se que não há como afirmar 

que o PSL local (órgão municipal) agiu consciente da irregularidade, uma vez 

que a Sra. Sandra solicitou sua filiação ao partido no ano de 2019, porém, por 

um lapso da Diretoria estadual, sua filiação não fora regularizada no sistema 

próprio da Justiça Eleitoral, conforme documentos anexos à contestação. 

 

Importa dizer que, em tese, poderia a candidata demonstrar 

judicialmente a regularidade de sua filiação para continuar na disputa 

eleitoral, entretanto, optou por renunciar, o que não pode prejudicar o 

partido. 

Desta forma, observando o princípio do in dubio pro suffraggi 

se requer o julgamento antecipado da impugnação para, no mérito, indeferir 

o pedido ministerial de indeferimento do DRAP. 
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II – DA REGULARIDADE DO DRAP 

 

O pedido de registro foi subscrito por representante 

partidário, 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.  

 

O Partido requerente encontra-se em situação regular 

perante a Justiça Eleitoral, nesta circunscrição, conforme informação do 

Cartório Eleitoral (ID 14517774).  

 

Outrossim, foram apresentadas todas as informações e 

documentos exigidos como condição de registrabilidade no art. 23 da 

Resolução TSE nº 23.609/2019. 

 

Além disso, foram observados os limites legais no que diz 

respeito ao número total de candidatos (art. 10 da Lei nº 9.504/97) e à reserva 

mínima de 30% e máxima de 70% para candidatura de cada sexo (art. 10, § 

3º, da Lei nº 9.504/97 e art. 17, § 1º, da Resolução/TSE nº 23.609/2019). 

 

Importante destacar que, não obstante a renúncia de uma 

candidata (que consta no ID 14517774), verifica-se que o partido requereu o 

registro de candidatura da Sra. Emiliana Maria Pires (RRC 0600337-

64.2020.6.26.0079 – localizado por meio de consulta feita por este subscritor na 

data de hoje), em substituição à renúncia, o que é suficiente para o 

cumprimento da cota de gênero neste momento. 

 

Destarte, o DRAP em epígrafe encontra-se regular, não se 

verificando nenhuma irregularidade, razão pela qual habilita o partido 
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requerente a participar das eleições de 2020, lançando candidatos ao cargo 

de vereador.       

 

Ante o exposto, o Ministério Público Eleitoral manifesta-se 

pelo DEFERIMENTO do pedido de registro (DRAP) do partido requerente para 

que seja considerado habilitado a participar das eleições de 2020.  

 

Novo Horizonte, data ao lado. 

 

José Guilherme Silva Augusto 

Promotor Eleitoral da 79ª Zona Eleitoral 

 


