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MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
121ª ZONA ELEITORAL DE MARECHAL CÂNDIDO RONDON

 121ª Zona Eleitoral de Marechal Cândido Rondon/PR

 RCand nº 0600264-42.2020.6.16.0121

 Requerente: Vanderlei Caetano Sauer

Meritíssimo Juiz Eleitoral:

Trata-se de pedido de registro de candidatura apresentado pelo

requerente acima identificado,  para concorrer  às eleições municipais  de 2020 ao cargo de

Vereador.

Após  detida  análise  dos  autos,  conclui-se  que  o  pedido  não

atende aos requisitos legais, especialmente em relação ao preenchimento das condições de

elegibilidade.

Explica-se.

Conforme se extrai dos autos, houve a intimação do requerente,

em id. 14483263, para que se manifestasse sobre a falta de comprovação de filiação partidária

até 04.04.2020.

Em resposta, por meio da petição de id. 15318283, o requerente

acostou documentos, em especial fotografias de matérias jornalísticas e atas de convenções,

sob a alegação de que comprovariam sua filiação partidária.
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Ocorre que, ao contrário do que sustenta o requerente, o simples

fato  do  mesmo  demonstrar  que  participa  –  sob  o  aspecto  fático  –  de  grupo  partidário

obviamente não se confunde com a condição legal e formal de filiado.

Outrossim, a legislação de regência é bastante clara quando trata

da candidatura de militar da ativa, situação cujas particularidades, se existiam em relação ao

requerente na eleição passada, evidentemente deixaram de existir no pleito atual.

Assim, importante colacionar a lição de José Jairo Gomes:

“Dispõe  o  artigo  142,  §  3º,  V,  da  Constituição  que  “o  militar,

enquanto  em  serviço  ativo,  não  pode  estar  filiado  a  partidos

políticos”.  Sendo  a  filiação  partidária  uma  das  condições  de

elegibilidade,  como poderia  o militar  em atividade exercer  sua

cidadania passiva – reconhecida e afirmada na Lei Maior – se

está  proibido  de  filiar-se  a  partido  político?  Para  superar  a

colisão, Mendes (1994, p. 107) propugnava haver necessidade

de  não  se  estabelecer  “qualquer  lapso  temporal  anterior  a

apresentação  e  registro  da  candidatura  por  meio  de  partido

político”. O TSE, interpretando construtiva e prospectivamente a

Constituição, entende que a filiação partidária não é exigível do

militar da ativa que pretenda concorrer a cargo eletivo, bastando

a apresentação pela respectiva agremiação de pedido de registro

de  candidatura  após  prévia  escolha  em  convenção  partidária

(TSE – Res. nº 21.787/2004). Não é necessário, nesse caso, que

o militar-candidato esteja filiado a partido, sendo suficiente que
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detenha cidadania ativa, ou seja, que esteja inscrito como eleitor,

e  tenha  seu  nome  escolhido  na  convenção  realizada  pela

agremiação pela qual pretende concorrer. […]  Logo, a partir do

registro  da  candidatura,  o  candidato-militar  em  atividade  será

afastado  definitivamente,  se  contar  menos  de  dez  anos  de

serviço, sendo, pois, desligado da organização a que pertence.

Entretanto, se tiver mais de dez anos de serviço, será agregado.

O afastamento e a agregação só ocorrerão com o deferimento do

registro  da  candidatura  (TSE  –  Ac.  nº  20.169/2002  e  nº

20.318/2002). Na condição de agregado ou adido, o militar deixa

de  ocupar  vaga  na  escala  hierárquica  da  organização  a  que

serve,  embora continue a figurar no respectivo registro militar,

sem  número,  no  mesmo  lugar  que  até  então  ocupava  (vide

Estatuto dos Militares, arts. 80 e 84). Não sendo eleito, retorna à

caserna,  reassumindo  seu  posto.  Se  eleito,  passa,

automaticamente, à inatividade no ato da diplomação.  Observe-

se que, se o militar já estiver na reserva remunerada, a restrição

aludida é inaplicável,  sendo exigida sua filiação partidária pelo

prazo legal. Se a passagem para a inatividade se der a menos de

seis meses do pleito, deverá o militar filiar-se a partido político no

prazo  de  48  horas,  contado  da  entrada  na  inatividade,

cumprindo, assim, a condição de elegibilidade relativa à filiação

partidária.  A restrição à elegibilidade do conscrito assenta – diz

Bonavides (2010, p. 254) – na conveniência de se preservar “[...]

a solidez dos laços de disciplina nas fileiras militares, uma vez

que evita:  (a)  a pressão dos oficiais  sobre os soldados;  (b)  o
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ingresso  da  política  nos  quartéis,  com  abalo  ou  quebra  do

princípio de autoridade e disciplina.” (Direito Eleitoral, 14ª ed. São

Paulo: Atlas, 2018, p. 187).

Como se vê, nos termos do art. 14, § 8º, da Constituição Federal,

o requisito de filiação partidária somente não será exigível ao militar que se encontrar na ativa,

o que é diferente da situação atual do requerente, que foi eleito no pleito de 2016, encontrando-

se, desde então, em inatividade.

Nessa senda,  uma vez eleito  vereador  em 2016 e passado à

inatividade, caberia ao requerente submeter-se à condição de elegibilidade prevista no art. 14,

§ 3º, inciso V, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso em tela.

Neste sentido, a jurisprudência:

“Recurso. Impugnação de registro de candidatura. Ao militar que

deixou a ativa exige-se a imediata filiação partidária para adquirir

a  condição  de  elegível.  O  pedido  de  registro  de  candidatura,

após a convenção partidária, não é capaz de suprir tal exigência

legal,  haja vista tal  norma aplicar-se apenas aos militares que

estejam na ativa. Inteligência da Resolução TSE nº 20.561/00,

artigo 9º, parágrafos 5º e 6º. Provimento negado” (TRE/RS, Rec.

Nº 15015100, Rel. Clarindo Favretto, j. 29.08.2000).

Outrossim, não é despiciendo observar que a Súmula nº 20 do

TSE estabelece que a prova de filiação partidária daquele cujo nome não constou da lista de
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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. 

Conquanto tenha o requerente acostado documentos aos autos,

fato é que eles não são hábeis a suprir a necessidade de filiação partidária, na medida em que

não permitem a formação minimamente idônea de convicção acerca da alegada “filiação”. 

A jurisprudência não deixa dúvida sobre o tema:

“ELEIÇÕES  2014.  AGRAVO  REGIMENTAL.  RECURSO

ESPECIAL. AGR MANEJADO EM 16.10.2016.  REGISTRO DE

CANDIDATURA.  VEREADOR  (PMDB).  INDEFERIMENTO.

DOCUMENTOS  UNILATERAIS.  FOTOGRAFIAS  EXTRAÍDAS

DA  INTERNET.  FÉ  PÚBLICA.  AUSÊNCIA.  FILIAÇÃO

PARTIDÁRIA.  NÃO  COMPROVAÇÃO.  1.  Documentos

produzidos unilateralmente, bem como fotografias extraídas da

internet,  destituídos  de  fé  pública,  não  se  mostram  hábeis  a

comprovar a filiação partidária. 2.  Reenquadramento jurídico da

matéria.  Limites  da  moldura  fática  delineada  pela  Corte  de

origem respeitados. Ausência de afronta à Súmula nº  24/TSE.

Precedentes. Agravo regimental conhecido e não provido”. (TSE,

Recurso Especial  Eleitoral  nº  11771,  Rel.  Min.  Rosa Weber,  j.

22.11.2016).

Ainda:
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“AGRAVO  REGIMENTAL.  RECURSO  ESPECIAL.  REGISTRO

DE CANDIDATURA. AUSÊNCIA. FILIAÇÃO PARTIDÁRIA. NÃO

COMPROVAÇÃO.  SÚMULA  Nº  20/TSE.  REEXAME.

DESPROVIMENTO.  1.  Conquanto  a  Súmula  nº  20/TSE

possibilite que o candidato comprove sua filiação partidária por

outros meios, na falta do seu nome na lista de filiados, in casu,

entendeu a Corte de origem que os documentos apresentados

não eram aptos a comprovar a filiação partidária do recorrente,

porquanto  produzidos  unilateralmente  pela  agremiação.  2.  A

conclusão a que chegou a Corte Regional sobre a inidoneidade

da prova de filiação partidária não pode ser revista em sede de

recurso especial, ante o óbice contido na Súmula nº 7/STJ. 3.

Agravo regimental desprovido” (TSE, Recurso Especial Eleitoral

nº 529503, Rel. Min. Marcelo Ribeiro, j. 06.10.2010).

Ante o exposto, o Ministério Público Eleitoral manifesta-se pelo

indeferimento do pedido de registro de candidatura de Vanderlei Caetano Sauer ao cargo de

Vereador no Município de Marechal Cândido Rondon/PR, diante da ausência de condição de

elegibilidade, qual seja, a ausência de filiação partidária.

Marechal Cândido Rondon, datado e assinado digitalmente.

Marcus Vinicius Ferraz Homem Xavier
Promotor de Justiça Eleitoral
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