
PARECER 
 

Eleitoral. Registro de Candidatura. Impugnação. Filiação 
Partidária. Duplicidade. Revelia. Matéria de Ordem Pública. Art. 
320, II, CPC. Prova. Certidão do Cartório Eleitoral Procedência 
do pedido. Nulidade de ambas as filiações. Inteligência do art. 22, 
par. único, da Lei nº 9.096/95. 
 

A Coligação “A Força que Une” (PPB – PMDB – PL de Canápolis) impugnou o 
registro de Manoel Moreira dos Santos, que deseja candidatar-se a vereador pela Coligação 
“Forte é o Povo” (PTB – PFL – PSDB de Canápolis). Alegou a autora que o impugnado possui 
dupla filiação, pois está vinculado ao PSDB desde 30/04/97 e ao PTB desde 29/09/99, e que, 
conseqüentemente, por serem ambas nulas, ele não preencheria o requisito do art. 14, 3º, V, da 
Constituição Federal. Juntou certidão do Cartório Eleitoral, que confirma a duplicidade. 

O M. M. Juiz determinou a intimação da impugnante para sanar algumas 
irregularidades processuais; aquela cumpriu in totum tal decisão. 

Citado pessoalmente, o impugnado deixou transcorrer in albis o prazo para 
contestação. 

Possuem legitimidade ambas as partes, é competente o Juiz desta Zona Eleitoral, e a 
matéria, por referir-se a condição de elegibilidade, é objeto deste tipo de ação. 

Trata-se de mais uma negligência quanto ao atendimento da lei eleitoral. Os partidos 
políticos e filiados, embora cientes de que existe uma legislação eleitoral norteando os 
procedimentos atinentes à matéria, insistem em agir sem consultá-la, como se o 
desconhecimento da norma os isentasse de respeitá-la. 

A Lei nº 9.096/95 – que trata dos partidos políticos e deveria ser minuciosamente 
estudada por eles, principais interessados – normatiza sobre a matéria nos arts. 16 a 22. 
Destacamos o parágrafo único deste último dispositivo: 

Art. 22 (...) 

Parágrafo único. Quem se filia a outro partido deve fazer comunicação ao partido e 
ao Juiz de sua respectiva Zona Eleitoral, para cancelar sua filiação; se não o fizer 
no dia imediato ao da nova filiação, fica configurada dupla filiação, sendo ambas 
consideradas nulas para todos os efeitos. 

Tenta-se, assim, oferecer um mínimo de segurança jurídica e possibilitar à Justiça 
Eleitoral que se organize para o futuro pleito. Com isso, busca-se evitar que o candidato se filie a 
várias agremiações e, na época das eleições, decida em qual delas concorrerá. 

Configurada ficou a duplicidade pela Certidão do Cartório Eleitoral, documento, por 
excelência, comprobatório da filiação dos pré-candidatos, como dispõe o art. 20, III, da Res. 
20.561/00 do TSE. Assim, não havendo outro que destrua essa presunção juris tantum, suas 
informações serão consideradas verídicas. Neste processo, o impugnado, mais uma vez, mostrou-
se negligente, pois não trouxe qualquer prova contrária à existentes nos autos. 

Assim, provada a duplicidade de filiação partidária, o Ministério Público Eleitoral 
opina pela procedência da impugnação e, conseqüentemente, pelo cancelamento de ambas as 
filiações, nos termos do art. 22, parágrafo único, da Lei nº 9.096/95, o que redundará no 
indeferimento do registro do pré-candidato. 

Santana, 11 de agosto de 2000. 

                   Millen CASTRO M. de MOURA 
                   Promotor de Justiça Eleitoral 


	                   Millen CASTRO M. de MOURA
	                   Promotor de Justiça Eleitoral

