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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. 3 0 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. Mm. Marcelo Ribeiro, PSESS
de 26.11.2008; RO 343/AM, Rel. Min. Edson Vidigal,
PSESS de 30.9.98; RO 1911TO, Rel. Mm. 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
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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 1911TO, Rei, Mm. Eduardo
Alckmin, PSESS de 2.9.98).
3. Em virtude do princípio 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 impugante 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.
MÉRITO. CONVENÇÃO NACIONAL. EDITAL DE
CONVOCAÇÃO. PRESIDENTE DA COMISSÃO
EXECUTIVA NACIONAL. REGULARIDADE. LOCAL DA
CONVENÇÃO NACIONAL. REGULARIDADE. COAÇÃO.
FILIADOS. AUSÊNCIA DE PROVAS. ART. 333, 1, DO
CPC. NULIDADE. ASSINATURAS. ATA. CONVENÇÃO.
INEXISTÊNCIA. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. REGISTRO
DEFERIDO.
1. Extrai-se da leitura conjunta dos arts. 16, 1, 37, § l, b
e 38, 1, do Estatuto do PEN que as convenções nacionais
devem ser convocadas pela Comissão Executiva
Nacional, por meio de seu presidente. Assim, correto o
edital de convocação da convenção nacional do PEN
subscrito pelo presidente da Comissão Executiva
Nacional da agremiação.
2. Os membros da Comissão Executiva Nacional do
partido, por unanimidade dos presentes, deliberaram que
a convenção nacional para a escolha de candidatos à
Presidência da República e à Vice-Presidência poderia
ser realizada em qualquer município' do País. Desse
modo, não é verdadeira a assertiva de que o local de
realização da convenção nacional teria sido designado
por meio de ato individual do presidente do partido.
3. A impugnante não se desincumbiu do ônus de provar
a alegação de que teria havido coação de filiados na
convenção nacional (art. 333, 1, do Código de Processo
Civil).
4. Dos documentos juntados aos autos é possível
verificar que não houve assinatura de outra pessoa no
lugar do Secretário de Comunicação do partido.
5. Não há falar em fraude de assinaturas na ata da
convenção por não ter constado o nome completo
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todos os convencionais juntamente com as assinaturas.
Na ata manuscrita no livro de atas do PEN cada
convencional assinou no seu número correspondente,
possibilitando identificá-los facilmente e conferir essas
assinaturas com as lançadas na ata digitada
posteriormente.
6. Verificou-se a existência de apenas uma assinatura a
mais na ata digitada em comparação com as assinaturas
da manuscrita. Equívoco que não macula a legitimidade
da convenção e da votação, na qual se apurou 58
(cinquenta e oito votos) para a chapa n° 3, 2 (dois) votos
para a chapa n° 1 e nenhum voto para a chapa n° 2.
7. Também não procede a alegação de que dos 22 (vinte
e dois) membros da Executiva Nacional constantes do
sítio eletrônico do TSE, 6 (seis) estariam alterados na ata.
Da certidão do TSE que relaciona os membros da
Comissão Executiva Nacional do PEN, constam os
nomes de 19 (dezenove) membros ativos e todos eles
são os mesmos que constaram nas atas manuscrita e
digitada da convenção nacional do PEN, com a exceção
de apenas um, Samuel Moraes Braga, 10 tesoureiro, que
não constou em nenhuma das atas.
8. Impugnação rejeitada.
9. Pedido de habilitação da Coligação Muda Brasil para
participar das Eleições 2014 deferido.

Acordam os ministros do Çribunal Superior Eleitoral, por
unanimidade, em rejeitar a impugnação e defe fr. o De do-nQs termos do voto
do Relator.
Brasília, 21 de agosto de 2014

MINISTRO JOÃO OTÁVIOORONHA

RELATOR
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RELATÓRIO

O SENHOR MINISTRO JOÃO aTAVIO DE NORONHA:
Senhor Presidente, trata-se de Demonstrativo de Regularidade de Atos
Partidários (DRAP) apresentado pela Coligação "Muda Brasil"

(PSDB/

PMN/SD/DEM/PEN/PTN/pTB/p Tc/pT do B), nos termos da Resolução-TSE

23.405/2014, no qual se requereu a habilitação para participar das eleições de
2014.
As atas das convenções dos partidos políticos que compõem a
coligação foram juntadas às folhas

4-203.

O arquivo magnético gerado pelo Sistema CANDex contendo
os dados dos formulários dos requerimentos de registro de candidatura aos
cargos de Presidente da República e Vice-Presidente da República e do DRAP
foi recebido no Protocolo do Tribunal Superior Eleitoral em
termos do art.

5.7.2014, nos

35, 1, da Res.- TSE 23.405/2014 (fI. 204).
Às folhas

208-229, foram juntadas as certidões que

comprovam a situação jurídica dos partidos que formam a coligação.
À folha

231, certificou-se a publicação do edital referente a

este requerimento de registro no Diário da Justiça Eletrônico de 8.7.2014.
Denise Maria Ayres de Abreu apresentou impugnação às
folhas 267-278, visando anular a convenção realizada pelo Partido Ecológico
Nacional (PEN) para que a agremiação seja excluída da Coligação Muda
Brasil.
Alegou que é filiada ao PEN e era sua candidata à Presidência
da República até o dia

30.6.2014, "quando foi surpreendida pelas inúmeras

práticas antidemocráticas, inconstitucionais e ilegais perpetradas por alguns
dirigentes nacionais do PEN" (fl.

268).

Sustentou, preliminarmente, que apesar de a legitimidade para
a impugnação ao registro de coligação pertencer a candidatos, partidos,
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coligações e Ministério Público Eleitoral, a Justiça Eleitoral "vem reconhecendo
o filiado como único legitimado para Impugnar vícios interna corporis" (fl. 271).
Quanto ao mérito, aduziu, em síntese, que:
a) o edital de convocação para a convenção do PEN foi
subscrito apenas pelo presidente do partido, ao contrário do
que estabelece o art. 16, 1, do estatuto da agremiação,
segundo o qual a convenção deve ser convocada pela
Comissão Executiva Nacional;
b) para que a Comissão Executiva Nacional convocasse a
convenção seria necessária a deliberação em ata, o que
também não ocorreu;
c) essas irregularidades prejudicaram sua candidatura à
Presidência da República, na medida em que dificultaram a
participação dos convencionais e membros da executiva
nacional na referida convenção;
d) o local da convenção partidária - fazenda de propriedade
do presidente do partido, localizada no Município de Barrinha,
no interior de São Paulo foi designado por meio de ato
individual do referido dirigente. Entretanto, as convenções
nacionais, ordinariamente, devem ocorrer no Distrito Federal,
podendo ser escolhido outro lugar desde que designado na
forma estatutária, qual seja, pelo presidente em conjunto com o
secretário geral nacional ou o primeiro secretário nacional;
e) inúmeros filiados não puderam exercer seu direito de voto
na convenção, alguns porque foram impedidos de entrar na
sala onde se estava registrando a votação na ata e outros
porque foram intimidados a deixar o local;
f)

o Secretário de Comunicação do PEN, João Tiradentes

Alves, primeiramente foi impedido de adentrar o recinto da
votação e, após sua entrada, não lhe foi permitido tomar parte
na votação, permanecendo todo o tempo cercado por
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seguranças. Posteriormente, foi informado de que outra
pessoa assinou como secretário de comunicação em seu
lugar;
g) a convenção não contou com o quórum mínimo de
20% previsto no estatuto. Ademais, "na contabilização há
pessoas que só rubricam e votam, não tendo o nome
registrado" (fI. 277). Alegou, ainda, que "a numeração dos
membros do Diretório não é seguida do nome do convencional,
o que engendrou fraudes";
h) "são 22 membros da Executiva, 118 membros do Diretório
Nacional e 06 Delegados Nacionais, resultando numa
composição de 146 membros, sendo o quórum 29, havendo
apenas 12 assinaturas com nomes indicados. Além disso, dos
22 membros da executiva Nacional constante

[sic] do site do

TSE, 6 são alterados na ata" (fl. 277);
Requereu provar o alegado por todos os meios de prova
admitidos em direito, em especial pela requisição da relação dos convencionais
do PEN, com a comprovação do ato que constitui cada um deles. Pugnou,
ainda, pela designação de audiência para oitiva de João Tiradentes Alves,
Secretário Nacional de Comunicação do Partido Ecológico Nacional, e de Alex
Brum Machado.
Ao final, pugnou pela procedência da impugnação,
determinando-se a nulidade da convenção do PEN e a sua exclusão da
Coligação Muda Brasil.
Aécio Neves da Cunha e Aloysio Nunes Ferreira Filho
apresentaram defesa às fls. 361-365, aduzindo, preliminarmente, que:
a) a legitimidade de candidato para impugnar registro de
candidatura e DRAP, nos termos do art. 30 da LC 64/90 e do
art. 37 da Res.-TSE 23.405/2014, está limitada à circunscrição
do pleito, conforme dispõe o art. 86 do Código Eleitoral'. Esse
1

Art. 86. Nas eleições presidenciais, a circunscrição será o País; nas eleições federais e estaduais, o Estado; e n
municipais, o respectivo município.
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é o entendimento do Tribunal Superior Eleitoral no caso de
ações de investigação judicial eleitoral e de representações do
art. 96 da Lei 9.504/97. No caso, a impugnante Denise Mana
Ayres de Abreu concorre ao cargo de deputado federal pelo
Estado de São Paulo na coligação proporcional integrada pelo
PEN. Assim, não possui legitimidade para impugnar o pedido
de registro relativo à chapa para Presidente e Vice-Presidente
da República;
b) de todo modo, a impugnante não detém interesse de agir,
pois a despeito de afirmar ter sido preterida pela agremiação
para se candidatar ao cargo de Presidente da República,
aceitou concorrer ao cargo de deputado federal pelo PEN.
Dessa forma, "praticou ato inconciliável com a pretensão
deduzida em juízo" (fl. 363);
c) a impugnante deixou de recorrer às instâncias partidárias,
permanecendo inerte antes, durante e depois da convenção;
d) o segundo e o terceiro impugnados, candidatos a
Presidente e Vice-Presidente da República, não possuem
legitimidade para figurar no polo passivo da relação
processual, pois o objeto do processo é a suposta
irregularidade no DRAP e não no registro individual de
candidatura. Apontaram que eventual procedência da ação
levaria apenas à exclusão do PEN da Coligação Muda Brasil,
não invalidando a coligação ou trazendo qualquer prejuízo ao
registro dos candidatos.
Nesses termos, pugnaram pela extinção do processo sem
resolução do mérito, nos termos do art. 267, VI, do CPC.
No tocante ao mérito, alegaram tratarem-se de questões
estritamente partidárias, deixando a defesa da matéria de fato a cargo da
coligação.
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A Coligação Muda Brasil e o Partido Ecológico Nacional, às
folhas 367-369, aduziram as mesmas alegações preliminares apontadas pelos
candidatos. No tocante ao mérito, sustentaram que:
a) ao contrário do que alegou a impugnante, não houve vício
no edital de convocação da convenção nacional do PEN, pois:
1) houve deliberação da Executiva Nacional, registrada em ata,
para convocar a convenção nacional, conforme documento
anexo; ii) o edital não pode ser considerado nulo pelo fato de
ter constado um nome a mais ao final da publicação ou pela
referência de que a convocação se deu por deliberação da
Executiva Nacional do PEN; iii) como o edital atingiu seu
objetivo, não há falar em nulidade, nos termos do que dispõe o
art. 219 do Código Eleitora12;
b) a impugnante não manifestou inconformismo com o edital
publicado no dia 10.6.2014;
c) a impugnante deixou de alegar possíveis nulidades na
primeira oportunidade que teve, qual seja, a convenção
partidária do dia 30.6.2014;
d) é infundado o argumento de que a convenção teria
ocorrido em local não previsto no estatuto do partido. Com
efeito, o art. 31 do Estatuto do PEN dispõe que a convenção
nacional deve ser realizada na Capital da República, salvo na
hipótese de designação de outro local pela presidência da
Comissão Executiva Nacional em conjunto com o Secretário
Geral Nacional ou com o Primeiro Secretário Nacional, o que
de fato ocorreu no caso;
e) a impugnante não possui legitimidade ativa para alegar
coação do Sr. João Tiradentes, "sem que ele próprio tenha se

2
Art. 219. Na aplicação da lei eleitoral o juiz atenderá sempre aos fins e resultados a que ela se dirige, abstendo-se
de pronunciar nulidades sem demonstração de prejuízo.
Parágrafo único. A declaração de nulidade não poderá ser requerida pela parte que lhe deu causa nem
ela
aproveitar.
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sentido coagido, na medida em que nunca alegou esse fato"
(fi. 371);
f)

é inepta a Inicial quanto à assertiva genérica de que filiados

e convencionais teriam sido impedidos de entrar no recinto
onde se realizava a convenção nacional, pois não se
especificou quem teriam sido essas pessoas. O único indicado
pela impugnante, João Tiradentes, não era convencional e
estava dentro do recinto, como afirmou a própria requerente;
g) o Sr. João Tiradentes havia solicitado em fevereiro de 2014
o seu desligamento do cargo de Secretário de Comunicação
Nacional do PEN e esse afastamento foi efetivado na
Convenção Extraordinária Nacional realizada em 23.3.2014. A
ata da referida convenção foi registrada no Cartório do
1 0 Ofício de Notas do Distrito Federal em 27.3.2014;
h) quanto à alegação de fraude nas assinaturas da ata da
convenção, que não teria atingido o quórum mínimo
estatutário, a impugnante deixou de informar que "o documento
por ela juntado não é a ata formal da Convenção, pois esse
documento está digitado e com o nome de todos os
convencionais que votaram, com as respectivas assinaturas"
(f1.372);
i)

"não fosse suficiente a validade do livro de assinaturas, da

ata em que os nomes foram digitados, ora juntada, constam
61 (sessenta e uma) assinaturas de convencionais, com os
respectivos nomes e votos. Daí a improcedência da seguinte
assertiva da lmpugnante, que estava presente à Convenção: 'A
numeração dos membros do Diretório não é seguida do nome
do convencional, o que engendrou fraudes" (fl. 372);
j)

ademais, não procede a alegação de que haveria apenas

doze assinaturas com nomes indicados, quando confrontada
com a ata da convenção;
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k) na convenção questionada, foram feitas duas atas: uma no
livro e outra digitada em documento apartado. Na ata digitada
foram inseridos os nomes completos de todos os
convencionais, digitados abaixo das assinaturas. De todo
modo, embora no livro constem apenas as assinaturas dos
convencionais, sem os nomes, esse fato não impede sua
identificação, pois cada convencional sempre assina no seu
respectivo número;
1) o próprio irmão do Presidente do PEN, que era apto a
votar, não assinou nenhuma das atas, porque não estava
presente. Assim, "se houvesse a intenção de fraude, ele
poderia ter assinado" (fI. 372v);
m) é inepta a assertiva da impugnante de que "dos vinte e dois
membros da executiva nacional constantes do site do TSE,
6 são alterados na ata", na medida em que não indica quem
seriam esses seis mencionados, impossibilitando a defesa
específica. De todo modo, a afirmação não procede, pois a
convenção ora impugnada é a terceira do ano de 2014 e "os
membros da executiva indicados em cada uma delas, com as
alterações havidas (a começar pela testemunha indicada e
suposto coagido, Sr. JOÃO), coincidem com os indicados no
ato assemblear questionado" (fl. 372-v).
Requereram, ao final:
a) o indeferimento liminar da impugnação, com a condenação
da autora por litigância de má-fé;
b) a extinção da impugnação pela ilegitimidade ativa da
impugnante ou pela ausência do interesse de agir;
c) a extinção da impugnação quanto aos candidatos
requeridos, em razão de sua ilegitimidade passiva;
e) caso

processada,

seja

julgada

condenando-se a autora por litigância de má-fé.

improcedente,
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Pugnaram pela juntada de documentos e indicaram como
testemunhas Antônio Teixeira de Souza, Nilton Alves da Silva e Hiroxi Elio
Kotó.
Às folhas 550-553, a Secretaria Judiciária do Tribunal Superior
Eleitoral informou os dados fornecidos pela coligação para instruir o pedido de
registro.
Por meio da decisão de folhas 555-568, rejeitei as preliminares
de ausência de legitimidade ativa e de ausência de interesse de agir e acolhi a
preliminar de ilegitimidade passiva de Aécio Neves da Cunha e Aloysio Nunes
Ferreira Filho. Determinei, ainda, a altiva das testemunhas arroladas pelas
partes para o dia 14.8.2014, às 11 horas, em meu gabinete no Tribunal
Superior Eleitoral.
A Coligação Muda Brasil e o Partido Ecológico Nacional
interpuseram agravos regimentais contra essa decisão, questionando o
afastamento das preliminares de ilegitimidade ativa e de ausência de interesse
de agir da impugnante (fis. 591-596 e fls. 658-662v).
No dia 12.8.2014, proferi despacho adiando a audiência
marcada para as 16 horas do dia 14.8.2014.
No dia seguinte, Denise de Abreu protocolou petição
comunicando a dispensa da oitiva das testemunhas arroladas e informando
que não compareceria à audiência, requerendo o prosseguimento do feito
(fl. 682).
No dia 14.8.2014, às 16 horas, foi declarada instalada a
audiência de instrução. Feito o pregão do processo, certificou-se estar
presente o representante da Coligação Muda Brasil, o Sr. José Saraiva e o
i. representante do Ministério Público Eleitoral, o Procurador João Heliofar de
Jesus Viliar. Dada a palavra ao advogado da coligação, ele dispensou,
também, a altiva das testemunhas. o i. representante do Ministério Público
Eleitoral não se opôs à dispensa. Em seguida, prolatei despacho intimando as
partes da abertura do prazo comum de cinco dias para a apresentação de
alegações finais.
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O Ministério Público Eleitoral apresentou alegações finais às
folhas 689-695, aduzindo o seguinte quanto ao mérito da controvérsia:
a) não há provas das supostas coação de filiados no
momento da votação e fraude nas assinaturas da ata da
convenção;
b) inexiste nulidade no edital que convocou a convenção
nacional do PEN, porquanto a Executiva Nacional havia
deliberado no sentido da convocação, conforme a ata de
reunião juntada às folhas 456-458 e de acordo com o disposto
nos arts. 16, 1 e 37, § 1 0 , do Estatuto do PEN;
c) a designação do local da convenção deu-se de forma
regular, porquanto o estatuto do partido confere
discricionariedade quanto a essa definição;
d) o edital publicado no Diário Oficial da União no dia
16.6.2014 (fl. 350) atende à exigência de prévia designação e
ampla publicidade, tendo sido subscrito pelos dirigentes
partidários competentes.
Ao fim, manifestou-se pela improcedência da impugnação ao
registro da Coligação Muda Brasil.
A Coligação Muda Brasil e o Partido Ecológico Nacional
apresentaram alegações finais às folhas 697-698, reiterando, inicialmente, as
preliminares arguidas na defesa e nos agravos regimentais. No tocante ao
mérito, alegaram, em síntese, que:
a) a impugnante deixou de atender ao ônus da prova que lhe
caberia, "na medida em que os documentos juntados por ela
nada evidenciam do quanto alegado para a nulidade da
Convenção do PEN" (fI. 697v);
b) os requeridos juntaram a Ata da Executiva Nacional do
PEN, tida por inexistente na petição inicial, e não houve
impugnação por parte de Denise de Abreu;
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c) quanto à alegação de que teria havido prejuízo à
participação na convenção de convencionais livres,
desvinculados do presidente do partido, não se indicou
nenhuma pessoa que estivesse nessa condição, ou mesmo
testemunho nesse sentido;
d) a Resolução n° 3 do PEN autoriza a realização da
convenção nacional em qualquer município do Brasil, nos
termos do art. 31 do estatuto;
e) a impugnante se equivoca ao alegar que João Tiradentes
seria convencional e da executiva do PEN, pois ele, há tempos,
já havia se afastado da direção partidária, tendo sido
substituído por Hiroxi Kató, a quem cabia votar na condição de
Secretário de Comunicação, como de fato ocorreu;
f)

a impugnante não indicou nenhum convencional que

afirmasse a alegada divergência entre a presença na
convenção e o voto registrado nos documentos.
Requereram, por fim, improcedência da impugnação.
A impugnante Denise Maria Ayres de Abreu não apresentou
alegações finais.
É o relatório.

VOTO

O SENHOR MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
(Relator): Senhor Presidente, conforme verificado pela Secretaria Judiciária do
Tribunal Superior Eleitoral, os requisitos formais previstos na Lei 9.504/97 e na
Resolução-TSE 23.40512014 foram cumpridos e o preenchimento do DRAP foi
feito corretamente.
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Passo à análise da impugnação apresentada por Denise Maria
Ayres de Abreu, destacando inicialmente as preliminares.
1. Preliminares
1.1. Da

tempestividade da impugnação

A impugnação foi apresentada no dia 12.7.2014, portanto
dentro do prazo de cinco dias após o pedido de registro, conforme dispõe o
art. 30 da LC 64190.
1.2. Da

legitimidade ativa

Alegou-se, em defesa, que a impugnação deveria ser extinta
sem resolução de mérito porque a legitimidade de candidato para impugnar
registro de candidatura e DRAP estaria limitada à circunscrição do pleito.
Assim, no caso, a impugnante Denise Maria Ayres de Abreu não poderia
impugnar este requerimento de registro de coligação relativo à candidatura
para Presidente e Vice-Presidente da República, pois concorre ao cargo de
deputado federal na circunscrição do Estado de São Paulo. Cita, a respeito,
precedentes do Tribunal Superior Eleitoral.
Inicialmente, verifica-se que os precedentes citados pelos
impugnados não se referem a registros de candidatura, mas a representações
e ações de investigação judicial eleitoral.
De todo modo, o fato de a impugnante ter-se lançado
candidata ao cargo de deputado federal não lhe retira a legitimidade para
impugnar o registro da Coligação Muda Brasil, da qual faz parte o PEN.
Com efeito, não obstante o art. 3 0 da LC 64190 se referir
apenas a candidato, partido ou coli gação, o Tribunal Superior Eleitoral
possui entendimento de que o filiado a partido político, ainda q ue não seja
candidato, possui legitimidade e interesse para impugnar registro de coligação
partidária da qual é integrante, em razão de eventuais irregularidades havidas
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em convenção. No julgamento do RO 191/TO, o Tribunal Superior Eleitoral
assentou, nos termos do voto do i. Ministro Eduardo Alckmin, que:
[ ... ] é inegável o Interesse, de certa forma dlfuso dos
Integrantes de uma agremiação em q ue as decisões selam
tomadas com estrita observância das normas estatutárias e que

as coligações - fato relevante na vida partidária - somente ocorram
com agremiações que se incluem por determinada tendência política
ou administrativa.
Ressaltou, ainda, que:
Assim como nas associações privadas os sócios têm o direito de
exigir dos demais o cumprimento de regras estatutárias, também em
relação aos partidos deve se dar o mesmo. Não há razão para
tratamento dicotômico.
O ato de coli gar-se com outro partido tem, como é evidente,
enorme si gnificação política, não só para a agremiação como
para os seus filiados. Não me parece que o correspondente
processo de deliberação esteja à margem do controle da
legalidade, aí incluído o acatamento às normas estatutárias.

(RO 191/TO, Rel. Mm. Eduardo Alckmin, publicado em sessão em
2.9.1998) (sem destaques no original).
Nessa mesma linha de entendimento, destaca-se o
RO 343/AM, de relatoria do i. Ministro Edson Vidigal, publicado em sessão de
30.9.98, do qual se transcreve o seguinte trecho do voto condutor:
A Corte Regional entendeu que o ora recorrente, candidato a
deputado estadual, não tem legitimidade para impugnar o registro de
candidato a deputado federal, em razão de nulidade da convenção
partidária pela qual ambos foram indicados.
Diz o recorrente que a referida coligação, nula porque não realizada
com o quórum exigido pelo estatuto partidário, determinou a
integração de seu Partido, PPB, na coligação 'Frente Ampla Reage
Amazonas.
Por considerar que antes de candidato o recorrente é um dos
filiados do partido, consig no q ue tem o direito de im pug nar o
reg istro de candidato de seu partido, por nulidade da
convenção.

(sem destaque no original)
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Mais recentemente, o Tribunal Superior Eleitoral ratificou esse
posicionamento ao julgar o AgR-REspe 32.625/PA, de relatoria do 1. Ministro
Marcelo Ribeiro, publicado em sessão em 26.11.2008:
A luris prudêncla deste Tribunal f...1 reconhece ao filiado a
partido político, ainda que não seja candidato, leg itimidade e
Interesse para im pug nar registro de coligação partidária da qual
é integ rante, em razão de eventuais irregularidades havidas em
convenção. Cito, a propósito, os julgados proferidos no RO
n° 191/TO, publicado em sessão de 2.9.1998 e ED-RO n° 343/AM,
publicado no DJ de 4.8.2000, ambos de relatoria do e. Mm. Eduardo
Alckmin.
(sem destaque no original).
Desse modo, afasto a alegação de ausência de legitimidade
ativa da impugnante.

1.3. Do interesse de agir
A Coligação Muda Brasil aduziu, ainda, a ausência de
interesse processual de Denise de Abreu para impugnar este registro de
coligação, pois a despeito de afirmar ter sido preterida pela agremiação para
se candidatar ao cargo de presidente da República, aceitou concorrer ao cargo
de deputado federal pelo PEN. Dessa forma, "praticou ato inconciliável com a
pretensão deduzida em juízo" (fi. 363).
Entretanto, não se verifica tal ausência de interesse.
Primeiramente, porque a impugnação não se baseia no fato de
a impugnante não ter sido indicada como candidata à Presidência da
República, mas sim na suposta nulidade do edital por meio do qual se
convocou a convenção nacional, em irregularidade quanto à definição do local
da assembleia, na coação de filiados no momento da votação e em fraude nas
assinaturas da ata da convenção, vícios esses que teriam maculado a
deliberação do PEN e deveriam culminar na exclusão desse partido da
coligação.
Além disso, o fato de ela ter-se candidatado ao cargo de
deputado federal pelo PEN não exclui o seu interesse de impugnar a coligação
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majoritária da qual o seu partido faz parte, conforme evidenciado nos
precedentes do Tribunal Superior Eleitoral transcritos no Item 1.2.
Com efeito, de acordo com a 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.
Transcreve-se, novamente, trecho do voto proferido pelo i. Ministro Eduardo
Alckmin no RO 1911T0, publicado em sessão de 2.9.98:
O cumprimento de regras estatutárias do partido há de ser exigido,
inclusive judicialmente, em casos que importem em lesão ou ameaça
a direito (art. 5 0, XXXV, CF). Ora, é inegável o interesse, de certa
forma difuso, dos Inte g rantes de uma ag remiacão em que as
decisões selam tomadas com estrita observância das normas
estatutárias e que as coligações - fato relevante na vida partidária somente ocorram com agremiações que se incluem por determinada
tendência política ou administrativa.

É preciso que se resguarde o direito daqueles que, eventualmente,

não estejam no exercício de postos de direção partidária, como um
imperativo do Estado de Direito.

Ressalte-se, ainda, que no já mencionado RO 343/AM, de
relatoria do i. Ministro Edson Vidigal, reconheceu-se a possibilidade de
candidato a deputado estadual impugnar o registro de candidato a deputado
federal ante a nulidade da convenção partidária na qual ambos foram
indicados.
No referido precedente, o TRE/AM havia consignado que o
candidato não teria interesse para arguir a nulidade da convenção porque ela
não lhe aproveitaria, tendo em vista o fato de ele ter sido lançado candidato a
deputado estadual no mesmo conclave. Entretanto, o Tribunal Superior
Eleitoral reformou o acórdão regional por considerar que "antes de candidato o
recorrente é um dos filiados do Partido". Asseverou-se, ainda, que:
[ ... ] o simples fato de ter sido indicado na convenção inquinada de
nulidade não impede que o filiado a partido político se insurja quanto
a ela. De fato, seria verdadeiro absurdo que integrantes de
determinada agremiação ficassem tolhidos de controverter
ilegalidades ou irregularidades havidas em convenção partidária
somente porque nela também foi indicado candidato.
.

^x
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Assim, de acordo com a jurisprudência do Tribunal Superior
Eleitoral, não é preciso haver um interesse individual direto para que o filiado
possa impugnar o registro de coligação ou de partido.
Por fim, a Coligação Muda Brasil alegou, ainda, que a
impugnante não possuiria interesse de agir por não ter recorrido às instâncias
partidárias, "permanecendo inerte antes, durante e depois da convenção"
(fl. 364).
Ocorre que, em virtude do princípio 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 filiada Denise de Abreu impugnou o
registro da Coligação Muda Brasil na primeira oportunidade, qual seja, no
prazo de cinco dias após o protocolo do registro da coligação neste Tribunal.
Assim, pelos motivos expostos, afasto a preliminar a ausência
de interesse processual.
II. Mérito
11.1. Do edital de convocação para a convenção nacional
A impugnante alegou que o edital de convocação para a
convenção do PEN foi subscrito apenas pelo presidente do partido, ao
contrário do que estabelece o estatuto da agremiação, segundo o qual a
convenção deve ser convocada pela Comissão Executiva Nacional. Aduziu,
ainda, que para a convocação da convenção seria necessária a deliberação
em ata, o que também não ocorreu. Desse modo, a convenção partidária seria
nula.
Sobre isso, a Coligação Muda Brasil sustentou que não houve
vício no edital por meio do qual se convocou a convenção nacional do PEN,
pois: a) houve deliberação da Executiva Nacional, registrada em ata, para a
convocação da convenção nacional, conforme documento anexo; b) o edital
está de acordo com o art. 37, § 1 0 , do Estatuto do PEN, que estabelece a
competência do Presidente da Comissão Executiva Nacional para convocar e
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presidir as convenções partidárias; c) como o edital atingiu seu objetivo, não há
falar em nulidade, nos termos do que dispõe o art. 219 do Código Eleitora13.
De fato, o art. 16, 1, do Estatuto do Partido Ecológico Nacional
estabelece que as convocações para a realização de convenções nacionais
serão feitas sempre pela Comissão Executiva Nacional:
Art. 16. A convocação para a realização das Convenções será feita
obrigatoriamente:
- Pela Comissão Executiva Nacional, para a realização da
respectiva Convenção Nacional do partido; [ ... ]
Contudo, o art. 37, § 1 0 , do mesmo estatuto dispõe que
compete ao Presidente da Comissão Executiva Nacional convocar e presidir as
convenções partidárias nacionais:
Art. 37. [omissis]
§ 1° Com pete ao Presidente (a) da Comissão Executiva:
a) Representar o Partido ativa e passivamente, em juízo ou fora dele,
no grau de sua jurisdição conforme este estatuto;
b) Convocar e Presidir as Convenções Partidárias e Reuniões do
Diretório da Comissão Executiva em seu nível; [ ... ]

O art. 38 do estatuto, por sua vez, dissipa qualquer dúvida
acerca da competência do Presidente da Comissão Executiva Nacional para
convocar a convenção nacional:
Art. 38. É competência da Comissão Executiva Nacional:
- Convocar a Convenção Nacional, através da Presidência; [ ... ]
Desse

modo,

extrai-se da

leitura

conjunta

dos

arts. 16, 1, 37, § 1 0 , b e 38, 1 do Estatuto do PEN que as convocações das
convenções nacionais devem ser feitas pela Comissão Executiva Nacional,
meio de seu presidente, que no caso é o Sr. Adilson Barroso Oliveira

(fl. 217).
-

Nesse contexto, verifica-se que o edital de convocação da

convenção nacional do PEN publicado no dia 17.6.2014 (fl. 349) foi subscrito
Art. 219. Na aplicação da lei eleitoral o juiz atenderá sempre aos fins e resultados a que ela se dirige, abstend se de
pronunciar nulidades sem demonstração de prejuízo.
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pelo Sr. Adilson Barroso Oliveira e que foram cumpridos todos os requisitos
estabelecidos no art. 17 do estatuto, quais sejam: a) publicação de edital na
imprensa oficial; b) convocação com antecedência mínima de 7 dias;
c) indicação no edital da data e do horário da convenção.
Além disso, consta nos autos cópia da ata da Primeira Reunião
de 2014 dos membros da Comissão Executiva Nacional do Partido Ecológico
Nacional, em que se deliberou sobre o local das convenções estaduais para a
escolha de candidatos a governadores, senadores, deputados federais e
deputados estaduais e da convenção nacional para a escolha dos candidatos à
Presidente da República e Vice-Presidente da República (fls. 536-538).
Ainda nessa reunião, aprovou-se a Resolução n° 3 do PEN,
publicada no Diário Oficial da União no dia 17.6.2014 (cópia à fI. 350), por meio
da qual os membros da Comissão Executiva Nacional do partido, por
unanimidade dos presentes, deliberaram que a convenção nacional para a
escolha de candidatos à Presidência da República e à Vice-Presidência
poderia ser realizada em qualquer município do País, obedecendo-se ao
disposto nos arts. 17, a, b, c e d, e 18 do estatuto do PEN.
Ou seja, há nos autos documento que informa a deliberação da
Executiva Nacional do partido acerca do local da convenção nacional para a
escolha dos candidatos à chefia do Poder Executivo Federal.
De todo modo, ainda que se pudesse vislumbrar algum tipo de
inexatidão no edital por não ter constado expressamente que a convocação foi
feita pelo Presidente em nome da Comissão Executiva Nacional, esse
equívoco seria meramente formal, não importando qualquer prejuízo na
comunicação da mensagem. O ato atendeu a todos os requisitos essenciais e
cumpriu sua finalidade de informar aos filiados a convocação para a
convenção partidária nacional para a escolha dos candidatos a Presidente e
Vice-Presidente da República, indicando a data, o horário e o local da reunião.
No tocante à alegação da impugnante de que
"os convencionais livres, desvinculados ao Presidente, não atenderem [sic] a
convocatória, prejudicando a defesa da candidatura da impugnante", tenho que
não merece conhecimento. Com efeito, a requerente não indicou um
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convencional sequer que estivesse nessa situação, ou mesmo produziu prova
testemunhal ou documental nesse sentido, limitando-se a alegar
genericamente que teria sido dificultada a participação de convencionais.
Por todo o exposto, afasto a alegação de nulidade do referido
edital.
11.2. Do local da convenção nacional

A impugnante sustentou que o local da convenção partidária fazenda de propriedade do presidente do partido, localizada no Município de
Barrinha, no interior de São Paulo - foi designado por meio de ato individual do
referido dirigente. Além disso, aduziu que as convenções nacionais,
ordinariamente, devem ocorrer no Distrito Federal, podendo ser escolhido outro
lugar desde que designado na forma estatutária, qual seja, pelo presidente em
conjunto com o secretário geral nacional ou o primeiro secretário nacional.
Conforme já explicitado no item anterior, consta dos autos
cópia da publicação no Diário Oficial da União da Resolução n° 3 do Partido
Ecológico Nacional (fI. 350), por meio da qual os membros da Comissão
Executiva Nacional do partido, por unanimidade dos presentes à reunião
realizada no dia 30.5.2014, deliberaram que a convenção nacional para a
escolha de candidatos à Presidência da República e à Vice-Presidência
poderia ser realizada em qualquer município do país, obedecendo-se ao
disposto nos arts. 17, a, b, c e d4, e 18 do Estatuto do PEN5.
4 Art. 17. Na convocação para a realização das Convenções deverão ser observadas as seguintes disposições:
a) Publicação de edital na Imprensa Oficial ou, em sua falta, na imprensa local ou, na ausência desta última, mediante
a afixação do edital no Cartório Eleitoral da Zona da respectiva circunscrição; mas este último somente será válido
para Convenções Municipais, constando no aludido edital a respectiva ordem do dia, com as matérias a serem
apreciadas e votadas;
b) a convocação deverá obedecer obrigatoriamente uma antecedência mínima de 07 (sete) dias;
c) devendo haver a indicação no edital a data e local em que será realizada a Convenção partidária, bem como, o
horário do início e do término dos trabalhos;
d) somente a Presidência da Comissão Executiva Nacional em conjunto com o Secretário (a) Geral Nacional e ou
Primeiro (a) Secretário (a) Nacional são competentes para autorizarem a realização de uma Convenção Regional, e de
uma Convenção Municipal, que vise respectivamente eleição ou reeleição de um Diretório Regional, ou de um
Diretório Municipal e Zonal;
e) Para os casos de Realização de Convenção Nacional que vise à substituição dos Membros da Direção Executiva
Nacional do partido, esta deverá ser obrigatoriamente precedida do envio de uma Comunicação oficial, formal e
justificada para a sua realização, em prazo não inferior a 14 (quatorze) dias, e ainda dirigida obrigatoriamente para
todos os membros da Direção Executiva Nacional do partido; sendo que tal comunicação deverá ocorrer
obrigatoriamente por meio de carta registrada dos correios, e ainda também pela utilização da modalidade de
intimação por meio de correio eletrônico / e-mail oficial do partido, com a devida confirmação de seu recebimento;
f) Em caso de ocorrência de empate em quaisquer votações internas do partido, e em quaisquer circunscrições
partidárias, o desempate será realizado pelo voto de qualidade do Presidente (a).
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Ou seja, não obstante a Resolução n o 3 tenha sido subscrita
apenas pelo presidente do partido, esse ato resultou de deliberação dos
membros da Comissão Executiva Nacional da agremiação.
Desse modo, não há falar em nulidade na designação do local
da convenção nacional do PEN, motivo pelo qual afasto o que alegado pela
impugnante.
11.3. Da coação sofrida por filados na convenção
A impugnante alegou que inúmeros filiados não puderam
exercer seu direito de voto na convenção, alguns porque foram impedidos de
entrar na sala onde se estava registrando a votação na ata e outros porque
foram intimidados a deixar o local. Aduziu que dentre essas pessoas estaria
João Alves Tiradentes, Secretário de Comunicação do PEN, o qual
primeiramente foi impedido de adentrar o recinto e, após sua entrada, não lhe
foi permitido tomar parte na votação, permanecendo todo o tempo cercado de
seguranças. Afirmou que esse fato teria sido presenciado por Alex Brum,
arrolado como testemunha.
Entretanto, a impugnante não comprovou essas alegações,
porquanto não compareceu à audiência de instrução e requereu a dispensa da
oitiva das testemunhas arroladas. Assim, não se desincumbiu do ônus da
prova, nos termos do que dispõe o art. 333, 1, do Código de Processo Civil:
Art. 333. O ônus da prova incumbe:
- ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito; [ ... ]

Ademais, não é verdadeira a assertiva de que João Alves
Tiradentes seria Secretário de Comunicação do PEN à época da convenção e
que outra pessoa teria assinado indevidamente a ata em seu lugar.

Em não havendo regulamentação por parte da Comissão Executiva Nacional do Partido, as Convenções Ordinárias
do partido em todos os níveis e circunscrições poderão ser realizadas em qualquer data no decorrer do ano calendário
civil, em qualquer dia da semana, obedecendo-se obrigatoriamente o intervalo de sua realização, entre as 09 (nove) e
as 17 (dezessete) horas, com o seu início e término previamente fixados no Edital de Convocação - artigo 17, alínea
"d" do presente estatuto, e devendo-se respeitar a duração mínima de 02 (duas) horas de trabalhos para deli erações,
discussões e votações.
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Com efeito, há nos autos diversos documentos que
comprovam que João Tíradentes havia solicitado à agremiação o seu
afastamento do referido cargo em fevereiro deste ano, pedido deferido e
comunicado a todos os membros do partido na primeira convenção
extraordinária nacional de 2014 do PEN, realizada no dia 23.3.2014. Ê o que
se verifica dos documentos de folhas 429 e 431 (correspondências eletrônicas
enviadas por João Tiradentes aos dirigentes do partido, solicitando o
afastamento do cargo), 432 e 433 (cartas de renúncia da função de Secretário
de Comunicação Nacional do PEN) e 434-454 (ata da primeira convenção
extraordinária nacional de 2014 do PEN).
Além disso, foi juntada aos autos certidão emitida pela Justiça
Eleitoral (fis. 539-540) que relaciona os membros da Comissão Executiva
Nacional do PEN. Nesse documento, João Alves Tiradentes consta como
"Secretário de Comunicação - 06.04.2013 a 28.03.2014 - INATIVO", enquanto
Hiroxi Elio Kotó figura como "Secretário de Comunicação Nacional
- 28.03.2014 - fim de vigência indeterminado - ATIVO".
Desse modo, não há dúvida de que João Tiradentes, no dia da
convenção nacional do PEN, 30.6.2014, já não fazia parte da Executiva
Nacional do partido, bem como não ocupava o cargo de Secretário de
Comunicação.
Assim, afasto a alegada coação e a suposta nulidade da
assinatura de Hiroxi Elio Kotó como Secretário de Comunicação do PEN.
111.3. Da fraude de assinaturas na ata da convenção
A impugnante apontou que a convenção não contou com o
quórum mínimo de 20% previsto no estatuto.
Aduziu que "são 22 membros da Executiva, 118 membros do
Diretório Nacional e 06 Delegados Nacionais, resultando numa composição de
146 membros, sendo o quórum 29, havendo apenas 12 assinaturas com
nomes indicados. Além disso, dos 22 membros da executiva Nacional
constante [sic] do site do TSE, 6 são alterados na ata" (fl. 277).

24
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Ademais, alegou que "na contabilização há pessoas que só
rubricam e votam, não tendo o nome registrado" (fi. 277).
Sustentou, ainda, que "a numeração dos membros do Diretório
não é seguida do nome do convencional, o que engendrou fraudes" (fl. 277).
Para comprovar o alegado, juntou cópia do livro de ata
manuscrita da referida convenção nacional, com as assinaturas e o respectivo
voto de cada convencional (fis. 330-348).
Nessa ata, é possível identificar a assinatura (com os nomes
correspondentes) e o respectivo voto dos seguintes membros da Executiva
Nacional:

Presidente,

1°

Vice-Presidente,

30

Vice-Presidente,

40 Vice-Presidente, Secretário-Geral, 10 Secretário, Tesoureiro, 1 1 Vogal,
30 Vogal, Secretário de Comunicação Nacional e Secretário de Relações
Internacionais, totalizando 11 (onze) assinaturas.
Em seguida, constam 46 (quarenta e seis) assinaturas de
membros do Diretório Nacional sem o nome correspondente, mas identificadas
pelo número respectivo. Logo após, as assinaturas (com os nomes indicados)
de 3 (três) dos 6 (seis) Delegados Nacionais.
A Coligação Muda Brasil e o PEN, em defesa, alegaram que o
documento juntado pela impugnante não é a ata formal da convenção.
Sustentaram que nessa convenção foram feitas duas atas, uma no livro e outra
digitada em documento apartado e na ata digitada foram inseridos os nomes
completos de todos os convencionais, abaixo das assinaturas. Aduziram que
embora no livro constem apenas as assinaturas dos convencionais, sem os
nomes, esse fato não impede sua identificação, pois cada convencional
sempre assina no seu respectivo número.
De fato, assiste razão aos requeridos. Apesar de na ata
manuscrita no livro não constar por extenso o nome completo de cada
convencional, cada um deles assinou no seu número correspondente,
possibilitando identificá-los de forma segura e conferir essas assinaturas com
as lançadas na ata que foi digitada.
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Assim, não há falar em nulidade ou fraude em razão da falta
do nome completo dos convencionais na ata manuscrita, pois foi possível
identificá-los facilmente pelo número de cada um.
Dos documentos juntados pela coligação e pelo PEN tem-se,
às folhas 481-507, a ata digitada da convenção nacional do partido para a
escolha dos candidatos à Presidente e Vice-Presidente. A partir da folha
483, constam as assinaturas (com os respectivos nomes abaixo por extenso) e
os votos de 12 (doze) membros da Executiva Nacional. No tocante aos
membros do Diretório Nacional, há 45 (quarenta e cinco) assinaturas e votos
com os nomes correspondentes. Por fim, há 4 (quatro) assinaturas dos
delegados nacionais.
Confrontando-se essa lista de assinaturas cujos nomes foram
digitados com a lista manuscrita no livro, tem-se que: a) o 4 1 Vice-Presidente,
Feliciano Nahimy Filho, não assinou a ata digitada, mas apenas a manuscrita;
b) o Secretário de Organização Nacional, Nilton Alves da Silva, e o Secretário
de Relações Institucionais, Paulo Roberto Lacerda de Moraes, assinaram
apenas a ata digitada; c) Aguinaldo Barroso de Oliveira não assinou no espaço
destinado aos membros do diretório nacional (n° 6) na ata manuscrita, mas
apenas como Secretário de Relações Internacionais; d) Jeiferson Badia
(n° 56) e Sebastião Cecílio da Cunha (n° 69) não assinaram a lista digitada,
mas apenas a manuscrita; Antônio Teixeira de Souza (n° 91) assinou as duas
listas; entretanto, na lista manuscrita assinou equivocadamente no n° 81.
Em resumo, há, na lista manuscrita, 11 (onze) assinaturas de
membros da Executiva Nacional, 46 (quarenta e seis) assinaturas de membros
do Diretório Nacional e 3 (três) assinaturas de delegados nacionais.
Na lista com os nomes digitados, por sua vez, constam
12 (doze) assinaturas de membros da Executiva Nacional, 45 (quarenta e
cinco) assinaturas de membros do Diretório Nacional e 4 (quatro) assinaturas
de delegados nacionais.
Há, portanto, no total, a diferença de apenas 1 (uma)
assinatura a mais na lista digitada com relação à lista manuscrita no livro de
atas doPEN.
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De todo modo, contabilizando-se os votos, têm-se na lista
manuscrita 2 (dois) votos para a chapa n° 1 (candidatura de Denise de Abreu à
Presidência da República), nenhum voto para a chapa n° 2 (candidatura de
Ana Maria Rangel para Presidente da República) e 58 (cinquenta e oito) votos
para a chapa n° 3 (não apresentação de candidatura própria).
Na lista digitada, contabiliza-se 59 (cinquenta e nove) votos
para a chapa n° 3, apesar de no texto da ata constar que o número de votos
apurados para a chapa n° 3 é 58 (cinquenta e oito); 2 (dois) votos para a chapa
n° 1 e nenhum voto para a chapa n° 2.
Essa diferença, evidentemente, não é capaz de macular a
legitimidade da deliberação do PEN, que se deu por maioria dos membros
presentes, nos termos do art. 19, II, do estatuto da agremiação6.
Ademais, não se indicou qualquer pessoa que noticiasse a
existência de divergência entre a presença dos membros e os votos
registrados na ata.
Por fim, também não procede a alegação de que "dos 22
membros da executiva Nacional constante [sic] do site do TSE, 6 são alterados
na ata" (fl. 277).
Primeiramente, ressalte-se que a impugnante não especificou
quais seriam esses seis membros que supostamente foram alterados na ata,
limitando-se, mais uma vez, a fazer alegações genéricas e sem respaldo
probatório.
De todo modo, às fis. 539-540 foi juntada pela defesa certidão
emitida pelo TSE que relaciona os membros da Comissão Executiva Nacional
do PEN. Nessa relação, constam os nomes de 19 (dezenove) membros ativos
e todos eles são os mesmos que constaram nas atas manuscrita e digitada da
convenção nacional do PEN, com a exceção de apenas um, Samuel Moraes
Braga, 1 0 tesoureiro, que não constou nas referidas atas.
6 Aj 19. As Convenções podem ser instaladas com qualquer número de convencionais.

- Sendo que qualquer deliberação e votação somente poderá ser realizada com a presença de no mínimo 30% (trinta
por cento) dos membros filiados ao partido com direito a voto na respectiva circunscrição, por meio de cédulas de
votação, rubricadas pela Presidência em conjunto com o Secretário (a) Geral e ou Primeiro Secretário (a ambos da
respectiva circunscrição da referida Convenção; exceção feita ao disposto no artigo 23 do presente estatuto;
11 - A Convenção delibera com a maioria absoluta dos presentes.
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Assim, rejeito as alegações de nulidade das assinaturas da
ata da convenção nacional do PEN.

III. Conclusão
Por todo o exposto, rejeito a impugnação formulada por
Denise Maria Ayres de Abreu e defiro o pedido de habilitação da Coligação
Muda Brasil para participar das Eleições 2014.
È o voto.
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EXTRATO DA ATA

RCand n° 739-76.2014.6.00.0000IDF. Relator: Ministro João
Otávio de Noronha. Requerente: Coligação Muda Brasil (Advogados: Thiago
Esteves Barbosa e outros). Impugnante: Denise Maria Ayres de Abreu
(Advogados: Pablo de Medeiros Pinto e outros). Impugnada: Coligação Muda
Brasil (Advogados: Thiago Esteves Barbosa e outros). Terceiro interessado:
Partido Ecológico Nacional (PEN) - Nacional (Advogada: Akiko Ribeiro
Mitsumori).
Decisão: O Tribunal, por unanimidade, rejeitou a impugnação e
deferiu o pedido, nos termos do voto do Relator. Acórdão publicado em
sessão.
Presidência do Ministro Dias Toifoli. Presentes as Ministras
Rosa Weber, Laurita Vaz e Luciana Lóssio, os Ministros João Otávio de
Noronha e Henrique Neves da Silva, e o Vice-Procurador-Geral Eleitoral,
Eugênio José Guilherme de Aragão. Ausente, ocasionalmente, o Ministro
Gilmar Mendes. Registrada a presença do Dr. José Saraiva, advogado da
requerente.

SESSÃO DE 21 .8.2014.

