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EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ ELEITORAL DA 33ª ZONA ELEITORAL 

DE PEIXOTO DE AZEVEDO - MATO GROSSO.   

 

Autos nº 0600572-89.2020.6.11.0033 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

            BRUNO SANTOS MENA, já qualificado nos autos do REGISTRO 

DE CANDIDATURA em epígrafe, vem, através de seus advogados, perante Vossa 

Excelência, com fundamento no art. 4º1, da Lei Complementar n.º 64, de 18 de maio 

de 19902, em atenção à citação de ID 35338577, apresentar CONTESTAÇÃO à 

IMPUGNAÇÃO proposta pela COLIGAÇÃO MATUPÁ PARA TODOS SEMPRE, de ID 

27150825, de acordo com os fundamentos arrazoados a seguir: 

I – RESUMO DO CASO. 

01. Trata-se de Impugnação a Registro de Candidatura, na qual 

alega que existem nulidades/vícios insanáveis no processo de escolha de 

substituição do candidato a vice-prefeito da coligação “Pra Frente Matupá”, o que 

supostamente contraria normas estatutárias e formalidades contidas na legislação. 

                                                           
1
 “Art. 4° A partir da data em que terminar o prazo para impugnação, passará a correr, após devida 

notificação, o prazo de 7 (sete) dias para que o candidato, partido político ou coligação possa contestá-la, 

juntar documentos, indicar rol de testemunhas e requerer a produção de outras provas, inclusive 

documentais, que se encontrarem em poder de terceiros, de repartições públicas ou em procedimentos 

judiciais, ou administrativos, salvo os processos em tramitação em segredo de justiça.” 

2 “Estabelece, de acordo com o art. 14, § 9º da Constituição Federal, casos de inelegibilidade, prazos de 

cessação, e determina outras providências.” 
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02. Assevera, em síntese, que na data de 27 de outubro de 2020, ao 

realizar a análise dos autos DRAP nº 0600383-14.2020.6.11.0033, recebeu a notícia 

oficial da substituição do candidato a vice-prefeito da referida coligação. 

03. Nessa esteira, a coligação/Impugnante não satisfeita por ter 

sido indeferida as diversas impugnações intempestivas protocolizadas nos autos de 

nº 0600383-14.2020.6.11.0033, em uma típica “chicana jurídica”, tenta revitalizar os 

mesmos argumentos outrora utilizados nos autos de Registro de Candidatura do 

Impugnado. 

04. Por fim, os Impugnantes listaram os seguintes marcos 

temporais: no dia 26/10/2020 fora anexado aos autos de nº 0600410-

94.2020.6.11.003 a renúncia do candidato a vice-prefeito da coligação “Pra Frente 

Matupá”; no dia 24/10/2020 o representante da coligação “Pra Frente Matupá” foi 

devidamente comunicado da referida renúncia; no dia 27/10/2020 fora anexado aos 

autos de nº 0600383-14.2020.6.11.003 a Ata de reunião da coligação “Pra Frente 

Matupá”, a qual deliberou e definiu acerca da substituição do candidato a vice-

prefeito ocorrida no dia 25/10/2020, e devidamente encaminhada via sistema 

CANDex no dia 26/10/2020, constando como presentes nesta reunião 04 (quatro) 

pessoas, sendo que o ora Impugnado era o único filiado ao partido DEM que 

participou da citada reunião. 

05. De fato, não há razão para indeferimento do registro de 

candidatura em tela, especialmente pelos seguintes fundamentos. 

II – CONTESTAÇÃO. 

II.1 – PRELIMINAR: ILEGITIMIDADE ATIVA AD 

CAUSAM. 

06. É pacífico o entendimento que a coligação não possui 

legitimidade para questionar questões internas da coligação adversária. 

Vejamos: 
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“[...] Registro de coligação. Impugnação. Alegação de 
irregularidades. Convenção partidária. Matéria interna 
corporis. Ilegitimidade ativa da coligação adversária. 
Desprovimento do agravo[...] 2. A coligação adversária não tem 
legitimidade para propor impugnação com fundamento em 
irregularidade na convenção partidária, por se tratar de 
matéria interna corporis. Precedentes [...]” Ac. de 6.12.2012 
no AgR-REspe nº 20982, rel. Min. Dias Toffoli.) 

07. Excelência, certamente a coligação Impugnante tem plena 

ciência disto, que em uma manobra desesperada, levou filiados ao erro, colhendo 

assinaturas em procurações sem contarem a real finalidade, para propor 

ações, em que, na visão deles, tais atores poderiam eventualmente ter legitimidade 

ativa para tanto, porém, a falta de capacidade interpretativa da legislação eleitoral, 

ou a simples má-fé, tem levado a coligação impugnante a verdadeiras aventuras 

processuais com o claro intuito de tumultuar o processo eleitoral. 

08. Sem maiores delongas, a questão aventada na impugnação é 

uma questão interna corporis, e a Impugnante não possui legitimidade ativa para 

figurar no polo ativo da presente demanda, devendo a mesma ser extinta sem 

resolução do mérito. 

 

      II.2 – PRELIMINAR: INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 

09. Importante ainda salientar que, mesmo admitindo haver 

legitimidade ativa da impugnante, a via eleita para a impugnação não foi a adequada. 

10. Busca-se aqui impugnar a ata da coligação, que entende a 

Impugnante não ter seguido o critério legal. 

11. A via que deveria ter sido escolhida, seria através de 

impugnação ao DRAP, sendo que tal impugnação foi protocolizada lá, demonstrando 

o total desconhecimento do procedimento eleitoral pela coligação adversária, que na 

dúvida acerca de qual a maneira correta a se fazer, faz de todas as formas 

possíveis.   
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12. Neste sentido: 

 
RECURSO ELEITORAL. IMPUGNAÇÃO DO DRAP. REGISTRO 
INDIVIDUAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO 
CONHECIMENTO. A impugnação do registro da coligação 
opositora, em sede registro individual de candidatura, caracteriza 
inadequação da via eleita, ensejando a falta de interesse interesse 
recursal, e o não conhecimento da medida recursal. RECURSO 
NÃO CONHECIDO. (TRE-GO - RE: 23953 GO, Relator: WILSON 
SAFATLE FAIAD, Data de Julgamento: 06/09/2012, Data de 
Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, Data 06/09/2012) 

 

13. Portanto, a presente impugnação, não deve ser conhecida, pela 

inadequação da via eleita. 

 

II.2 – DO MÉRITO. 

14. A Impugnante assevera, em síntese, que o processo de escolha 

do candidato a vice-prefeito foi repleto de vícios insanáveis, porquanto a reunião de 

escolha do ora Impugnado teria contado com a participação de apenas 04 (quatro) 

pessoas, não havendo deliberação por parte da agremiação partidária do postulante 

ao cargo de vice-prefeito. 

15. E conclui a Impugnante afirmando que o processo de escolha 

deveria ser deliberado pela executiva dos partidos (por sua maioria absoluta), o que 

não teria sido observado. 

16. Não procedem os respectivos reclamos formulados pela 

Impugnante. 

17. O artigo 72, § 2º, da Resolução TSE nº 23.609/19 estabelece 

que: 

“Art. 72. É facultado ao partido político ou à 
coligação substituir candidato que tiver seu 
registro indeferido, cancelado ou cassado, ou, ainda, que 
renunciar ou falecer após o termo final do prazo do 
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registro (Lei nº 9.504/1997, art. 13, caput, e Lei Complementar 
nº 64/1990, art. 17).      
(...)  

§ 2º Nas eleições majoritárias, se o candidato for de 

coligação, a substituição deverá fazer-se por decisão da 
maioria absoluta dos órgãos executivos de 
direção dos partidos coligados, podendo o substituto 
ser filiado a qualquer partido dela integrante, desde que o 
partido ao qual pertencia o substituído renuncie ao direito de 

preferência (Lei nº 9.504/1997, art. 13, § 2º).” (Grifamos) 

 

18. A própria Lei nº 9.504/97, há mais de 20 (vinte) anos, 

estabelece regra idêntica. Vejamos: 

 

“Art. 13. É facultado ao partido ou coligação substituir 
candidato que for considerado inelegível, renunciar ou falecer 
após o termo final do prazo do registro ou, ainda, tiver seu 
registro indeferido ou cancelado. 
(...) 

§ 2º Nas eleições majoritárias, se o candidato for de 

coligação, a substituição deverá fazer-se por decisão da 
maioria absoluta dos órgãos executivos de 
direção dos partidos coligados, podendo o substituto 
ser filiado a qualquer partido dela integrante, desde que o 
partido ao qual pertencia o substituído renuncie ao direito de 
preferência.” (Grifamos)  

 

19. Culto Magistrado, mais uma vez a coligação adversária, ora 

Impugnante, exerce o famigerado “jus sperniandi”, o que já está se tornando 

corriqueiro nessas eleições, tendo em vista que como estão bem atrás nas pesquisas 

eleitorais, a única forma de tentar impedir a eleição da coligação do Impugnado é 

justamente no famoso “tapetão” dos tribunais, se atendo às minúcias do processo 

eleitoral, fazendo interpretações equivocadas, em clara má-fé 

processual, e empilhando de ações inócuas o já abarrotado juízo da Comarca de 

Peixoto de Azevedo/MT. 
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20. Se já não bastasse isso, chegaram ao cúmulo agora de 

procurarem alguns filiados dos partidos que compõem a coligação do Impugnado, e 

induzirem a erro alguns destes, ao ponto dos mesmos assinarem procurações 

sem ao menos saberem que sua finalidade seria justamente impugnar o 

candidato recém escolhido ao cargo de vice-prefeito, no famoso “fogo amigo”. 

21. Tal afirmativa dita acima certamente será devidamente 

esclarecida conforme requerido em contestação específica. 

22. Retornando à interpretação sistemática das normas eleitorais, 

pela simples leitura do artigo de lei eleitoral supracitado, corroborado pela 

Resolução TSE nº 23.609/2019, vê-se claramente que nas eleições majoritárias, se o 

candidato for de coligação, a substituição deverá fazer-se pela DECISÃO DA 

MAIORIA ABSOLUTA DOS ÓRGÃOS EXECUTIVOS DE DIREÇÃO DOS PARTIDOS 

COLIGADOS, ou seja, os representantes das executivas municipais dos partidos 

PSDB, DEM, PSB e PP, totalizando 04 (quatro) pessoas, poderiam perfeitamente se 

reunir e decidir/deliberar acerca do substituto ao cargo de vice-prefeito, o que foi 

realizado no dia 25/10/2020, conforme Ata enviada pelo sistema CANDex dentro do 

prazo legal. 

23. A Resolução eleitoral ao tratar do processo de escolha de 

candidato que renunciou, como é o caso em testilha, não diz que tal escolha caberá “a 

maioria absoluta dos MEMBROS das executivas”, conforme querem os Impugnantes 

empurrar “goela a baixo” essa interpretação equivocada, mas sim em “maioria 

absoluta dos ÓRGÃOS EXECUTIVOS DE DIREÇÃO”, sendo certo que os órgãos 

executivos de direção são perfeitamente representados pelos seus respectivos 

presidentes, sendo que 04 (quatro) órgãos executivos compõe a coligação, sendo 

necessária para a maioria absoluta, 03 (três) destes órgãos deliberarem neste 

sentido, o que de fato ocorreu. 

24. Tanto é correta essa interpretação que em caso idêntico no 

município de Palmas/TO, a agremiação partidária PSDB também deliberou acerca da 

substituição do candidato a vice-prefeito, tendo em vista a renúncia formalizada pelo 
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então postulante ao citado cargo. Na oportunidade, participaram da reunião que 

definiu o nome do candidato a vice-prefeito SOMENTE OS PRESIDENTES DAS 

EXECUTIVAS DOS PARTIDOS POLÍTICOS QUE COMPÕEM A COLIGAÇÃO, não 

contando com nenhum outro membro de executiva municipal, conforme podemos 

verificar na Ata em anexo. 

25. O Excelentíssimo Juiz Eleitoral da 29º Zona Eleitoral de 

Palmas/TO, Dr. Lauro Augusto Moreira Maia, nos autos de nº 0600769-

12.2020.6.27.0029, de forma sucinta e objetiva, no dia 18 de outubro do corrente 

ano DEFERIU o Registro de Candidatura do candidato substituto, o qual foi escolhido 

de forma IDÊNTICA ao processo de escolha da coligação do ora Impugnado, 

conforme sentença em anexo. 

26. Portanto, patente está que a tese defendida pela Impugnante 

não deve prosperar, não passando de nova aventura processual, o que está se 

tornando, infelizmente, rotineiro pela coligação/Impugnante, a qual não mede 

esforços para vencer esse pleito eleitoral, notadamente no famigerado “tapetão” dos 

tribunais, já que pelo voto popular certamente serão derrotados, conforme as 

pesquisas de intenção de voto devidamente registradas na Justiça Eleitoral vem 

demonstrando. 

27. Importante ainda salientar, que mesmo que a tese da 

Impugnante de que o Impugnado, enquanto presidente da executiva, não pudesse 

votar em si mesmo, e tal voto não tivesse validade, outras 03 (três) executivas 

votaram nele, tendo assim, mesmo se fosse aceita a absurda tese da Impugnante, 

maioria absoluta das executivas deliberado pelo nome do Impugnado. 

28. Por fim, mesmo ciente de que a sua coligação agiu de forma 

correta, transparente, no processo de escolha do substituto ao cargo de vice-prefeito, 

em perfeita harmonia com a lei eleitoral e Resolução do TSE, o Impugnado apresenta 

neste momento 04 (QUATRO) ATAS DE CONVALIDAÇÃO DA ESCOLHA DO 

CANDIDATO A VICE-PREFEITO, ENTABULADAS PELOS PARTIDOS PP, PSB, PSDB 

E DEM, NAS QUAIS OS MEMBROS DAS RESPECTIVAS EXECUTIVAS MUNICIPAIS 
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CONCORDARAM COM A ESCOLHA FEITA, DEIXANDO CLARIVIDENTE QUE OS 

ÓRGÃOS EXECUTIVOS ERAM REPRESENTADOS PELOS SEUS PRESIDENTES. 

29. Ante todo o exposto, a não ser que a interpretação correta da lei 

eleitoral e Resolução do TSE seja ignorada, bem como a jurisprudência, conforme 

demonstramos ao colacionar nestes autos um processo idêntico no município de 

Palmas/TO, onde o Juiz da 29ª Zona Eleitoral deferiu o registro de candidatura do 

vice-prefeito, não existe possibilidade alguma dos reclamos dos Impugnantes 

prosperarem. 

 

               III – DA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. 

30. De acordo com o Código de Processo Civil: 

 

Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que: 
I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou 
fato incontroverso; 
II - alterar a verdade dos fatos; 
III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal; 

 

31. Conforme podemos observar por tudo que foi exposto, busca o 

Impugnante criar um tumulto processual, indo contra o texto da Lei, por fato 

incontroverso e ainda usando o processo para conseguir objetivo ilegal, conforme 

passaremos a expor: 

1) DA DEDUÇÃO DE PRETENSÃO CONTRA TEXTO EXPRESSO DE LEI OU FATO 

INCONTROVERSO: 

 

32. O texto da Lei é claro, ao exigir apenas a maioria das executivas 

dos partidos coligados quando da escolha do candidato a substituir o renunciante, 
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sendo que a pretensão de que cada uma das executivas se reunisse, com a maioria 

absoluta dos membros, vai contra o texto expresso em lei. 

33. Desta forma, evidente que mesmo sabendo que a Lei exige 

formato diferente, e que a Lei foi cumprida, propuseram a presente demanda 

temerária contra o texto da Lei. 

2) DO USO DO PROCESSO PARA OBJETIVO ILEGAL: 

 

34. Mas o porquê de tal conduta adotada pela Impugnante? Simples 

Excelência, tentar usar a Justiça Eleitoral como massa de manobra política, 

utilizando-se desta e de outras impugnações como mecanismo para desestabilizar o 

pleito, explico: 

35. Em data de 25 a 26 de setembro de 2020, foi realizada pesquisa 

eleitoral que indicam o Impugnado com 69,23% dos votos válidos, pesquisa esta, 

registrada no TRE/MT sob o número MT-01240/2020: 
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36. Ocorre, que percebendo que as pesquisas indicam uma 

provável vitória da coligação que o impugnado faz parte, manobras eleitoreiras 

utilizando-se da Justiça Eleitoral tem sido tomadas pela coligação adversária, e as 

informações, tem sido amplamente divulgadas para apoiadores da coligação 

adversária, que tem feito amplo uso político da situação jurídica infundada criada, 

para buscarem benefícios eleitorais, através de fake News, vejamos alguns exemplos 

de situações que tem sido utilizadas: 
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37. Excelência, vemos em sua maioria pessoas ligadas diretamente 

ao candidato José Aparecido de Oliveira, vulgo “Mano”, sendo os principais 

disseminadores das notícias distorcidas o Sr. Márcio Adriano Schumacher, que 

juntamente com o candidato José Aparecido de Oliveira, e com o atual prefeito Valter 

Miotto Ferreira, respondem a algumas ações (números 5074-08.2012.4.01.3603 e 

5593-46.2013.4.01.3603) junto a Justiça Federal de Sinop, por improbidade 

administrativa, desta forma, está claro o vínculo de quem está fazendo tais 

divulgações com o intuito eleitoral, com o candidato a prefeito da coligação 

Impugnante. 

38. No mesmo sentido, temos também como disseminador de 

notícias distorcidas o Sr. Rubens Alberto Pinto Vilalba, conhecido popularmente 

como “Binho Vilalba”, o qual é servidor público municipal e é useiro e vezeiro na 

prática de confundir o eleitorado justamente utilizando-se dessas ações aventureiras 

da coligação/Impugnante. 
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39. Desta forma, fica claro o objetivo, os fins obscuros da presente 

impugnação, buscando vantagem eleitoral, afrontando assim o inciso III do artigo 80 

do CPC. 

40. Por fim, está cristalino como água da fonte, a litigância de má-fé 

da Impugnante, que deve ser repreendida, de forma rígida, na forma do artigo 81 do 

CPC. 

 

IV – DO PEDIDO. 

Ante todo o exposto, requer a Vossa Excelência: 

a) Que seja acolhida a preliminar de ilegitimidade ativa ad 

causam da coligação Impugnante; 

b) Que seja acolhida a preliminar de inadequação da via eleita; 

Num. 38321190 - Pág. 12Assinado eletronicamente por: ANDRE LUIZ SANTOS DE ALMEIDA - 06/11/2020 18:29:49
https://pje1g.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110618294920500000036279143
Número do documento: 20110618294920500000036279143



 

P
ág

in
a 

 1
3

 

c) No mérito, que sejam julgados TOTALMENTE 

IMPROCEDENTES os pedidos desta Ação de Impugnação, a fim de que seja deferido, 

em caráter definitivo, o pedido de registro de candidatura do Impugnado, ante a sua 

total regularidade; 

d) A condenação da impugnante pela litigância de má-fé; 

e) A juntada aos autos das atas de convalidação em anexo. 

 

Nestes termos,  

Pede Deferimento.  

  

Matupá/MT, 06 de novembro de 2020. 

 

 

                                     ANDRÉ LUIZ SANTOS DE ALMEIDA 

                OAB/MT 9.424 

 

 

                           FABRICIA ALVES NOGUEIRA DEMBORGURSKI 

               OAB/MT 12.379 
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I – RESUMO DO CASO. 

41. Tratam-se de Impugnações a Registro de Candidatura, nas 

quais alegam que existem nulidades/vícios insanáveis no processo de escolha de 

substituição do candidato a vice-prefeito da coligação “Pra Frente Matupá”, o que 

supostamente contraria normas estatutárias e formalidades contidas na legislação. 

42. Asseveram, em síntese, que na data de 29 de outubro de 2020, 

por meio do diário oficial nº 3285, os filiados dos partidos DEM, PP e PSB, ao quais 

integram a coligação “Pra Frente Matupá”, receberam a notícia oficial da substituição 

do candidato a vice-prefeito da referida coligação. 

43. Nessa senda, afirmam que dois dias antes (27/10) teria 

começado a circular vídeos nas redes sociais acerca de tal substituição, indicando o 

ora Impugnado como o substituto do então candidato Drº João Lourencon Bertinetti. 

44. Dando continuidade, os filiados dos citados partidos que 

outorgaram poderes ao então advogado da coligação adversária (Matupá Para 

Todos Sempre), alegam que tal fato gerou estranheza aos mesmos, tendo em vista 

que são regularmente filiados e não ficaram sabendo de qualquer ato ou reunião 

formal do partido DEM (Democratas), bem como não teria tido qualquer divulgação 

do citado partido acerca de reunião para o processo de escolha do substituto. 

45. Assim sendo, diante da suposta “clandestinidade” e 

“obscuridade” que revestiram tais fatos, os filiados aos partidos DEM, PSB e PP 

resolveram se unir para entender e verificar a legitimidade de tais fatos, porquanto 
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nunca souberam de tal discussão pela executiva dos respectivos partidos que 

integram a coligação “Pra Frente Matupá”. 

46. Nessa esteira, a coligação/Impugnante, através de seu 

advogado, não satisfeita por ter sido indeferida as diversas impugnações 

intempestivas protocolizadas nos autos de nº 0600383-14.2020.6.11.0033, bem 

como este juízo ter reconhecido a ilegitimidade de parte nas ações protocolizadas 

sob os números 0600830-02.2020.6.11.0033, 0600828-32.2020.6.11.0033 e 

0600826-62.2020.6.11.0033, em uma típica “chicana jurídica”, tenta revitalizar os 

mesmos argumentos outrora utilizados nos autos de Registro de Candidatura do 

Impugnado. 

47. Por fim, os Impugnantes listaram os seguintes marcos 

temporais: no dia 26/10/2020 fora anexado aos autos de nº 0600410-

94.2020.6.11.003 a renúncia do candidato a vice-prefeito da coligação “Pra Frente 

Matupá”; no dia 24/10/2020 o representante da coligação “Pra Frente Matupá” foi 

devidamente comunicado da referida renúncia; no dia 27/10/2020 fora anexado aos 

autos de nº 0600383-14.2020.6.11.003 a Ata de reunião da coligação “Pra Frente 

Matupá”, a qual deliberou e definiu acerca da substituição do candidato a vice-

prefeito ocorrida no dia 25/10/2020, e devidamente encaminhada via sistema 

CANDex no dia 26/10/2020, constando como presentes nesta reunião 04 (quatro) 

pessoas, sendo que o ora Impugnado era o único filiado ao partido DEM que 

participou da citada reunião. 

48. De fato, não há razão para indeferimento do registro de 

candidatura em tela, especialmente pelos seguintes fundamentos. 

 

II – CONTESTAÇÃO. 

II.1 – PRELIMINAR: ILEGITIMIDADE ATIVA AD 

CAUSAM. 
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49. O artigo 42 do Estatuto do partido DEM (Democratas) reza que:

  

“Art. 42 - As Convenções Municipais, convocadas para deliberar 
sobre as demais competências, inclusive escolha de candidatos 
a cargos eletivos, serão constituídas por: 
 
a)os Delegados ou seus suplentes à Convenção Estadual;  
 

b)os membros do Diretório Municipal ou seus 
suplentes;  
 
c)os Vereadores, os Deputados Estaduais, os Deputados 
Federais e os Senadores com domicílio eleitoral no Município.  
 
Parágrafo único - O quorum qualificado para as deliberações de 
que trata este artigo é representado pela presença da maioria 
absoluta dos convencionais." (Grifamos) 

 

50. O artigo 43 do supramencionado Estatuto, estabelece de forma 

clara e inequívoca qual é a competência da Convenção Municipal. Vejamos: 

  

“Art. 43 – Compete à Convenção Municipal:  
 
a)eleger o Diretório Municipal e seus suplentes, e os Delegados 
e suplentes à Convenção Estadual;  
 
b)eleger o Conselho Fiscal e o Conselho Consultivo Municipais;  
 

c)escolher os seus candidatos a Prefeito, Vice-
Prefeito e Vereadores das eleições Municipais;  
 
d)aprovar as coligações partidárias Municipais;  
 
e)decidir as questões político-partidárias e administrativas, 
bem como as referentes ao patrimônio do Partido no âmbito 
Municipal; e  
 
f)analisar e aprovar o plano de governo dos seus candidatos a 
Prefeito Municipal.” (Grifamos) 
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51. Pois bem, ante as disposições estatutárias acima transcritas, 

percebe-se claramente que os filiados ALCIDES MISSASSE, EUCLIDES LEMES NERI, 

HERCÍLIO VARGAS MELLO, JOSÉ AGRIMAR DA SILVA, EDISSON RODRIGUES DE 

ARAÚJO, ELIANE DOS SANTOS GIEHEL e JOSÉ XISTO DE SOUZA LIMA, não possuem 

legitimidade ativa ad causam para postular em juízo qualquer ação tendente a 

impugnar registro de candidatura. 

52. Todos os citados filiados ao partido DEM (Democratas) que 

supostamente se uniram consensualmente com o propósito de impugnar o registro 

de candidatura do ora Impugnado, sem exceção, são de fato filiados à agremiação 

partidária, TODAVIA, NÃO SÃO MEMBROS DO DIRETÓRIO MUNICIPAL OU 

SUPLENTES, TAMPOUCO VEREADORES, DEPUTADOS ESTADUAIS, FEDERAIS OU 

SENADORES COM DOMICÍLIO ELEITORAL NO MUNICÍPIO DE MATUPÁ, restando 

certo que eles não possuem atribuições para escolher candidatos a prefeito, vice-

prefeito e vereadores nas eleições municipais, conforme preconizam os arts. 42 e 43 

do Estatuto do DEM (Democratas). 

53. Em síntese Excelência, OS CITADOS FILIADOS NÃO 

CONSTITUÍRAM A CONVENÇÃO MUNICIPAL, e como tal não possuem poderes para 

escolherem candidatos nas eleições municipais, conforme dito alhures. Eles não são 

membros da executiva municipal. 

54. O mesmo raciocínio se estende aos filiados dos partidos PP e 

PSB que intentaram ações idênticas. 

55. Outrossim, vale ressaltar nesse momento que dos 07 (sete) 

filiados ao partido DEM que supostamente se insurgem agora contra o processo de 

escolha do vice-prefeito, demonstrando súbito interesse, NENHUM DELES 

PARTICIPARAM DA CONVENÇÃO MUNICIPAL REALIZADA NO DIA 15/09/2020, 

NA QUAL FICOU AUTORIZADA A COLIGAÇÃO COM AS DEMAIS AGREMIAÇÕES 

PARTIDÁRIAS, e agora repentinamente se mostram preocupados com o processo de 

escolha do ora Impugnado. 
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56. Nessa senda, o próprio art. 3º, “caput”, da Lei Complementar nº 

64/90, traz um rol taxativo acerca dos legitimados a propor impugnação ao registro 

de candidatura, a saber: 

 

“Art. 3° Caberá a qualquer candidato, a partido político, 

coligação ou ao Ministério Público, no prazo de 5 
(cinco) dias, contados da publicação do pedido de registro do 
candidato, impugná-lo em petição fundamentada”. (Grifamos) 

 

57. Não é necessário maior esforço hermenêutico para constatar 

pela leitura do artigo de lei supratranscrito que “filiados” ou o cidadão comum não 

possuem legitimidade para propor a presente ação. 

58. Ante todo o exposto, restou demonstrado que os filiados dos 

partidos PSB, PP e, especialmente, o DEM, não possuem legitimidade ativa ad 

causam, de forma que a presente preliminar deve ser acolhida. 

 

II.2 – PRELIMINAR: INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 

59. Importante ainda salientar, mesmo que houvesse legitimidade 

ativa dos Impugnantes, a via eleita para a impugnação não foi a adequada. 

60. Busca-se aqui impugnar a ata da coligação, que entendem os 

Impugnantes não ter sido observado o critério legal. 

61. Todavia, a via que deveria ter sido escolhida seria através 

de impugnação ao DRAP, sendo certo, inclusive, que tal impugnação foi 

protocolizada lá, de forma intempestiva, tendo os Impugnantes buscado agora, por 

via alternativa, superar a intempestividade já reconhecida por este r. juízo eleitoral, 

o que deve ser severamente repelido por esta justiça especializada.   

62. Neste sentido: 
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RECURSO ELEITORAL. IMPUGNAÇÃO DO DRAP. REGISTRO 
INDIVIDUAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO 
CONHECIMENTO. A impugnação do registro da coligação 
opositora, em sede registro individual de candidatura, 
caracteriza inadequação da via eleita, ensejando a falta de 
interesse interesse recursal, e o não conhecimento da medida 
recursal. RECURSO NÃO CONHECIDO. (TRE-GO - RE: 23953 
GO, Relator: WILSON SAFATLE FAIAD, Data de Julgamento: 
06/09/2012, Data de Publicação: PSESS - Publicado em 
Sessão, Data 06/09/2012) 
 

63. Portanto, as presentes impugnações não devem ser conhecidas, 

pela inadequação da via eleita. 

 

II.3 –DO MÉRITO. 

64. Excelência, iremos enfrentar o mérito da contenda levantada 

por alguns filiados do PP, PSB e DEM, além da própria coligação Impugnante, em uma 

única defesa, porquanto em uma breve leitura dos respectivos arrazoados percebe-

se que arguiram a mesma tese jurídica. 

65. Pois bem, os Impugnantes asseveram que o processo de escolha 

do candidato a vice-prefeito foi repleto de vícios insanáveis, porquanto a reunião de 

escolha do ora Impugnado teria contado com a participação de apenas 04 (quatro) 

pessoas, não havendo deliberação por parte da agremiação partidária do postulante 

ao cargo de vice-prefeito. 

66. E concluem os Impugnantes afirmando que o processo de 

escolha deveria ser deliberado pela executiva dos partidos (por sua maioria 

absoluta), o que não teria sido observado. 

67. Não procedem os respectivos reclamos formulados pelos 

Impugnantes. 
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68. O artigo 72, § 2º, da Resolução TSE nº 23.609/19 estabelece 

que: 

 

“Art. 72. É facultado ao partido político ou à 
coligação substituir candidato que tiver seu 
registro indeferido, cancelado ou cassado, ou, ainda, que 
renunciar ou falecer após o termo final do prazo do 
registro (Lei nº 9.504/1997, art. 13, caput, e Lei Complementar 
nº 64/1990, art. 17).      
(...)  

§ 2º Nas eleições majoritárias, se o candidato for de 

coligação, a substituição deverá fazer-se por decisão da 
maioria absoluta dos órgãos executivos de 
direção dos partidos coligados, podendo o substituto 
ser filiado a qualquer partido dela integrante, desde que o 
partido ao qual pertencia o substituído renuncie ao direito de 

preferência (Lei nº 9.504/1997, art. 13, § 2º).” (Grifamos) 

69. A própria Lei nº 9.504/97, há mais de 20 (vinte) anos, 

estabelece regra idêntica. Vejamos: 

 

“Art. 13. É facultado ao partido ou coligação substituir 
candidato que for considerado inelegível, renunciar ou falecer 
após o termo final do prazo do registro ou, ainda, tiver seu 
registro indeferido ou cancelado. 
(...) 

§ 2º Nas eleições majoritárias, se o candidato for de 

coligação, a substituição deverá fazer-se por decisão da 
maioria absoluta dos órgãos executivos de 
direção dos partidos coligados, podendo o substituto 
ser filiado a qualquer partido dela integrante, desde que o 
partido ao qual pertencia o substituído renuncie ao direito de 
preferência.” (Grifamos)  

 

70. Culto Magistrado, mais uma vez a coligação adversária, agora 

utilizando-se de filiados aos partidos da coligação Impugnada, exerce o famigerado 

“jus sperniandi”, o que já está se tornando corriqueiro nessas eleições, tendo em 

vista que como estão bem atrás nas pesquisas eleitorais, a única forma de tentar 
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impedir a eleição da coligação do Impugnado é justamente no famoso “tapetão” dos 

tribunais, se atendo às minúcias do processo eleitoral, fazendo interpretações 

equivocadas, em evidente má-fé processual, e empilhando de ações inócuas o já 

abarrotado juízo da Comarca de Peixoto de Azevedo/MT. 

71. Se já não bastasse isso, chegaram ao cúmulo de procurarem 

alguns filiados dos partidos que compõem a coligação do Impugnado, e induzirem a 

erro alguns destes, ao ponto dos mesmos assinarem procurações sem ao 

menos saberem que sua finalidade seria justamente impugnar o candidato 

recém escolhido ao cargo de vice-prefeito, no famoso “fogo amigo”. 

 

 

72. Tal afirmativa dita acima certamente será devidamente 

esclarecida em audiência específica a ser designada por Vossa Excelência, caso assim 

entenda, o que desde já a coligação que representa os interesses do Impugnado 

requer que seja levado e efeito. 

73. Apenas um questionamento Excelência: com tantos advogados 

competentes na região, que poderiam muito bem representar os interesses desses 

filiados supostamente descontentes (e que conforme dito alhures, quando da 

primeira convenção municipal não demonstraram esse interesse no pleito 

eleitoral e sequer participaram da reunião), justamente constituíram como 

procurador o advogado da coligação “Matupá para Todos Sempre”??? 

74. Ademais, a título de reforço argumentativo, 02 (dois) dos 

filiados ao partido PSB e que subscreveram uma das Impugnações, quais sejam, 

MARIA CELOIR DA SILVA FERREIRA E IVO DA SILVA E SILVA, são servidores 

concursados do município de Matupá/MT e por mais de 05 (cinco) anos trabalharam 

em conjunto com o atual candidato a prefeito pela coligação/Impugnante, que tem o 

mesmo advogado dos Impugnantes, nutrindo mutuamente uma forte amizade, de 

Num. 38321190 - Pág. 21Assinado eletronicamente por: ANDRE LUIZ SANTOS DE ALMEIDA - 06/11/2020 18:29:49
https://pje1g.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110618294920500000036279143
Número do documento: 20110618294920500000036279143



 

P
ág

in
a 

 2
2

 

forma que ambos são suspeitos para arguir qualquer tipo de 

nulidade/irregularidade no processo de escolha do candidato a vice-prefeito. 

75. Ressalta-se também que os supramencionados servidores, ora 

filiados ao PSB, TAMBÉM SEQUER COMPARECERAM NO DIA DA CONVENÇÃO 

REALIZADA NO DIA 15/09/2020 e agora subitamente se mostram interessados no 

processo de escolha do atual candidato a vice-prefeito. 

76. Nessa atual campanha eleitoral, é sabido por todos os 

munícipes que o então candidato JOSÉ APARECIDO MANO representa os interesses 

do atual Alcaide Municipal, o qual não está medindo esforços para eleger o seu 

apadrinhado, todavia, para tanto obriga todos os servidores da repartição pública 

municipal a demonstrarem o seu apoio ao candidato da coligação/Impugnante, das 

mais diversas formas, especialmente através de redes sociais e aplicativo 

“whatsApp”. 

77. Destarte, retornando à interpretação sistemática das normas 

eleitorais, pela simples leitura do artigo de lei eleitoral supracitado, corroborado 

pela Resolução TSE nº 23.609/2019, vê-se claramente que nas eleições majoritárias, 

se o candidato for de coligação, a substituição deverá fazer-se pela DECISÃO DA 

MAIORIA ABSOLUTA DOS ÓRGÃOS EXECUTIVOS DE DIREÇÃO DOS PARTIDOS 

COLIGADOS, ou seja, 04 (quatro) são os partidos coligados, e destes 04 (quatro) a 

maioria absoluta equivale a 03 (três) executivas municipais, sendo estas dos partidos 

PSDB, DEM, PSB e PP, totalizando 04 (quatro) pessoas que as representam, sendo 

que estes, conforme previsão legal, poderiam perfeitamente se reunir e 

decidir/deliberar acerca do substituto ao cargo de vice-prefeito, o que foi realizado 

no dia 25/10/2020, conforme Ata enviada pelo sistema CANDex dentro do prazo 

legal. 

78. A Resolução eleitoral ao tratar do processo de escolha de 

candidato que renunciou, como é o caso em testilha, não diz que tal escolha caberá “a 

maioria absoluta dos MEMBROS das executivas”, conforme querem os Impugnantes 

empurrar “goela a baixo” essa interpretação equivocada, mas sim em “maioria 
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absoluta dos ÓRGÃOS EXECUTIVOS DE DIREÇÃO”, sendo certo que os órgãos 

executivos de direção são perfeitamente representados pelos seus respectivos 

presidentes. 

79. Tanto é correta essa interpretação que em caso idêntico no 

município de Palmas/TO, a agremiação partidária PSDB também deliberou acerca da 

substituição do candidato a vice-prefeito, tendo em vista a renúncia formalizada pelo 

então postulante ao citado cargo. Na oportunidade, participaram da reunião que 

definiu o nome do candidato a vice-prefeito SOMENTE OS PRESIDENTES DAS 

EXECUTIVAS DOS PARTIDOS POLÍTICOS QUE COMPÕEM A COLIGAÇÃO, não 

contando com nenhum outro membro de executiva municipal, conforme podemos 

verificar na Ata em anexo. 

 

80. O Excelentíssimo Juiz Eleitoral da 29º Zona Eleitoral de 

Palmas/TO, Dr. Lauro Augusto Moreira Maia, nos autos de nº 0600769-

12.2020.6.27.0029, de forma sucinta e objetiva, no dia 18 de outubro do corrente 

ano DEFERIU o Registro de Candidatura do candidato substituto, o qual foi escolhido 

de forma IDÊNTICA ao processo de escolha da coligação do ora Impugnado, 

conforme sentença em anexo. 

81. Portanto, patente está que as teses defendidas pelos 

Impugnantes não devem prosperar, não passando de nova aventura processual, o 

que está se tornando, infelizmente, rotineiro pela coligação/Impugnante, a qual não 

mede esforços para vencer esse pleito eleitoral, notadamente no famigerado 

“tapetão” dos tribunais, já que pelo voto popular certamente serão derrotados, 

conforme as pesquisas de intenção de voto devidamente registradas na Justiça 

Eleitoral vem demonstrando. 

82. Ademais, mais uma vez o ora Impugnado requer a designação 

de audiência de instrução, com o fito de ouvir alguns filiados aos partidos políticos 

que subscreveram as presentes impugnações, especialmente os filiados ao DEM 
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(Democratas), de forma que possam convalidar as procurações outorgadas ao 

advogado da coligação “Matupá para Todos Sempre”, esclarecendo de forma 

inequívoca que assinaram as procurações cientes do que se tratava, acerca de 

sua finalidade processual no presente pleito eleitoral, e que não foram 

induzidos a erro. 

83. Há fortes indícios de que alguns filiados ao serem procurados 

por representantes da coligação/Impugnante (essa versão que todos os filiados se 

reuniram espontaneamente, descontentes com o processo de escolha do vice-

prefeito, não procede), induziram a erro estes para que assinassem a procuração, 

sem saberem que serviriam de “massa de manobra” para o intento ardiloso, qual 

seja, de buscarem impugnar o registro de candidatura do Sr. BRUNO SANTOS MENA, 

ora Impugnado. 

84. Temos como prova alguns áudios de conversa, especialmente 

uma com o senhor José Xisto de Souza Lima, o qual foi enganado pelo Sr. Valdemir 

Pereira Berti, com a presença inclusive do candidato José Aparecido de Oliveira, 

vulgo “Mano”, para assinar procuração em favor do advogado Ivaine Molina Júnior, 

que demonstra que o mesmo foi enganado para assinar o documento, e ainda, que 

tem medo de vingança por parte do Sr. Valter Miotto Ferreira, e que afirma ainda 

que confirmará que não deu poderes ao advogado IVAINE MOLINA JÚNIOR, caso seja 

chamado nos autos. 

85. Apresentamos ainda, o áudio em anexo de conversa mantida 

com o esposo da filiada do partido DEM, Srª Eliane dos Santos Giehel, a qual assinou 

uma destas procurações sem saber de sua verdadeira destinação, e que 

certamente poderá ser ouvido em juízo a respeito e confirmar o seu teor. 

86. Outrossim, importante ainda salientar que mesmo que a tese 

das Impugnantes de que o Impugnado, enquanto presidente da executiva, não 

pudesse votar em si mesmo, e tal voto tivesse validade, outras 03 (três) executivas 

votaram nele, tendo assim, mesmo se fosse aceita a absurda tese da 
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Impugnante, a maioria absoluta das executivas deliberado pelo nome do ora 

Impugnado. 

87. Por fim, mesmo ciente de que a sua coligação agiu de forma 

correta, transparente, no processo de escolha do substituto ao cargo de vice-prefeito, 

em perfeita harmonia com a lei eleitoral e Resolução do TSE, o Impugnado apresenta 

neste momento 04 (QUATRO) ATAS DE CONVALIDAÇAO DA ESCOLHA DO 

CANDIDATO A VICE-PREFEITO, ENTABULADAS PELOS PARTIDOS PP, PSB, PSDB 

E DEM, NAS QUAIS OS MEMBROS DAS RESPECTIVAS EXECUTIVAS MUNICIPAIS 

CONCORDARAM COM A ESCOLHA FEITA, DEIXANDO CLARIVIDENTE QUE OS 

ÓRGÃOS EXECUTIVOS ERAM REPRESENTADOS PELOS SEUS PRESIDENTES. 

88. Ante todo o exposto, a não ser que a interpretação correta da lei 

eleitoral e Resolução do TSE seja ignorada, bem como a jurisprudência, conforme 

demonstramos ao colacionar nestes autos um processo idêntico no município de 

Palmas/TO, onde o Juiz da 29ª Zona Eleitoral deferiu o registro de candidatura do 

vice-prefeito, não existe possibilidade alguma dos reclamos dos Impugnantes 

prosperarem. 

 

III – DO PEDIDO. 

Ante todo o exposto, requer a Vossa Excelência: 

a) Que seja acolhida a preliminar de ilegitimidade ativa ad 

causam dos filiados aos partidos PP, PSB e DEM que subscreveram as Ações de 

Impugnação; 

b) Que seja acolhida a preliminar de inadequação da via eleita; 

b) Sejam julgados TOTALMENTE IMPROCEDENTES os 

pedidos destas Ações de Impugnação, a fim de que seja deferido, em caráter 

definitivo, o pedido de registro de candidatura do Impugnado, ante a sua total 

regularidade; 
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b) Requer provar o alegado por todos os meios de prova em 

direito admitidos, oitiva de testemunhas e provas documentais, bem como todas as 

demais provas que se façam necessárias, pugnando desde já pela designação de 

audiência de instrução, objetivando o esclarecimento de fatos importantes à 

real verdade processual, arrolando desde já as seguintes testemunhas: 1) 

RENATO DE TAL (esposo da filiada do partido DEMOCRATAS, Srª ELIANE DOS 

SANTOS GIEHEL), o qual poderá ser localizado pelo telefone 66-99614-9702; 2) 

VALDEMIR PEREIRA BERTI, o qual poderá ser localizado na sede da Prefeitura 

Municipal de Matupá; 3) JOSÉ APARECIDO DE OLIVEIRA, vulgo “Mano”, o qual 

poderá ser localizado na sede do comitê central da coligação “MATUPÁ PARA 

TODOS SEMPRE”, e 4) FERNANDO ZAFONATO, o qual poderá ser localizado na 

sede do comitê central da coligação “PRA FRENTE MATUPÁ”, além do 

depoimento pessoal dos filiados do PP, PSB e do DEM (ESPECIALMENTE OS 

SENHORES JOSÉ XISTO DE SOUZA LIMA e ELIANE DOS SANTOS GIEHEL) que 

subscreveram as impugnações, para convalidarem as procurações outorgadas ao 

advogado dos Impugnantes; 

e) seja aplicada multa civil ao advogado subscritor do feito, com 

fulcro no artigo 77, VI, do CPC, por ato atentatório a dignidade da justiça, sem 

prejuízo das demais sanções criminais; 

f) que seja instaurado procedimento criminal para apurar a 

conduta do advogado subscritor do feito, bem como que seja remetida cópia do 

presente procedimento a OAB/MT, para a abertura de processo ético-disciplinar, 

tudo isto com urgência, ante a gravidade da conduta praticada, e pelo farto conteúdo 

probatório juntado neste momento. 

Nestes termos,  

Pede Deferimento.  

  

Matupá/MT, 06 de novembro de 2020. 
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                                       ANDRÉ LUIZ SANTOS DE ALMEIDA 

                  OAB/MT 9.424  

 

 

                            FABRICIA ALVES NOGUEIRA DEMBORGURSKI 

                 OAB/MT 12.379 
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