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JUSTIÇA ELEITORAL
 068ª ZONA ELEITORAL DE CASCAVEL PR 

 
REGISTRO DE CANDIDATURA (11532) Nº 0600682-42.2020.6.16.0068 / 068ª ZONA ELEITORAL DE CASCAVEL PR
REQUERENTE: PARTIDO DA REPUBLICA - PR
 
 
 
 
 

 

SENTENÇA
 
 

Trata-se de pedido de registro de candidatura do "Partido Liberal", para o cargo de vereador, no Município de LINDOESTE.
 
Publicado o edital, decorreu o prazo legal sem impugnação.
 
A informação ID 16334360 apontou que o percentual por gênero, para os candidatos aptos e cadastrados, não fora atendido
pelo partido.
 
O Ministério Público Eleitoral, por sua vez, requereu que o partido fosse intimado para se manifestar e sanar a referida
irregularidade (ID 16634781).
 
Devidamente intimado, o partido apresentou petição (ID 19005304) informando ter transmitido um pedido de registro de
candidatura, em 20/10/2020, às 16:17:22, na modalidade vaga remanescente. Requereu o deferimento do pedido.
 
Novamente o Ministério Público Eleitoral manifestou-se, agora pelo deferimento do pedido de registro do partido (ID
19868941).
 
É o relatório.
 
Decido.
 
Sobre o pedido de vaga remanescente, a Resolução TSE n. 23.609/2019, em seu art. 17, §7º, assim dispõe:
 
Art. 17. Cada partido político poderá registrar candidatos para a Câmara dos Deputados, a Câmara Legislativa, as Assembleias Legislativas e as
Câmaras Municipais, no total de até 150% (cento e cinquenta por cento) do número de lugares a preencher, salvo nas unidades da Federação em
que o número de lugares a preencher para a Câmara dos Deputados não exceder a 12 (doze), para as quais cada partido político poderá registrar
candidatos a deputado federal e a deputado estadual ou distrital no total de até 200% (duzentos por cento) das respectivas vagas (Lei nº
9.504/1997, art. 10, caput e inciso II).
[..]
§7º No caso de as convenções para a escolha de candidatos não indicarem o número máximo de candidatos previsto no caput, os órgãos de
direção dos respectivos partidos políticos poderão preencher as vagas remanescentes, requerendo o registro até 30 (trinta) dias antes do
pleito (Lei nº 9.504/1997, art. 10, § 5º). (grifo nosso)
 
O Calendário Eleitoral (Res. TSE n. 23.627/2020, com as alterações da Res. 23.624/2020), por sua vez, estabelece que o
dia 16 de outubro de 2020 foi o “Último dia para os órgãos de direção dos partidos políticos preencherem as vagas
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remanescentes para as eleições proporcionais, observados os percentuais mínimo e máximo para candidaturas de cada
gênero, no caso de as convenções para a escolha de candidatos não terem indicado o número máximo previsto no caput do
art. 10 da Lei nº 9.504/1997 (Lei nº 9.504/1997, art. 10, § 5º)”. (grifo nosso)
 
Em que pese o parecer favorável do Ministério Público Eleitoral, entendo que o pedido de vaga remanescente feito pelo
Partido Liberal de Lindoeste restou prejudicado, posto que realizado após o prazo legal, improrrogável, conforme as normas
eleitorais acima transcritas.
 
A alegação do partido de que a intimação datada de 17/10/2020 (ID 17593359) pressupôs que houve uma nova concessão
de prazo, pelo Juízo Eleitoral, não merece prosperar já que não existe previsão na norma autorizando o Juiz prorrogar o
referido prazo, bem como a maneira escolhida pelo partido para adequar o percentual de gênero das candidaturas não seria
a única forma de atender à diligência.
   
Sendo assim, não foram preenchidas todas as condições legais para o registro pleiteado, pois não foi observado o
percentual mínimo de 30% e o máximo de 70% para candidaturas de cada gênero (art. 17, §2º, da Res. 23.609/2019), sendo
causa suficiente para o indeferimento do pedido de registro do partido político (DRAP), se este, devidamente intimado, não
atender às diligências referidas no art. 36, conforme art. 17, §6º, da Res. 23.609/2019.
 
ISTO POSTO, INDEFIRO o pedido de registro do "Partido Liberal" para concorrer às Eleições Municipais 2020 no município
de LINDOESTE.
 
Quanto ao pedido de vaga remanescente enviado pelo partido por meio do sistema Candex deve ser rejeitado pelo Cartório,
por indevido.
 
Registre-se. Publique-se. Intime-se.
 
Intime-se o Partido Liberal de Lindoeste para que regularize a representação processual nos autos.
 
Oportunamente, arquivem-se.
 
 
 CASCAVEL, datado eletronicamente, elf.
 
 

 
 

ANATÁLIA ISABEL LIMA SANTOS GUEDES
 Juíza da 068ª Zona Eleitoral


