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Excelentíssimo Senhor Juiz Eleitoral Clenio Amorim Correa –  Egrégio 

Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia . 

 

 

 

 

 

 

DRAP n.  0600531-89.2018.6.22.0000   

A Coligação Majoritária “Juntos por um novo tempo para 

Rondônia” –  Eleições 2018, composta pelos part idos  PDT, PSB, PT ,  PR, PP, 

PTB, DC, PTC, Solidariedade, na pessoa de seu representante legal  e, o Diretório 

Estadual do Partido dos Trabalhadores em Rond ônia-PT/RO ,  na pessoa de 

seu representante  legal,  ambos por meio de seu procurador in f ine  fi rmado, ut  

instrumento de procuração em anexo [doc. 01],  com endereço profissional  

indicado em nota desta inicial ,  vêm à conspícua presença de Vossa Excelência,  

com fulcro no artigo 3º e  s s .  da Lei n.  64/90, propor a presente  

Ação de Impugnação ao  Demonstrativo de Regularidade de Atos 

Partidários ,  

em face da Coligação Majori tária [Governador e Senador] e Proporcional 

[Deputado Federal e Estadual] “Sem medo de ser feliz” ,  “supostamente”  

formada pelos partidos PSol e PT ,  na pessoa de seu representante legal ,  e o faz 

com base nos fatos e fundamentos jurídicos a seguir del imitado s. 
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1 –  BREVE ESCORÇO DOS FATOS 

1. Grande parcela  das agremiações que compõe a Coligação 

Representante possui  o aspecto ideológico da denominada centro ou centro-

esquerda, a exemplo do PDT, que encabeça a união de siglas no plei to majori tário, 

afora o PT, PSB, PTB, PR, PSDC, PTC e Solidariedade.  

2. Então, nada mais natural do que as referidas agremiações unirem 

esforços visando eleger o maior número possível de candidatos no pleito eleitoral  

em curso.  

3. E foi o que ocorreu. Antes do período das convenções ele itorais,  todas 

as agremiações integrante da Coligação ora Representante  del iberam se unir em 

prol de um projeto ideológico e politico .  Havia então harmonia entre os 

discursos.  

4. Empós o Diretório Regional do Partido dos Trabalhadore s em 

Rondônia convocou sua convenção para o dia 05.08.2018, visando deliberar sobre 

a escolha de candidatos e a formalização de coligação para o pleito eleitora l de 

2018.  

5. Às nove horas da manhã da data estipulada, instalou -se a Convenção 

Estadual do PT. Entretanto, para surpresa de todos al i  presentes, notic iou-se que 

na data anterior ,  ou mais precisamente no dia 04.08.2018 ,  às 18h52min ,  no apagar 

das luzes o Diretório Nacional  do PT encaminhou ao Diretório Regional de 

Rondônia uma Resolução ,  datada de 04.08.2018  [Ofício SORG 76/18 –  doc. 02] ,  

impondo  uma “suposta” tática ele itoral que deveria ser observada na Convenção 

deste Estado,  cujo conteúdo era o seguinte: “Determinar a aliança com o bloco 

de esquerda, formado por PCdoB e PSOL, garantindo a c andidatura ao 

Senado ao PT.”  

6. Noutros termos, por compadrio ou outro sentimento esdruxulo e 

inconfessável qualquer, a Executiva Nacional do PT interveio de maneira abrupta 

em tema que iria ser deliberado de forma democrática pela Convenção Regional do 
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PT em Rondônia, e sem qualquer amparo legal ou estatutário ,  determinou que 

se formasse um bloco de al ianças  único e indissolúvel  entre o PT, PCdoB e 

PSOL, tão somente visando garantir a vaga de candidato ao senado para a 

senhora Fátima Cleide, que teve sua pretensão de concorrer a vaga de senado 

rechaçada por grande parcela das lideranças do PT Regional , em razão de 

não ser detentora de densidade eleitoral suficiente para se lançar na disputa , 

além de impedir que fosse formalizada coligação que pudesse eleger 

deputados federais e estaduais vinculados ao PT.  

7. Atônitos com tal comportamento autoritário  e sem qualquer lógica 

que pudesse de alguma forma ser enquadrado como “tát ica eleitoral” , já que tal  

determinação colocaria uma pá de cal sobre as pretensões do PT Regional em 

eleger deputados federais e estaduais ,  pois anteriormente já havia inic iado 

dialogo com o arco de al iança encabeçada por part idos de centro-esquerda [PSB e 

PDT, que compõe a Coligação ora Representante],  onde seria garantido um 

excelente coeficiente eleitoral ,  e consequentemente, chances de conquistar cadeiras 

em ambos os parlamentos, mas em respeito a “Resolução” adotada pela Executiva 

Nacional,  os dirigentes da Convenção Regional  do PT/RO deliberaram suspender  

a reunião da agremiação e formal izar uma comissão  que possuía a missão abrir 

diálogo com os representantes do PCdoB e do PSOL  visando então estabelecer 

aquele bloco de a l ianças [ver ata  do PT –  ID 20857].  

8. Após várias rodadas de tratat ivas, tão somente o PSOL aceitou o 

convite de formação do arco de alianças ,  eis que o PCdoB já havia 

anteriormente formal izado coligação com a união de sig las encabeçada pelo MDB 

[DRAP n.  00399-32.2018.2018.6.22.0000].  

9. Portanto, por restar impossível  cumprir a determinação da Executiva 

Nacional,  já que a formação do bloco restou prejudicada  a  partir do momento 

em que o PCdoB não aceitou fazer parte de tal união de siglas, não houve 

alternativa a não ser a Convenção Regional do PT/RO dar continuidade as 

deliberações e aprovar, por maciça maioria dos convencionais [mais de 80% dos 

votos –  ver Ata contida no ID 20857], a formal ização e Coligação com o arco de 

al iança encabeçado pelos partidos PDT e PSB  - que compõe a Coligação 
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Requerente –  e lançar –  com possibil idade de êxito - candidatos ao cargo de 

deputado federal  e estadual .  

10. Todavia nada é tão ruim que não possa piorar. Após o DRAP da 

Coligação ora Requerente ser protocolado perante essa Justiça especia l izada, autos 

n. 0600185-41.2018.6.22.0000, eis que por insondável proposito do destino aporta 

também nas cercanias desse Eg. Tribunal  outro pedido de registro de DRAP ,  

desta vez da denominada Coligação “Sem medo de ser fe l iz”, formada pelos 

part idos PSOL e PT ,  ora Requerido.  

11. E tal  registro, pois, distribuído a essa r.  Relatoria, está  ancorado  na 

anulação pela Executiva Nacional da deliberação da Convenção do PT/RO 

que havia decidido coligar com os partidos integrantes da Coligação ora 

Representante ,  encabeçados pelo PDT, pois o órgão Nacional entendeu que 

ocorreu descumprimento de sua deliberação que havia determinado que o PT/RO 

coligasse com o PSOL e o PCdoB [doc. 02].  

12. Todavia, por entender que Executiva Nacional não estabeleceu 

diretriz legítima  a ser seguida pela Convenção do PT/RO e que deveria ter sido 

publicada no DOU até 180 [cento e oitenta dias] antes da data do pleito  [ ex v i  

§1° do art.  7° da Lei n. 9.504/97], e não formalizada às vésperas  do ínicio da  

Convenção do PT/RO, como ocorreu na hipótese, sem olvidar que não há 

qualquer regra estatutária que impeça a formalização do arco de al iança entre o PT 

e o PDT, PSB, PTB, SD ou qualquer outro part ido que compõe a Coligação 

Representante , foi que motivou o manejo da presente impugnação visando à 

dissolução da Coligação Representada.  

 

2 –  DOS FUNDAMENTOS JURÍDICOS 

2.1 –  Da norma estatutária e do prazo para o estabelecimento das diretrizes 

nacionais –  180 [cento e oitenta dias] antes da data da eleição.    

13. O Estatuto do Partido dos Trabalhadores, em seu artigo 156,  
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estabelece diretr izes gerais que devem sem adotadas pela agremiação para que 

possa formalizar coligação. Veja -se [doc.  05] :  

Art .  156.  As  Convenções  Of ic ia is  dest inadas a  de l iberar  sobre  a  esc o lha 

de cand ida tos ou candidatas e  col igações ,  observado o d i sposto na Le i  

Ele i tora l  e  nas  Resoluções do Tr ibuna l  Super ior  Ele i tora l ,  serão 

real izadas de acordo com as normas es tabelecidas no presente  

Capítulo .   

§1º :  As Convenções Ofic ia is  deverão,  obr igat or iamente,  homologar  

as  decisões democrat icamente adotadas nos  Encontros real izados  

nos termos deste Estatuto e nas demais resoluções da instância 

nacional  do Par t ido .   

§2º :  As Convenções Ofic ia is  que não cumprirem o disposto no 

parágrafo anter ior  serão an uladas pela Comissão Execut iva da 

ins tância superior  correspondente,  apl icando -se o d isposto no 

art igo 159 deste Estatuto .  

14. Pelo exposto se percebe sem qualquer dificuldade que não há no 

Estatuto qualquer espécie de delimitação quando a matéria tratada é a 

formalização de coligação .  Ao contrário, remete o tema para a  instância 

colegiada pertinente , qual seja a Convenção Partidária  estadual  e municipal,  bem 

como para as Resoluções expedidas pela Executiva Nacional .  

15. A Convenção Regional do PT/RO, como dito anteriormente , 

deliberou então formalizar coligação com a Coligação Representante, 

porquanto foi observado à regra estatutária do PT, pois o órgão adequado 

deliberou sobre a questão  [ID 20857].  

16. E aqui  vale uma ressalva.  A única Ata vál ida derivada da convenção 

do PT/RO  é aquela disposta no ID 20857, que deliberou coligar com a Coligação 

Representante , porquanto expedida pela Direção Executiva do part ido [Presidente, 

vice etc.] ,  tanto é verdade que foi transmit ida via sistema dessa Just iça 

Especia l izada para fins de instruir o DRAP dos autos n. 0600185-

41.2018.6.22.0000.  

17. Quanto a Ata contida no ID 20861 ,  assinada “supostamente” pelo 

Secretário de Organização do PT [Ernani Souza] e  pelo Secretário de Comunicação 
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[João Anselmo], são ideologicamente falsas ,  pois contém matéria que não foi 

aprovada  pela Convenção do PT/RO, a exemplo da  “suposta” aprovação da 

coligação PT/PSOL.  

18. A falsidade foi tão r idícula e grotesca que se por ventura t ivesse sido 

aprovada tal deliberação em convenção [coliga ção PT/PSOL], certamente a 

Executiva Nacional do PT não teria intervindo e anulado a deliberação da 

convenção que aprovou a coligação com os partidos integrantes da Coligação ora 

Representante . Simples assim.  

19. Pois bem. Quanto à delegação do Estatuto do  PT para que a 

Executiva Nacional  delibere sobre a tática que deve orientar a formalização das 

coligações a nível regional,  denota-se ser perfeitamente possível e adequado , por 

obvio, pois a norma é clara  nesse sentido.  

20. Todavia, a legislação eleitora l estipula que ta l Resolução deva ser 

expedida e publicada no Diário Oficial da União em até 180 [cento e oitenta ] 

dias antes da data da eleição ,  ou seja, deveria ter sido publ icada a té o dia  

10.04.2018 .  Veja-se:    

Art .  7º  As normas para a escolha e subst i tu ição dos candidatos e  

para a formação de col igações serão estabelecidas no estatuto do 

part ido ,  observadas a s d isposições desta  Le i .  

§  1º  Em caso de omissão do estatuto,  caberá ao órgão de direção 

nacional  do part ido estabelecer  as  normas a que se refere este 

art igo,  publ icando-as no Diár io Ofic ial  da União até c ento e oitenta 

dias  antes das ele ições .  

21. O professor Olivar Coneglian, em sua obra denominada Radiografia 

da Lei das Eleições [pg. 68/69],  esclarece que “o §1° dest e ar t .  7° contempla o 

caso de estatuto de partido que foi omisso e que não previu normas de 

escolha de candidato ou de formação e coligações, ou previu uma dessas 

coisas e não previu a outra .”  

22. Segue o professor asseverando que “se o estatuto é omisso ,  o órgão 

de di re ção nacional  pode estabelecer as normas, desde que as publique no Diário 
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Oficial da União até 180 dias antes das eleições ,  ou  se ja ,  a té  a primeira  semana de 

abri l  do ano da el e i ção.”  

23. Por fim, alerta o festejado doutrinador que “se o partido não 

publicar sua orientação ou dias regras sobre coligações, ou publicá -las fora 

do prazo, cada órgão do partido fica l ivre para fazer a coligação eu quiser.”    

 24. Nesse sentido caminha a jurisprudência pátria:  

Recurso .  Reg is tro de col igação.  Ele ições 2012 .  Dec i são jud ic ia l  que  

indefer iu  a  impugnação proposta  pe lo Diretór io Estadual  de  g re i  

par t idá r ia .   

Cabe  aos órgãos  super iores do part ido a  anulação da convenção  que  

contrar ia  a s  d ire tr i zes legi t imamente  e s tabe lec idas pe lo  órgão de d ireção 

nac iona l ,  conforme previ são prev i são lega l  do ar t .  7º  da  Le i  nº  9 .504/97 .   

Não vi s lumbrada v io lação  ao esta tu to de d ire tór io nac iona l  pe lo fa to de  

par t ido ,  a  níve l  munic ipa l ,  ter  se  col igado com outros par t idos loca i s ,  

dada a  fa l t a  de  prev i são estatu tár ia .   

Ademais,  ainda que as normas para formação de col igações possam 

ser  estabelecidas pelo órgão de D ireção Nacional ,  mister  a  

publ icação no Diár io Oficial  da União até cento e oitenta d ias  antes  

das eleições,  o que não ocorreu no caso vertente .  

Provimento negado.  

[TRE/RS,  RE n 11278,  Rela tor  Desembargadora  Ela ine  Macedo,  DJe 

13.08 .2012]  

 

25. Ainda:  

Recurso e le i tora l .  Regi st ro de candida tura .  DRAP. Col igação major i tár ia .  

Ele ições 2012.  Reg is tro defer ido.  Exclusão de par t ido .  Inexi stênc ia  de  

prerroga t iva  de  nomeação de  nova comissão a  qua lquer  momento,  

quando há  comissão v igente .   

A subst i tu ição de  comissão v igente ,  por  uma nova ,  pressupõe a  

observânc ia  de  procedimento própr io previ sto  no esta tu to do par t ido 

para  a  d i ssolução de órgão par t idá r io.   

A anulação de convenção  par t idá r ia  deve processar - se  de  acordo com o 

procedimento previ s to e s tatuta r iamente .   

Se  o es tatuto for  omisso ,  inv iabi l i za - se  a  anulação ,  a não ser  que tenha 
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ocorr ido a publicação da del iberação nacional  até cento e oi tenta  

dias da eleição,  conforme ar t .  7 ,  §1  º ,  da Lei 9.504,  de 30/9/1997 (  

Le i  das Ele ições ) .   

Não havendo previsão estatutár i a e não tendo s ido comprovada a 

del iberação nacional  até cento e oitenta d ias da eleição,  não há que 

se falar  em anulação de  convenção par tidár ia .  Recurso não provido .  

[TRE/MG, RE n 13540,  Rela tor  Ju iz  Maur íc io Torres ,  DJe 16 .08.2012]  

26. Portanto se denota que poderá perfeitamente a Executiva Nacional,  

em caso de omissão do estatuto, expedir regras quanto à formal ização de coligação 

pelas instâncias inferiores [Regional e Municipal] ,  desde que as expeça no prazo 

improrrogável de até 180 [cento e oitenta] d ias antes da data da eleição .  

27. Na hipótese vertente a Comissão Executiva Nacional não 

obedeceu ao limite temporal de 180  [cento e oitenta] dias  disposto no §1° do 

art. 7° da Lei n. 9.504/97 ,  eis que a Resolução que obrigava a Convenção 

Regional do PT/RO firmar coligação com o PCdoB e o PSOL - sob pena de   

anulação da deliberação - foi expedida tão somente no dia 04.08.2018  [doc. 02] ,  a 

exatos sessenta e três dias antes da data do plei to e leitora l .  

28. Portanto, ausente qualquer Resolução válida expedida pela  Executiva  

Nacional,  deverá a convenção regional do PT/RO ser mantida, conforme bem 

delineou o festejado professor Olivar Coneglian antes c itado [ “se o partido não 

publicar sua orientação ou dias regras sobre coligações, ou publicá -las fora 

do prazo, cada órgão do partido fica l ivre para fazer a coligação eu quiser.” ] .  

    

2.2 –  Da ausência  de deliberação legítima da Executiva Nacional .     

29. Apesar do tema em debate restar superado, eis que a Resolução da 

Executiva Nacional do PT que anulou a deliberação  adotada pela convenção 

regional do PT/RO não observou o prazo de cento e oitenta dias, mesmo assim 

torna-se relevante demonstrar que a resolução expedida pelo órgão Nacional não 

foi  legítima.  
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30. Pois bem.  O §2° do artigo 7° da Lei  n. 9.504/97 estipula que se a 

convenção partidária  em nível inferior não acatar as diretrizes legitimamente  

estabelecidas pelo órgão de Direção Nacional,  poderá esse órgão anular a  

deliberação.  Veja-se :  

Art .  7º  As normas para  a  escolha  e  s ubst i tu ição dos candida tos e  para  a  

formação de co l igações  serão es tabe lec idas no esta tu to do par t ido,  

obse rvadas a s d i sposições desta  Le i .  

§  1º  Em caso de omissão do esta tu to,  caberá  ao órgão de d ireção 

nac iona l  do par t ido estabe lece r  as  normas a  que  se  r efere  es te  ar t igo,  

publ icando-as no Diá r io  Ofic i a l  da  União a té  cento e  oi tenta  d ia s antes 

das e le ições.  

§ 2o   Se a convenção part idária de n ível  infer ior  se  opuser ,  na  

del iberação sobre col igações,  às  d iretr izes legit imamente  

estabelecidas pelo órgão de d ireção nacional ,  nos termos do 

respect ivo es tatuto,  poderá esse órgão anular  a  del iberação e os  

atos  dela decorrentes  

31. O teor da deliberação da Executiva Regional do PT, datada de 

04.08.2018 ,  e que posteriormente serviu de fundamento para fins de anular  a 

decisão proferida pela Convenção Regional do PT/RO foi  a seguinte  [doc. 02]:  

OFÍCIO SORG 76/18  

São Paulo ,  4  de  agosto de 2018  

DE: DIRETÓRIO NACIONAL  

SECRETARIA NACIONAL DE ORGANIZAÇÃO  

PARA: DIRETÓRIO ESTADUAL DE RONDÔNIA  

ASSUNTO: RESOLUÇÃO SOBRE TÁTICA ELEITOR AL EM 

RONDÔNIA 

 

Prezado Presidente  do Diretór io  Estadual  do PT em Rondônia .  

 

Vimos pe lo presente  comunicar  que a  Comissão Execut iva  Nacional ,  

reunida nes ta  data ,  aprovou a  seguinte  Resolução sobre  Tática Ele itoral  

para as  Ele ições 2018  

 

Determinar  a a l ianç a com o bloco de esquerda,  formado por  PCdoB 

e PSOL,  garant indo a candidatura ao Senado ao PT  

 

Pelo presente  not i f icamos es te Diretór io Estadual  que a  recusa  ao 
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cumprimento das  d iretr izes aqui estabelecidas,  nos termos dos  

art igos 112,  II ,  116,  II ,  156,  §§  1º  e  2º ,  159,  §§ 1º  a  3º ,  do Estatuto 

part idár io,  combinados  com os correspondentes da Lei  9.504/97 e  

Resolução nº  23.548/2017 -TSE, implicará anulação das  del iberações  

confl itantes,  com substi tu ição e/ou aproveitamento dos atos,  no 

que couber,  inclus ive  e  se for  o caso,  a  subst i tu ição do regis tro de 

candidatos .  

Atenc iosamente ,  

32. Pois bem. Indaga-se :  a determinação expedida pela Executiva  

Nacional do PT para que a Convenção Regional do PT/RO coli gasse com o PSOL 

e o PCdoB, foi legítima?  

33. Os Representantes entendem que não.  

34. Primeiro porque tal determinação restou impossível  de ser 

cumprida, tendo em vista que o PCdoB se recusou  ingressar na referida união de 

siglas,  pois já tinha formalizado coligação com outras agremiações encabeçada pelo 

MDB  [RCan n. 00399-32.2018.2018.6.22.0000], e tal fato restou consignado na Ata 

da Convenção Regional do PT/RO. Veja -se [ID 20857]:  

Em seguida  o  Secretár io apresentou a  Resolução da Execut iva 

Nacional  sobre Tática  e Estratégia elei toral  para Rondônia ;  leu o 

documento do PDT sol ic itando apoio ao PT -RO e disponibil izando 

vagas para nominata  de deputados es taduais  e federa is ;  e  

apresentação da l i s ta  de  deputados federa i s  e  es tadua is .  Ao debater  o  

documento da Execut iva  Nacional  os convencionais  encaminham a  

necessidade de respeito à Resolução da Execut iva Nacional  que 

diz:  “determinar  al iança com o bloco de esquerda,  formado por  PC 

do B e  PSOL, garant indo a candidatura  ao senado ao PT”.  Os 

Convencionais  aprovaram o segu inte  encaminhamento:  “cumprir  a  

Resolução sobre Tát ica Ele itoral  da Comissão Executiva Nacional  

e,  não sendo poss ível  a  real ização dessa al iança aprova a al iança  

com o Bloco do PDT. Que foi  aprovada por  08 (oi to)  votos 

favoráveis  dos membros :  Epifan ia  Barbosa da S i lva ;  Elen Caro l ine  

Meneses Barroso;  Mar i ton Benedi to de Holanda ;  Car l ino Lima;  Ed i  

Creuza Nasc imento dos Rei s ;  Rober to Eduardo Sobr inho;  Antonio Alves  

Ferre ira  e  Luc i lene Pe ixoto dos Rei s  e  a  abs tenção de outros 02 (duas )  

membros Ernani  de  Souza C oelho;  Andréa Chr is t ianne da  S i lva  Mendes .  
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Para dar  cumprimento à decisão da direção Nacional  formou -se  

uma comissão para d ia logar  com o PC do B e PSOL composta pelos 

senhores Ernani de Souza Coelho;  João Anselmo de Ol iveira  

Cavalcante e Antônio Alves Ferr e ira.  O relato da Comissão 

des ignada para entrar  em contato com os Part idos 

supramencionados foi  que:  PSOL concordou em Col igar  com o PT -

RO ofertando a vaga de Vice  Governador,  Senado,  e trazendo 04  

(quatro)nomes para Deputados estaduais  e 03 nomes para 

Deputados Federa is .  O PC do B negou -se em fazer  al iança com o 

PT-RO, o que inviabil izou a formação do bloco de esquerda 

impossibil i tando o cumprimento da determinação da Execut iva  

Nacional .  Diante desta s ituação formal izamos a Coligação com o 

PDT com a seguinte  formação :   

35. Portanto, não foi possível formalizar o bloco  que a Executiva  

Nacional determinou, em razão da negativa do PCdoB. E perceba que a 

determinação foi no sentido de formalizar o bloco com as três siglas  juntas, 

de forma indivis ível [PT, PCdoB e PSOL] ,  e não al ternativamente com uma 

[PCdoB] ou outra agremiação [PSOL].  

36. Se não bastasse ta l fato, a referida determinação, com a imposição de 

uma vaga de senado direcionada  para a f i l iada Fátima Cleide ,  refoge a qualquer 

conduta leg itima que se queira atribuir à  referida Resolução.  

37. Não pode o projeto pessoal de uma única pessoa [Fátima 

Cleide] se sobrepor ao que foi decidido legitimamente na C onvenção 

Estadual do PT/RO .  Tal fato não pode ser considerado ato legítimo  apto a 

subsidiar a intervenção da forma como ocorreu, tanto é verdade que a referida 

conduta abrupta causou um levante de grande parcela dos Diretórios Municipais 

do PT/RO, além das l ideranças locais e detentores de mandato eletivo, os quais 

redigiram uma Carta de Repúdio direcionada a Executiva Nacional.  Veja-se parcela  

dos fundamentos contidos no referido documento, n aquilo que interessa [doc. 03]:  

 
 Aos Companhei ros da  Execut iva  Nac ional  do PT  

Nós,  Pres identes dos  Diretórios Municipais ,  Vice -Prefe itos e  

Vereadores e Vereadoras do PT no Estado de Rondônia,  apó s  

anal isarmos  a poss ibil idade da Execut iva Nacional  de inval idar  a  
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decisão tomada pelo Diretório Estadual ,  de forma democrát ica,  

encaminhamos este documento aos membros da Execut iva  

Nacional ,  para que possam ref le t ir  sobre a decisão da ampla  

maior ia do PT Rondônia,  pois  não nos parece sensato qualquer  

decisão antes  de se  ponderar  os argumentos desta Direção 

Estadual :   

 

1 .  A não formação do b loco de esquerda em Rondônia não se  

conf irmou porque o PCdoB Rondônia re je i tou al iança com PT, 

mesmo após vár ias  tentat ivas nossas de col igação .   

 

2 .  Não consideramos justo que a Execut iva Nacional ,  sem sequer  

ouvir  o Diretór io Estadual ,  escutando apenas a companheira Fát ima 

Cle ide,  resolva desconstruir  tudo o que es tá  fe ito,  sendo que,  a  

col igação com PSOL como proposto,  inviabil iza qualquer  

poss ibil idade de  êx ito,  pois  o candidato a governador proposto pelo 

PSOL alcançou menos  de 1% na últ ima ele ição e não apresenta 

nominata para candidaturas a federal  e  es tadual  com perspect ivas  

de votos .  O pala nque de Lula em Rondônia será o nosso,  como 

sempre foi .   

 

3 .  A companheira  Fát ima Cle ide não tem respeitado a pos ição da 

maior ia dos mil itantes  rondonienses -  80% do Diretór io e 80% da 

Execut iva .   

 

4 .  Esta  postura da  Fátima Cleide  não agrega nada ao PT,  pelo  

contrár io,  nos leva para  o fundo do poço;  correndo o r isco de sequer  

elegermos um deputado .   

 

5 .  Além do histór ico de sucess ivas derrotas  da Fát ima Cle ide em 

2006 -  2010 -  2012 e 2016,  temos pesquisas que demonstram a fal ta  

de dens idade elei toral  da candid atura para  o ple ito de 2018.  Em 

contrapart ida ,  temos  duas candidaturas de  ponta para  Estadual  e  

Federal .   

 

6 .  Levar  a decisão da  convenção de Rondônia para a just iça nos  

parece o cúmulo do absurdo,  pr incipalmente para nós que somos as  

maiores v ít imas da jud ic ial ização da pol í t ica em nosso País .  Levar -

nos para a just iça sobre o fa lso argumento de que nós não 

cumprimos a resolução da Nacional  em formar o bloco de esquerda  

ser ia cr ime contra a  democracia exerc ida  pelo PT Rondônia.  
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Reiteramos:  QUEM NÃO QUIS FORM AR O BLOCO DE 

ESQUERDA FOI O PCdoB .   

 

7 .  Vale ressal tar  também que o PDT é um par tido do nosso arco de 

al ianças  nacional .   

 

Diante  de  todo o exposto é  apresentado o presente  documento no 

sent ido de que ha ja  posic ionamento da Execut iva  Nacional  em MANTER 

a dec i são aprovada por :   

-  Diretór io Estadual  (29 votos favoráve i s  pe la  ce lebração da col igação 

com o PDT a  9 votos contrár ios ) ;   

-  Convenção Ele itora l  (Execut iva  Estadua l  sendo 8 votos a  favor  e  2  

abstenções)  rea l i zada no d ia  5  de  agosto,  que  ap rovou  a  co l igação com 

bloco de par t idos l iderados pe lo PDT;  

-  Pres identes Municipais  (de  um tota l  de  46 d ir e tór ios ,  34 pres identes  

referendam a dec i são tomada na Convenção,  cor respondendo a  75% dos  

pres identes  munic ipa is ) ;   

-  Vereadores (de  um tota l  de  34 ,  temos 28 que concordam com a  

dec isão da convenção,  correspondendo a  82% dos vereadores do PT em 

Rondônia ) ;   

-  Vice-Prefe itos (de  um tota l  de  6 ,  4  des te s r eferendam a dec i são da  

Convenção,  representando 66% dos  v ice -prefe i tos ) ;   

 

Face  es ta  narra t iva ,  encam inhamos es te  documento à  Execut iva  

Naciona l ,  como reaf i rmação à  tá t ica  e  e stra tégia  def inidas pe lo Dire tór io 

Estadual ,  aprovada em Convenção no d ia  5  de  agosto,  e  reg i str ada em 

Ata ,  no d ia  06 de agosto ,  no Tr ibuna l  Regiona l  Ele i tora l .   

Rondônia ,  13 de Agos to de 2018.  

38. Como bem destacado pelo referido documento, somente n ão foi  

formal izado o arco de al iança determinado pela  Executiva Nacional  em razão da 

negativa do PCdoB, além da união com o PSOL acarretar  a derrota nas urnas em 

todos os níveis dos cargos e letivos, seja  por ausência  de nominata para deputado 

estadual e federal ,  ou por carência de densidade eleitora l  do candidato a 

governador pelo PSOL Pimenta de Rondônia, ou da própria  Fátima Cleide, que 

desde a ele ição de 2006 vem experimentando sucessivas derrotas nas urnas .  

39. Não se pode deixar de olvidar também –  e esse tema é relevante para 

o deslinde da presente controvérsia  –  que o PDT ,  part ido que encabeça a 
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Coligação Representante, faz parte do arco de aliança do próprio PT Nacional, 

da mesma forma como ocorre com o PSOL ,  conforme consignado no i tem “7”  

do referido documento.   

40. Logo, seria legítima a aliança somente com o PSOL ou também 

com o PDT, já que ambos fazem parte do arco de aliança nacional do próprio 

PT ,  repita -se? Qual foi o cri tério legítimo adotado pela Nacional para escolher o 

PSOL e não o PDT? Foi à senhora Fátima Cleide?   

41. Se não bastasse tal argumento, quando a Executiva Nacional do PT 

julgou o recurso proposto pela Direç ão Regional da agremiação,  constou na Ata de 

julgamento a análise de outros recursos advindos de outros Estados da Federaç ão,  

cujo tema neles debatido era exatamente  o mesmo [formalização de coligação - 

doc. 04],  restando claro de tais julgamentos que a Executiva Nacional do PT 

interveio sem qualquer critério ou fundamento válido .  

42. Isso porque, no julgamento do recurso advindo do Estado de Mato 

Grosso, a Execut iva Nacional determinou que l á  o PT permanecesse coligado com 

o PR. Isso mesmo, lá no Estado de MT a Executiva Nacional determinou que 

o PT permanecesse coligado com o PR ,  partido de centro,  em detrimento dos 

demais partidos de esquerda [PSOL etc. ] .  Veja-se [doc.  04]:  

 

43. Se não bastasse tal absurdo, ao julgar o recu rso advindo do Estado 

de Minas Gerais ,  a Executiva Nacional decidiu que o PT daquele Estado 

permanecesse coligado ao MDB ,  partido antagônico a todos os princ ípios e 

discursos adotado pelo Partido dos Trabalhadores, sendo esse um fato notório que 
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dispensa qualquer comentário a respeito .  Veja-se [doc.  04]:  

 

44. Portanto, denota -se que não há qualquer critério legit imo traçado 

pela Executiva Nacional que endosse a decisão de anular a deliberação da 

Convenção do PT/RO, a não ser favorecer uma única pessoal  em detrimento de 

toda a colet ividade de fi l iados, conforme constou no documento expedido pelos 

Diretórios Municipais do PT/RO. Qual foi a final idade de escolher coligar com o 

PSOL, ao invés do PDT? 

45. Em tais hipóteses a jurisprudência  pátria não tem endossado 

qualquer tentativa de intervenção ou anulação, pois entende que a determinação 

deve ser legítima, ou seja,  com fundamento válido e regular  devidamente 

demonstrado,  o que restou carente na hipótese.  A guisa de i lustração, abaixo segue 

ementa derivada do TRE/GO, no RE n. 3872, DJe 30.07.2012, que bem retrata o 

quanto antes se argumentou, in verbi s :   

RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2012 .  DIRETÓRIO ESTADUAL 

DO PARTIDO. PEDIDO DE ANULAÇÃO DE CONVENÇÃO 

PARTIDÁRIA MUNICIPAL.  NÃO COMPROVAÇÃO DE 

DESCUMPRIMENTO DE NORMAS E  DIRETRIZES 

LEGITIMAMENTE ESTABELECIDAS PELO ÓRGÃO SUPERIOR 

DO PARTIDO  (ART.  10  DA RESOLUÇÃO TSE 23 .373/2012)  

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.  

 

1  –  A anulação de convenção de n íve l  infe r ior  deve decorrer  de  

violação de  diretr izes legit imamente estabelecidas pelo órgão de  

direção nacional ,  nos termos do ar t .  7º ,  §  3º ,  da  Le i  9 .504/97 e  ar t .  10 

da Resolução TSE 23 .373/2012.  

 

2  -  Regular idade dos a tos do diretór io municipal  na  convenção que 

Num. 27746 - Pág. 15Assinado eletronicamente por: NELSON CANEDO MOTTA - 21/08/2018 17:06:33
https://pje.tre-ro.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=18082117062884900000000027107
Número do documento: 18082117062884900000000027107



NELSON CANEDO 
SOCIEDADE INDIVIDUAL 

OAB/RO 055/2016 

 

 

 

Rua Brasília, 3784 - São João Bosco - CEP: 76.803-734 - Fone: 69 3224.5414 - Porto Velho - RO 
www.nelsoncanedo.com.br 

 

def in iu a formação de  col igação,  pois  atendidos  os termos legais  e 

estatutár ios,  e  não houve a comprovação do alegado 

descumprimento de  diretr izes  e normas estabelecidas pelo órgão 

super ior  do part ido .  

 

3  -  Del iberação do órgão nacional  do part ido que não tem o condão 

de anular  a  convenção municipal ,  que,  em princípio,  apresenta -se 

regular  e  leg ít ima,  uma vez que não esclarece os mot ivos da 

intervenção no órgão municipal .  

4-  Recurso conhec ido e  desprovido .  

46. E a autonomia prevista no art.  17,  §1º da  Consti tuição Federal ,  

embora confira  aos partidos a  prerrogativa de definir sua estrutura interna,  

organização e funcionamento ,  não os autoriza a transitar pelo terreno do 

arbítrio ,  razão pela qual devem conformar suas ações à legislação de regência, 

não se assentindo que socorram-se daquela para legitimar afronta a esta .  

47. Portanto, firme nesses fundamentos,  denota -se com tranquil idade 

que faltou também substrato leg ítimo que pudesse afastar a decisão adotada pela  

Convenção Regional  do PT/RO, motivo pelo qual deverá esta impugnação ser 

julgada procedente.  

 

4 –  DOS PEDIDOS 

48. Por todo o exposto, requer se ja indeferido o DRAP da Coligação 

Representada, eis que formalizada sem atender os requisitos legais para tanto , 

devendo o PSOL seguir no processo ele itoral  de forma isolada,  e 

consequentemente permanece r o PT como partido integrante da Col igaç ão 

Representante .  

49. Por f im, se ja determinado a ci tação da Requerida para, no prazo de 7 

(sete) dias,  querendo, oferecer contestação aos pedidos formulados, sob pena de 

serem presumidos como verdadeiros os fatos art iculados na presente peça 

processual.  
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50. Indica-se o endereço constante em nota desta peça para o 

recebimento das comunicações de est i lo.  

Pede deferimento.  

Porto Velho/RO, 21 de agosto de 2018.  

Nelson Canedo Motta           

OAB/RO 2.721 

 

Inventário de documentos que acompanha a presente inicial  

Doc. 01 –  Procuração 
Doc. 02 –  Ofício SORG 76/18 –  Diretório Nacional  do PT 
Doc. 03 –  Carta de Repúdio direcionada a Executiva Nacional  
Doc. 04 –  Resolução da Executiva e Julgamento de Recursos  
Doc. 05 –  Estatuto do PT 
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