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REGISTRO DE CANDIDATURA 2018. AGRAVO
 INTERNO. CANDIDATO A DEPUTADO ESTADUAL.

DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU O
REGISTRO DE CANDIDATURA.

Ausência de filiação partidária. Não comprovação,
através de documentos idôneos e não produzidos de
forma unilateral, que o agravante tenha se filiado ao
partido político pelo qual pretende concorrer até o dia
07/04/2018. Súmula 20 do TSE. Decisão mantida por
seus próprios fundamentos.

AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA
PROVIMENTO.

 

Vistos, relatados e discutidos os autos do processo acima identificado,
ACORDAM os Juízes do Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais, por maioria,
em negar provimento ao agravo interno, nos termos do voto do Relator, vencidos o
Juiz João Batista Ribeiro e o Desembargador Rogério Medeiros.

 

Belo Horizonte, 3 de outubro de 2018.

 

Juiz Antônio Augusto Mesquita Fonte Boa

Relator

 

  

RELATÓRIO

 

Trata-se de agravo interno interposto por DIONISIO JOSÉ MACHADO
 contra decisão monocrática que concluiu pelo indeferimento do registro deBRITO

candidatura.

O fundamento da decisão agravada é a ausência de filiação partidária
até 07/04/2018. Conforme consta, não há, no banco de dados da Justiça Eleitoral,
qualquer registro de filiação partidária do candidato, não tendo ele logrado êxito em
comprová-la por outros meios idôneos.
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O agravante reitera argumentos já trazidos na contestação. Em especial,
argumenta: a) filiou-se ao PODEMOS e, na noite do mesmo dia, ao PRP, mas
devido a um erro, o PRP lançou sua filiação com data de 09/03/2018; b) em virtude
da existência de um litígio judicial sobre a “titularidade da comissão provisória do

, muitos problemas relativos à filiação partidária foram verificados; c) após oPRP”
processamento das listas de filiados e tendo permanecido a sua filiação ao
PODEMOS, a comissão executiva do PRP verificou que a data de filiação havia sido
lançada de forma equivocada na lista de filiados enviada para processamento; d)
com o intuito de obter a retificação de sua filiação, o agravante ajuizou processo
administrativo para processamento de lista especial; e) que a filiação digitada no
sistema em 14/05/2018 “não tem a intenção de produzir prova de filiação tempestiva

; f) a interpretação da Súmula 20 do TSE deve ser relativizada parado dia 07”
permitir que uma “série de elementos que, separadamente estariam contemplados
pela limitação da Súmula 20, em análise conjugada e circunstanciada estruturam

. Requer a retratação da decisãoelemento de convencimento complexo e verossímil”
agravada. Juntou cópia integral do Processo Administrativo – Petição nº
3-55.2018.6.13.0259 (IDs 314254 e 314255). Pugna pelo provimento do agravo
interno, a fim de que seja deferido o registro de candidatura (ID 314253).

O agravado defende a manutenção da decisão (ID 317949).

É o relatório.

 

VOTO DO RELATOR

 

O recurso é próprio e tempestivo (publicação da decisão no mural
eletrônico em 15/09/2018 e interposição do recurso em 18/09/2018). Presentes os
demais pressupostos de admissibilidade, dele conheço.

O agravo interno é cabível, nos termos do art. 161 do RITRE, “contra
decisões monocráticas dos membros do tribunal que causarem prejuízo ao direito da
parte”.

A leitura da peça de agravo não revela alegação inovadora, que desafie
exame específico nesse momento. O agravante apresenta uma longa narrativa
sobre negociações junto a partidos e de erros verificados no lançamento de suas
filiações, mas que são incapazes de comprovar o que realmente importa nos autos,
a saber, sua filiação partidária junto ao PRP até o dia 07/04/2018. Conforme se vê
do relatório, as teses já foram debatidas e, quanto a estas, mantenho entendimento
já fixado na decisão monocrática proferida.

Resta apenas propiciar ao agravante o reexame da matéria pela Corte.
Portanto, submeto aos pares o teor da decisão:
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Trata-se de requerimento de registro de candidatura de DIONÍSIO JOSÉ

MACHADO BRITO ao cargo de DEPUTADO ESTADUAL nas eleições 2018,

formulado pela COLIGAÇÃO PRP/PPL.

O relatório do sistema de candidaturas detectou pendência: filiação partidária (ID

51.543).

A AIRC ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL se funda em ausência

de condição de elegibilidade, qual seja, filiação a partido político. Requer seja

julgada procedente a AIRC, indeferindo o requerimento de registro de candidatura

(ID. 56.534).

No prazo de contestação, manifesta-se o candidato. Sustenta, em síntese, que: a)

o PRP agiu de maneira desidiosa em seu processo de registro, o que motivou o

ajuizamento do procedimento previsto na Resolução nº 22.117 junto a sua Zona

Eleitoral; b) apesar de sua filiação não constar no sistema como oficial, ela foi

“ratificada por decisão judicial transitada em julgado aos 09 de julho de 2018,

constituindo, para todos os efeitos, documento idôneo de sua filiação partidária”.

Requer seja julgada improcedente a AIRC, deferindo o seu pedido de registro de

candidatura (ID. 136.922). Juntou aos autos cópia da decisão proferida no

“Processo Administrativo – Filiação Partidária” e cópia incompleta de uma ficha de

filiação (IDs 136.939 e 136.938).

A procuração foi juntada aos autos (ID. 290.182).

A Secretaria de Gestão de Informação e Atos Partidários certificou a publicação do

edital coletivo de candidaturas.

Informou, ainda, com base nos documentos apresentados e nos bancos de dados

da Justiça Eleitoral, haver impedimento ao deferimento do registro, a saber:

ausência de filiação partidária (ID. 231.195).

Certificado nos autos o deferimento do DRAP ao qual se vincula o requerimento de

registro (ID. 249.338).

Considerando o fato de que o requerente informou ser servidor público estadual,

mas não apresentou documento hábil a comprovar a sua desincompatibilização e,

ainda, por não ter juntado ao feito procuração outorgando poderes aos advogados

que nele atuavam, foi expedida intimação para regularização dessas pendências

(ID 264.058).

Em cumprimento à intimação, vieram aos autos cópia do Minas Gerais – Diário do

Executivo de 11/07/2018 e declaração do Gerente de Recursos Humanos (IDs

290.180 e 290.181), bem como procuração outorgando poderes aos advogados (ID

290.182).

Não havendo necessidade da dilação probatória prevista no art. 40 da Resolução

TSE 23.548/2017, passo ao julgamento antecipado do mérito.
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Cinge-se o deslinde do feito à aferição do seguinte requisito para a candidatura:

filiação partidária até 07/04/2018, consoante previsão do artigo 14, §3º, inciso V, da

CR/88 e apresentação de documento hábil a demonstrar sua desincompatibilização

do cargo público que ocupa desde 07/07/2018, como previsto no art. 1º, inciso II,

alínea L c/c inciso VI da LC 64/90.

1) DA FILIAÇÃO PARTIDÁRIA

A controvérsia surge porque não consta do banco de dados da Justiça Eleitoral

qualquer registro de filiação partidária do candidato, mas ele alega que sua filiação

ao PRP “foi ratificada por decisão judicial transitada em julgado aos 09 de julho de

2018, constituindo, para todos os efeitos, documento idôneo de sua filiação

partidária”.

Primeiramente, destaco o enunciado da Súmula n. 20 do TSE que diz, in verbis: “A

prova de filiação partidária daquele cujo nome não constou da lista de filiados de

que trata o art. 19 da Lei nº 9.096/95, pode ser realizada por outros elementos de

convicção, salvo quando se tratar de documentos produzidos unilateralmente,

destituídos de fé pública”.

Deve-se notar que a Súmula referida teve redação modificada em junho de 2016,

exatamente para fazer incluir a ressalva da parte final, razão pela qual resta

superada a jurisprudência anterior, inclusive deste TRE-MG, que aceitava ficha de

filiação como documento apto a fazer prova do vínculo partidário.

Assim, o sentido da expressão “documentos produzidos unilateralmente” deve ser

buscado nos precedentes que inspiraram a nova redação da Súmula 20. Nesse

sentido, decidiu o TSE que “a ficha de filiação partidária, as atas de reunião

realizadas pelo partido político e a lista interna de filiados extraída do sistema

Filiaweb, documentos produzidos unilateralmente, não se revestem de fé pública.

Portanto, não têm aptidão para demonstrar o preenchimento da condição de

elegibilidade disposta nos arts. 14, § 3º, V, da CF/88, 9º da Lei 9.504/97 e 18 da Lei

9.096/95.” (Agravo Regimental em Recurso Especial Eleitoral nº 7488, Acórdão de

29/11/2012, Relator(a) Min. FÁTIMA NANCY ANDRIGHI, Publicação: PSESS -

Publicado em Sessão, Data 29/11/2012 ).

Excepcionalmente, contudo, considero que se deva atribuir força probante à lista

interna, embora digitada e ainda não remetida ao batimento oficial, desde que a

digitação da citada lista ocorra até a data limite para a filiação (07/04/2018).

Isso porque a data de digitação da lista, ao contrário da data de filiação, é um dado

que não está sujeito a alteração pelo usuário do sistema. Assim, uma lista digitada

até a data em que o cidadão deveria estar nos quadros do partido para assegurar

prazo mínimo de filiação permite presumir que, de fato, isso ocorreu.

Simples, portanto, a solução do caso concreto.
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Em consulta ao sistema Elo, conforme informado pela Corregedoria Regional

Eleitoral e pela sentença juntada aos autos pelo próprio candidato, verifica-se que a

inclusão do seu registro de filiação ao PRP ocorreu em 14/05/2018, ou seja,

DEPOIS da data limite para a filiação partidária. 

Noticiou o magistrado que “Lado outro, conforme pode ser evidenciado em consulta

ao ELO6 (fl. 28), o Sr. Dionísio José Machado Brito encontra-se inserido na lista

interna do PRP, constando como data de filiação o dia 07/04/2018, sendo que a

data do evento do referido registro se deu em 14/05/2018, portanto, após o marco

final para submissão das listas de filiados referente ao mês de abril de 2018 que se

deu em 13/04/2018, conforme disposto no Provimento 04/2018/CGE.” (ID 136.939 -

destaque nosso).

Por isso, não há como emprestar fé pública à informação de que o vínculo

partidário fora celebrado em data anterior ao limite legal.

Por outro lado, apesar de o candidato afirmar em contestação que a sua filiação ao

PRP foi “ratificada” pela sentença proferida no Processo Administrativo nº

3-55.2018.6.13.0259, não chego à mesma conclusão após a leitura da decisão

proferida pelo Juiz Eleitoral, senão veja-se.

Referido processo tratou de requerimento de processamento de lista especial para

que o requerente constasse da lista de filiados ao PRP. Depois de relatar e

esclarecer as filiações e desfiliações do requerente, o MM. Juiz Eleitoral decidiu e

determinou: a) “o cancelamento do registro do requerente ao PODEMOS – PODE,

datado de 07/04/2018”; b) a desautorização de processamento de lista especial de

filiados, em virtude do Provimento 06/CGE/2018; c) a desnecessidade de

determinação de inclusão do filiado na lista interna do PRP porque tal ato já havia

sido praticado pelo partido e, quando da submissão e processamento das listas de

filiados, em outubro/2018, o registro da filiação constará como oficial no sistema.

Ao final, o magistrado esclareceu que “tal situação não prejudicará o requerente em

futuro processo de registro de candidatura, tendo em vista ser possível a

comprovação da filiação por documentos idôneos, não exclusivamente através da

lista de filiação (Súmula 20/TSE).”

 Portanto, pode-se verificar que não constou, do dispositivo da sentença, qualquer

reconhecimento, por parte da Justiça Eleitoral, de que a filiação do requerente ao

PRP teria sido comprovada efetivada até a data de 07/04/2018, em respeito ao

prazo legal exigidos para as eleições de 2018.

Importante frisar que o MM. Juiz Eleitoral afirmou somente que 07/04/2018 era a

data de filiação informada na lista interna do partido. Isso não significa dizer, ao

contrário do afirmado pelo candidato, que o magistrado tenha ratificado sua filiação

partidária desde aquela data. O Juiz, na verdade, apenas fez uma constatação do

fato de que o nome do requerente constava na relação interna do partido quando

da prolação da sentença em 14 de junho de 2018.
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Ademais, acertado o esclarecimento constante da sentença de que o requerente

não seria prejudicado por essa situação porque poderia comprovar sua filiação por

documentos idôneos no registro de candidatura. Como dito acima, essa

possibilidade de comprovar a filiação partidária encontra amparo no texto da

Súmula 20 do TSE, desde as provas apresentadas sejam diversas de “documentos

produzidos unilateralmente, destituídos de fé pública”.

No caso dos autos, o requerente não apresentou documentos outros além da cópia

parcial de uma ficha de filiação, que é considerada um documento produzido de

forma unilateral pelo partido e da qual não consta sequer o nome do filiado e da

sentença acima referida que, como já dito, não reconheceu a existência da filiação

partidária na data alegada.

Por fim, vale destacar que não se está, aqui, fazendo juízo sobre o “acerto ou

desacerto da decisão que examinou, em processo específico, a filiação partidária

do eleitor” (Súmula 52, TSE) a uma, por não ser esta a via adequada para tanto e,

a duas, porque a sentença invocada pelo requerente não ratificou sua filiação

partidária como por ele concluído.

O que se reconhece nesta decisão é a inexistência de prova cabal da filiação

partidária do requerente desde 07/04/2018, motivo pelo qual concluo pela ausência

dessa condição de elegibilidade.

2) DESINCOMPATIBILIZAÇÃO

Quanto à desincompatibilização, foi juntada aos autos a publicação do afastamento

do candidato do cargo de Analista da Polícia Nível III no Minas Gerais – Diário do

Executivo, pelo período de 07/07/2018 a 07/10/2018 (ID 290180) e uma declaração

expedida pelo Gerente de Recursos Humanos informando que foi concedida

licença remunerada ao candidato a partir de 06/07/2018. Foi atendido, portanto, o

prazo de desincompatibilização de 3 (três) meses antes da eleição, previsto no art.

1º, inciso II, alínea L c/c inciso VI da LC 64/90, qual seja a partir de 07/07/2018.

3) CONCLUSÃO

Conclui-se, destarte, que o candidato não está apto a disputar as eleições, uma vez

que não comprovou nos autos, através de documento idôneo, sua filiação a partido

político desde 07/04/2018. Portanto, ausente condição de elegibilidade prevista no

artigo 14, §3º, inciso V, da CR/88.

Assim, conforme autorizado pelo art. 76, VI do RITRE, JULGO PROCEDENTE a

.impugnação e INDEFIRO O REGISTRO DE CANDIDATURA

 

Destarte, NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO.

É como voto.
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VOTO DIVERGENTE

 

O JUIZ FEDERAL JOÃO BATISTA RIBEIRO – Trata-se de AGRAVO
 interposto por , que se insurge contraINTERNO DIONÍSIO JOSÉ MACHADO BRITO

a decisão monocrática proferida pelo Relator, que julgou procedente a impugnação e
indeferiu o pedido de registro de candidatura do agravante.

O ilustre Relator nega provimento ao agravo e mantém a decisão
agravada (Doc. nº 300.787), que julgou procedente a impugnação, em razão da não
comprovação nos autos, através de documento idôneo, de sua filiação a partido
político desde 07/04/2018, restando ausente condição de elegibilidade prevista no
artigo 14, §3º, inciso V, da CR/88.

Após examinar os autos e refletir sobre os fundamentos adotados pelo
ilustre Relator, peço licença para  da linha de raciocínio empreendida porDIVERGIR
S. Ex.ª, por entender, a contrário senso, que é possível extrair da sentença proferida
no Processo nº 3-55.2018.6.13.0259 a convicção acerca da ratificação da filiação ao
PRP, desde 07.04.2018.

Depreende-se dos termos da sentença que o agravante solicitou as
providências cabíveis para fazer constar seu nome na relação de filiados ao PRP
antes do período de convenções partidárias, ou seja, a partir de 14.05.2018. Para
ilustração, destaco os seguintes trechos da mencionada decisão (Doc. nº 136.939:

(...)

Acontece que, no caso em análise, o eleitor formulou requerimento

expressando que sua última vontade seria permanecer filiado ao PRP (fls.

02/04 e 22), o PRP, por sua vez, afirma que o solicitante encontra-se filiado ao

partido desde o dia 07/04/2018 (fls. 05/06 e 20), instado a se manifestar o

PODE se limitou a informar que o Sr. Dionísio José Machado Brito desistiu de

sua filiação ao partido (fl. 27), sendo que o Ministério Público Eleitoral

manifestou-se pelo deferimento do pedido (fls. 28/28v).

(...)

Lado outro, conforme pode ser evidenciado em consulta ao ELO6 (fl. 28), o

Sr. Dionísio José Machado Brito encontra-se inserido na lista interna do PRP,

constando como data de filiação o dia 07/04/2018, sendo que a data do evento

, portanto, após o marco final parado referido registro se deu em 14/05/2018

submissão das listas de filiados referente ao mês de abril de 2018 que se deu em

13/04/2018, conforme disposto no Provimento 04/2018/CGE.

Diante o contido nos autos, forçoso concluir que o eleitor em questão não tem

intenção de manter-se filiado ao PODE e sim ao PRP. O PODE, inclusive, informou
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ciência do fato (fl. 27), sendo que o PRP, por sua vez, lançou o eleitor como filiado

em sua lista interna, conforme acima descrito.

(...)

Quanto à retificação de dados no sistema, deixo consignado que não cabe à

Justiça Eleitoral e sim aos partidos políticos, contudo, conforme acima

narrado, observo que o PRP já promoveu a inclusão do filiado em sua lista

interna com data de filiação em 07/04/2018, assim quando da submissão e

processamento da referida lista, que acontecerá no mês de outubro de 2018,

tal registro passará a constar como oficial, sendo desnecessário, portanto,

determinação neste sentido.

Anoto, por fim, que tal situação não prejudicará o requerente em futuro

processo de registro de candidatura, tendo em vista ser possível a

comprovação da filiação por documentos idôneos, não exclusivamente

através da lista de filiação (Súmula 20/TSE).

 

Ante o exposto, ouso  do voto do ilustre Relator e DIVERGIR DOU
, reformando a decisão agravada, para PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO

  JULGAR IMPROCEDENTE a impugnação oposta em face de DIONÍSIO JOSÉ
 e  o seu  aoMACHADO BRITO DEFERIR requerimento de registro de candidatura

cargo de Deputado Estadual pela Coligação PRP/PPL.

É como voto.

 

O JUIZ NICOLAU LUPIANHES – De acordo com o Relator.

 

VOTO DIVERGENTE

 

O DES. ROGÉRIO MEDEIROS – Trata-se de agravo interno interposto
por  contra decisão monocrática que indeferiu oDIONISIO JOSÉ MACHADO BRITO
pedido de registro de sua candidatura, com fundamento na ausência de filiação
partidária.

O em. Relator nega provimento ao agravo e mantêm o indeferimento do
registro, entendendo que os documentos juntados pelo requerente, ora agravante,
não comprovam a sua filiação partidária e que da sentença proferida no Processo
Administrativo nº 3-55.2018.6.13.0259 não se extrairia a alegada ratificação da
filiação ao PRP, desde 07.04.2018.
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 Data vênia, divirjo da conclusão do em. Relator, nos termos que passo a
expor.

 Embora a ficha de filiação partidária, por si só, não seja apta a provar a
filiação daqueles que não figuram na lista oficial, a meu ver, da sentença proferida
nos autos nº  ID 136939, juntada pelo agravante, infere-se 3-55.2018.6.13.0259, sua
filiação ao PRP, na data de 07.04.2018.

 Pertinente transcrever os termos da decisão, pelos quais concluo que
razão assiste ao agravante, ID 136939:

 

(...)

De início, observo que, conforme narrado na informação elaborada pelo Chefe de

Cartório à fl. 14, as datas dos eventos de todas movimentações concluídas pelos

partidos políticos no FILIAWEB, ficam registradas e podem ser consultadas pela

Justiça Eleitoral através do ELO 6. Assim, a data do evento em que o PRP

registrou o Sr. Dionísio José Machado Brito em sua lista interna, antes de sua

submissão em 14/04/2018, foi o dia 06/04/2018, conforme se infere do documento

acostado à fl. 10.

Lado outro, o documento acostado à fl. 21 e também à fl. 23, trata-se de um

registro interno de domínio restrito dos partidos políticos, efetuado pelo PRP, sendo

que consta como data do evento o dia 14/05/2018, conforme pode ser consultado

no ELO6 (fl. 29). Ressalte-se que o aludido registro somente se tornará oficial com

sua submissão e o consequente processamento pela Justiça Eleitoral, que

acontece sempre nos meses de abril e outubro, conforme disposto no art. 19 da Lei

9096/95.

As fichas de filiação partidária não são entregues à Justiça Eleitoral, ficam sob a

responsabilidade dos partidos. Dessa forma, a responsabilidade sobre a veracidade

das informações constantes do sistema Filiaweb é das agremiações partidárias.

No caso em evidência, conforme pode ser consultado no ELO6, (fl. 30) consta que

o eleitor em questão, filiou-se ao PRP em 09/03/2018, ao PRTB em 06/04/2018 e

ao PODE em 07/04/2018.

Conforme previsão contida no parágrafo único do art. 22 da Lei 9.096/1996,

havendo coexistência de filiações partidárias, prevalecerá a mais recente, devendo

a Justiça Eleitoral determinar o cancelamento das demais. Nesse caso o FILIAWEB

promove o cancelamento automático das filiações coexistentes, permanecendo a

filiação mais recente.

Após o processamento das relações de filiados, o FILIAWEB promoveu, na

data de 14/04/2018, o cancelamento automático das filiações registradas na

lista oficial do PRP, datada de 09/03/2018 e do PRTB, datada de 06/04/2018,

.permanecendo a registrada na lista oficial do PODE, datada de 07/04/2018
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Assim sendo, as operações promovidas pelo sistema, do ponto de vista

técnico-jurídico, se deram de maneira regular.

Acontece que, no caso em análise, o eleitor formulou requerimento

expressando que sua última vontade seria permanecer filiado ao PRP (fls.

02/04 e 22), o PRP, por sua vez, afirma que o solicitante encontra-se filiado ao

partido desde o dia 07/04/2018 (fls. 05/06 e 20), instado a se manifestar o

PODE se limitou a informar que o Sr. Dionísio José Machado Brito desistiu de

sua filiação ao partido (fl. 27), sendo que o Ministério Público Eleitoral

manifestou-se pelo deferimento do pedido (fls. 28/28v).

Ressalte-se que no que pertine ao processamento de lista especial, de acordo com

o Ofício Circular 49/CRE/2018 que encaminhou o Provimento 06/CGE/2018, dia

05/06/2018 foi o último dia para o envio à CRE dos pedidos de relação especial.

Lado outro, conforme pode ser evidenciado em consulta ao ELO6 (fl. 28), o

Sr. Dionísio José Machado Brito encontra-se inserido na lista interna do PRP,

constando como data de filiação o dia 07/04/2018, sendo que a data do evento

, portanto, após o marco final parado referido registro se deu em 14/05/2018

submissão das listas de filiados referente ao mês de abril de 2018 que se deu em

13/04/2018, conforme disposto no Provimento 04/2018/CGE.

Diante o contido nos autos, forçoso concluir que o eleitor em questão não tem

intenção de manter-se filiado ao PODE e sim ao PRP. O PODE, inclusive, informou

ciência do fato (fl. 27), sendo que o PRP, por sua vez, lançou o eleitor como filiado

em sua lista interna, conforme acima descrito.

Há nos autos, cópia da ficha de filiação partidária do eleitor ao PRP datada de

07/04/2018 (fls. 06), sendo que, repito, a Justiça Eleitoral não tem controle

sobre tais documentos que são de responsabilidade do partido político.

Ante o exposto, e considerando tudo o mais que dos autos consta, determino seja

promovido o cancelamento do registro referente ao PODEMOS - PODE, datado de

07/04/2018, deixo de autorizar o processamento de relação especial face o contido

no Provimento 06/CGE/2018.

Quanto à retificação de dados no sistema, deixo consignado que não cabe à

Justiça Eleitoral e sim aos partidos políticos, contudo, conforme acima

narrado, observo que o PRP já promoveu a inclusão do filiado em sua lista

interna com data de filiação em 07/04/2018, assim quando da submissão e

processamento da referida lista, que acontecerá no mês de outubro de 2018,

tal registro passará a constar como oficial, sendo desnecessário, portanto,

determinação neste sentido.

Anoto, por fim, que tal situação não prejudicará o requerente em futuro

processo de registro de candidatura, tendo em vista ser possível a

comprovação da filiação por documentos idôneos, não exclusivamente

através da lista de filiação (Súmula 20/TSE).
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(Destaques deste voto.)

 

Conforme consignado na citada decisão, DIONÍSIO JOSÉ MACHADO
BRITO, ora agravante, formulou requerimento junto ao Juiz Eleitoral manifestando
seu desejo de manter-se filiado ao PRP, ao argumento de que houve erro por parte
do PRP, no que tange à data de filiação quando da submissão da lista de filiados,
juntando naqueles autos a carta do dirigente estadual do partido, mencionando o
ocorrido e cópia da ficha de filiação partidária.

 A decisão revela que o agravante teve seu pedido de permanecer filiado
ao PRP deferido, mas o Juiz Eleitoral entendeu ser desnecessário determinar ao
partido para que procedesse a retificação na data de filiação porque constatou que o
partido já havia promovido a inclusão do filiado em sua lista interna com data de
filiação em, 07/04/2018, de modo que quando da submissão e processamento da
referida lista, que acontecerá no mês de outubro de 2018, tal registro passará a
constar como oficial.

  Com efeito, deve ser considerado que o agravante solicitou as
providências cabíveis para ter o seu nome incluído na lista de filiados do PRP antes
mesmo de ser escolhido em convenção e desde o dia 14.05.2018 o seu nome
consta na relação interna do partido, conforme assentado na sentença.

  Desse modo, a ausência de seu nome na relação oficial não deve
resultar em indevido prejuízo ao exercício de seus direitos fundamentais políticos,
impondo-se reconhecer a sua filiação partidária ao PRP desde 07.04.2018, com
base na Súmula nº 20 do TSE.

   Pelo exposto, renovando vênias ao em. Relator, dou provimento ao
agravo e defiro o pedido de registro de candidatura de DIONISIO JOSÉ
MACHADO BRITO, ao cargo de Deputado Estadual, pela Coligação PRP/PPL.

 É como voto.

 

O JUIZ PAULO ABRANTES – De acordo com o Relator.

 

PEDIDO DE VISTA

 

O JUIZ RICARDO MATOS DE OLIVEIRA – Sr. Presidente, peço vista
dos autos.
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EXTRATO DA ATA

 

Sessão de 2/10/2018

 

 AGRAVO INTERNO NO REGISTRO DE CANDIDATURA Nº
0602298-17.2018.6.13.0000 – BELO HORIZONTE – MG

 JUIZ ANTÔNIO AUGUSTO MESQUITA FONTE BOARELATOR:

 COLIGAÇÃO PRP/PPLAGRAVANTE:
ADVOGADO: DR. ADRIANO GUILHERME DE ARO FERREIRA - OAB/MG107525
ADVOGADO: DR. TÚLIO OTHERO BARRETO SANSEVERO MARTINS -

OAB/MG176212

 DIONISIO JOSÉ MACHADO BRITOAGRAVANTE:
ADVOGADO: DR. TÚLIO OTHERO BARRETO SANSEVERO MARTINS -

OAB/MG176212

Registrada a presença do Dr. Túlio Othero Barreto Sansevero Martins, advogado dos
agravantes.

 

: Após votarem o Relator e ,Decisão os Juízes Nicolau Lupianhes e Paulo Abrantes
que negavam provimento ao agravo interno, e o Juiz João Batista Ribeiro e o

Desembargador Rogério Medeiros, que a ele davam provimento, pediu vista o Juiz 
Ricardo Matos de Oliveira.

 

VOTO DE VISTA

 

O JUIZ RICARDO MATOS DE OLIVEIRA – De acordo com o Relator.

 

 

EXTRATO DA ATA

 

Sessão de 3/10/2018
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 AGRAVO INTERNO NO REGISTRO DE CANDIDATURA Nº
0602298-17.2018.6.13.0000 – BELO HORIZONTE – MG

 JUIZ ANTÔNIO AUGUSTO MESQUITA FONTE BOARELATOR:

 COLIGAÇÃO PRP/PPLAGRAVANTE:
ADVOGADO: DR. ADRIANO GUILHERME DE ARO FERREIRA - OAB/MG107525
ADVOGADO: DR. TÚLIO OTHERO BARRETO SANSEVERO MARTINS -

OAB/MG176212

 DIONISIO JOSÉ MACHADO BRITOAGRAVANTE:
ADVOGADO: DR. TÚLIO OTHERO BARRETO SANSEVERO MARTINS -

OAB/MG176212

Registrada a presença do Dr. Túlio Othero Barreto Sansevero Martins, advogado dos
agravantes.

 

 provimento ao agravo interno, nos termos: O Tribunal, por maioria, negouDecisão
do voto do Relator, vencidos o Juiz João Batista Ribeiro e o Desembargador Rogério
Medeiros.

 

Presidência do Exmo. Sr. Des. Pedro Bernardes. Presentes os Exmos. Srs. Des.
Rogério Medeiros e Juízes Paulo Abrantes, Ricardo Matos de Oliveira, Antônio
Augusto Mesquita Fonte Boa, João Batista Ribeiro, Nicolau Lupianhes, e o Dr.
Ângelo Giardini de Oliveira, Procurador Regional Eleitoral.
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