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PET 25-54.2017.6.09.0132- APARECIDA DE GOIÂNIA - GO

PROTOCOLO: 28450/2017

REQUERENTE: MAURO JUNQUElRA E UNAJUFE - UNIÃO NACIONAL DOS

JUÍZES FEDERAIS

REQUERIDO: UNIÃO FEDERAL

DECISÃO

MAURO JUQUEIRA e UNAJUFE - UNIÃO DOS JUÍZES FEDERAIS,

"," ..~ ..•...~:l' .

amicus curia, ingressaram com pedido de cautelar incidental visando a outorga de tutela para

que o Tribunal Superior Eleitoral - TSE por meio de sua unidade de Tecnologia da Informação

- TI desenvolva programa e introduza nas urnas eletrônicas que serão utilizadas nas Eleições

Gerais de 2018 números-códigos para os fins de registros de votos dos candidatos

independentes.
"

. '

Nos moldes da vestibular é neste período que o Tribunal Superior Eleitoral

desenvolve seus softwares e os códigos fontes das urnas eletrônicas para as próximas eleições,

sendo que após o encerramento desta fase, o autor não poderá exercer na plenitude seu direito,

garantido por decisão judicial acostada às laudas 21 usque 26.

Narra, na parte que toca ao aspecto de fato que "o Tribunal Superior Eleitoral,

órgão responsável pelo desenvolvimento dos softwares das urnas eletrônicas realizou algumas

audiências públicas ao fim do ano de 20 J 7 sobre o funcionamento das mesmas, conforme

consta de informações oficiais obtidas na própria página oficial do órgão (documentos

carreados às 835-837 e 844-847), tendo a Unajuf - ora amicus cúria - participado ativa
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da audiência, efetivando inúmeros questionamentos acerca do funcionamento das urnas

(documentos carreados às 835-837 e 844-847)."

Prossegue dizendo que participou das audiências identificadas no parágrafo

anterior tendo obtido certidão publica emitida pelo TSE de onde consta, litteris:

"( ...)as informações prestadas pelo TSE, bastando conferir-se, por

primeiro, as respostas fornecidas pela área técnica do TSE, aos quesitos

pertinentes ao sistema:

••

"5- O programa que ora é objeto de teste sofi-erá alguma mod(ficaçlio

em seus códigos fontes até as eleiçtJes?

O conjunto de software ,5ubmetido ao .TPS 2017 encontra-se em flue de

desenvolvimento e ,w~freráalteraç(jes até a lacração dos ,5oftwarespara

as Eleições 2018. Além da continuidade dos trabalho,\' de evolução do

software, mÍj' alteraç(jes ,'terão llecesslÍria~'para que sejam tratados do~'

achado~' .TPS2017.

~ "

••:. "'o

i"", ~.

6 - Até quando se pode inserir ou mod(ficar candidaturas nas urnas?

Alteraç(jes no regi,5trode candidatura,\' podem ser feitas até a véspera

do início dos trabalhos de carga nas uma.\'.

Ver Re,50lução de Atos preparatórios (minuta disponível no sUe do

TSE) onde conMam os procedimentos de carga da,\'uma.\'.

7 - O programa é preparado para inclusão de outros tipos de

candidaturas. como candidaturas independentes ou apartidárias?

Os .\';stemas eleitorais foram cOlIstruído,fitwbre o fundamento de que

um candidato sempre e,' á as 'ocüufo a um partido político de acordo

com li legislação viaTfAiM~~~
JUI.,«Jt'ls:~-'tc

, .,
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8- A criação de códigos fontes (desenvolvimento do programa) com a

previslio de candidaturas apartidárias gera insegurança do sistema

eleitoral? "

A modificação dos sistemas eleitorai.5 para suportar candidaturas

apartMárias m;o é trivial, demlllulando significativo esforço de

programação e te!ites(...)"

Aduzem igualmente que o Supremo Tribunal Federal tem em pauta a análise das

candidaturas avulsas em relação aos direitos e garantias constitucionalmente protegidos e sua

recepcionalidade diante dos tratados internacionais.

Asseveram demonstrados o periculum in mora ante a fase atual de

desenvolvimento dos softwares das urnas eletrônicas pelo TSE podendo ainda sofrer alterações.

Quanto ao fumus bani iuris, declinam que o mesmo resta evidenciado no

acolhimento da repercussão geral nos autos da ARE 1.054.490, no Tratado Internacional das

Pessoas com Deficiência, no Pacto de São José da Costa Rica, no ordenamento jurídico

constitucional, em que se analisa a constitucionalidade e possibilidade de candidaturas

avulsas/independentes no Brasil.

Entendem que caso não seja deferida a medida cautelar em questão MAURO

JUQUElRA, não poderá exercer seu direito de ter uma candidatura avulsa nas Eleições Gerais

de 2018, nem tampouco o Poder Judiciário terá instrumentalidade para garantir o cumprimento

de sua decisão .

•••...
Junta documentação indicada na peça de com~. ' ~

~I.IIJ
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SUFICIENTEMENTE RELATADOS. FUNDAM.ENTO E DECIDO.

Convém ressaltar que após a outorga da liminar às laudas 21-26 do opúsculo

objurgado permitindo a candidatura avulsa/independente ao autor da ação, foi promulgada a Lei

nO13.488/2017, denominada Minirreforma Eleitoral, sendo acrescentado o § 14°, do art. 11 no

ato normativo n° 9.504/97, estabelecendo ser "vedado o registro de candidatura avulsa, ainda

que o Requerente tenha filiação partidária".

Contudo, o objeto da demanda em voga não é simplesmente uma regra ou sistema

eleitoral, tratando-se na verdade, antes de tudo, de um questionamento de recepcionalidade de

tratados internacionais que visam resguardar direitos e garantias do indivíduo, e como tais

garantias se inserem no sistema constitucional brasileiro.

Tanto assim, o e. Supremo Tribunal Federal ao iniciar o julgamento de ação

idêntica (ARE 1.054.490), em 05 de outubro de 20] 7, superou a prejudicialidade da demanda

ajuizada naquela Corte, para analisar seu plano de fundo, sendo idênticos os objetos, tamanha a

relevância constitucional do tema em apreço.

Não por outra razão, admitiram a repercussão geral desta matéria.

Feita essa exposição preliminar, numa cognição sumária, passo analisar a

existência dos requisitos para a concessão da tutela cautelar.

Os peticionários temendo que o procedimento trilhe um caminho insatisfatório

que o leve a sua inutilidade, pugnam por uma medida C<ll!-'I.~ •.••..
~:""">-.-
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Como se vê do relatório acima, o autor requer as providências autorizativas

previstas no art. 300 do Código Processual Civil, verbatim:

"( ...)Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos

que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao

resultado útil do processo.

§ 1º( ...)

§ 2ºA tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação

prévia.

§ 3ºA tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando

houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Art. 301. A tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante

arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de

bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito (...)"

(grifei)

A suma do pedido veio assim expressa para que "as urnas eletrônicas para o pleito

vindouro a possibilidade de inscrição de candidato não vinculado a partidos políticos, com

previsão de número próprio, conforme já deferido pelo JUÍzo" (sic).

"

Verifico que a medida pleiteada é de natureza meramente instrumental uma vez

que já houve disciplinamento por parte deste Juízo da questão de mérito, na parte que interessa

ao caso, assim lavra~~,
J. ,.

lIu
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"( ...)Sendo assim, o cidadão não pode ficar a mercê dos dirigentes

partidários e partidos políticos em suas regras que excluem àquelas

pessoas ditas independentes. Diante destas negativas partidárias,

acarretaria a exclusão do direito do cidadão de votar e ser votado, bem

como de participar da vida política e pública de seu País. Verifica-se,

assim, a existência da plausibilidade do direito invocado pelo Autor.

Quanto ao perigo do resultado útil do processo, entendo estar presente tal

requisito. Qualquer alteração em regra eleitoral deve estar vigente 01

(um) ano antes da realização das Eleições, assim é eminente a urgência da

tutela pleiteada. Acrescente-se, ainda, que referida concessão não

acarretará prejuízo material aos cofres públicos. Por fim, a reversibilidade

de tal medida poderá ocorrer a qualquer tempo, não havendo danos ou

prejuízos permanentes durante sua vigência.

II - Dispositivo

Posto isso, com fulcro no art. 5°, § 2°, da Constituição Federal, art. 29, do

Tratado Internacional das Pessoas com Deficiência, art. 23 do Pacto São

José da Costa Rica, art. 300 do CPC, CONCEDO A TUTELA DE

URGÊNCIA autorizando o autor MAURO JUNQUEIRA a realizar seu

registro de candidatura nas Eleições Gerais de 2018, de forma

avulsa/independente, sem estar filiado a quaisquer partidos políticos,

podendo concorrer ao mandato que lhe convier( ...)"

Vê-se que naquele momento, entendeu o juiz prolator pela aplicação do princípio

da anualidade antecedente das regras eleitorais a título de perigo e, sob o prisma mesmo do

mérito da demanda em antecipação de tutela reconheceu a aplicabilidade dos Tratados

Internacionais, portanto, questão diversa da que posta nesta ocasião, logo, guardada a

independência dos fundame*~
III E DI E,IIIJ

" .
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É que para o deferimento de medidas cautelares típicas, e aqui é o caso, mister se

faz apenas observar a mera fumaça de bom direito e o perigo de dano.

Se mesmo já concedida a tutela de mérito, poderia aqui apenas reconhecer a

presença do próprio direito, todavia, importante salientar que a presente decisão enfrenta os

efeitos meramente processuais do pedido, conforme notificado na petição de que o "é que o

Supremo Tribunal Federal, nos autos da ARE 1.054.490, em acórdão ainda não publicado,

acolheu a pretensão de REPERCUSSÃO GERAL ao um caso para discussão da possibilidade

de candidaturas apartidárias, noticia oficial do site do STF, não podendo a ré se furtar em

deixar de PLANEJAR eventual decisão judicial seja do Egrégio STF sobre a matéria ou deste

Juízo singular, devendo acautelar-se e fornecer TODAS as ferramentas postas pela tecnologia

à disposição do Poder Judiciário, seja nas ações individuais ou coletivas, dado que a atividade

administrativa é de natureza instrumental."

Ora, o feito já vem recebendo as manifestações de diversos outros amicus curiae o

que foi determinado pelo Juiz Titular da Vara, estando com diversos volumes de manifestação,

tendo outros dois participantes do procedimento em análise igualmente reconhecido o caráter

geral da decisão proferida pelo Egrégio Supremo Tribunal nos autos do recurso extraordinário

citado.

Este Juízo não pode se furtar em analisar e concretizar nos autos as inovações

trazidas pelo noviço Código Instrumental diante das emanações importantes no trato da

competência do Supremo Tribunal Federal, passando a exigir como causa de admissibilidade do

Recurso Extraordinário o requisito da repercussão geral, como expresso no art, 1.035, l~!er~
J~
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"(...)Art. ] .035. O Supremo Tribunal Federal, em decisão irrecorrível, não

conhecerá do recurso extraordinário quando a questão constitucional nele

versada não tiver repercussão geral, nos termos deste artigo (...)"

(grifei)

Vê-se que já houve o pronunciamento do Supremo Tribunal sobre o tema não

cabendo a nenhum outro juízo afrontar a decisão da Augusta Corte, sob pena de subversão

do próprio sistema judiciário, inclusive quanto aos efeitos que esta decisão produziu em todo os

juízos.

Esta questão relevante se mostra absolutamente necessária pois ao tempo mesmo

em que proferida a decisão antecipatória sequer havia ainda a manifestação do STF sobre o

caso, tendo o Partido Socialista Brasileiro - fls. 355 - chamado a atenção do Juízo sobre os

efeitos que esta decisão a todos na própria tramitação deste Procedimento.

No mesmo sentido veio o Partido Comunista Brasileiro - fls. 302 - expressamente

requer "( ...) a suspensão do feito até o julgamento da repercussão geral nos autos da ARE

1054490( ...)".

Com efeito, o Supremo Tribunal Federal ao reconhecer a repercussão geral do

referido recurso tratou, em voz última, que as discussões sobre o tema estão sob o pálio da

plausibilidade do direito invocado para os fins de gerenciamento das medidas cautelares quanto

ao processamento de eventuais registros de candidaturas.

Indene de dúvida, portanto, que há fumaça de direito para se prosseguir na análise

do pedido cautelar em seu segundo requisito: perigo de dano irreversí.'
)I. •

DI IH).. .

8



132" ZE

FLS

Justiça Eleitoral
Tribunal Regional Eleitoral do Estado de Goiás

132a Zona Eleitoral
É indiscutível o risco de perecimento do direito invocado caso não seja outorgada

a cautelar, já que não sendo desenvolvidos os softwares e os códigos fontes das urnas eletrônicas

para as candidaturas avulsas/independentes, restará impossibilitado o Autor de se lançar

candidato nas Eleições Gerais de 2018.

Ultrapassado este momento no calendário da Justiça Eleitoral, inexistirão outros

meios ou formas de instrumentalidade visando cumprir a determinação judicial já deferida.

Nesse ponto, a manifestação oficial do Tribunal Superior Eleitoral não deixa

dúvidas quanto ao momento processual e o risco efetivo de que não só o direito aqui discutido

nesses autos e em todos os demais sofrer risco de solução, inclusive para a própria

administração eleitoral pois ainda não tem uma solução definitiva ao caso.

Quando o Supremo Tribunal Federal decidir a matéria dará imediato efeito ao

procedimento que tramita nesta zona eleitoral, devendo, portanto serem adotadas as medidas

cautelares visando a preservação de seu objeto, sob pena de perecimento.

Além disso, a administração pública deve se acautelar em suas atribuições e estar

apta a todo momento para cumprimento das decisões judiciais, sendo certo antever que a falta

de desenvolvimento dos sistemas de informática e meros programas de informática poderá

causar prejuízo irreparável não só ao autor mas para com os próprios juízos.

Nesse sentido, é que o TSE informou que a modificação do sistema "não é

trivial", logo a medida cautelar se impõe para que com o tempo razoável para seu

desenvolvimento sejam adotas TODAS AS MEDIDAS para sua previsão, até porque se o

Supremo Tribunal Federal decidir pela validade das candidaturas independentes esta deverá ser

cumprida. E pon~.
}IM la

JU Ê'
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E tratando-se a requerida de órgão da administração pública, submetida às

amarras da interpretação restrita não deferir a medida liminar pode ser mais gravoso para sua

execução futura que a neste momento em que os programas estão sendo desenvolvidos,

conforme interpretação às avessas do perigo de dano. Esta liminar muito mais interessa à União

que ao próprio autor.

Mutatis mutandis, nesse sentido vale aqui lembrar sobre esse ponto das sábias

lições do Ex-Ministro do Superior Tribunal de Justiça Athos Gusmão Carneiro: "Em suma, por

vezes a concessão de liminar poderá ser mais gravosa ao réu que, do que·a não concessão ao

autor. Portanto, tudo aconselha ao magistrado perquirir sobre ofumus boni juris e o periculun

in mora e também sobre a proporcionalidade entre o dano invocado pelo impetrante e o dano

que poderá sofrer o impetrado (de modo geral, o réu nas ações cautelares)", in Liminares na

Segurança Individual e Coletiva, Revista da Associação dos Juizes Federais, mar/jun de 1992.

Logo, a cautela requerida é absolutamente necessária, onde se disse que a análise

dos códigos-fontes são de natureza até simples. Portanto, devem ser previstos e desenvolvidos

de maneira preventiva mesmo.

É de reconhecimento nacional a expertise do corpo técnico da Justiça Eleitoral na

realização, implementação da cadeia logística e êxito de pleitos nacionais e municipais.

Não será a primeira vez que tal Jurisdição Especializada encampa projetos pilotos

em alguma região do Brasil visando implementações nacionais futuras ou sua inviabilidade,

sendo uma oportunidade de testar e avaliar uma possível alteração debatida pelo Supremo

Tribunal Federal, tendo respostas concretas e elencando os desafios para sua implementação,
I

caso seja consultada pela Suprema Corte sobre a viabilidade de implementar tal modificaçã (
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Por fim, trata-se de medida reversível a qualquer tempo, inexistindo danos ou

prejuízos durante sua vigência.

Acrescente-se ainda, que referida outorga não acarretará danos materiais ao erário.

DISPOSITIVO

Isto posto, forte no disposto no art. 300 do CPC, CONCEDO A MEDIDA

CAUTELAR, para determinar que o Tribunal Superior Eleitoral, órgão responsável pelos

programas das urnas eletrônicas a serem utilizadas nas Eleições Gerais de 2018, através de sua

unidade de Tecnologia da Informação, desenvolva naquelas seus softwares e códigos fontes para

que estejam inscritos os códigos necessários para inscrição de candidato não vinculado a

partidos políticos, com previsão de número próprio, conforme requerido pelo autor.

Oficie-se por meio eletrônico, conforme requerido pelo autor, no endereço

funcional do Diretor-Geral do TSE (gabdg@tse.jus.br) para cumprimento da presente decisão,

devendo informar o juízo, no prazo de 05 (cinco) dias, as medidas adotadas para implementação

da presente decisão e o prazo para sua execução, sem prejuízo dos testes que se devem ser

executados juntamente com o sistema, na forma das audiências públicas já previstas.

Analisando os autos, verifico que não foi realizada a citação válida da União, por

carta precatória conforme pleiteado na exordiaI. A Advocacia Geral da União de Brasília/DF por

meio da petição de fls. 823/824, declinou de sua competência, informando que a legitimidade

para representar a União é de sua Unidade em Goiás, local onde foi interposta a presente

dem
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Destarte, outorgo a citação da União Federal, por sua Advocacia Geral da União

em Goiás para, caso queira, promover sua defesa no prazo de 15 (quinze) dias.

Intime-se, pessoalmente, a Advocacia Geral da União de Goiás sobre a concessão

desta liminar.

Por se tratar de Comarcas contínuas, integrantes da mesma região metropolitana,

determino que a citação ocorra via mandado, por Oficial de Justiça, mediante carga dos autos.

Dê-se ciência ao Excelentíssimo Presidente do Tribunal Superior Eleitoral.

Determino, igualmente, que seja oficiado ao eminente Min. Roberto Barroso,

relator da ARE 1054490, com cópia da presente decisão, solicitando informações sobre a

concessão de efeito suspensivo a todos os demais feitos que tratam da matéria.

Após a resposta, volvam-me os autos conclusos para apreciação do pedido

carreado às fls. 302 formulado pelo PCB acerca da suspensão do feito.

Publique-se. Intime-se.

e 2018.Cumpra-se. Aparecid

, ,

- Juíza Eleitoral em substituição -
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