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DECISÃO
 

Trata-se de ação cautelar, com pedido de liminar, ajuizada pelo Partido
Socialismo e Liberdade (PSOL) - Direção Regional do Estado do Tocantins, com vistas à
concessão de efeito suspensivo ao recurso especial eleitoral interposto contra acórdão
do Tribunal Regional Eleitoral do Tocantins (TRE/TO) no qual foi indeferido o pedido
formulado pelo Recorrente declarando-o inabilitado para concorrer nas eleições
suplementares de 2018 para os cargos de Governador e Vice-Governador do Estado do
Tocantins.

O autor informa que o acórdão dos embargos de declaração foi publicado
em 16.5.2018 e o apelo nobre foi protocolizado em 17.5.2018, ainda não tendo sido
enviado ao TSE.

Afirma estar presente o fumus boni iuris, mediante as seguintes alegações:

O Tribunal a quo editou a Resolução n. 405/2018, na qual fixou o o
calendário eleitoral e estabeleceu as instruções para a realização de eleições
suplementares para os cargos de Governador e Vice-Governador do Estado, marcando o
pleito para o dia 03.06.2018.

O autor apresentou, em 23.04.2018, o Demonstrativo de Regularidade de
Atos Partidários (“DRAP”), bem como a documentação e as informações exigidas para
que fosse declarado apto a participar das eleições suplementares de 2018.

Entretanto, o partido foi declarado inapto a participar da disputa em virtude
da suspensão da anotação do órgão partidário, por decisão transitada em julgado no dia
26.5.2017, na qual suas contas de 2015 foram julgadas como não prestadas.



O acórdão que indeferiu o DRAP foi assim ementado:

 

ELEIÇÕES SUPLEMENTARES 2018. REGISTRO DE
CANDIDATURA – DRAP - PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE -
PSOL. ÓRGÃO ESTADUAL. SUSPENSÃO. FALTA DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS. PARTICIPAÇÃO NO PROCESSO ELEITORAL
SUPLEMENTAR. IMPOSSIBILIDADE. INDEFERIMENTO.

1. O DRAP é o processo que diz respeito à regularidade
das agremiações e atos partidários, como a convenção e deliberação
sobre coligação, trazendo questões preliminares a serem resolvidas,
que deverão ser analisadas e decididas para possibilitar o
conhecimento das situações individuais, relativas a cada candidato e
constantes no Requerimento de Registro de Candidatura (RCC).

2. No DRAP é verificada pela Justiça Eleitoral, entre
outros requisitos, a comprovação da situação jurídica do partido
político na circunscrição.

3. O partido teve suas contas referentes ao exercício
2015 julgadas não prestadas pelo Tribunal Regional Eleitoral do
Tocantins, com trânsito em julgado em 26/5/2017, sendo imposta a
sanção prevista no § 2º do art. 47 da Resolução TSE nº 23.432/2014,
bem como a suspensão do registro ou anotação dos seus órgãos de
direção até a regularização da sua situação, considerando-se, ainda,
os responsáveis, para todos os efeitos, inadimplentes perante a
Justiça Eleitoral.

4. Poderá participar das eleições o partido político que,
até 6 (seis) meses antes, tenha registrado seu estatuto no TSE e
tenha, até a data da convenção, órgão de direção constituído na
circunscrição, devidamente anotado no tribunal eleitoral competente,
de acordo com o respectivo estatuto partidário (Lei nº 9.504/1997,
art. 4º; Código Eleitoral, art. 90).

5. Partido com funcionamento suspenso, no dia da
convenção para definição das coligações e escolhas de candidatos,
não está apto para participar do processo eleitoral, ordinário ou
suplementar.

6. Pedido indeferido.

 

No recurso especial, foram demonstrados dissídio jurisprudencial e violação
aos seguintes dispositivos legais: art. 5º, inciso XLVII, b, da CF (que veda penas de
caráter perpétuo); arts. 32, § 5º, 37, caput e § 2º, e 37-A Lei n. 9.096/1995 (incluídos pela
Lei n. 13.165/2015); arts. 14 e 17, §1º, da CF, bem como aos princípios da razoabilidade
e isonomia.



Conquanto tenha sido cominada ao partido a sanção de suspensão de
anotação do órgão partidário, ficou consignado no respectivo acórdão que as
penalidades perdurariam apenas enquanto não houvesse a regularização da sua
situação, o que, entretanto, já ocorreu nos autos de n. 0600080- 60.2017.6.27.0000, nos
quais foi apresentada toda a documentação necessária à normalização de suas contas,
havendo parecer favorável dos órgãos técnicos do TRE/TO e do MPE.

Logo, a discussão sobre a manutenção da suspensão imposta ao
Requerente é possível, nos termos em que explicitado no Processo n. 118-
58.2016.6.27.0000, não incidindo, na espécie, o óbice da coisa julgada.

Tanto assim o é que o MPE, nos autos n. 0600094-10.2018.6.27.0000, onde
se discute o DRAP do Requerente, opinou “pelo deferimento do registro”, eis que
“cumpridos todos requisitos” para tanto;

A partir do momento em que prestou as informações para a regularização
de suas contas, o ora requerente deixou definitivamente a condição de “contas não
apresentadas”, podendo, se muito, ter suas contas desaprovadas, o que não enseja a
suspensão de anotação de órgão partidário, mas, quando muito, sanção pecuniária.

O artigo 37-A da Lei 9.096/95, que versa sobre a não apresentação de
contas, com redação da 13.165/2015, excluiu a possibilidade de aplicação da penalidade
de “suspensão de registros e anotações partidárias.

Não merece subsistir o entendimento deflagrado no acórdão vergastado,
sobretudo por colocar em risco a candidatura dos filiados do partido, violando,
frontalmente, o direito ao sufrágio passivo que impera no sistema constitucional
brasileiro, bem como o disposto no art. 17, §1º, da CF.

          O periculum in mora seria evidente, pois os registros individuais dos
candidatos do PSOL para os cargos de governador e vice do Estado do Tocantins estão
incluídos na pauta de julgamento do dia 18.5.2018.

        Ao final, o autor requer a concessão de tutela cautelar para que “seja
atribuído efeito suspensivo ao recurso especial eleitoral interposto nos autos n.
0600094-10.2018.6.27.0000, deferindo, ainda que provisoriamente, seu DRAP e
declarando sua habilitação para concorrer nas Eleições Suplementares de 2018,
para os cargos de Governador e Vice-Governador do Estado do Tocantins”.

A cautelar foi distribuída à minha relatoria com base no art. 260 do CE e os
autos eletrônicos vieram conclusos em 17.5.2018 às 19h50 (ID 258444).

É o relatório.

Decido.

Preliminarmente, registre-se que, consoante entendimento desta Corte e o
disposto nas Súmulas 634/STF e 635/STF, na pendência do juízo de admissibilidade do
apelo nobre, compete ao presidente do Tribunal a quo o exame de pedido cautelar
visando à suspensão dos efeitos de acórdão condenatório.

Acrescente-se, ainda, que, em recente pronunciamento, materializado no
julgamento da medida liminar na AC nº 0600342-26/MG, de minha relatoria, ocorrido em
15.5.2018, este Tribunal, após observar que o texto sumular em comento foi positivado –



art. 1.029, § 5º, I e III, do CPC (Lei nº 13.256, de 4.2.2016) –, decidiu, por unanimidade,
em atenção ao princípio da inafastabilidade da jurisdição de natureza efetiva, delimitar a
superação das súmulas às situações em que: (i) formulado o pedido ao presidente ou ao
vice-presidente do tribunal recorrido, não se tenha, em tempo razoável, deliberação
daquele órgão, seja no sentido da concessão ou do indeferimento da medida liminar; e
(ii) indeferido o pedido cautelar, permaneça pendente, na origem, o exercício do juízo de
admissibilidade do recurso especial.

É bem verdade, contudo, que há inúmeros julgados desta Corte no sentido
da superação do referido obstáculo processual ante situação excepcional (precedentes:
AgR-AC nº 33-45/PI, Rel. Min. Arnaldo Versiani, DJe de 5.2.2010 e AgR-AC nº 25-56/RJ,
rel. Min. Caputo Bastos, de 5.8.2008).

No mesmo sentido, o STF admite a atribuição do efeito suspensivo em tais
circunstâncias, desde que presentes, simultaneamente, os seguintes requisitos: (a)
plausibilidade jurídica do pedido; e (b) risco iminente de dano irreparável ou de difícil
reparação (AC 509-MC, Rel. Min. Eros Grau, Pleno, DJ de 08/04/2005)." (AC 3298 MC-
AgR, Relator Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe de 29.11.2013).

Julgo presentes, neste juízo precário, os requisitos para a concessão da
medida liminar, quais sejam: a) no caso vertente, o apelo nobre (ID 258407) foi interposto
contra acórdão proferido em processo de registro (DRAP), no qual é dispensado o juízo
de admissibilidade (art. 12, parágrafo único, da LC nº 64/90); b) uma vez indeferido o
DRAP do partido, os pedidos de registros individuais (RRC), seguem o mesmo destino,
devendo-se preservar, por ora, o resultado útil do processo principal.

A propósito, cito precedente do TSE: “1. Na linha da jurisprudência do TSE,
os processos de Registro de Candidatura individual vinculam-se à habilitação da
coligação ou do partido (DRAP), sendo sua inabilitação questão prejudicial ao pedido.
Precedente: AgR-REspe 344-26/SE, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 29.10.2015”.
(REspe nº 289-16, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho,  DJe de 19.12.2017).

Verifica-se, ainda, que o autor instruiu a presente ação acautelatória com os
pareceres favoráveis à regularização das suas contas (ID 258409), tendo a Procuradoria-
Regional Eleitoral se manifestado pelo deferimento do DRAP, segundo consta do
relatório do acórdão regional. 

Sem embargo de uma análise mais verticalizada, por ocasião do exame do
apelo nobre, acerca da suscitada regularidade dos atos partidários apreciados no DRAP
- notadamente quanto ao tema relativo à regularização prestação das contas de 2015 e à
respectiva suspensão da anotação do órgão partidário - deve-se permitir a apreciação
dos registros individuais (RRC´s) dos candidatos do PSOL, em virtude da exiguidade dos
prazos estabelecidos no calendário eleitoral instituído pela Resolução n. 405/2018, a fim
de resguardar o resultado útil do processo.

Ante o exposto, defiro parcialmente a medida liminar para suspender os
efeitos do acórdão proferido pelo TRE/TO nos autos nº 0600094-10.2018.6.27.0000 e
determinar àquela Corte Regional que, desconsiderando a prejudicial relativa ao
indeferimento do DRAP do PSOL, examine o mérito dos pedidos dos registros individuais
(RRC´s) dos candidatos apresentados pelo partido ora requerente (Mário Lúcio de Avelar
e Mayst Maia), nos termos do art. 11 da Lei nº 9.504/97.



Determino, ainda, ao TRE/TO que, atendidas as formalidades legais,
proceda à remessa imediata do REspe interposto nos autos do processo principal (autos
nº 0600094-10.2018.6.27.0000), nos termos do art. 12, parágrafo único, da LC nº 64/90.

Publique-se.

Comunique-se com a devida urgência, tendo em vista que os
julgamentos dos processos dos registros de candidatura estão previstos para a data de
hoje, conforme calendário divulgado no sítio eletrônico do TRE/TO.

À PGE para parecer no prazo de 24 horas.

Após, venham conclusos.

 
Brasília, 18 de maio de 2018.

 
Ministro TARCISIO VIEIRA DE CARVALHO NETO
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