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DECISÃO

 

Trata-se de recurso manuseado por   em face daCESAR AUGUSTO TEIXEIRA
sentença proferida pelo Juízo da 7ª Zona Eleitoral de Ariquemes-RO (Id. 3503587), a qual
indeferiu pedido de reconhecimento de filiação do recorrente ao Partido Movimento
Democrático Brasileiro – MDB, forte no argumento de que o recorrente fora desidioso ao deixar
de requerer a inclusão do seu nome na lista do Sistema FILIA tempestivamente, ao passo que
os documentos apresentados são ineficazes para comprovar a vaticinada filiação até
04/04/2020.

Em seu recurso eleitoral (Id. 3503837), sustenta, em síntese, que, quando da
emissão de certidão de filiação partidária, descobriu que seu nome não constava nos
assentamentos da Justiça Eleitoral. Porém, afirma que é filiado ao MDB desde 05/08/2008,
tanto que é membro titular do Diretório Municipal do Partido por 2 (dois) mandatos 2015/2017 e
2017/2021, e já ter sido candidato a vereador nas Eleições de 2012 e 2016, e por derradeiro
teve seu nome aprovado em convenção partidária como candidato a vereador nas Eleições
2020. Assere ainda, não ter sido incluído tempestivamente na lista oficial do referido sistema
por desídia do partido.

Outrossim, conta dos autos prova documental da aludida filiação, no caso, ficha
de filiação deferida pelo partido, lista interna do Sistema FILIA, atas de escolha do recorrente
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como membro do Diretório Municipal, certidões de composição do Diretório Municipal contendo
o nome do recorrente (vigência: 25/09/2015 a 08/07/2021).

Requer ao final a concessão de tutela de urgência a fim de ver efetivada sua
filiação no MDB e, via de consequência, participar das Eleições Municipais de 2020.

O Ministério Público Eleitoral de primeiro grau manifestou pelo conhecimento e
provimento do recurso, com a inclusão no Sistema FILIA do nome do recorrente como filiado
ao MDB (Id. 3504087).

É o relatório. Decido.

Os requisitos básicos para a concessão da tutela de urgência em caráter liminar
são: o   e o  . O primeiro se refere à demonstração preliminar dafumus boni iuri periculum in mora
existência do direito que se vindica, ao tempo em que o segundo repousa na verificação de que
o autor necessita de pronta intervenção jurisdicional, sem a qual o direito invocado tende a
perecer.

A presença cumulativa de ambos os pressupostos é evidenciada pela norma do
art. 300 do Código de Processo Civil, porquanto “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

No caso dos autos, em sede de cognição sumária, verifico presente a
probabilidade do direito, o que permite, neste momento processual, o  reconhecimento do
estado de regularidade da  filiação partidária ao MDB, baseado no conjunto probatório
apresentado.

Com efeito, a evidência do direito encontra-se, a meu ver, materializada na ficha
de filiação partidária com data de 05/08/2008, assinada pelo recorrente e respectivo abonador
do partido, contendo reconhecimento de firma (fl. 1 do Id. 3502937), lista interna do Sistema
FILIAWEB (atual Sistema FILIA), extraído do sistema em 2012 (fl. 2 do Id. 3502937), atas de
deliberação do partido contendo o nome do recorrente como integrante do Diretório Municipal
do MDB (Ids. 3503137, 3503187 e 3503237), bem ainda, certidões de composição do Diretório
Municipal do MDB (Ids. 3502987 e 3503067).

Acerca da prova da filiação partidária, a Súmula n. 20 do TSE, se mostra assente
em consignar a possibilidade serem apresentados outros elementos de convicção, idôneos o
suficiente a comprovar o vínculo partidário:

 

“Súmula n. 20: 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,

.” (grifei)destituídos de fé pública

                              

Ademais, finda consolidada na jurisprudência do Colendo Tribunal Superior
Eleitoral, e inclusive do Egrégio Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia, que certidão emitida
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pela Justiça Eleitoral indicando ser o interessado integrante da Direção/Comissão Provisória do
Partido, seria suficiente a denotar filiação à grei partidária:

  “ELEIÇÕES 2016. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. REGISTRO DE
CANDIDATURA. VEREADOR. FILIAÇÃO PARTIDÁRIA. PROVA. CERTIDÃO DA
JUSTIÇA ELEITORAL. ADMISSIBILIDADE. SÚMULA Nº 20/TSE. DESPROVIMENTO.

1. A certidão emitida pela Justiça Eleitoral, da qual se depreende ser o candidato membro
da comissão provisória do partido, no período legalmente prescrito, constitui meio idôneo

, por não se tratar de documentoa comprovar a regularidade da filiação partidária
confeccionado unilateralmente. Precedentes.

2. Demonstrada a regular filiação partidária, nos termos da Súmula nº 20/TSE, defere-se
o pedido de registro de candidatura.

3. Agravo regimental desprovido.”

(TSE, Recurso Especial Eleitoral nº 16276, Acórdão, Relator(a) Min. Luciana Lóssio,
Publicação:  PSESS - Publicado em Sessão, Data 06/12/2016) (grifei)

 

“RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2016. REGISTRO DE CANDIDATURA - MEMBRO
DE COMISSÃO EXECUTIVA DO PARTIDO  FILIAÇÃO
PARTIDÁRIA PRESUNÇÃO RECURSO PROVIDO.

I - A filiação partidária pode ser presumida no processo do registro de candidatura através
de documentos providos de fé pública, dos quais se possam extrair elementos de

. No caso, consta dosconvicção bastante para comprovar a  filiação  ao partido político
autos certidão oficial emitida pelo sistema SGIPWEB, na qual informa o recorrente como

. Hipótese em que 1º secretário da Comissão Executiva Municipal do Partido autoriza
, porquanto soa desarrazoado conceber que oconcluir pela efetiva  filiação partidária

candidato possa ocupar cargo no órgão diretivo do partido sem estar filiado ao respectivo
grêmio político.

II - Recurso conhecido e provido para reformar a decisão recorrida e deferir o registro de
candidatura impugnado.

Decisão: Recurso provido, nos termos do voto do relator, à unanimidade. Publicado em
sessão.”

(TRE-RO, Acórdão TRE/RO n. 954, de 13 de setembro de 2016. Recurso Eleitoral N.
95-45.2016.6.22.0035 – Classse 30 – Relator: Juiz  Glodner Luiz Pauletto, PSS de
13/09/2016) (grifei)

                      

   Assim, factível presumir ter havido desídia do partido, porquanto, o recorrente
integra a direção do partido desde 2015 (Id. 3502987), tendo sido, inclusive, candidato a
vereador pelo MDB em 2016 (Id. 3502887), some-se, a isso,  o fato de que, não há notícia nos
autos de existência de vínculo partidário a outro grêmio.

Ressalto, que o fato do recorrente ter apresentado pedido de ação declaratória
visando inclusão no Sistema FILIA somente em 30/08/2020, ou seja, após o prazo final de
inserção em lista especial (16/06/2020 – Portaria TSE n. 357/2020), não o impede de ter
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reconhecida a filiação pretérita e respectiva   determinação de inserção na lista no mês de
abril/2020, nos termos art. 11 da Resolução TSE n. 23.596/2019. Até porque, a causa de pedir
não envolve pedido de inclusão em lista especial em sentido estrito.

Lado outro, quanto ao perigo da demora, vislumbro a presença, haja vista que o
recorrente pretende legitimar sua candidatura nas Eleições Municipais de 2020 em curso.

Nesse contexto, examinada a questão à luz dos elementos de prova constantes
dos autos, a priori, entendo estarem presentes os requisitos cumulativos para sustentar a tutela
de urgência postulada.

Ante o exposto,  , a fim de reconhecer aDEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA
filiação do recorrente ao MDB, para que produza seus legais e jurídicos efeitos.

Publique-se. Intimem-se.

Dê-se vista dos autos ao Ministério Público Eleitoral.

Após, conclusos.

Porto Velho, 25 de outubro de 2020.

 Assinado de forma digital por:

Juiz Edson Bernardo Andrade Reis Neto

Relator
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