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002ª ZONA ELEITORAL DE GURUPI TO

AV ESPIRITO SANTO,N.1134, ENTRE AS RUAS JK E GETULIO VARGAS, CENTRO, GURUPI - TO - CEP: 77403-100

 
Processo: 0600568-04.2020.6.27.0002
TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE (12134) 

REQUERENTE: ELVAN LEAO COSTA, ELEICAO 2020 JOSINIANE BRAGA NUNES PREFEITO

REQUERIDO: ADAILTON BATISTA DA FONSECA

Advogado do(a) REQUERENTE: DECLIEUX ROSA SANTANA JUNIOR - TO7238

Advogado dosa) REQUERIDO: MASSARU CORACINI OKADA - TO6155

  

  
SENTENÇA 

  
Trata-se de tutela cautelar antecedente, com pedido de liminar, proposta por Elvan Leão Costa e pela Coligação

“Agora é a Hora” onde requerem a reversão da filiação anterior (PTB) e cancelamento da filiação atual (PL) do primeiro

requerente. 
Em apertada síntese, alegam os requerentes que Elvan Leão Costa requereu sua filiação ao Partido Trabalhista

Brasileiro - PTB/Gurupi-TO, em 02 de abril de 2020, partido pelo qual pretende concorrer ao cargo de vereador nas eleições do

ano corrente; entretanto, consta do sistema Filia que o mesmo se encontra regularmente filiado ao Partido Liberal-PL/Gurupi-TO,

desde 04/04/2020. 
Continua os requerentes alegando que, a inclusão de Elvan Leão Costa na lista de filiados do PL foi realizada

sem seu consentimento e por isso a reversão de sua filiação ao Partido Trabalhista Brasileiro-PTB com o consequente

cancelamento da filiação ao Partido Liberal-PL é medida que se impõe. 
Juntaram aos autos ficha de filiação, relação de filiados e ata de convenção do PTB. E, colacionaram decisões

do TRE/PE e da 19ª ZE/TO. 
A liminar foi indeferida e aberto prazo para o Partido Liberal que se manifestou no ID 15556997, e em preliminar,

alegou a impossibilidade de apresentação da ficha de filiação em função de falhas na “transição dos trabalhos e documentos

pertinentes ao partido”(sic) e por não se encontrar “na posse da documentação solicitada”(sic). 
No mérito, alegou que não houve filiação sem anuência do requerente tendo em vista a impossibilidade de

acesso às suas informações pessoais. Ressalta que o primeiro requerente já fez parte da gestão do PL no período de 2019/2020,

portanto, conhecedor de sua filiação no partido e, mesmo assim quedou-se inerte, procurando regularizar sua filiação apenas

quando do registo de candidatura. 
Em sede de provimento liminar, o pedido foi indeferido uma vez não demonstrados o perigo de dano nem risco

ao resultado útil do processo. 
Intimado, o Ministério Público eleitoral não se manifestou. 
Relatado o necessário. Decido. 
Prima face, cabe ressaltar que as agremiações partidárias têm autonomia, nos termos do art. 17, § 1º, da

Constituição Federal: 
 

Art. 17. É livre a criação, fusão, incorporação e extinção de partidos políticos, resguardados a

soberania nacional, o regime democrático, o pluripartidarismo, os direitos fundamentais da pessoa

humana e observados os seguintes preceitos:

(...)

§ 1º É assegurada aos partidos políticos autonomia para definir sua estrutura interna e estabelecer

regras sobre escolha, formação e duração de seus órgãos permanentes e provisórios e sobre sua

organização e funcionamento e para adotar os critérios de escolha e o regime de suas coligações nas

eleições majoritárias, vedada a sua celebração nas eleições proporcionais, sem obrigatoriedade de

Num. 16852748 - Pág. 1Assinado eletronicamente por: NILSON AFONSO DA SILVA - 16/10/2020 09:06:11
https://pje1g.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20101609061121300000015779259
Número do documento: 20101609061121300000015779259



vinculação entre as candidaturas em âmbito nacional, estadual, distrital ou municipal, devendo seus

estatutos estabelecer normas de disciplina e fidelidade partidária. (Redação da EC 97/2017)

  
A Justiça Eleitoral é incompetente para discutir acerca de assuntos interna corporis dos partidos políticos, os

quais são de competência da Justiça Comum. Entretanto, é entendimento pacifico que as questões com potencialidade para

interferir no processo eleitoral devem ser analisadas pela Justiça Eleitoral. Vejamos: 
 

AÇÃO ANULATÓRIA. FILIAÇÃO PARTIDÁRIA. EXPULSÃO DE FILIADO. PEDIDO DE CONCESSÃO

DE LIMINAR.

 As questões trazidas pelo requerente relacionam-se com atos de gestão interna do grêmio, atinentes

à regularidade do processo administrativo de expulsão.

 Compete à Justiça Eleitoral analisar controvérsias acerca de questões internas das

agremiações partidárias, somente quando houver reflexo direto no processo eleitoral.

Precedentes do STJ e da Justiça Eleitoral.

 DECLINAÇÃO DA COMPETÊNCIA. Determinação de remessa dos autos para Justiça Comum.

(PETIÇÃO n 27147, ACÓRDÃO de 28/09/2017, Relator(aqwe) RICARDO TORRES OLIVEIRA,

Publicação: DJEMG - Diário de Justiça Eletrônico-TREMG, Data 24/10/2017 )

  
No caso em tela, é notório que a demanda estabelecida em torno da filiação partidária de Elvan Leão Costa, tem

influência direta no pleito que se avizinha, assim, é competente este Juízo para apreciar o caso. 
Pois bem. 
Ao reexame da contenda, agora em sede de mérito, foi apresentada a contestação e, tratando-se apenas de

matéria de direito, desnecessária a fase probatória, passo ao julgamento antecipado do pedido. 
A filiação estabelece um vínculo jurídico entre o cidadão e a entidade partidária e, é regulada nos artigos 16 a

22-A da Lei no 9.096/95, bem como no estatuto da agremiação. 
À Justiça Eleitoral caberá apenas recebe as informações encaminhadas pelos partidos políticos para os fins de

arquivamento, publicação e verificação do cumprimento dos prazos de filiação para efeito de registro de candidaturas (Lei nº

9.096/95, art. 19). 
Consta do sistema Filia que Elvan Leão Costa se filiou ao PTB em 02/04/2020 e ao PL em 04/04/2020 e, em

função disso, teve sua filiação ao PTB cancelada quando do processamento das relações de filiação, nos termos da Portaria TSE

131/2020. Porém, o mesmo alega que sua filiação ao PL (em 04/04/2020) foi realizada sem seu consentimento e que se filiou (em

02/04/2020) e deseja continuar filiado ao PTB. 
Intimado para contestar e apresentar prova da regularidade da filiação, o requerido informou a impossibilidade

de apresentar a ficha de filiação do primeiro requerente e sustentou que o mesmo tinha conhecimento de sua filiação, tendo

inclusive feito parte da direção municipal do partido. 
O histórico de filiação juntado no ID 15556997 pelo requerido, deixa claro que entre 30/03/2020 e 02/04/2020,

em que pese não haver nenhum pedido de desfiliação, o primeiro requerente não esteve filiado a nenhum partido político,

depreendendo-se daí que todos os partidos aos quais o mesmo esteve filiado anteriormente, retiraram seu nome de suas listas

internas, aparentemente com sua anuência, já que não apresentou nenhuma reclamação. 
Assim, deve-se considerar que a partir dessa data (30/03/2020) qualquer inclusão de seu nome em lista de

filiados a partidos políticos deveria ser feita com seu consentimento acompanhado de toda a documentação exigida pela

legislação pertinente. 
O PTB, mesmo que de forma unilateral, apresentou uma ficha de filiação à qual o primeiro requerente dá

expressa anuência nestes autos, enquanto que o PL não vez prova alguma da filiação, apenas se valendo de relatar atos

pretéritos realizados pelo requerente enquanto ainda era seu filiado. 
O Tribunal Regional Eleitoral do Tocantins, em julgado recente conheceu o direito de reversão requerido pelo

eleitor em caso semelhante. Vejamos: 
EMENTA: RECURSO ELEITORAL. FILIAÇÃO PARTIDÁRIA. PRELIMINAR. INOBSERVÂNCIA AO

PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEITADA. REVERSÃO DA FILIAÇÃO PARTIDÁRIA EXCLUÍDA.

VIABILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO. FAVORÁVEL. REAL VONTADE DO ELEITOR.

RECURSO IMPROVIDO. ACÓRDÃO: o Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Tocantins, por

unanimidade, CONHECER do recurso eleitoral, REJEITAR a preliminar de inobservância ao princípio

da dialeticidade e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO, mantendo a decisão que determinou a
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exclusão da sua filiação ao Partido Progressista (PP) datada de 4/4/2020 e a reversão do

cancelamento da filiação ao Partido Renovador Trabalhista Brasileiro (PRTB) datada de

2/4/2020, para prevalecer esta como a última filiação, nos termos do voto do relator. (RECURSO

ELEITORAL n 0600018-67.2020.6.27.0015, ACÓRDÃO n 060001867 de 29/09/2020, Relator(aqwe)

JOSÉ MÁRCIO DA SILVEIRA E SILVA, 
No mesmo sentido, o Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais- TRE/MG: 

 
RECURSO ELEITORAL. FILIAÇÃO PARTIDÁRIA. PEDIDO DE REVERSÃO DE CANCELAMENTO.

ALEGAÇÃO DE POSTERIOR FILIAÇÃO INDEVIDA.  PEDIDO DEFERIDO. CANCELAMENTO DA

FILIAÇÃO MAIS RECENTE. MANUTENÇÃO DA FILIAÇÃO MAIS ANTIGA. Recurso eleitoral

interposto pelo Partido Liberal Órgão Provisório Municipal de Itabirinha em face da sentença de ID nº

11491095, que deferiu o requerimento formulado por Adelmo Costa da Silva, determinando a reversão

de filiação partidária ao Partido Social Democrático - PSD, cancelando a filiação ao Partido Liberal -

PL. De acordo com a certidão do TSE, a filiação ao PSD teria acontecido em 3/4/2020, e a filiação ao

PL, em 4/4/2020, motivo pelo qual teria sido cancelada a filiação mais antiga (PSD), mantendo-se a

mais recente (PL). (...). Tem-se deferido o pedido de reversão quando, regularmente notificado, o

partido não apresenta a prova da filiação mais recente. (...)

Nesta feita, não havendo provas suficientes a demonstrar a filiação mais recente do eleitor,

tendo este manifestado de forma expressa a sua vontade de permanecer filiado ao partido, cuja

filiação é a mais antiga, a manutenção do restabelecimento dessa filiação é a medida mais

acertada. NEGADO PROVIMENTO ao recurso eleitoral, para manter a sentença que "deferiu o

presente requerimento, determinando a reversão de filiação partidária ao Partido Social

Democrático - PSD de Itabirinha nos termos requeridos por Adelmo Costa Da Silva, bem como o

cancelamento da filiação ao Partido Liberal - PL de Itabirinha e determinou, também, que o Partido

Liberal - PL de Itabirinha exclua em sua lista interna do sistema FILIA o registro indevido realizado

para Adelmo Costa da Silva. "(RECURSO ELEITORAL n 060004733, ACÓRDÃO de 17/09/2020,

Relator(aqwe) ITELMAR RAYDAN EVANGELISTA--, Publicação: DJEMG - Diário de Justiça

Eletrônico-TREMG, Data 28/09/2020 )

  
Dessa forma, infere-se da análise dos autos que o PL não logrou êxito em comprovar que o primeiro requerente

realizou/solicitou sua nova filiação de forma regular. 
Lado outro, restou configurado que, entre 30/03/2020 e 02/04/2020, Elvan Leão Costa não estava regularmente

filiado a nenhum partido político e, juntamente com uma ficha de filiação, expressou sua vontade de permanecer filiado ao PTB a

partir de 02/04/2020. 
Ante o exposto, DEFIRO o pedido inicial, e, em consequência, resolvo o mérito do processo, nos termos do

inciso I do art. 487 do CPC; reconheço a filiação de ELVAN LEÃO COSTA no PTB-Gurupi/TO deste 02/04/2020 e, via de

consequência, determino que seja revertida a filiação ao PTB, tornando-a regular, bem como a exclusão de sua filiação do PL,

com os devidos lançamento no sistema Filia. 
Junte-se cópia dessa decisão nos autos do RRC de Elvan Leão Costa. 
Intimem-se as partes. 
Ciência ao Ministério Público Eleitoral 
Após o trânsito em julgado, arquive-se. 
Cumpra-se. 
Gurupi/TO, em  16/10/2020  

 
NILSON AFONSO DA SILVA

Juiz Eleitoral - 2ª ZE/TO 
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