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SENTENÇA
 
 

Trata-se de pedido de registro de candidatura individual, de MANUEL MESSIAS BENICIO, para concorrer ao cargo de
Vice-Prefeito, sob o número 17, pelo(a) PARTIDO SOLIDARIEDADE, no Município de(o) MONTE SANTO DO
TOCANTINS.

Conforme certidão encartada aos autos (ID 17792162), não há DRAP correspondente ao Partido Solidariedade, uma vez
que o DRAP da COLIGAÇÃO "JUNTOS POR MONTE SANTO (PDT, SOLIDARIEDADE)" foi indeferido e já transitou
em julgado.

Ademais, o pedido de inclusão do Partido Solidariedade na COLIGAÇÃO "A MUDANÇA QUE TODOS QUEREM (PV,
PSL)" foi indeferido em sentença proferida nos Autos 06005169020206270007, que se encontram em sede de recurso no
Tribunal Regional Eleitoral – TRE/TO.

É o relatório.

Decido.

Os pedidos de registro de candidatura são compostos pelos formulários DRAP, relativo a partidos e/ou coligações, e
RRC/RRCI, relativos a candidatos.

A legislação eleitoral vigente exige, para viabilizar o registro de candidatura, que o partido ou a coligação preencha um
formulário DRAP por cargo pleiteado, sendo que, para os cargos majoritários, o DRAP será constituído pelo pedido de
registro do titular com os respectivos vices ou suplentes (Art. 22 da Resolução TSE 23.609/2019).

Nos termos dos artigos 47 e 48 do citado instrumento normativo, o julgamento do processo principal (DRAP) precederá o
julgamento dos processos dos candidatos (RRC), de modo que o indeferimento do DRAP é fundamento suficiente para
indeferir os pedidos de registro a ele vinculados (Art. 48).

Na espécie, o PARTIDO SOLIDARIEDADE do Município de MONTE SANTO DO TOCANTINS não apresentou,
isoladamente, DRAP para cargo majoritário.

O pedido de inclusão do PARTIDO SOLIDARIEDADE na COLIGAÇÃO "A MUDANÇA QUE TODOS QUEREM (PV,
PSL)" foi indeferido e aguarda julgamento de recurso no TRE/TO.

O DRAP da COLIGAÇÃO "JUNTOS POR MONTE SANTO (PDT, SOLIDARIEDADE)" foi indeferido e já transitou em
julgado.



Portanto, verifica-se que não há DRAP válido para o PARTIDO SOLIDARIEDADE para cargo majoritário, razão pela
qual resta inviabilizada qualquer candidatura aos cargos de Prefeito e Vice-Prefeito pela referida agremiação.

Nesse sentido a jurisprudência do TSE:

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. ELEIÇÕES 2016. VEREADOR. REGISTRO DE
CANDIDATURA. INDEFERIMENTO. DRAP. EXCLUSÃO. PARTIDO POLÍTICO.
DESPROVIMENTO. 1.  Autos recebidos no gabinete em 23.3.2017. 2.  A teor do art. 47, parágrafo
único, da Res.-TSE 23.455/2015, "o indeferimento definitivo do DRAP implica o prejuízo dos pedidos
de registros de candidatura a ele vinculados, inclusive aqueles já deferidos". Precedentes. 3.  No caso, o
Partido da República (PR) - ao qual se encontra vinculado o agravante - foi excluído do Demonstrativo
de Regularidade de Atos Partidários (DRAP) da Coligação É Glória no Coração (REspe 133-78/BA).4. 
Desse modo, reitere-se, impõe-se reconhecer perda de objeto recursal. 5.  Agravo regimental desprovido.

(Recurso Especial Eleitoral nº 15284, Acórdão, Relator(a) Min. Herman Benjamin, Publicação:  DJE -
Diário de justiça eletrônico, Data 16/05/2017)

 

ELEIÇÕES 2016. REGISTRO DE CANDIDATURA. INDEFERIMENTO. DRAP. EXCLUSÃO.
PARTIDO POLÍTICO. COLIGAÇÃO PARTIDÁRIA.

1. Nos termos da jurisprudência deste Tribunal Superior, não cabe rediscutir, em processo individual de
registro de candidatura, a matéria decidida com trânsito em julgado no âmbito do DRAP, que ensejou a
exclusão do partido ao qual o candidato é filiado da coligação partidária.

2. O indeferimento do DRAP, mediante decisão transitada em julgado, torna prejudicados os
requerimentos de registro de candidatura individuais a ele vinculados. Precedentes.

Agravo regimental a que se nega provimento.

(Recurso Especial Eleitoral nº 9361, Acórdão, Relator(a) Min. Henrique Neves Da Silva, Publicação: 
PSESS - Publicado em Sessão, Data 18/10/2016)

 

ISTO POSTO, INDEFIRO o pedido de registro de candidatura de MANUEL MESSIAS BENICIO, para concorrer ao
cargo de Vice-Prefeito.

Registre-se. Publique-se. Intime-se.
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