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TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

ACORDAO
REGISTRO DE PARTIDO POLITICO N o 345-35.2015.6.00.0000 - CLASSE
41 - BRASILIA - DISTRITO FEDERAL
Relator: Ministro Henrique Neves da Silva
Requerente: Partido Pela Acessibilidade e Inclusão Social (PAlS) - Nacional
Advogado: Marcelo da Silva Nunes

REGISTRO DE PARTIDO POLITICO. NAO ATENDIMENTO
DOS REQUISITOS. NAO CONHECIMENTO.
1. Os requisitos para a criacao de partido politico, descritos
na Lei n° 9.096/95 e na Res.-TSE n° 23.282, devem estar
preenchidos no momento da formalizacao do requerimento,
ficando a fase de diligencias restrita a esciarecimentos
acerca da documentacao apresentada e a correcao de
erros de Indole formal. Precedente: QO-RPP n° 153-05,
rel. Mm. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, julgada em
6.8.2015.
2. Hipótese em que o requerente não cumpriu Os requisitos
no momento da apresentaçao do pedido, não atendendo as
diligencias determinadas, em relacao as quais se limitou a
reiterar pedidos de dilaçao de prazo e de sobrestamento.
Pedido indeferido.

Acordam os ministros do Tribunal Superior Eleitoral, por
unanimidade, em indeferir o pedido de registro do Partido Pela Acessibilidade
e Inclusão Social (PAlS), nos termos do voto do relator.
Brasilia, 22 de setembro de 2015.
\s
MINISTR' HENRIQ!LIE NEVES DA SILVA - RELATOR
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RELATORIO

0 SENHOR MINISTRO HENRIQUE NEVES DA SILVA:
Senhor Presidente, trata-se de pedido formulado pelo secretário geral e diretor
financeiro da Comissão Provisôria do Partido pela Acessibilidade e lnclusão
Social (Pals) em que requer o registro do referido partido, o prazo para a
obtencao das assinaturas e a juntada de documentos (fl. 2).
0 edital para ciência dos interessados, previsto no art. 20 da
Res.-TSE n° 23.282, fol publicado em 23.6.2015, conforme a certidâo de fl. 63.
Foi certificado, a fl. 64, o decurso de prazo sem que tenha
havido impugnacao ao citado edital.
0 Ministério PUblico Eleitoral emitiu parecer as fls. 66-69.
A Procuradoria-Geral Eleitoral se manifestou, nos seguintes
termos (fls. 67-69):
o processo de criaçao e de registro de partidos politicos
possui fases bern delirnitadas, disciplinadas na Resolucao/TSE
n° 23.28212010. Inicialmente, o estatuto e o programa partidários
deverão ser elaborados por cento e urn eleitores no gozo de seus
direitos politicos, corn domicilio eleitoral ern, no rnInimo, urn terco
dos estados (art. 8 0). ApOs, o partido deverá ser registrado no
cartOrio corn petente do Registro Civil das Pessoas Juridicas, da
Capital Federal (art. 90). Em urn terceiro rnornento, a agrerniaçao
deverá obter o apoiamento minimo de eleitores a que se refere o
1 0 do art. 70 da Resolucâo em questão, devendo inforrnar "aos

tribunals regionais eleitorais a comissäo provisória ou pessoas
responsáveis para a apresentaçao das listas ou formulários de
assinaturas e solicitação de certidào de apolamento perante Os
cartOrios" (art. 11). Obtido o apoiamento minimo de eleitores no

partido politico em formaçào constituirá, definitivamente,
na forma de seu estatuto, órgãos de direção regional e municipais,
designando os seus dirigentes, organizados em, no mInimo, urn
terço dos estados, e constituirá, também definitivamente, o seu
órgao de direçào nacional" (art. 12), apOs o que "o presidente
regional do partido politico em formaçào solicitará o registro no
respectivo tribunal regional eleitoral" (art. 13). Somente depois de
estado "o

registrados Os Orgaos de dire cao regional em, pelo menos, urn terco
dos estados, o presidente do partido solicitará o registro do estatuto
e do respectivo Orgão de dire çäo nacional no Tribunal Superior
Eleitoral.
No caso ern apreco, verifica-se que tais etapas näo foram
integralmente cumpridas pelo requcrente. De inicio, nota-se que as

't'i

RPP no 345-35.2015.6.00.0000IDF

3

cOpias da documentacão trazida aos autos não se encontrarn
autenticadas, contrariando a exigência contida no art. 19, I, da
Resolução/TSE n° 23.28212010. A/em disso, 0 requerente
apresentou a re/a ção dos fundadores do partido de forma deficiente,
sern os dados exigidos pelo art. 90, III, da Resolucao/TSE
n° 23.28212010, tais como: o nome completo, naturalidade, nUrnero
do tItulo eleitoral corn a zona, secao, municIpio e unidade da
Federacao, pro fissão e endereco da residência. Nem mesmo trouxe,
o requerente, documentacao comprobatOria da constituicão de
Orgaos de dire cäo regional ern, pelo rnenos, urn terço dos Estados
da Federacao, tampouco comprovou o apoiamento de urn décirno
por cento do eleitorado que votou em cada urn deles, nos termos do
art. 70, § 1°, da Lei n° 9.09611995 c/c o art. 19, caput, da
Resolucao/TSE n° 23.28212010.
Por fim, näo ha prova da constituicäo definitiva do Orgäo de dire ção
nacional, corn a designacao de seus dirigentes, con forme determina
o art. 19, IV, da ResolucaorrSE n° 23.28212010.
Portanto, visto que não preenchidos os requisitos mInimos para a
criacao e o registro de partido politico, e de ser viabiizado ao
requerente o cumprimento total das formalidades indispensáveis ao
exarne do pedido, dentro de prazo razoável.

Por meio do despacho de fls. 71-73, publicado em 6.8.2015,
acoihi a manifestacao do Ministério Pübhco Eleitoral e determinei que o
requerente fosse intimado para cumprir as formalidades necessárias para a
análise do pedido no prazo de ties dias, sobrevindo a oposicao de embargos
de declaracao (fls. 76-80).
Verificada a inexistência de procuracao outorgando poderes ao
subscritor da peca, determinei a intimacao do requerente para sanar o vício em
cinco dias, o que foi atendido por meio da peticao de us. 85-87.
Nos embargos de declaracao, apontou-se a falta de
razoabilidade do prazo de diligencias antes concedido, razão pela qual foi
pleiteada a respectiva prorrogaçao por sessenta dias.
A respeito disso, consignei no despacho de fls. 90-91,
publicado em 28.8.2015, o seguinte:
De inIcio, anoto o não cabimento de ernbargos de declaração,
porquanto opostos em face de despacho, pro virnento desprovido
de conteüdo decisOrio (vide, entre outros: AgR-REspe n° 23-53,
rel. Min. Carmen Lácia, WE de 26.4.2013), no ârnbito de processo
de natureza administrativa.
De qua/quer sorte, verifico que a pretensão do embargante é de
dila cáo de prazo, pelo prazo de sessenta dias.
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Nos termos do art. 23 da Res.-TSE n° 23.282, o prazo para
diligências do partido apOs o exame do Ministério PUblico Eleitoral e
de dez dias ("Art. 23. Em seguida, será ouvida a Procuradoria-Geral
Eleitoral, em 10 (dez) dias; havendo faihas, o relator baixará o
processo em diligência, a fim de que o partido politico possa
saná-las, em igual prazo").
Diante disso, defiro o pedido de prorrogacao do prazo para
cumprimento das formalidades apontadas no parecer da douta
Procuradoria-Geral Eleitoral, por dez dias.
Por meio da peticao de fl. 94, o requerente solicita o
sobrestarnento do feito alegando que, "diante do estado de greve que se
encontra os tribunals, temos encontrado dificuldade de registrar em tempo
hábil os diretOrios estaduais que tern solicitado prazo superior a 20 dias (vinte),
para entrega das certidöes" (fl. 94).

VOTO

0 SENHOR MINISTRO HENRIQUE NEVES DA SILVA
(relator): Senhor Presidente, cuida-se de pedido formulado pelo secretário
geral e diretor financeiro da Comissao Provisôria do Partido pela Acessibilidade
e lnclusäo Social (Pais).
0 pedido veio instruido corn os seguintes documentos:
a) pedido dirigido ao cartOrio (fl. 3) para fins de registro da ata
de convencao (fls. 10-60);
b) cópia da relaçao dos membros da Comissão ProvisOria do
Partido pela Acessibilidade e Inclusao Social (Pais) (fl. 4);
copia da publicacao do estatuto da agrerniacao no Diário
Oficial da União (fls. 5-9).
C)

Como bern consignou o Ministério PUblico Eleitoral, não foram
cumpridos Os requisitos descritos na Res.-TSE n o 23.282, especificarnente no
que diz respeito:

4
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a) a autenticacao das cOpias da docurnentacao apresentada,
em contrariedade ao inciso I do art. 19 do referido ato
normativo1;
b) a informacao dos dados completos dos fundadores do
partido, corn nome compteto, naturalidade, nUmero do tItulo
eleitoral corn a zona, corn a secao, corn o municIpio e corn a
unidade da Federacao, profissão e endereco da residência,
conforme a exigencia do inciso Ill do art. 9 1 da resolucao em
destaque2;
c) ao comprovante da constituicao de órgaos de direcao
regional em pelo menos urn terco dos estados, conforrne
prescreve o art. 12 do referido ato3;
d) a demonstracao do caráter nacional do partido por meio de
prova do apoiamento minirno de eleitores, conforme disposicao
do § 1 1 do art. 7 1 da Lei no 9.096/95 e do inciso Ill do art. 19 da
Res.-TSE no 23.282;
e) a prova da constituiçao definitiva do orgao de direcao
nacional, conforme deterrnina o inciso IV do art. 19 da aludida
resolucao5.

19.

1 Art.
Registrados os Orgaos de direcao regional em, pelo menos, urn terco dos estados, o Presidente do partido
politico em formacao solicitará o registro do estatuto e do respectivo orgao de direcào nacional no Tribunal Superior
Eleitoral por meio de requerimento acompanhado de:
- exemplar autenticado do inteiro teor do programa e do estatuto partidarios, inscritos no cartório competente do
Registro Civil das Pessoas Juridicas, da Capital Federal.
2 Art. 0 0 requerimento do registro de partido politico em formacao, dirigido ao cartório competente do Registro Civil
das Pessoas Juridicas, da Capital Federal, deverá ser subscrito pelos seus fundadores em nümero nunca inferior a
cento e urn, corn domicilio eleitoral em, no minimo, urn terço dos estados, e será acornpanhado de (Lei n°
art. 80, incisos I a Ill, § 10 e §

9

9.096/95,

21):

III - relacao de todos os fundadores corn nome completo, naturalidade, nümero do titulo eleitoral corn a zona, corn a
secão, corn o municipio e corn a unidade da Federaçao, profissao e endereco da residencia.

12.

Art.
Obtido 0 apoiamento mInimo de eleitores no estado, o partido politico em formaçâo constituirá,
definitivamente, na forma do seu estatuto, orgaos de direçao regional e municipais, designando Os seus dirigentes,
organizados em, no rninimo, urn terço dos estados, e constituirá, tambem deflnitivamertte, o seu Orgão de direçao
nacional (Lei n°
art. 80, §
III - certidães expedidas pelos tribunals regionais eleitorais que comprovem ter o partido politico em formacao obtido,
nos respectivos estados, 0 apoiamento minimo de eleitores a que se refere 0 § 1 0 do art. 70 desta resolução
art. 90, I a Ill)
(Lei n°
IV - prova da constituicâo definitiva do Orgao de direcao nacional, corn a designacao dos seus dirigentes,
autenticada por tabeliâo de notas, quarido se tratar de cOpia.

9.096/95,

9.096/95,

30).
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Anoto que o requerente foi instado em duas oportunidades, por
melo dos despachos de fls. 71-73 e fls. 90-91, a sanar as faihas apontadas,
mas não demonstrou o cumprimento dos requisitos ja citados.
E bern verdade que ele pleiteou nova prorrogacao do prazo,

alegando dificuldade na obtençao das certidOes ante o estado de greve
deflagrado nos tribunals eleitorais.
No entanto, esclareco que, conforme ja salientado acima, a
deficiência na instrucao do pedido compreende vários documentos que não
dependem da atuacao de Orgaos da Justica Eleitoral e que, portanto, não
poderiam ser afetados pelo aludido estado de greve.
Ademais, o requerente não apresentou nenhuma prova de que
formalizou pleitos junto aos tribunals regionais eleitorais e de que não obteve
êxito em razão do movimento paredista.
Vale lernbrar, ainda, que esta Corte Superior, ao resolver a
QO-RPP no 153-05, da relatoria do Ministro Tarcisio Vieira de Carvaiho Neto,
assentou que "Os requisitos legais para conhecimento e regular processamento
do pedido de registro partidário devem estar preenchidos no momento da
formalizaçao da peca, resea'vando-se eventuais diligencias (art. 90, 31, da
Lei n° 9.096195) para correcao de erros meramente formais, ou seja, de
natureza näo essencial" (julgado em 6.8.2015).
Cito os fundamentos do voto proferido pelo eminente relator no
referido feito:
Senhor Presidente, antes de trazer voto de menlo, submeto ao
Plenário questao de ordem, para que se possa definir se os
requisitos legais para o registro partidário devem estar integralmente
preenchidos no momento da formalizacao do pedido no Tribunal
Superior Eleitoral ou Se, por iniciativa da parte, podem ser
complementados a posteriori, no curso do trâmite processual.
Tal questão mostra-se relevante na medida em que o prOprio
requerente anotou na petição inicial do pedido de registro partidãnio
que:
67.924 (sessenta e sete mil novecentos e vinte e quatro)
[assinaturas] ja foram consolidadas e 99.703 (noventa e nove
mil setecentos e trés) foram certificadas, totalizando 167.627
(cento e sessenta e sete mil seiscentos e vinte e sete). 0
restante para a integralizacão do mInimo necessário, que é
[de] 484.169 (quatrocentos e oitenta e quatro mil cento e
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sessenta e nove), foi cothido e está em procedimento de
certificação perante Os TRE's e Z.E.'s. (ft. 5)
Assim, pretende, conforme requerimento expresso (fl. 10), seja
admitida a juntada posterior de certidöes ainda em processo de
expediçâo.
Como justificativa, assevera que, "no presente caso, [ ... ] ha as
mesmas ocorrências que justificararn a pedido de juntada posterior
feito pela REDE, isto é, alguns cartórios eteitorais não têm observado
as prazos para cumprimento do processo de verificação das
assinaturas de apoiamento e também tern rejeitado muitas
assinaturas sem justificativas, o que acaba gerando prejuIzos ao PL
em razão da demora" (fl. 5).
Ao analisar a documenta cáo acostada aos autos, a PGE, em seu
parecer de fis. 1.636-1.642, verificou, a/em da náo obtençáo do
apoiarnento rnInimo, a ausência de docurnenta cáo comprobatOria da
constituicao de órgáos de dire cáo regional em, pelo menos, urn terco
dos Estados da Federa cáo.
Veja-se:
De inIcio, observa-se que a requerente não juntou
documentaçâo comprobatOria da constituição de órgãos de
direçâo regional em, pelo menos, urn terco dos Estados da
Federaçao, tampouco comprovou a apoiamento de urn décimo
por cento do eleitorado que votou em cada urn deles, nos
termos do art. 70, § 1 0, da Lei n. 9.096/1995 c/c o art. 19, caput,
da Resoluçâo/TSE n. 23.282/2010. Da mesma forma, não
houve a comprovação da obtençâo do apoiamento mInimo em
consonância corn o que prevê o art. 19, III, da ResoluçäolTSE
n. 23.282/2010. Como o proprio requerente menciona na
inicial, já possui 67.924 assinaturas consolidadas e 99.703
assinaturas certificadas, totalizando 167.627. "0 restante para
a integraliza cáo do mInimo necessãrio, que é 484.169, foi
colhido e está em procedimento de certifica cáo perante os
TRE's e Z.E. 's" (f. 5). Ou seja, a partido requerente ainda nâo
demonstrou a implernento do requisito de caráter nacional
exigido pelo art. 17, I, da Constituição, nos termos dos arts. 70,
§ 1 0, 90, III e § 10 e 20, da Lei n. 9.096/95 e
dos arts. 7 0, § 1, e 19, III e § 1 0, da Resolucao/TSE
n. 23.282/2010. (ft. 1.640)
Logo, restou incontroverso nos autos — e, por isso, deixei, nesta fase
processual, de deterrninar a sua remessa a Secretaria Judiciária,
para verificacáo e consolidacáo das certidOes e demais documentos
juntados — que o presente pedido de registro partidário náo
preencheu os requisitos legalmente irnpostos, nos termos da
resoluçáo vigente (Res.-TSE n° 23.28212010), considerada a data
em que protocolizado nesta Corte (23.3.2015 — fl. 2).
Dal a relevância da questáo de ordem ora forrnulada, a qual, por
certo, servirá, ainda, de parâmetro ao grupo de trabaiho designado
para trazer a este colegiado propostas de modificacao da Res. -TSE
n° 23.28212010.
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Con forme o Ministro Henrique Neves consignou no julgamento da
Consulta no 172-451DF, sessão de 12.5.2015, da relator/a de
Sua Excelência, "serâo revistos diversos aspectos da atual
regulamentacào disposta na citada resoluçào, o que envolve a
disciplina atusiva a formalizaçâo do apoiamento mInimo de eleitores
e a sua certificação no âmbito da justiça eleitoral".
Pois bern! Na espécie, não merece prosperar a justificativa
apresentada pelo requerente para a não apresentação das certidöes
de apoiarnento corn a peticao inicial do pedido de registro do Partido
Liberal (PL).
o paralelismo feito corn o RPP no 594-541DF (REDE) não se
sustenta. Ao se deparar corn situação que considerava irregular
(morosidade), a REDE imediatamente acionou a Corregedoria-Geral
Eleitoral, que adotou providências junto as Corregedorias Regionais
Eleitorais. In casu, nao obstante esteja coletando assinaturas desde
o ano de 2007 - ano de fundaçâo do diretOrio, o que, por Si SO,
demonstra haver morosidade inversa -, em momento algum 0 PL
trouxe ao conhecirnento dos juIzes eleitorais ou das corregedorias
correspondentes qualquer reclamacao ou pedido de providências.
Logo, penso que a sigla nao pode se va/er desse argumento, ate
porque, frise-se, nenhuma prova produziu acerca da veracidade do
ale gado.
No que toca ao precedente do PSD (RPP no 1417-961OF), 0 contexto
fático também era totalmente distinto do presente caso.
Naquela ocasiäo, o cole giado, por maioria, acabou por admitir a
juntada e contabilizaçao tardia de certidöes de apoiamento
diretamente no TSE, apenas em razão da notOria greve havida na
Just/ca Eleitoral.
Foi uma leitura pontual da Res.-TSE no 23.28212010. Assim,
somente haveria quebra de isonomia se também o PL estivesse
nessa situacao.
Con fira-se, a propOsito, o que disse o Ministro Ricardo Lewandowski:
Penso que as situaçöes excepcionais tern de ser resolvidas
excepcionalmente, ou seja, temos de flexibilizar neste caso, e
somente neste caso. Estamos acostumados a dar soluçôes
aos casos pontuais e concretos sem abrir precedentes, porque
estávamos diante de greve, o que impossibilitou que o partido
se formasse e pudesse exercer o direito... (fl. 66 do acOrdâo)
Por outro /ado, consignou-se ainda que aque/a seria a derradeira
oportunidade para que a legenda pudesse participar do pleito de
2012.
Sobre o disposto no art. 90, § 31, da Lei no 9.096195, entendo que as
fa/has passive/s de diigência não se con fundem corn o não
preenchimento dos requisitos básicos para o registro partidário,
notadamente o apoiamento mInirno.
A faiha a que faz alusão o referido dispositivo é aquela decorrente de
mero erro forma/, de natureza sanável.
No presente caso nao 6 disso que se cuida.
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A ausência de apoiamento mInimo - requisito substancial do pedido
de registro - veio lealmente admitida na prOpria peticão inicial do
pedido, sam qualquer justificativa plausivel para a flexibiliza cáo da
regra.
o que se obseiva, sem tergiversaçao, e que se está diante de
requerirnento qua não preenche as (mInimas) condicoes
imprescindIveis de admissibilldade.
Alias, impressiona o fato de o requerente tar arregimentado apenas
34,62% do total de apoiarnentos necessários ao Ion go de 8 (oito)
anos.
Não se percebe o mInimo de representatividade, tOnica do "caráter
nacionaI"
Por firn, embora Os requisitos mInimos para viabilizar a formaliza cáo
do pedido de registro não tenham sido preenchidos - o qua, a meu
ver, inviabiliza o conhecimento de pedidos qua tais -, nada impede
que, uma vez recoihidas assinaturas suficientes a comprovar, por
certidOes, o apoiamento mInimo do eleitorado brasileiro, sobrevenha
novo pedido de registro, juridicamente ajustado.
Ante o exposto, sugiro aos ilustres pares que a presente questáo de
ordern deva ser resolvida no sentido de que os requisitos para
conhecirnento e regular processarnento do pedido de registro
partidário devern estar preenchidos no momento da forrnalizaçáo do
pedido, reservando-se as diligencias para correçáo de erros formais,
ou seja, de natureza não essencial.
Por conseguinte, penso qua não se deva conhecer do presente
pedido, o qual dave ser arquivado.

Destaco, por oportuno, o voto que proferi na oportunidade,
bern como excerto dos debates em Plenário:
o SENHOR MINISTRO HENRIQUE NEVES DA S!LVA: Senhor
Presidente, não se pode propor urn processo na Justica Eleitoral
para que ele fique ad eternum esperando a complementa cáo. Eu
acorn panho Sua Excelência, mas volto nesse ponto que me parece
fundamental: precisarnos regulamentar a forma de se obter as
assinaturas a qual o prazo de va!idade dessas assinaturas.
o SENHOR MINIS TRO DIAS TOFFOLI (presidente): Corn uma
checa gem a mais, porque o apoiarnento nâo pode ser de quem já é
filiado ao partido.
o SENHOR MINISTRO HENRIQUE NEVES DA SILVA: Apoiarnanto
de quem ja e fihiado, a partir da nova Iegis!açáo, corn a edicao da lei
no comeco do ano, ternos de verificar isso.
o SENHOR MINIS TRO DIAS TOFFOLI (presidente): Anteriormente
a a!teraçao era possIve!.
o SENHOR M!NISTRO JOAO OTAV!O DE NORONHA: Faco
pondera cáo: o eleitor qua assinou o apoiarnento de oito anos atrás,
rnantérn a vontade de apoiar? Como vamos aferir isso? Essa
vontade 6 contemporânea corn a assinatura? Ha oito anos eu
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apoiava, hoje eu apoiaria? Quer dizer, realmente é urn lapso
temporal muito grande entre o apoiamento e o momento do registro.
0 SENHOR MINIS TRO DIAS TOFFOLI (presidente): E, a/em disso,
no pedido protocolado, não ha via sequer a metade do nômero de
assinaturas exigidas pela Iegislaçao.
o SENHOR MINIS TRO TARCISIO VIEIRA DE CAR VALHO NETO
(relator): Senhor Presidente, ó bern menos. Eu colho da inicial, que
corn muita lealdade descreve Os fatos, 67.924 (sessenta e sete mu,
novecentos e vinte e quatro) assinaturas já foram consolidadas e
99.703 (noventa e nove ml!, setecentos e três) foram certificadas,
totalizando 167.000 (cento e sessenta e sete ml!) assinaturas. 0
restante para a integralizacao, que é de 484.169 (quatrocentos e
oitenta e quatro mil, cento e sessenta e nove) está em procedimento
de certificaçäo.
o SENHOR MINIS TRO DIAS TOFFOLI (presidente). Qual foi a
intencão do partido? Protocolar o pedido, mesmo näo tendo todos Os
apoiamentos, antes da lei.
o SENHOR MINIS TR0 TARCISIO VIEIRA DE CAR VALHO NETO
(relator): Exatamente.
o SENHOR MINIS TRO DIAS TOFFOLI (presidente): Passava a não
considerar possIvel o apoiamento de quem era fihiado para que não
fosse glosado pela Justica Eleitoral essas assinaturas.
o SENHOR MINISTRO JOAO OTAVIO DE NORONHA: Na data da
lei não satisfazia os requisitos para obter o registro. Protocolizou
antes, mas, na data da lei, já deveria ter trazido...
o SENHOR MINIS TRO DIAS TOFFOLI (presidente): A tese que
queriam desenvolver era de que seriam aquelas assinaturas na lei
anterior.
o SENHOR MINISTRO JOAO OTAVIO DE NORONHA: Teria que
satisfazer todos os requisitos da lei anterior já no momento do
requerimento.

A situacao dos autos näo revela sernelhanca corn os pedidos
de registro anteriormente examinados por este Tribunal no que diz respeito ao
deferirnento do registro do PSD (RPP n° 1417-961DF) ou mesmo ao
deferimento da REDE (RPP n° 594-541DF), conforrne as distincoes apontadas
pelo eminente Mm. Tarcisio Vieira no precedente acima, as quais também se
aplicarn ao presente caso.
Ademais, como dito anteriormente, a insuficiência dos
elementos necessários ao exame do pedido de registro da agrerniacao em
formacao não diz respeito, no presente caso, apenas a ausência ou a
complementacao da cornprovação do apoio mInimo necessário. Tantos outros %
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documentos, como apontado pela douta Procuradoria-Geral Eleitoral, estão
ausentes.
Não cumpridos minimamente os requisitos da Res.-TSE
n° 23.282, mesmo apOs a concessäo de oportunidades para tanto, a instrucao
do feito nao pode ficar paralisada indefinidamente.
Reitero que a situacao dos autos não se confunde corn aquela
em que, apresentado o pedido e verificada a auséncia parcial de docurnentos
cuja complementacao e possIvel, o interessado atende a diligencia
deterrninada pelo relator. No presente feito, oportunizada a diligencia, não
houve a complementacao da documentacao necessária.
Por essas razöes, voto no sentido de indeferir o pedido de
registro de partido politico formalizado pelo Partido pela Acessibilidade e
Inclusão Social (Pais), determinando o arquivamento do feito.
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EXTRATO DA ATA

RPP n° 345-35.201 5.6.00.0000IDF. Relator: Ministro Henrique

Neves da Silva. Requerente: Partido Pela Acessibilidade e lnclusão Social
(PAlS) - Nacional (Advogado: Marcelo da Silva Nunes).
Usou da palavra pelo requerente o Dr. Marcelo Nunes.
Decisão: 0 Tribunal, por unanimidade, indeferlu o pedido de
registro do Partido Pela Acessibilidade e lnclusão Social (PAlS), nos termos do
voto do relator.
Presidência do Ministro Dias Toffoli. Presentes as Ministras
Rosa Weber e Luciana LOssio, os Ministros Gilmar Mendes, João Otâvio
de Noronha, Herman Benjamin e Henrique Neves da Silva, e o
Vice-Procurador-Geral Eleitoral em exercIcio, Humberto Jacques de Medeiros.

SESSAO DE 22.9.2015.

