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presidente do PHS Nacional, não há como conhecer de petições apresentadas supostamente em nome do partido, 
"representado por Eduardo Machado e Silva Rodrigues" , pois este, pelo menos neste momento, não tem legitimidade para 
representar a agremiação. 

Eventual contestação da anotação determinada pela decisão de fls. 691-3 teria de ser apresentada em nome próprio pelo 
senhor Eduardo Machado e Silva Rodrigues, caso acredite ainda ter o direito de exercer a presidência do PHS e ser viável a 
discussão perante a Justiça Eleitoral, mesmo já estando a questão judicializada perante a Justiça Distrital, como informado à fl. 
706, em que se noticia a existência do processo nº 0706679-73.2018.8.07.0001, em curso na 24ª Vara Cível da Circunscrição 
Especial Judiciária de Brasília, e como se vê da decisão do agravo de instrumento nº 0705318-24.2018.8.07.0000 (fls. 729-31).

Assim, não há como conhecer da petição de protocolo nº 2.677/2018. 

Quanto à petição de protocolo nº 2.355/2018, esta pode ser examinada no que apresentada em nome da pessoa física Eduardo 
Machado e Silva Rodrigues. Todavia, não há como deferir o pedido seja porque ele não teria legitimidade para requerer o 
cadastramento de quem quer que seja como filiado do partido, seja porque não justificada a pertinência do requerimento com 
a matéria objeto do presente processo administrativo. 

No tocante aos ofícios à Polícia Federal e à Ordem dos Advogados do Brasil requeridos pelo PHS, vislumbrando o partido a 
existência de crime ou infração ética, poderá ele mesmo apresentar notícias do fato às duas instituições, não se justificando a 
intervenção da Justiça Eleitoral para tanto. 

Ante o exposto:

(i) não conheço das petições de protocolos nºs 2.355/2018, esta no que apresentada em nome do PHS, e 2.677/2018;

(ii) indefiro o pedido de cadastramento de Neilton Cruvinel Filho como filiado do PHS. 

Intimem-se para manifestação em 3 dias:

(i) o PHS, sobre se ainda persiste o seu interesse nos pedidos formulados às fls. 16-7, tendo em vista as alterações fáticas 
ocorridas após o seu requerimento inicial, observada, inclusive, a informação da Secretaria Judiciária no item 17 de fl. 97, 
devendo esclarecer se ainda tem alguma pretensão a ser examinada no Protocolo/TSE nº 5.385/2017;

(ii) Laércio Benko Lopes, autor do requerimento objeto do Protocolo/TSE nº 6.067/2017, sobre eventual perda de objeto deste, 
em virtude das alterações da situação fática. 

Em seguida, dê-se vista à Procuradoria-Geral Eleitoral sobre os três protocolos apensados (Protocolos/TSE nºs 3.741/2017, 
5.385/2017 e 6.067/2017). 

Àquela decisão sobrevieram as seguintes manifestações:

(i) protocolo 3.795/2018, apresentada por EDUARDO MACHADO E SILVA RODRIGUES, requerendo a reconsideração da "decisão 
proferida nestes autos no dia 31 de janeiro de 2018" ;

(ii) protocolo 3.850/2018, apresentada por PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE - PHS, informando que "não possui mais 
interesse nos pedidos formulados às fls. 16-7 e nem com relação ao item 17 de fls. 97" ; e

(iii) parecer nº 125.347/PGE, opinando pela extinção, sem resolução do mérito, dos feitos autuados como Protocolo nº 
3.741/2017, Protocolo nº 5.385/2017 e Protocolo nº 6.067/2017, ante a perda superveniente de objeto, devendo a questão 
controvertida ser processada unicamente nos autos da PET nº 0601429-17.2018.6.00.0000" .

É o relatório.

Decido.

Conforme consigna o parecer emitido pelo Ministério Público Eleitoral, "como se observa dos autos eletrônicos da PET nº 
0601429-17.2018.6.00.0000, a disputa judicial prosseguiu, recolocando, pelo menos por enquanto, Eduardo Machado e Silva 
Rodrigues como presidente nacional da referida agremiação partidária. [...] Desse modo, verifica-se que a discussão e a disputa 
sobre a direção do Partido Humanista da Solidariedade - PHS transpôs-se para os autos da PET nº 0601429-17.2018.6.00.0000, 
não havendo providência a ser adotada nos presentes autos" .

Diante do parecer apresentado pelo Ministério Público Eleitoral e, em especial, da informação antes transcrita, concedo ao 
requerente EDUARDO MACHADO E SILVA RODRIGUES o prazo de 3 (três) dias para informar se mantém o requerimento objeto 
do protocolo 3.795/2018.

Publique-se. 

Brasília, 05 de dezembro de 2018.

Ministra ROSA WEBER

Presidente


