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seu sucessor por término de biênio - será automaticamente designado relator para todo e qualquer pedido de alteração do 
estatuto dessa grei.

Essa "perpetuação" , a meu sentir, não se revela salutar ao primado do juiz natural, pois, realizada a distribuição primeva, assim 
considerada aquela atinente ao próprio registro da agremiação perante o Tribunal Superior Eleitoral, as anotações das 
adequações do seu estatuto, independentemente de lapso temporal (é comum pedidos formalizados décadas após o registro), 
terão sempre relator previamente de todos conhecido, o que deve ser evitado.

A normatividade do princípio do juiz natural informa o processo administrativo, não se restringindo àquele de cunho disciplinar. 
Aliás, essa leitura igualmente atende o princípio da máxima efetividade, pelo qual a uma norma constitucional deve ser 
atribuído o sentido que maior eficácia lhe dê.

Aliás, a norma contida no art. 49 da Res.-TSE nº 23.571/2018 é meramente procedimental, não contendo, em si, regra de 
competência (cuida, apenas, de estabelecer procedimento de juntada de petição, nada além).

Diante dessas considerações, é de ver que o pedido de anotação de alteração estatutária é autônomo em relação tanto ao 
pleito inaugural (pois pressupõe, por consectário lógico, tenha sido anteriormente deferido, em definitivo, o registro da 
agremiação) quanto, de resto, aos demais requerimentos de anotação que vierem a ser formulados.

Entendo, por esses fundamentos, haver dúvida razoável a demandar elucidação pelo judicioso crivo da eminente Ministra 
Presidente.

Ante o exposto, submeta-se a matéria à Presidência do TSE.

Publique-se.

Brasília, 5 de dezembro de 2018.

Ministro Tarcisio Vieira de Carvalho Neto

Relator

(1)  RITSE, Art. 16. A distribuição será feita entre todos os ministros.

[...]

§ 7º O ministro sucessor funcionará como relator dos feitos distribuídos ao seu antecessor, ficando prevento para as questões 
relacionadas com os feitos relatados pelo sucedido.

 

Decisão monocrática

PUBLICAÇÃO DE DECISÃO Nº 84/2018 - CPADI

PROTOCOLO: 5.385/2017 BRASÍLIA-DF

INTERESSADO: PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE - PHS

ADVOGADOS: ANGELO LONGO FERRARO OAB/SP 261.268 E OUTROS

ADVOGADOS: ADRIANO GUILHERME DE ARO FERREIRA OAB/MG 107.525 E OUTRAS 

ADVOGADOS: CARLOS LEONARDO PEREIRA SEGURADO OAB/GO 25.558 E OUTROS

INTERESSADO: EDUARDO MACHADO E SILVA RODRIGUES

ADVOGADOS: NEILTON CRUVINEL FILHO OAB/GO 10.046 E OUTROS

INTERESSADO: LAÉRCIO BENKO LOPES

ADVOGADOS: ALEXANDRE BISSOLI OAB/SP 298.685 E OUTROS

ADVOGADOS: GUSTAVO TOSI OAB/DF 28.498 E OUTROS

DECISÃO

Em 07.06.2018, proferi decisão nos seguintes termos (fls. 821-826):

Existente decisão da presidência do TSE determinando a anotação do nome de Marcelo Guilherme de Aro Ferreira como 


