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         DECISÃO

Vistos, etc.

Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA ajuizada por HILDO AUGUSTO DA ROCHA NETO e ANDRÉA TROVÃO MURAD BARROS contra o DIRETÓRIO ESTADUAL DO PMDB DO MARANHÃO, todos qualificados nos autos, objetivando a "suspensão dos efeitos do Edital de convocação para Convenção Estadual do PMDB do Maranhão para eleição do Diretório Estadual e dos membros do Conselho de Ética e Disciplina, marcada para o dia 30.10.2015".

Aduzem os autores, em síntese, que "desde meados de setembro de 2015 vinham manifestando interesse em formar chapa para concorrer às eleições do diretório do PMDB do Maranhão". Aduzem, ainda, que "cientes de que o mandato do atual diretório se encerra no dia 31 de outubro de 2015, os requerentes (...) solicitaram i) cópia do ato de comunicação formal que convocou a Convenção Estadual, ii) cópia do documento que fixou o número de futuros membros do Diretório Estadual e iii) relação de todos os filiados que estão habilitados a votar", sendo que somente no dia seguinte ao requerimento, 20.10.2015, foi que o requerido adotou a providência de comunicar os convencionais. 

Acrescentam os autores, ainda, que o requerido, no dia 21.10.2015, enviou ofício acompanhado da publicação do Edital de convocação da Convenção das Eleições, uma ata de uma reunião do diretório para fixação do número dos futuros membros supostamente ocorrida em 11 de setembro de 2015 e relação nominal dos convencionais.
Após esse fato, os autores formularam novo requerimento solicitando: i) cópia do ato de comunicação formal (edital) que convocou o Diretório para a reunião par definição do número e seus futuros membros, com designação do lugar, dia e hora do início da reunião incluída na pauta e objeto de deliberação, conforme determina o § 1º do art. 80 do Estatuto do PMDB; ii) informação do número e dia da publicação do Edital; iii) comprovantes de que ocorreu a convocação (notificação) pessoal dos filiados com direito a voto, não tendo, contudo, recebido resposta a esse último requerimento. Juntaram, além do instrumento procuratório, os documentos de fls. 21/112.

É o relatório. Decido.

De início, assinalo ser esta Justiça Estadual competente para conhecer da presente demanda, haja vista não se tratar de fatos ligados a disputas ocorridas após a deflagração do período eleitoral, quando a competente seria a Justiça Eleitoral, mas sim de atos relativos à eleição de diretório estadual de agremiação partidária. Nesse sentido é o entendimento do e. STJ, verbis:

"CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUÍZOS DE DIREITO E ELEITORAL. ELEIÇÃO DE DIRETÓRIO MUNICIPAL DE PARTIDO POLÍTICO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. Compete à Justiça comum estadual processar e julgar a ação em que filiado pretende discutir ato deliberativo, de natureza interna corporis, de partido político. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo da 2ª Vara Cível de São José-SC". (STJ - CONFLITO DE COMPETENCIA CC 40929 SC 2003/0218048-7 (STJ), Data de publicação: 07/06/2004).

Superada essa questão, passo a analisar o pedido de tutela antecipada formulado nos autos.
O art. 273 do CPC elenca, em seu caput, como pressupostos obrigatórios à concessão da tutela antecipada a existência de "prova inequívoca" capaz de convencer o julgador da "verossimilhança da alegação". A tais requisitos, soma-se ainda a exigência da estar caracterizado o "fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação" (inciso I) ou, alternativamente, o "abuso de direito de defesa ou manifesto propósito protelatório do réu" (inciso II).
Analisando detidamente a questão em debate, verifico ser a hipótese de indeferimento da tutela antecipada requerida. Isso porque não vislumbro a existência de prova inequívoca idônea a ensejar a verossimilhança da alegação, pressuposto indispensável à concessão do provimento antecipatório (art. 273, caput, do CPC).
Destarte, a prova carreada aos autos não se revela cristalina a ponto de autorizar a antecipação dos efeitos de mérito da sentença final, já que esta, por ser medida de exceção ao princípio do contraditório, também deve ser deferida apenas em situações excepcionais em que, efetivamente, reste inequívoca a prova produzida, o que não é a hipótese.
Destarte, a prova juntada aos autos é composta de edital de convocação da convenção estadual (fls. 64/65); ata da reunião do Diretório Estadual do PMDB para fixação do número dos membros do Diretório Estadual (fls. 66/68); e notificação pessoal de pelo menos dois dos membros do partido com direito a voto (fls. 61/62), pelo que restaram atendidas prima facie as exigências do art. 26, do Estatuto Partidário juntado por cópia às fls. 58.
De outro lado, entendo que inobstante o princípio da inafastabilidade da jurisdição (CF, art. 5º, XXXV), não compete ao Poder Judiciário imiscuir-se em matéria interna corporis da agremiação partidária, de caráter eminentemente político, sob pena de violação à autonomia partidária e ao caráter nacional dos partidos políticos, preceitos fundamentais insculpidos no art. 17 da Constituição Federal.
Nesse sentido, transcrevo recente julgado do e. TJCE, verbis:
"APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATOS DE FILIAÇÃO PARTIDÁRIA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ORDENAMENTO JURÍDICO OU À MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. QUESTÕES INTERNA CORPORIS. IMPOSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. ACOLHIMENTO. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. 1 – A autonomia conferida pelo art. 17, §1º da CF/88 aos partidos políticos, para definirem a sua estrutura, organização e funcionamento interno, bem como para estabelecerem as condições de escolha de seus candidatos a cargos ou funções eletivas e o processo para apuração das infrações e aplicação de penalidades, não permite a ingerência do Poder Judiciário no caso dos autos, em que a discussão diz respeito a supostas irregularidades no processo de cadastramento de filiados para a eleição do Diretório Municipal do Partido dos Trabalhadores na cidade de Milagres e, assim, o descumprimento de normas estatutárias do partido político, por se tratarem de questões interna corporis e que deverão ser, portanto, apuradas no âmbito interno. 2 – Ratificação dos atos de filiação pela instância superior do órgão partidário. 3 – Apelação conhecida e provida. Sentença reformada. ACÓRDÃO: Acordam os Desembargadores integrantes da Sexta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por unanimidade, em conhecer do recurso, para dar-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora. Fortaleza, 08 de julho de 2015. SÉRGIA MARIA MENDONÇA MIRANDA Presidente do Órgão Julgador e Relatora PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA. (TJ-CE - Apelação APL 00044760720138060124 CE 0004476-07.2013.8.06.0124 (TJ-CE), Data de publicação: 08/07/2015).
Por fim, não verifiquei a existência de norma expressa no Estatuto do PMDB versando acerca da necessidade de expedição de edital para a convocação da reunião do Diretório a fim de deliberar sobre o número dos futuros membros do Diretório, tal como aduzem os autores.
Ante ao exposto, ausente o requisito da verossimilhança da alegação, INDEFIRO O PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA formulado, nos termos do art. 273 do CPC.
Cite-se o requerido para, querendo, apresentar resposta no prazo legal, sob pena de presumirem-se verdadeiros os fatos articulados na inicial.
Cumpra-se.
São Luís, 29 de outubro de 2015, às 16h45min.


Janaina Araujo de Carvalho
       		     Juíza Auxiliar da Comarca da Ilha 




