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Relatora: Ministra Maria Th ereza Rocha de Assis Moura

Autor: Procurador-Geral Eleitoral

Réu: Partido da Mulher Brasileira

DECISÃO

Trata-se de tutela de urgência de natureza cautelar requerida pelo 

Ministério Público Eleitoral, através do Vice Procurador Geral Eleitoral, em 

face do Partido da Mulher Brasileira, com pedido de liminar para que seja 

obstado “o acesso do PMB ao Fundo Partidário e ao tempo de propaganda 

no rádio e na televisão com base na representatividade política decorrente 

da migração de parlamentares que não mais permanecem a ele fi liados, 

devendo ser considerada apenas sua atual representação política”.

Segundo o Requerente, “em 23.6.2016, o Ministério Público Eleitoral 

propôs Petição, em desfavor do Partido da Mulher Brasileira, em razão 

de distorções no acesso aos recursos do Fundo Partidário e ao chamado 

“direito de antena”, considerando as migrações dos deputados que outrora 

se fi liaram à agremiação partidária, imediatamente após sua criação.”

Tais distorções, defende, decorreriam dos seguintes fatos:

[...] com a criação do PMB, aproximadamente vinte deputados 

federais migraram para as fi leiras do partido o que lhe permitiria, 

em tese, acesso aos recursos do Fundo Partidário e ao tempo de 

propaganda no rádio e na televisão, consideradas essas novas fi liações, 

conforme entendimento então prevalecente nessa Corte Eleitoral.

Acontece, porém, que houve sensível alteração no quadro de 

parlamentares fi liados ao PMB, o qual, se antes contava, como dito, 

com cerca de vinte deputados federais, possui, na atualidade, apenas 

um parlamentar em suas fi leiras.

Assim, como defendido na citada Petição, ao ver do Ministério 

Público Eleitoral, essa drástica modifi cação da representação 

parlamentar deve ser considerada para efeito de acesso ao fundo 
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partidário e ao tempo de propaganda no rádio e na televisão, sob 

pena de tredestinação indevida desses importantes instrumentos de 

funcionamento dos partidos políticos.

E prossegue, explicando que o pedido de veiculação da propaganda 

partidária formulado pelo PMB para o ano de 2017 (PP 18-56/DF, Rel. 

Min. Henrique Neves) encontra-se sobrestado e que tramita neste Tribunal 

a PET 572-25/DF, sob minha Relatoria, na qual a referida Agremiação 

requer acesso ao Fundo Partidário proporcionalmente ao número de 

deputados que migraram diretamente dos partidos pelos quais foram eleitos 

no prazo de trinta dias de sua criação. Quanto a este último processo, 

registra que foi deferido pelo Ministro Dias Toff oli pedido liminar na AC 

n. 0600002-53.2016.6.00.0000 (que tramita no PJE), a requerimento 

do próprio PMB, determinando o “bloqueio dos valores integrantes do 

percentual de 95% de que trata o art. 41-A, II, da Lei n. 9.096/1995, 

considerados os deputados federais que migraram para o Partido da Mulher 

Brasileira (PMB), até o julgamento do processo principal (PET n. 572-

25)”.

Sustenta, diante desse quadro fático, que:

Portanto, no tocante ao PMB – agremiação que inicialmente 

contava em seus quadros com mais de vinte deputados federais, 

e que agora é integrada por um único representante na Câmara 

dos Deputados – deve ser valorada essa nova realidade fática na 

repartição do Fundo Partidário e do tempo para a propaganda no 

rádio e televisão.

Com efeito, a migração dos parlamentares que outrora aderiram 

ao PMB obsta, ao ver deste Órgão do Ministério Público Eleitoral, a 

transferência da representatividade política. Além disso, tal situação 

impõe signifi cativa diferenciação de tratamento de tal agremiação, em 

face da construção hermenêutica feita pelo STF nas ações diretas de 

inconstitucionalidade, afastando a aplicabilidade do entendimento 

jurisprudencial, quanto à portabilidade dos votos.

Ressalta, ainda, que “não se desconhece o novo regramento jurídico 

imposto pela EC 91, de 18.2.2016”, mas defende que tal faculdade 

“somente é atribuída ao parlamentar que se desligar “do partido pelo 



379

Ministros do STJ no TSE - Ministra Maria Thereza de Assis Moura

qual foi eleito”, o que seguramente não é a hipótese do PMB, pois os 

parlamentares que transitaram por essa legenda – releve-se o truísmo – não 

foram por ela eleitos. Assim, a parte fi nal do dispositivo não resguarda o 

partido que correspondeu a uma “rota de passag em”, mas tão somente o 

partido pelo qual o parlamentar realmente se elegeu.”

Por fi m, alega estarem presentes o periculum in mora e o fumus boni 

iuris necessários ao deferimento da liminar, mormente quando considerada 

a proximidade das eleições municipais de 2016 e a irreversibilidade do 

desequilíbrio potencialmente acarretado pela utilização indevida do direito 

de antena e pelo acesso aos recursos do fundo partidário em percentuais 

incorretos.

É o relatório.

Decido.

De acordo com o art. 300 do Código de Processo Civil (CPC/2015), 

a “tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo”.

A análise sobre a probabilidade do direito invocado, no caso, deve 

ter como premissa inicial a constatação de que a política não é estática. E é 

precisamente por esse motivo que o Poder Judiciário tem sido convocado, 

diante do princípio da inafastabilidade da jurisdição, a se pronunciar mais 

de uma vez sobre a mesma matéria quando confrontado com diferentes 

realidades fáticas em torno de semelhantes premissas jurídicas.

Digo isso porque a aparente tensão existente entre os princípios da 

isonomia, do pluralismo político – com a correspondente garantia de livre 

criação de partidos novos – e da representatividade política que decorre 

dos votos obtidos nas urnas, considerado pela lei (art. 41-A, II, da Lei n. 

9.096/1995 e art. 47, I, da Lei das Eleições) como fator de “discrímen” 

para a distribuição dos recursos do fundo partidário e do tempo de antena, 

já foi objeto de apreciação judicial diversas vezes neste Tribunal Superior1 e 

1 Por exemplo: Pet n. 174.793/DF, rel. desig. Min. Marco Aurélio Mello, DJe de 27.8.2012; 

CTA n. 25.272/DF, rel. Min. Maria Th ereza Moura, DJe de 13.4.2016; ED-Pet n. 3.075/DF, rel. Min. 

Henrique Neves, DJe de 5.8.2014
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também no âmbito de controle de constitucionalidade perante o Supremo 

Tribunal Federal2.

Dito isso, é preciso registrar que o panorama jurídico normativo 

atual sobre o tema constitui-se, no plano legal, das seguintes regras:

Quanto à distribuição dos recursos do fundo partidário - Lei n. 

9.096/1995

Art. 41-A. Do total do Fundo Partidário:

I - 5% (cinco por cento) serão destacados para entrega, em partes 
iguais, a todos os partidos que atendam aos requisitos constitucionais 

de acesso aos recursos do Fundo Partidário; e (Redação dada pela Lei 
n. 13.165, de 2015)

II - 95% (noventa e cinco por cento) serão distribuídos aos partidos 
na proporção dos votos obtidos na última eleição geral para a Câmara 
dos Deputados. (Incluído pela Lei n. 12.8 75, de 2013) (Vide ADI-
5.105)

Parágrafo único. Para efeito do disposto no inciso II, serão 

desconsideradas as mudanças de fi liação partidária em quaisquer 

hipóteses. (Redação dada pela Lei n. 13.107, de 2015)

Quanto à distribuição do tempo de propaganda - Lei n. 9.504/1997:

Art. 47. As emissoras de rádio e de televisão e os canais de 

televisão por assinatura mencionados no art. 57 reservarão, nos trinta 

e cinco dias anteriores à antevéspera das eleições, horário destinado 

à divulgação, em rede, da propaganda eleitoral gratuita, na forma 

estabelecida neste artigo. (Redação dada pela Lei n. 13.165, de 2015)

§ 2º Os horários reservados à propaganda de cada eleição, nos 

termos do § 1º, serão distribuídos entre todos os partidos e coligações que 
tenham candidato, observados os seguintes critérios: (Redação dada 
pela Lei n. 12.875, de 2013) (Vide ADI-5.105)

I - 90% (noventa por cento) distribuídos proporcionalmente ao 
número de representantes na Câmara dos Deputados, considerados, no 

caso de coligação para eleições majoritárias, o resultado da soma do 

2 Por exemplo: ADI 1.408, rel. Min. Ilmar Galvão, j. em 15.2.1996; ADI 1.822, rel. Min. Moreira 

Alves, DJ de 10.12.1999; ADI 4.430 e 4.795, rel. Min. Dias Toff oli, DJe de 19.9.2013; ADI 5.105, rel. 

Min. Luiz Fux, DJe de 4.4.2014.
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número de representantes dos sei s maiores partidos que a integrem 

e, nos casos de coligações para eleições proporcionais, o resultado 

da soma do número de representantes de todos os partidos que a 

integrem; (Redação dada pela Lei n. 13.165, de 2015)

II - 10% (dez por cento) distribuídos igualitariamente. (Redação 
dada pela Lei n. 13.165, de 2015)

§ 3º Para efeito do disposto neste artigo, a representação de cada 
partido na Câmara dos Deputados é a resultante da eleição. (Redação 
dada pela Lei n. 11.300, de 2006)

§ 4º O número de representantes de partido que tenha resultado 

de fusão ou a que se tenha incorporado outro corresponderá à soma 

dos representantes que os partidos de origem possuíam na data 

mencionada no parágrafo anterior.

Daí já se vê que a lei estabelece, tanto para o acesso aos recursos 

do fundo partidário quanto para o chamado “tempo de antena” um 

sistema binário de divisão: uma parte deve ser dividida de forma igual, 

considerando todos os partidos que participarão do pleito, e outra de forma 

proporcional à representatividade de cada partido obtida na última eleição 

para Deputado Federal.

Tal critério de divisão foi referendado pelo Supremo Tribunal Federal 

no julgamento das ADI’s 4.430 e 4.795 (rel. Min. Dias Toff oli, DJE de 

19.9.2013), quando aquela Corte assentou que:

A solução interpretativa pela repartição do horário da propaganda 
eleitoral gratuita de forma igualitária entre todos os partidos partícipes 
da disputa não é sufi ciente para espelhar a multiplicidade de fatores 
que infl uenciam o processo eleitoral. Não há igualdade material entre 
agremiações partidárias que contam com representantes na Câmara 
Federal e legendas que, submetidas ao voto popular, não lograram eleger 
representantes para a Casa do Povo. Embora iguais no plano da legalidade, 
não são iguais quanto à legitimidade política. Os incisos I e II do § 2º 

do art. 47 da Lei n. 9.504/1997, em consonância com o princípio 

da democracia e com o sistema proporcional, estabelecem regra de 

equidade, resguardando o direito de acesso à propaganda eleitoral 

das minorias partidárias e pondo em situação de privilégio não 

odioso aquelas agremiações mais lastreadas na legitimidade popular. 
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O critério de divisão adotado – proporcionalidade à representação eleita 

para a Câmara dos Deputados – adéqua-se à fi nalidade colimada de 

divisão proporcional e tem respaldo na própria CF, que faz a distinção 

entre os partidos com e sem representação no Congresso Nacional, 

concedendo certas prerrogativas, exclusivamente, às agremiações 

que gozam de representatividade nacional (art. 5º, LXX, a; art. 103, 

VIII; art. 53, § 3º; art. 55, § 2º e § 3º; art. 58, § 1º). (sem grifos no 

original)

Naquele mesmo julgamento, o Supremo Tribunal, confrontado com 

a problemática relativa à hipótese de criação de partido novo - e por isso 

destituído de representatividade com base em eleição anterior – decorrente 

da manifesta impossibilidade da nova legenda ter acesso ao critério de 

divisão proporcional ao número de Deputados anteriormente eleitos, 

entendeu, com base no princípio da liberdade de criação e transformação 

de partidos políticos, que:

na hipótese de criação de um novo partido, a novel legenda, 

para fi ns de acesso proporcional ao rádio e à televisão, leva consigo 

a representatividade dos deputados federais que, quando de sua criação, 

para ela migrarem diretamente dos partidos pelos quais foram eleitos. 

Não há razão para se conferir às hipóteses de criação de nova 

legenda tratamento diverso daquele conferido aos casos de fusão e 

incorporação de partidos (art. 47, § 4º, Lei das Eleicoes), já que todas 

essas hipóteses detêm o mesmo patamar constitucional (art. 17, 

caput, CF/1988), cabendo à lei, e também ao seu intérprete, preservar o 

sistema. (sem grifos no original)

No julgamento da ADI 5.105 (rel. Min. Luiz Fux, DJE de 4.4.2014), 

o Supremo Tribunal Federal voltou a discutir a matéria (sob o prisma das 

alterações promovidas pela Lei n. 12.875/2013) e além de confi rmar o 

entendimento quanto à adequação do critério legal de divisão, reafi rmou a 

possibilidade de a novel legenda, para fi ns de acesso proporcional ao rádio 

e à televisão bem como aos recursos do Fundo Partidário, levar consigo 

a representatividade dos deputados federais que, quando de sua criação, 

para ela migrarem diretamente dos partidos pelos quais foram eleitos, 

ostentando o status de fundadores do novo partido.
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Na Petição n. 572-25 (sob minha relatoria), proposta aos 10.12.2015, 

o Partido da Mulher Brasileira veicula pedido de manutenção do repasse do 

percentual de 5% (cinco por cento) dos recursos do Fundo Partidário que 

é distribuído igualmente a todos os partido políticos, e de repasse dos 95% 

(noventa e cinco por cento) restantes de forma proporcional aos 1.689.714 

(hum milhão, seiscentos e oitenta e nove mil e setecentos e quatorze) votos 

recebidos pelos seus fi liados que concorreram à Câmara dos Deputados na 

última eleição, com fundamento justamente no citado entendimento da 

Suprema Corte.

Ocorre que o entendimento do Supremo Tribunal Federal quanto à 

possibilidade de o partido recém-criado ter acesso ao critério proporcional 

de distribuição dos recursos do Fundo Partidário e do “tempo de 

antena” está alicerçado num fundamento primordial, que é justamente a 

representatividade do parlamentar migrante.

Nesse exato sentido, trecho do voto do Min. Dias Toff oli, Relator da 

citada ADI n. 4.430 e ADI n. 4.795:

Não haverá “autêntica” liberdade de criação de partidos políticos se 

não se admitir que os fundadores de uma nova agremiação que detenham 

mandato parlamentar possam contar com sua representatividade para a 

divisão do tempo de propaganda, desigualando esses parlamentares de 

seus pares, com a exclusão do direito de propaganda proporcionalmente 

à representatividade de seus quadros.

Para concluir, no meu sentir, declarar a inconstitucionalidade 

da interpretação questionada pelos autores da ADI n. 4.795 seria 

deixar de lado a representatividade de partidos que já nascem, ao receber 

parlamentares oriundos de outros partidos, com força política nacional, 

frustrando, assim, sua participação nos processos eleitorais de forma 

compatível e condizente com a representatividade política que ostentam 

e com a legitimidade popular de seus membros advinda das urnas. (sem 

grifos no original)

Tal fundamento, entretanto, não parece se encontrar presente no 

caso do Partido da Mulher Brasileira. Primeiro, porque é fato público e 
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notório (noticiado por toda a imprensa nacional3 e alegado na petição 

inicial pelo MPE) que a representatividade atual da agremiação é de apenas 

01 (UM) Deputado Federal, pois todos os outros que migraram naqueles 30 

(trinta) dias após a sua criação fi zeram uso da “janela” criada pela EC n. 91, 

de 18.2.2016, que assim dispôs:

Art. 1º É facultado ao detentor de mandato eletivo desligar-se do 
partido pelo qual foi eleito nos trinta dias seguintes à promulgação 

desta Emenda Constitucional, sem prejuízo do mandato, não sendo 
essa desfi liação considerada para fi ns de distribuição dos recursos do 
Fundo Partidário e de acesso gratuito ao tempo de rádio e televisão.

Apesar de não estar em discussão neste processo a legalidade das 

migrações perpetradas pelos mandatários que estavam fi liados ao PMB, o 

próprio texto da norma indica que a autorização foi para que o detentor 

de mandato eletivo se desligasse do partido pelo qual foi eleito, o que não se 

vislumbra no presente caso.

Ou seja, nessa hipótese de desligamento, o legislador constituinte 

derivado expressamente estabeleceu que a representatividade para fi ns 

de acesso ao fundo partidário e ao tempo de propaganda permaneceria com 

a legenda pelo qual o parlamentar fora eleito, merecendo registro o fato de 

também essa norma haver sido submetida ao crivo do controle concentrado 

de constitucionalidade através da ADI n. 5.4974 (rel. Min. Dias Toff oli), 

proposta sob o fundamento principal de violação aos princípios da 

proporcionalidade, soberania popular, igualdade do voto e sistema 

representativo.

3 Por exemplo: http://ultimosegundo.ig.com.br/politica/2016-03-24/apos-ascensao-meteorica-

novato-pmb-se-torna-menor-partido-do-congresso-nacional.html

http://epoca.globo.com/tempo/expresso/noticia/2016/03/antes-com-21-deputados-partido-da-

mulher-mingua-e-fi ca-com-um-parlamentar.html

http://g1.globo.com/politica/noticia/2016/03/13-dos-deputados-federais-mudaram-de-sigla-

durante-janela-partidaria.html

http://www.sul21.com.br/jornal/apos-chegar-a-20-deputados-partido-da-mulher-sofre-

debandada-e-fi ca-com-apenas-um/

http://congressoemfoco.uol.com.br/noticias/setenta-deputados-trocaram-de-partido-em-30-dias/

4 Pendente de julgamento
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Além disso, fora noticiado ao MPE (fl s. 24-32) que as migrações 
iniciais para o PMB se deram mediante fraude, com o único intuito de 
“obter o fundo partidário e o tempo de rádio e televisão” (fl . 30), havendo 
indícios de que sequer a representatividade inicialmente obtida decorreu de 
movimentações partidárias legítimas, o que não se coaduna com o ideário 
subjacente democrático que informa, no ponto, a CF/1988, a própria Lei 
n. 9.504/1997 e a Lei dos Partidos Políticos, bem como as decisões tomadas 
em controle concentrado pelo Supremo Tribunal Federal.

Aliás, tal preocupação restou bem assentada no julgamento da ADI 
n. 4.430 e ADI n. 4.795, e foi usada como fundamento não apenas dos 
votos dos Ministros Joaquim Barbosa e Carmem Lúcia (vencidos), mas 
permeando toda a discussão, como se vê do seguinte trecho do voto do 

Ministro Ayres Britto:

Nivelar em tudo, partidos antigos e castamente, virginalmente 
novos, seria – sobretudo em atenção àqueles partidos sem nenhuma 
representação no Congresso Nacional - desfavorecer o princípio da 
soberania popular inscrito no artigo 1º da Constituição, inciso I, e 

parágrafo único, confi rmado pelo artigo 14 da mesma Constituição, 

que diz: A soberania popular será exercida pelo sufrágio universal 

e pelo voto direto e secreto etc. etc. E, mais que isso, seria favorecer 
a mercancia, digo com todo o respeito, o fi siologismo; seria favorecer 
a mecânica dos partidos ideologicamente desfi brados, desidratados, 
invertebrados, que, na verdade, ocupam a cena política, para fazer jogo 
de cena e, na verdade, emprestar seu nome, seu horário de rádio e de 
televisão para outros partidos debaixo de interesses subalternos, para 
dizer o mínimo.

Por oportuno, trago também à colação trechos de votos proferidos 
perante esta Corte no julgamento da Pet n. 174.793 (Rel. desig. Min 
Marco Aurélio, DJE de 27.8.2012), que bem explicitam a importância da 
representatividade política para fi ns de acesso aos recursos do fundo e ao 

tempo de “antena”:

Ministro Marcelo Ribeiro:

Dessa forma, a meu ver, não há como conferir ao caso em exame o 
mesmo tratamento dado às agremiações recém-criadas, em cujos quadros 
não se observa nenhuma representatividade.



386

Partido Político

MSTJTSE, a. 9, (14): 375-395, maio 2017

Dessa forma, as regras de distribuição dos recursos do fundo 
partidário devem ser interpretadas de modo sistemático, conforme 
a disciplina que permite a desfi liação para a criação de novo partido 
que, a toda evidência, necessita do amparo da lei para sobreviver, de 
acordo com os princípios democráticos da igualdade e da soberania 
popular.

Frise-se que interpretação contrária a essa levaria à situação 
esdrúxula na qual determinado partido que tivesse perdido todos 
os seus fi liados eleitos continuasse sendo sustentado pelos recursos 
do fundo partidário, deixando à míngua os partidos novos para os 
quais migraram, legitimamente, seus mandatários políticos, eleitos 
pelo voto popular.

(...) Seria incongruente, a meu ver, continuar atribuindo à legenda, 
que passaria a ter quase nenhuma representatividade, recursos na ordem 
de milhões de reais, e conferir tratamento diferenciado ao partido recém-
criado, mas já formado por um número signifi cativo de detentores de 
mandato político.

Ministra Nancy Andrighi:

Assim da leitura do citado art. 41-A, aliado a outros dispositivos, 
tais como os que disciplinam a distribuição do tempo de propaganda 
partidária e eleitoral, infere-se que o legislador privilegiou a igualdade 
entre os partidos políticos, determinando que lhes coubesse, a cada um, 
recursos e visibilidade na medida de sua representatividade no cenário 
nacional.

Desse modo, ao mesmo tempo em que se está a garantir 
o pluralismo político - fundamento da República (art. 1º, V, 
da CF/1988) - e a possibilitar meios para a concretização do 
pluripartidarismo (art. 17, caput, da CF/1988), permite-se que o 
cenário político refl ita os diferentes segmentos da coletividade na 
exata proporção em que se apresentam na sociedade, respeitando os 
direitos das minorias.

Considerando, portanto, os fundamentos jurídicos que informam a 

matéria e as peculiaridades deste caso concreto, entendo estar presente a 

plausibilidade do direito invocado.

Quanto ao perigo da demora, verifi co que já se avizinha o prazo 

para a realização de convenções para formação de coligações, escolha 
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de candidatos, registros de candidaturas e, ainda, a elaboração do plano 

de mídia, pelos juízes eleitorais, para uso da parcela do horário eleitoral 

gratuito a que tenham direito os partidos e coligações.

Assim, assiste razão ao Requerente quando sustenta a irreversibilidade 

da “indevida utilização do “direito de antena”, principalmente diante da 

proximidade das eleições municipais de 2016” e, também quando alega, 

no tocante aos recursos do Fundo Partidário, que “o acesso em percentual 

superior ao que se considera correto implicará sério desbalanceamento nas 

quotas a que têm direito os partidos, além de confi gurar indevida destinação 

de recursos públicos”.

Quanto a esse último ponto, inclusive, é fato que o PMB requereu 

a essa Corte Superior Eleitoral o acesso ao Fundo Partidário (PET n. 572-

25, sob minha Relatoria), bem como a realização da propaganda eleitoral 

para o ano de 2017 (PP n. 18-56, rel. Min. Henrique Neves), considerando 

os parlamentares que migraram para suas fi leiras e que lá não mais 

permanecem, o que também justifi ca a premência na solução jurisdicional 

da controvérsia.

Nesse primeiro pedido do PMB (PET n. 572-25), já em tramitação 

desde 10.12.2015, já foi deferida liminar em cautelar a ele conexa (PJE 

n. 0600002-53.2016.6.00.0000) determinando apenas o bloqueio dos 

valores integrantes do percentual de 95% de que trata o art. 41-A, II, da 

Lei n. 9.096/1995, considerados os deputados federais que migraram 

para o Partido da Mulher Brasileira (PMB), até o julgamento do processo 

principal.

Ante o exposto, defi ro a liminar para obstar ao Partido da Mulher 

Brasileira - PMB o acesso proporcional aos recursos do fundo partidário e 

ao tempo de propaganda no rádio e televisão com base na representatividade 

política decorrente da migração dos Deputados Federais ocorrida quando 

de sua criação, mas que não permanecem a ele fi liados, devendo ser 

considerada para tais fi ns apenas a sua representação política atual.

Junte-se cópia desta decisão nos autos das PET’s ns. 278-36 e 572-

25, à título de informação.

Cite-se o Requerido para contestar a presente cautelar no prazo de 

05 (cinco) dias.
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Brasília, 29 de junho de 2016.

DJe 9.8.2016

PETIÇÃO N. 354-60 – CLASSE 24 – DISTRITO FEDERAL (Brasília)

Relatora: Ministra Maria Th ereza de Assis Moura

Requerente: Partido da Mulher Brasileira (PMB) – Nacional

Advogados: Silvio Estrela Mallet e outros

Requerido: Abel Salvador Mesquita Junior

Requerido: Adalberto Cavalcanti Rodrigues

Requerido: Alexandre Valle

Requerido: Aluisio Guimarães Mendes Filho

Requerido: Antonio Wandscheer

Requerido: Assis Miguel do Couto

Requerido: Bruniele Ferreira Gomes

Requerido: Carlos Henrique Gaguim

Requerido: Carlos Victor Guterres Mendes

Requerido: Dâmina de Carvalho Pereira

Requerido: Domingos Gomes de Aguiar Neto

Requerido: Ezequiel Cortaz Teixeira

Requerido: Fábio Augusto Ramalho dos Santos

Requerido: Hiran Manuel Gonçalves da Silva

Requerido: José Juscelino dos Santos Rezende Filho

Requerido: Luiz Carlos Ramos

Requerido: Marcelo Henrique Teixeira Dias

Requerido: Ricardo Teobaldo Cavalcanti

Requerido: Sinval Malheiros Pinto Júnior

Requerido: Valtenir Luiz Pereira

Requerido: Partido do Movimento Democrático Brasileiro (PMDB) 

– Nacional

Requerido: Partido Republicano da Ordem Social (PROS) – Nacional

Requerido: Solidariedade (SD) – Nacional

Requerido: Partido Social Liberal (PSL) – Nacional
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Requerido: Partido Democrático Trabalhista (PDT) – Nacional

Requerido: Partido Trabalhista do Brasil (PT do B) – Nacional

Requerido: Democratas (DEM) – Nacional

Requerido: Partido da República (PR) – Nacional

Requerido: Partido Trabalhista Nacional (PTN) – Nacional

Requerido: Partido Social Democrático (PSD) – Nacional

Requerido: Partido Progressista (PP) – Nacional

DECISÃO

Trata-se de ação declaratória de nulidade de atos de desfi liação 

partidária proposta pelo Partido da Mulher Brasileira (PMB) em desfavor 

de Abel Salvador Mesquita Junior, Adalberto Cavalcanti Rodrigues, Alexandre 

Valle, Aluisio Guimarães Mendes Filho, Antonio Wandscheer, Assis Miguel 

do Couto, Bruniele Ferreira Gomes, Carlos Henrique Gaguim, Carlos Victor 

Guterres Mendes, Dâmina de Carvalho Pereira, Domingos Gomes de Aguiar 

Neto, Ezequiel Cortaz Teixeira, Fábio Augusto Ramalho dos Santos, Hiran 

Manuel Gonçalves da Silva, José Juscelino dos Santos Rezende Filho, Luiz 

Carlos Ramos, Marcelo Henrique Teixeira Dias, Ricardo Teobaldo Cavalcanti, 

Sinval Malheiros Pinto Júnior, Valtenir Luiz Pereira, deputados federais, e dos 

seguintes partidos políticos: Partido do Movimento Democrático Brasileiro 

(PMDB), Partido Republicano da Ordem Social (PROS), Solidariedade (SD), 

Partido Social Liberal (PSL), Partido Democrático Trabalhista (PDT), Partido 

Trabalhista do Brasil (PT do B), Democratas (DEM), Partido da República 

(PR), Partido Trabalhista Nacional (PTN), Partido Social Democrático (PSD) 

e Partido Progressista (PP).

Alega o requerente que os citados deputados federais – egressos de 

outros partidos políticos para o PMB no prazo de trinta dias de sua criação 

– fi zeram uso indevido da possibilidade de desfi liação partidária instituída 

pela Emenda Constitucional n. 91/2016, uma vez que essa norma facultou 

ao detentor de mandato eletivo desligar-se, tão somente, do partido pelo 

qual tenha sido eleito, o que não é o caso dos vinte deputados federais que 

se desfi liaram ilegalmente do PMB.

Afi rma que há conexão do presente feito com a Pet n. 27.836 e com 

a AC n. 06000923-12,
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[...] visto que a discussão se prende a questão referente ao direito 

a utilização do Fundo Partidário e ao tempo de antena, proporcionais 

à votação obtida por cada um dos parlamentares acima identifi cados.

Da mesma forma, a causa de pedir e o pedido do presente feito 

possuem amplitude e abrangência maior do que aqueles formulados 

e constantes nos processos acima citados, que foram propostos pelo 

Ministério Público Eleitoral, isso porque, declarando-se a nulidade 

das desfi liações partidárias os pedidos nas ações conexas perderão 

objeto.

(fl s. 7-8)

Sustenta que possui legitimidade e interesse de agir, pois a “melhor 

hermenêutica” (fl . 15) da Resolução-TSE n. 22.610/2007 autoriza o 

reconhecimento dessas condições da ação, conferindo ampla legitimidade 

aos partidos para a defesa de seus direitos.

Assevera, ainda, que o entendimento majoritário do Tribunal Superior 

Eleitoral na Cta n. 937-21 (j. em 8.9.2015), no sentido de que “ocorrendo 

nova migração do parlamentar, não há interesse recursal do novo partido em 

ajuizar ação de perda de cargo eletivo por desfi liação partidária, em razão da 

inexistência de suplentes em seus quadros aptos a assumirem o mandato 

pleiteado”, não se aplica ao caso, mas sim a fundamentação constante dos 

votos vencidos proferidos pelos Ministros Marco Aurélio e Luciana Lóssio, 

de que havendo o parlamentar concorrido para a criação do novo partido, 

e mostrando-se válida essa primeira transferência, se transferir-se para outra 

legenda, o novo partido pode buscar o reconhecimento da infi delidade 

partidária, pois, por força de “fi cção jurídica”, o novo partido equipara-se 

ao partido pelo qual o parlamentar se elegeu.

Afi rma que não pode prevalecer a tese do PGE esposada na Pet n. 

27.836 e na AC n. 0600923-12, de que, no caso em que o parlamentar 

se desfi lia do partido recém-criado, “a representatividade política deve 

ser mantida com as agremiações pelas quais este se elegeu” (fl . 30), pois, 

conforme elucidado pelo Min. Marco Aurélio no julgamento da citada Cta 

n. 937-21, “havendo migrado de forma válida para nova legenda, o liame 

que unia o parlamentar ao partido primitivo fi cou validamente rompido, 

ante a circunstância de ter-se mostrado fundador” (fl . 31).
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Sustenta ser manifesto o prejuízo sofrido pela legenda em vista das 

desfi liações ilegais realizadas pelos deputados federais com base na EC n. 

91/2016, pois, “em janeiro de 2016, estava entre as dez maiores legendas 

do Congresso Nacional, fi cando à frente de partidos tradicionais como o 

DEM, PDT, PRB, PV, PC do B e PSC”, mas, com o advento da “janela 

temporária consoante a EC n. 91, a novel legenda ‘desmoronou’ com a 

desfi liação de 20 (vinte) deputados federais que ‘abandonaram’ a agremiação 

recém-criada, mantendo-se o partido hodiernamente com a representação 

de apenas um parlamentar na Casa Legislativa, confi gurando-se, assim, o 

PMB, como a ‘menor legenda’ dentro da Câmara Legislativa” (fl . 39).

Esclarece que o requerimento “não busca a perda dos mandatos dos 

20 (vinte) parlamentares que se desfi liaram ilegalmente das suas fi leiras, ao 

tempo da vigência da EC n. 91”, mas, com efeitos ex tunc, “exclusivamente, a 

procedência do pedido de arguição de nulidade das desfi liações partidárias dos 

20 (vinte) deputados federais, que se desfi liaram da novel legenda de forma 

ilegal” (fl . 51), de forma a proporcionar o retorno das representatividades 

parlamentares e, como consequência, o acesso proporcional da agremiação 

ao Fundo Partidário e ao tempo de televisão e rádio.

É o relatório. Decido.

Trata-se de ação declaratória de nulidade de ato de desfi liação partidária 

proposta pelo Partido da Mulher Brasileira (PMB) em desfavor de vinte 

deputados federais que se desfi liaram da agremiação por ocasião da edição da 

EC n. 91, de 18 de fevereiro de 20165, e dos onze partidos políticos para os 

quais esses parlamentares migraram.

O requerente alega, em resumo, que as desfi liações são ilegais, porque

[...] a primeira parte da EC n. 91 autoriza o detentor de mandato 

eletivo, no caso, os 20 (vinte) deputados federais que se desfi liaram 

do PMB na vigência da EC n. 91, a desligarem-se dos partidos pelos 

quais foram eleitos originariamente, ou seja, os primeiros partidos 

5 EC n. 91/2016: Art. 1º. É facultado ao detentor de mandato eletivo desligar-se do partido pelo qual 
foi eleito nos trinta dias seguintes à promulgação desta Emenda Constitucional, sem prejuízo do mandato, não 

sendo essa desfi liação considerada para fi ns de distribuição dos recursos do Fundo Partidário e de acesso 

gratuito ao tempo de rádio e televisão. Art. 2º  Esta Emenda Constitucional entra em vigor na data de 

sua publicação. (sem grifos no original)
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originais, e esses partidos certamente não são o Partido da Mulher 

Brasileira.

(fl . 36)

Esclarece que “não busca a perda dos mandatos dos 20 (vinte) 

parlamentares que se desfi liaram ilegalmente das suas fi leiras, ao tempo da 

vigência da EC n. 91” e requer, ao fi nal,

[...] exclusivamente, a procedência do pedido de arguição de 

nulidade das desfi liações partidárias dos 20 (vinte) deputados federais, 

que se desfi liaram da novel legenda de forma ilegal, [...] consignando-

se no decisum o pertinente efeito ex tunc, proporcionando que a 

novel legenda obtenha o retorno das representatividades parlamentares 
em epígrafe, e como consequência, o acesso proporcional ao fundo 

partidário e ao tempo de televisão e rádio [...].

(fl . 51, sem grifos no original)

Delimitados o objeto e a causa de pedir indicados na petição inicial 

e observado o lapso temporal entre as desfi liações combatidas (fevereiro de 

2016) e propositura da ação (julho de 2016), vislumbra-se não se tratar 

aqui de ação de perda de mandato eletivo por infi delidade partidária nos 

termos da Res.-TSE n. 22.610/20076.

Fica afastada, de plano, a longa fundamentação trazida pelo 

requerente quanto à sua legitimidade ativa ad causam e quanto à correta 

interpretação da resposta dada por esta Corte Superior à Cta n. 937-21 (rel. 

designado Min. Gilmar Mendes, DJE de 13.11.2015), no sentido de que,

[...] ocorrendo nova migração do parlamentar, não há interesse 

recursal do novo partido em ajuizar ação de perda de cargo eletivo 

por desfi liação partidária, em razão da inexistência de suplentes em 

seus quadros aptos a assumirem o mandato pleiteado.

6 Res. TSE n. 22.610/2007: Art. 1º - O partido político interessado pode pedir, perante a Justiça 

Eleitoral, a decretação da perda de cargo eletivo em decorrência de desfi liação partidária sem justa causa. 

§ 1º - Considera-se justa causa: I) incorporação ou fusão do partido; II) criação de novo partido; III) 

mudança substancial ou desvio reiterado do programa partidário; IV) grave discriminação pessoal. § 2º 

- Quando o partido político não formular o pedido dentro de 30 (trinta) dias da desfi liação, pode fazê-lo, 

em nome próprio, nos 30 (trinta) subsequentes, quem tenha interesse jurídico ou o Ministério Público 

Eleitoral. (sem grifos no original)
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Com efeito, diante dos elementos contidos na petição inicial, 
observo que o obstáculo à pretensão ali deduzida não está inserido no plano 
da legitimidade ativa, mas, sim, na própria viabilidade jurídica do pedido.

Explico. A partir da Constituição de 19887, o partido político passou 
a ostentar natureza de pessoa jurídica de direito privado e a ser considerado 
associação privada que tem por objetivo assegurar, no interesse do regime 
democrático, “a autenticidade do sistema representativo e a defender os 
direitos fundamentais defi nidos na Constituição Federal8.

Ao analisar a relação entre o direito de associação e os partidos 
políticos, José Afonso da Silva destaca que “a norma constitucional relativa 
à associação compreende as bases gerais e os fundamentos primeiros 
dos partidos políticos, que são espécies de associações com disciplina 
constitucional específi ca no art. 17” 9.

Logo, como em toda associação, a adesão a partido político confi gura 
ato de vontade praticado no exercício do direito fundamental de liberdade 
de cada indivíduo e encontra-se protegida pelo art. 5º, inciso XX, da 

CF/1988, in verbis:

Art. 5º. XX – ninguém poderá ser compelido a associar-se ou 
permanecer associado.

Segundo Paulo Gustavo Gonet Branco10,

Os dispositivos da lei maior brasileira a respeito da liberdade 
de associação revelam que sob a expressão estão abarcadas distintas 
faculdades, tais como: (a) a de constituir associações; (b) a de ingressas 
nelas; (c) a de abandoná-las e de não se associar e, fi nalmente, (d) a 

7 CF/1988, Art. 17, § 2º Os partidos políticos, após adquirirem personalidade jurídica, na forma da 
lei civil, registrarão seus estatutos no Tribunal Superior Eleitoral. (sem grifos no original)

8 Lei n. 9.096, Art. 1º O partido político, pessoa jurídica de direito privado, destina-se a assegurar, 

no interesse do regime democrático, a autenticidade do sistema representativo e a defender os direitos 

fundamentais defi nidos na Constituição Federal.

9 SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional Positivo. 22.ed. São Paulo: Malheiros 

Editores, 2003, p. 263 apud ARAS, Augusto. Fidelidade Partidária: efetividade e aplicabilidade, 1.ed. 

Rio de Janeiro: LMJ Mundo Jurídico, 2016.

10 CANOTILHO, J. J. G.; MENDES, G. F.; SARLET, I. W.; STRECK, L. L. (Coords). 

Comentários à Constituição do Brasil; São Paulo: Saraiva/Almedina, 2013, p. 308.
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de os sócios se auto-organizarem e desenvolverem as suas atividades 
associativas.

Comentando acerca das dimensões positiva e negativa do direito de 

associação, Carlos Eduardo Frazão11 ressalta que:

[...] a liberdade de associação apresenta uma dimensão negativa, 
compreendendo o direito de não associar-se (ou não fi liar-se) ou de 
retirar-se de uma associação a cujos quadros anteriormente pertença. 
Trata-se do reverso da mesma moeda: se se assegura a prerrogativa 
de livre constituição de associações e de livre ingresso naquelas já 
existentes, não se afi gura legítimo impor que os indivíduos sejam 
obrigados a associar-se com pessoas indesejáveis ou manter-se 
compulsoriamente fi liados a associações que não mais atendam aos 

seus anseios por quaisquer razões.

Assim, apesar de a desfi liação não ser juridicamente inconsequente 
– podendo acarretar, em certos casos, inclusive, o sacrifício do exercício 
do mandato pelo trânsfuga –, o desfazimento do vínculo partidário pelo 
parlamentar insere-se no âmbito de sua liberdade pessoal.

Ou seja, assim como a fi liação, o desligamento do partido é 
ato pessoal e voluntário do fi liado, que pode formalizar seu pedido de 
afastamento da agremiação quando desejar.

Nesse contexto, cabe à Justiça Eleitoral atuar no campo das 
consequências jurídicas decorrentes da desfi liação, que podem repercutir, 
por exemplo, na distribuição do tempo de antena, no acesso aos recursos 
do Fundo Partidário e até no próprio exercício do mandato. Porém, não 
cabe ao Estado intervir na escolha das convicções políticas de cada cidadão, 
promovendo, através de decisão judicial, a refi liação de quem não quer se 
manter fi liado a determinada legenda, obrigando-o, por via transversa, a 

adotar determinada ideologia político-partidária.

Por isso, não se mostra juridicamente possível, nos termos da 
fundamentação exposta na petição inicial, o pedido de declaração de nulidade 

11 FRAZÃO, Carlos Eduardo. A liberdade de associação na Constituição de 1988: perspectiva 
sociológica e sua relação com a democracia, justifi cativas fi losófi cas e aspectos dogmáticos. Rio de Janeiro, 
2012, p. 144-145. Dissertação de Mestrado. Programa de Pós-Graduação da Faculdade de Direito da 
Universidade do Estado do Rio de Janeiro.
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do ato de vontade de “desfi liação” dos vinte parlamentares indicados para 
compor o polo passivo da ação, para “que a novel legenda obtenha o retorno 
das representatividades parlamentares em epígrafe, e como consequência, o 
acesso proporcional ao Fundo Partidário e ao tempo de televisão e rádio” (fl . 
51, sem grifos no original).

Por oportuno, registro que a matéria relativa ao “acesso proporcional 
ao Fundo Partidário e ao tempo de televisão e rádio” do PMB, aqui 
indicada como “consequência” da pretendida declaração de nulidade, já se 
encontra sob a análise deste Tribunal Superior nas Petições n. 278.36/DF e 
57.225/DF, como reconhece o próprio requerente ao justifi car o pedido de 
distribuição por prevenção em virtude de alegada conexão (fl s. 7-10).

Por fi m, consigno não se aplicar ao caso o art. 10 do Código de Processo 
Civil/201512, uma vez que a presente decisão realizou a interpretação 
do direito a partir das alegações fáticas e jurídicas contidas na petição 
inicial, encontrando-se, portanto, vinculada aos fundamentos trazidos pelo 
requerente.

Além disso, é certo que, após tomar conhecimento dos fundamentos 
dessa decisão, o requerente poderá, por força do princípio da colegialidade, 
atuar de modo crítico e construtivo sobre o resultado do processo por meio 
da interposição de agravo regimental para o Pleno do Tribunal – recurso em 
que se faz possível requerer, inclusive, eventual juízo de reconsideração por 
essa relatora, o que atende plenamente aos fi ns preconizados pelo princípio 
da não surpresa.

Ante o exposto, com fundamento no art. 36, § 6º, do Regimento 
Interno do Tribunal Superior Eleitoral, julgo manifestamente inadmissível o 
pedido de declaração de nulidade dos atos de desfi liação partidária dos vinte 
parlamentares indicados para compor o polo passivo da ação.

Intimem-se.

Brasília, 9 de agosto de 2016.

DJe 15.8.2016

12 Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a 
respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria 
sobre a qual deva decidir de ofício.




