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DECISÃO

 

Trata-se de expediente autuado como Representação, mas referente a Ação Declaratória de Justa Causa
para Desfiliação Partidária, oferecida por LUIZ HENRIQUE CASTELO LIMA, Deputado Estadual eleito
nas Eleições 2018, em face do PARTIDO PATRIOTA – PATRI, Diretório Regional, com fundamento na
Resolução-TSE nº 22.610/2007.

Na inicial (ID 1371627), o Requerente alegou que foi eleito Deputado Estadual no pleito de 2018, tendo
tomado posse no dia 01/02/2019. Todavia, o Partido pelo qual está filiado, o PARTIDO PATRIOTA –

PATRI -, não preencheu a cláusula de desempenho prevista no art. 3º , da Emenda Constitucional nº 97,
1

de 04 de outubro de 2017, o que se verifica através da Portaria nº 48, de 25 de janeiro de 2019, editada
pelo TSE (ID 1371927).

Nesse contexto, entende está configurada evidente justa causa para desfiliação partidária, ou seja,

mudança de partido sem perda do mandato, nos termos do art. 17, §5º , da Constituição Federal de 88,
2

incluído pela EC 97/2017.
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Fundamentou seus argumentos na Consulta nº 0601892-56.2018.6.00.0000, respondida em 18/12/2018,
pela qual o TSE determinou que o resultado obtido nas Eleições 2018, para fins de composição da
Câmara dos Deputados, será o considerado para aplicação da cláusula de barreira na legislatura de 2019 a
2022 e que a cláusula de desempenho prevista no art. 3º da EC nº 97/2017 aplica-se a partir de 1º de
fevereiro de 2019.

Assinalou que o Partido Patriota, pelo qual foi eleito, figura entre os partidos que não atingiram a cláusula
de desempenho, consoante art. 2º, da Portaria nº 48 do TSE (ID 1371927).

Reportou-se, ainda, a parecer emitido pela Assessoria Consultiva do Min. Og Fernandes nos autos da
Consulta nº 0601898-63.2018.6.00.0000 que firmou serem objetivos os requisitos para a desfiliação
partidária, na hipótese em comento, a saber: parlamentar eleito em 2018 por partido que não tenha
atingido a cláusula de desempenho e observância do prazo de 30 dias, contado da data de início da
legislatura subsequente, nos termos da Constituição Federal.

Com esses argumentos, sustentou o  para concessão da tutela antecipatória de urgência,fumus boni iuris
nos termos do art. 300, do CPC.

Quanto ao , argumentou que o pedido de desfiliação partidária deverá ser feito no prazopericulum in mora
de 30 (trinta) dias, contados da data de início da legislatura subsequente às Eleições 2018, ou seja, a partir
de 01/02/2019, encerrando-se o prazo para que o requerente se filie a um novo partido em 1º/03/2019, o
que está na iminência de sua realização.

Por fim, requereu a concessão da tutela provisória de urgência, nos termos do art. 300, do CPC/2015, para
que seja declarada justa causa para sua desfiliação partidária, conforme previsto no art. 17, § 5º, da CF/88,
com a redação conferida pela EC 97/2017. De forma alternativa, requereu a concessão da tutela provisória
de evidência, nos termos do art. 311, IV, do CPC, para os mesmos fins pretendidos, após a formação do
contraditório. No mérito, pugnou pela confirmação da medida liminar requestada.

Junto com a inicial foram acostados documentos referentes a Certidão de Filiação Partidária de Luiz
Henrique Castelo Lima (ID 1371777); Diploma de Deputado Estadual (ID 1371827); comprovação de
posse dos Deputados Estaduais da 30ª Legislatura da Assembleia Estadual do Ceará (ID 1371877);
Portaria nº 48 do TSE (ID 1371927); Parecer da Assessoria Consultiva do Min. Og Fernandes nos autos
da Consulta nº 0601898-63.2018.6.00.0000 (ID 1371977) e Decisão do TSE em Consulta formulada pela
Rede Sustentabilidade (ID 1372027).

Em Defesa (ID 1417427), o Partido Patriota alegou preliminar de ausência de interesse do autor e
consequente perda do objeto da demanda, vez que já houve a sua filiação a partido diverso, a saber,
Partido Progressista – PP, desde o dia 23/01/2019, conforme amplamente divulgado na imprensa local,
inclusive na página oficial na Assembleia Legislativa do Estado do Ceará.

Aduziu que a certidão de filiação partidária do Requerente (ID 1371777) não reflete a realidade, pois será
atualizada somente em abril do ano corrente, nos termo do art. 19, da Lei nº 9.096/95. Acrescentou que a
nova filiação ao Partido Progressista preponderá sobre a filiação ao Patriota, conforme os ditames da Lei
nº 12.891/2013 c/c a Resolução-TSE nº 23.117/2019.

Quanto ao mérito, alegou que atendeu o disposto no art. 17, § 3º, da CF, tendo em vista que consolidou
incorporação do PRP no dia 08/11/2018. Assentou que restou devidamente reconhecido o rateio do Fundo
Partidário 2019 ao Patriota, conforme decisão do Ministro Jorge Mussi,em Ação Cautelar nº
0601954-96.2018, diante da incorporação dos votos do PRP nas Eleições 2018 – Deputado Federal.
Acrescentou que o art. 22-A, da Lei nº 9.096/95 não enquadra, como justa causa para desfiliação
partidária, a incorporação. Requereu o acolhimento das preliminares apontadas ou, caso contrário, pela
improcedência da presente ação.

Em petição (ID 1421577), o Requerente alegou que permanece filiado ao Partido Patriota, conforme faz
prova com declaração do Departamento Legislativo da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará.
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Reiterou o pedido urgência ou de evidência pretendido para fins de declaração de justa causa para sua
desfiliação partidária.

É o relatório.

Decido.

A concessão de liminar requer a presença conjugada da plausibilidade do direito invocado – fumus boni

 – e do perigo da demora – , requisitos exigidos pelo art. 300 do CPC , aplicadoiuris periculum in mora
3

subsidiariamente ao processo eleitoral.

Diz o art. 17, §§ 3º e 5º, da Constituição Federal, verbis:

“§ 3º Somente terão direito a recursos do fundo partidário e acesso gratuito ao
rádio e à televisão, na forma da lei, os partidos políticos que alternativamente: 
(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 97, de 2017)

I - obtiverem, nas eleições para a Câmara dos Deputados, no mínimo, 3% (três
por cento) dos votos válidos, distribuídos em pelo menos um terço das
unidades da Federação, com um mínimo de 2% (dois por cento) dos votos
válidos em cada uma delas; ou (Incluído pela Emenda Constitucional nº 97, de
2017)

II - tiverem elegido pelo menos quinze Deputados Federais distribuídos em
pelo menos um terço das unidades da Federação. (Incluído pela Emenda

 (...)Constitucional nº 97, de 2017)

§ 5º Ao eleito por partido que não preencher os requisitos previstos no § 3º
deste artigo é assegurado o mandato e facultada a filiação, sem perda do
mandato, a outro partido que os tenha atingido, não sendo essa filiação
considerada para fins de distribuição dos recursos do fundo partidário e de
acesso gratuito ao tempo de rádio e de televisão.(Incluído pela Emenda
Constitucional nº 97, de 2017)

 

Verifica-se, assim, que ao detentor de mandato eletivo é facultado, conforme previsão constitucional, a
filiação a partido diverso pelo qual foi eleito, desde que esse não tenha preenchido as regras do art. 17, §
3º, da Magna Carta, a chamada cláusula de desempenho partidário.

Nessa toada, o Tribunal Superior Eleitoral – TSE editou a Portaria nº 48, de 25/01/2019 (ID 1371927), em
cujo art. 2º divulga a relação de partidos políticos que não atingiram a composição e distribuição do
percentual mínimo de votos ou não elegeram bancada mínima para a Câmara dos Deputados fixados pelas
alíneas a e b do inciso I do art. 3º da EC nº 97/2017, incluindo-se nessa relação o Patriota, partido pelo
qual foi eleito o Sr. Luiz Henrique Castelo de Lima.

Em que pese o pedido do Partido Patriota para incorporação do Partido Republicano Progressista – PRP,
realizado em 08/11/2018, nos autos da Pet nº 0601953-14.2018.6.00.0000, cumpre reconhecer que não foi
o mesmo, até agora, homologado pelo TSE.

Com efeito, o patamar estabelecido pela Emenda Constitucional nº 97/2017 não restou, até o presente
momento atingido pelo Partido Patriota, de sorte a tornar eficaz, atualmente, a observação da faculdade
prevista no art. 17, § 3º, da Constituição Federal, qual seja, a filiação a outro partido, pelo Requerente,
sem a perda de seu mandato eletivo.

Nesse contexto, entendo configurada, na espécie, a presença do .fumus boni iuris
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Por sua vez, reconheço o  diante da proximidade do prazo limite para a mudança depericulum in mora
partido, na presente circunstância, 30 (trinta) dias contados a partir de 1º/02/2019, consoante
entendimento firmado no Parecer da Assessoria Consultiva do Min. Og Fernandes nos autos da Consulta
nº 0601898-63.2018.6.00.0000 (ID 1371977), que assim definiu, :verbis

“(…) Nessa linha de intelecção, a prolação de decisão aditiva no sentido de
estabelecer o início da legislatura seguinte à eleição como marco temporal
para exercício do direito de mudança de filiação, prevendo o prazo de 30 dias
para sua fruição, é medida que colmata a omissão presente na Emenda
Constitucional nº 97/2017, no entender desta Assessoria. (...)”

 

Saliento que perfilho do entendimento quanto a fidelidade do mandatário ao partido pelo qual foi eleito,
pilar de conduta tutelada pela Resolução-TSE nº 22.610/2007. Contudo exceções foram previstas para
ressalvar determinadas situações, sendo que cumpre a observação particular das circunstâncias jurídicas e
fáticas em que envolvidas cada titular do direito migratório, ora invocado, o qual, na espécie, entendo
configurado.

Deixo para analisar as preliminares suscitadas pelo Partido Patriota por ocasião do julgamento de mérito
da demanda.

Diante do exposto,  precariamente, a medida liminar requerida para declarar a justa causa paradefiro,
desfiliação partidária do Sr. Luiz Henrique Castelo de Lima, com base no art. 17, § 5º, da Constituição
Federal, com a redação conferida pela EC nº 97/2017.

Expedientes necessários.

Fortaleza-CE, 21 de fevereiro de 2019.

 

TIAGO ASFOR ROCHA LIMA
Juiz Relator

1Art. 3º O disposto no  quanto ao acesso dos partidos políticos aos§ 3º do art. 17 da Constituição Federal
recursos do fundo partidário e à propaganda gratuita no rádio e na televisão aplicar-se-á a partir das
eleições de 2030.

I - na legislatura seguinte às eleições de 2018:

a) obtiverem, nas eleições para a Câmara dos Deputados, no mínimo, 1,5% (um e meio por cento) dos
votos válidos, distribuídos em pelo menos um terço das unidades da Federação, com um mínimo de 1%
(um por cento) dos votos válidos em cada uma delas; ou

b) tiverem elegido pelo menos nove Deputados Federais distribuídos em pelo menos um terço das
unidades da Federação;

2 Art. 17. É livre a criação, fusão, incorporação e extinção de partidos políticos, resguardados a soberania
nacional, o regime democrático, o pluripartidarismo, os direitos fundamentais da pessoa humana e
observados os seguintes preceitos: (…)

§ 5º Ao eleito por partido que não preencher os requisitos previstos no § 3º deste artigo é assegurado o
mandato e facultada a filiação, sem perda do mandato, a outro partido que os tenha atingido, não sendo
essa filiação considerada para fins de distribuição dos recursos do fundo partidário e de acesso gratuito ao
tempo de rádio e de televisão.  (Incluído pela Emenda Constitucional nº 97, de 2017)
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3 Art. 300.  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.
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