TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

ACORDAO
RECURSO ESPECIAL ELEITORAL NO 236-17.2013.6.14.0000 - CLASSE 32
- BELEM - PARA
Relator: Ministro Luiz Fux
Recorrente: Augusto Bezerra Falcão Sobrinho
Advogados: Yuri Jordy Nascimento Figueiredo e outros
Recorrido: Gilberto Nogueira Souto
Advogados: Robério Abdon D'Oliveira e outros

ELEIçOES 2012. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL.
CARGO. VEREADOR. AcAo PERDA DE CARGO
ELETIVO POR DESFILIAcAO PARTIDARIA. AUSENCIA
DE CITAcA0 DE PARTIDO POLITICO NA EXORDIAL.
ACORDAO REGIONAL QUE ASSENTOU A
DECADENCIA. LITISCONSORCIO PASSIVO
NECESSARIO. AUSENCIA DE CERTEZA JURIDICA
ACERCA DA FILIAcA0 A NOVO PARTIDO POLITICO
NO MOMENTO DO AJUIZAMENTO DA AcAO
RECONHECIDA PELA JUSTIA ELEITORAL.
SINGULARIDADE QUE AFASTA EVENTUAL
DECADENCIA. RECURSO ESPECIAL AO QUAL SE DA
PROVIMENTO.
1. 0 litisconsOrcio passivo necessário entre o candidato
eleito e a novel agremiacao a que tenha se filiado e
medida que se impOe em acOes de perda de mandato
eletivo por suposta infidelidade partidária, a teor do art. 40
da Res.-TSE n° 22.610/2007.
2. 0 art. 40 da Res.-TSE n° 22.610/2007 preconiza que
tanto o mandatário (i.e., candidato eleito) quanto o (novo)
partido em que esteja inscrito apOs a desfiliacao devem
ser citados para apresentar a resposta.
3. 0 litisconsorte passivo necessário reclama sua
formaçao nos processos de perda de mandato eletivo por
desfiliacao partidária apenas e tao somente nas hipOteses
em que o mandatário esteja filiado a novo partido politico
na data da propositura da acao, de sorte que descabe
reconhecer a decadência do direito da acao pela
ausência de indicacao do Iitisconsorte sempre que a
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prOpria Justiça Eleitoral verificar que o parlarnentar näo se
encontrava filiado a qualquer agremiação partidária.
4. No caso sub examine,

a) A despeito de haver ingressado corn a presente açao
tempestivamente, em 9.12.2013 (fis. 2), o Recorrente no
promoveu a citaçao do Partido Republicano da Ordem
Social (PROS) na exordial, resultando na extinçao do
processo corn resolucao do mérito, em virtude da
assentada decadência.
b) Nada obstante, mostrou-se inviável a exigencia de
citacao da agremiacao para compor a lide, ante a
ausência de certeza juridica quanto a existência de nova
filiacao partidária, de acordo corn documento ernitido pela
prOpria Justiça Eleitoral.
5. Recurso especial provido para afastar a decadência e
determinar ao Tribunal Regional Eleitoral do Pará que
prossiga na análise da desfiliacao partidária como
entender de direito.

Acordam os ministros do Tribunal Superior Eleitoral, por
unanimidade, em prover recurso, nos termos do voto do relator.
Brasilia, 6, de agosto de 2015.
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RELATORIO

0 SENHOR MINISTRO LUIZ FUX: Senhor Presidente,
cuida-se de recurso especial interposto por Augusto Bezerra Falcão Sobrinho
contra decisäo do IRE/PA que julgou extinto seu processo, corn resoluçao de
mérito, em virtude do reconhecimento da decadência, em acórdäo assim
ementado (fis. 109):
AQAO DE PERDA DE MANDATO ELETIVO POR INFIDELIDADE
PARTIDARIA. DESCOBERTA POSTERIOR DA NOVA FILIAcA0.
INTIMAQAO DO AUTOR PARA ADITAMENTO DA INICIAL
FAZENDO CONSTAR PEDIDO DE CITAQAO DO
LITISCONSORCIO NECESSARIO. DESATENDIMENTO DO
COMANDO. INEXISTENCIA DE TEMPO HABIL PARA
COMPOSIQAO DA LIDE. EXTINQAO DO FEITO COM
RESOLUQAO DE MERITO. ART. 269, IV DO CPC.
1. 0 art. 40 da Resoluçâo TSE n.° 22.610/07 dispOe expressamente
sobre a necessidade de citaçào nâo so do mandatário que se
desfiliou, bern como o eventual partido que o acolheu, prevendo,
portanto, hipOtese clara de litisconsOrcio passivo necessário.
2. Descoberta posterior de nova filiaçâo não conduz
automaticamente a extincâo do feito sem resoluçào do mérito, caso
o requerente, no ato de ajuizamento da ação, apresente certidào
oficial emitida pela Justiça Eleitoral onde näo conste nenhurn novo
vmnculo a agremiacäo poiltica' (Precedente: TRE-PA Peticao
n° 1182-42.2011.6.14.0000 - Pará - MunicIpio de Belém, Acórdäo
n° 24.470).
3. Nâo sendo atendida a ordem para o charnamento do
litisconsOrcio passivo necessário, e näo havendo mais tempo hábil
para tanto, deve ser pronunciada a decadência do direito de ação,
julgando extinto o feito corn resoluçâo de mérito, a teor do que
dispOe o art. 269, IV do CPC.
Na interposiçao do especial, aponta-se a violaçao ao art. 4 0 da
Resolucao-TSE no 22.610/2007, alegando-se, em apertada sIntese, que "nao
resta outro entendimento que nao seja o de que, no momento da propositura
da açao, o recorrido não se encontrava fillado a partido politico" e, por isso,

41 n5 é aplicável a condicionante do litisconsorte partidário, pois não ha vInculo,
relaçao jurIdica, entre partido e recorrido" (fls. 124). Transcreve-se, ainda,
ementa de julgado deste Tribunal, para demonstrar a ocorrência de
divergencia jurisprudencial.
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Em amparo de suas pretensOes, o Recorrente aduz que a ficha..
interna de filiacao nâo tern o condäo deensejar a comprovacao de filiaçao,
sustentando, no seu entender, que e necessária a obtençao de certidäo
emitida pela Justiça Eleitoral, a firn de comprovar o novo vinculo partidário, e
cita precedentes do TSE supostamente julgados nesse sentido.
Argurnenta, ainda, a erronia do acOrdão recorrido no tocante a
prematura extincäo do processo corn resolucão do mérito, por suposta
ausência de citaçao do litisconsorte passivo necessário, uma vez que, "so [sic]

o aludido prazo decadencial, näo podoria tar havido abertura excepcional do
prazo para quo o recorrente ernendasse charnando o part/do". Acrescenta, em
seguida, que, "como o recorrido näo estava fillado a nonhum partido politico, a
extinçao do processo corn rosoluçao do mérito é totalmente i/o gal a merece ser
reformada" (fls. 130).
0 Presidente da Code Regional negou seguimento ao apelo
especial, consignando a ausência de violacao a dispositivo legal, por nao haver
sido demonstrada, nas razOes recursais, de forma objetiva e especIfica, a
apontada ofensa a lei. Assentou, ainda, a impossibilidade de reexame da
matéria fático-probatOria dos autos e a inexistência de divergéncia
jurisprudencial, em virtude da não realizaçao do cotejo analItico entre Os
julgados confrontados.
lnterposto agravo nos prOprios autos (fls. 144-150), dei-lhe
provimento para melhor exame do especial e determinei abertura de vista a
parte contrária para apresentar contrarrazOes, bern como solicitei manifestaçao
da Procuradoria-Geral Eleitoral acerca do mérito do recurso especial.
0 Recorrido apresentou contrarrazöes a fls. 171-175.
Em seu parecer, a Procuradoria-Geral Eleitoral manifestou-se
pelo provimento do recurso especial (fls. 179-182), nos termos da seguinte
ementa:
ELEIQOES 2012. AçAO DE DECRETAçAO DE PERDA DE
MANDATO ELETIVO. DECADENCIA NAO CONFIGURADA.
1. A obrigatoriedade de formacao de litisconsOrcio passivo
necessário entre o suposto infiel e o novo partido depende da
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comprovaçâo efetiva, ao tempo da propositura da aço, da
existência de nova fihiação partidária.
2. Verificada a duplicidade de filiação partidâria, atestada pela
Justiça Eleitoral, impôe-se o afastamento da decadéncia do direito
de ajuizar a açâo de decretaçâo de perda de mandato eletivo.
3. Parecer por que seja provido o recurso especial eleitoral, a fim
de que a Corte Regional prossiga no exame do mérito, e se
pronuncie sobre a existência de justa causa para a desfiliação.

E o relatOrio.

VOTO

0 SENHOR MINISTRO LUIZ FUX (relator): Senhor Presidente,
inicialmente, consigno que foram atendidos os pressupostos gerais de
admissibilidade recursal: o recurso especial fol interposto dentro do prazo legal
e encontra-se assinado por advogado regularmente constituldo nos autos,
motivo pelo qual dele con heco.
Anoto, ainda, que, na decisão pela qual dei provimento ao
agravo, para meihor exame deste recurso especial, assentei a existência de
precedente deste Tribunal no sentido de que o partido politico para o qual
migrou o detentor de mandato eletivo näo seria citado na qualidade de
litisconsorte passivo necessário, mas a sua intervencao no processo se dana
na condicao de assistente simples, nos termos do art. 50 do COdigo de
Processo Civil (ED-AgR-Rp n° 1698-52/CE, Redator para o acOrdäo
Mm. Marco AurOlio, We de 24.4.20 14).
Contudo, registro que, no recente julgamento do REspe
n° 449-46/GO, de minha relatoria, ocorrido na sessäojurisdicional de 9.4.2015,
este Tribunal, ao interpretar o art. 4 0 da Resolucao-TSE no 22.610/2007,
adotou entendimento diametralmente oposto ao precedente supra citado, o
qual se encontra superado. Em outras palavras: o litisconsórcio passivo
necessário entre o candidato eleito e a novel agremiaçao a que tenha se filiado
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e medida que se irnpOe em acOes de perda de mandato eietivo ppr suposta
infidelidade partidária, a teor do art. 40 da Res.-TSE n o 22.610/2007.
Pois bern, tecidas essas consideraçOes iniclais, passo a
análise do mérito do presente recurso.
Inicialmente, ressalto que o equacionamento da discussäo ora
em debate näo diz respeito ao reexame do complexo fãtico-probatOrio
acostado aos autos, mas, como se vera, ao reenquadramento jurIdico dos
fatos, providência que se coaduna corn a cognição realizada nesta sede
processual.
A questäo juridica posta cinge-se em saber se se aplica ao
caso vertente, ante suas especificidades (i.e., a existência de documento
atestando que o parlamentar não estaria filiado a qualquer partido politico, no
momento do ajuizamento da açao), a obrigatoriedade de formaçao de
litisconsOrcio passivo necessário entre candidato eleito e a agremiaçao ao
qual, supostamente, se filiou, em processos de reconhecirnento da perda do
mandato por infidelidade partidária. E, antecipo, a resposta é negativa.
Para meihor exame, reproduzo o art. 1 0 e o art. 40 da
Resoluçao-TSE n° 22.610/2007:
Art. 1° - 0 partido politico interessado pode pedir, perante a Justiça

Eleitoral, a decretacão da perda de cargo eletivo em decorrência de
desfiliação partidária sem justa causa.
§ 10 - Considera-se justa causa:

I) incorporaçâo ou fusão do partido;
II) criaçâo de novo partido;
Ill) mudança substancial ou desvio reiterado do programa partidário;
IV) grave discriminaçâo pessoal.

Art. 40 - 0 mandatârio que se desfiliou e o eventual partido em que
esteja inscrito seräo citados para responder no prazo de 5 (cinco)
dias, contados do ato da citacão.
Do exarne sistemático do arcabouço-normativo, depreende-se,
corn meridiana clareza, que, em processos de reconhecimento de perda do
mandato por infidelidade partidária, ha exigencia de formaçao de litisconsOrcio
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passivo entre o candidato elelto e a agremlacao partldárla acuJos quadros

tenha se fihlado. E näo seobjeta de tat entendimento.
Na espécie vertente, a despeito de haver ingressado corn a
presente acao tempestivarnente, em 9.12.2013 (fis. 2), o Recorrente näo
promoveu a citaçao do Partido Republicano da Ordem Social (PROS) na sua
peca inicial, o que fol considerado pelo Tribunal Regional como desidia do
titular da acao, motivo por que extinguiu o processo corn resoluçao do mérito,
assentando a decadência.
Destaco, contudo, que o caso sub examine guarda certa
peculiaridade, a qual deve ser considerada na aplicacao da legislaçao de
regência. E que, compulsando detidamente Os autos, verifico que se mostrou
inviável a exigencia de citacao da agrerniaçao para compor a lide, ante a
ausência de certeza juridica quanto a existência de nova filiacao partidária, de
acordo corn documentaçao emitida pela prOpria Justica Eleitoral.
Para melhor elucidacao, colho do acOrdão recorrido os
seguintes excertos (fls. 111-115):
Cuidam os autos de açäo de perda de cargo eletivo por desfiliaçao
partidária proposta por AUGUSTO BEZERRA FALCAO SOBRINHO
contra GILBERTO NOGUEIRA SOUTO, vereador do Municipio de
Marituba/PA eleito nas eleiçöes de 2012 pelo Partido Popular
Socialista PPS/PA, ao argumento de que o requerido, sem justa
causa, desfiliou-se em 10/10/2013 corn a justificativa de que migraria
para o recém criado Partido Republicano da Ordern Social - PROS,
no entanto, conforrne certidâo do Tribunal Superior Eleitoral
expedida em 04 de dezembro de 2013, perrnaneceu sem filiaçäo a
partido politico algum.
Em outras palavras, o autor tinha conhecimento de que o requerido
havia informado que iria filiar-se ao PROS, mas mesmo assim não
requereu a citaçâo da referida agremiaçäo como litisconsorte
passiva necessária, tendo por base certidão ernitida pela Justiça
Eleitoral que acusava ausência de filiação.

Conforme relatado, ao ser citado para responder a lide o
reguerido informou gue so requerer o seti desliqamento junto
ao PPS/PA, procedeu também a comunicaâo ao luizo eleitoral
informando, na o portunidade gue estaria mi g rando Para o
PROS. Para comprovar suas alegaçOes, a presentou pedido de
desfiliação junto a a g remiaäo ao gual havia sido eleito
vereador corn a comunicacäo também ao iuIzo eleitoral (fl. 46),
ficha de filiaçâo junto ao PROS (fl.47), além de uma certldâo
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emltida pela Justica Eleftoral onde consta o seu name fillado ao
--- PROS-corn a sltuacâo do 'CANCELADO',
Ou seja, havia nos autos duas informaçOes oficiais a respeito da
situacâo do filiaçâo do requerido quo necessitaria do efetivo
esciarecimento, razo pela qual, seguindo precedentes desta Corte
que excepcionalmente admite o aditamento da inicial, para que seja
chamado a (ide o litisconsórcio passivo necessário, determinei a
intimaçâo da parte autora para que promovesse a citação da referida
agremiaçao.
o autor, contudo, sem atender ao comando do despacho, insurgiuse argumentando quo o despacho teria sido contraditOrio ao atestar
inicialmente que ao tempo da propositura da acão o banco do dados
da Justiça Eleitoral não havia acusado filiaçao do requerido a
nenhum partido politico, ao mesmo tempo em quo determinara o
aditamento da inicial para o chamamento do partido sob pena de
indeferimento.
Ante o exposto, nao sendo atendida a ordem para o chamamento do
litisconsórcio passivo necessário, e não havendo mais tempo hábil
para tanto, pronuncio a decadéncia do direito de ação, julgando
extinto o presente feito com resolução de mérito, a teor do que

dispöe o art. 269, IV do CPC.
Sucede que, ao contrário do que concluiu o Regional, entendo
que razão juridica assiste ao Recorrente: a exigência da indicacao do
litisconsorte passivo necessário opera-se tao somente se o mandatário estiver

filiado a nova partido politico na data da propositura da acao, de forma que
descabe reconhecer a decadência do direito da acao pela ausência de
indicacao do litisconsorte, nas hipOteses em que a reconhecimento pela

própria Justica Eleitoral de que o Recorrido não estava filiado a nenhum
partido.
Por fim, oportuno registrar que, por estar submetida a acao de
perda de mandato eletivo por infidelidade partidária ao prazo decadencial de
30

(trinta) dias contados após a data da desfiliaçao, ha precedente desta

Corte' no sentido de que somente se entende presente a obrigatoriedade do
forrnacao do litisconsOrcio passivo nas hipóteses em que o vinculo do
candidato eleito corn o novo partido tenha ocorrido dentro do trintIdio legal, o
que não restou evidenciado no caso dos autos.

1 Recurso Especial Eleitoral n° 16887, Rel. Mm. Nancy Andrighi,

We de 5.10.2012.
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4.

Por essas razOes, dou provimento ao presente recurso
especial para afstar a decadéncia e determinar ao Tribunal Regional Eleitoral
do Pará que prossiga na análise da desfiliacão partidária como entender de
direito.

E como voto.
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REspe n° 235-17.2013.6.14.0000/PA. Relator: Ministro Luiz
Fux. Recorrente: Augusto Bezerra Falcäo Sobrinho (Advogados: Yuri Jordy
Nascimento Figueiredo e outros). Recorrido: Gilberto Nogueira Souto
(Advogados: Robério Abdon D'Oliveira e outros).
Decisäo: 0 Tribunal, por unanimidade, proveu o recurso, nos
termos do voto do relator.
Presidência do Ministro Dias Toffoli. Presentes as Ministras
Maria Thereza de Assis Moura e Luciana Lóssio, e Os Ministros Gilmar
Mendes, Luiz Fux, Joäo Otávio de Noronha e Henrique Neves da Silva, e o
Vice-Procurador-Geral Eleitoral, Eugenio José Guilherme de Aragao.

SESSAO DE 6.8.2015.

