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Tribunal Superior Eleitoral
SECRETARIA JUDICIARIA
PREsTAçA0 DE CONTAS N o 153-68.2016.6.00.0000

TERMO DE ABERTURA

Aos treze dias do mês de maio do ano de dois m e dezenove, procedi ao
encerramento do anexo 23, a f!.2.
Eu,

, da Coordenadoria de Registros Partidários, Autuação

e Distribuiçao - CPADI, Iavrei o presente termo.
54it
Wr !athi
Aux. de Micrcfocrnática
SepromJCod /SJD

ANEXO 23
PRESTAçAO DE CONTAS N o

153-68.2016.600.0000

Documentos encaminhados corn a Peticao protocolizada sob n° 2.248/2019,
juntada aos autos principais as fls. 173 e seguintes.

AV

Tribunal de Justica do Estado de Minas Gerais
PJe - Processo Judicial EletrOnico

19/04/2019

NUmero: 6023090-98.2015.8.13.0024
Classe: PROCEDIMENTO COMUM
Orgao julgador: 71 Vara Civel da Comarca de Belo Horizonte
Ultima distribuiçào : 10/0412015
Valor da causa: R$ 1.000,00
Assuntos: Eleicôes - Diretórios
Segredo de justiça? NAO
Justiça gratuita? NAO
Pedido de liminar ou antecipacáo de tutela? SIM
Partes

Procurador/Terceiro vinculado

WEDERSON ADVINCULA SIQUEIRA (ADVOGADO)
WEDERSON ADVINCULA SIQUEIRA (ADVOGADO)
WEDERSON ADVINCULA SIQUEIRA (ADVOGADO)
AUGUSTO MARIO MENEZES PAULINO (ADVOGADO)
TIAGO COSTA CAMILO (ADVOGADO)
JOAO FIGUEIREDO ABDALLA (ADVOGADO)
RENATO CAMPOS GALUPPO (ADVOGADO)
RODOLFO VIANA PEREIRA (ADVOGADO)
AUGUSTO MARIO MENEZES PAULINO (ADVOGADO)
PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA-PRP (REU)
RENATO CAMPOS GALUPPO (ADVOGADO)
RODOLFO VIANA PEREIRA (ADVOGADO)
Doc umentos
Tipo
Documento
Id.
Data da
Ass inatura
Petição
67742 16/03/2016 14:16 PET CIENCIA DESPACHO Assnado
61

ANTONIO TORRES GONCALVES (AUTOR)
JIARIA LUISA DE OLIVEIRA RESENDE (AUTOR)
ALEXANDRE ROCHA VALADARES (AUTOR)
PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA (REU)

FERNANDA/CAP RIO
EXCELENTISSIMO SENHOR DOUTOR JIJIZ DE DIREITO DA 7 VARA CIVEL D
COMARCA DE BELO HORIZONTE/ MG

08799917807

PROCESSO 6023090-98.2015.8.130024

PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA PRP - DIRETORIO
NACIONAL, já qualificado, representado pela advogada si g natária, devidamente constitulda
nos autos, nos autos da presente Acão Anulatória de Dissolucão de Diretório
Partidário cc Pedido Liminar que Ihe movem ANTONIO TORRES GONCALVES,
MARIA LUISA DE OLIVEIRA RESENDE e ALEXANDRE ROCHA VALADARES, vem darse por intimado do inteiro teor do r. despacho registrado sob o ID 6580672, de 10/03/2016,
que indeferiu o pedido do requerido (que invocou Iitisconsórcio ativo necessário e pugnou
pela inclusäo do Sr. Tibelindo Soares Resende no p610 ativo da presente ação), e na parte
final, concedeu vista para manifestaçäo sobre provas a serem produzidas.
Termos em que, pede deferimento.
So José do Rio Preto/SP, 16 de marco de 2016

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP 148.931

são josé do rio preto / op rua nuno alvares pereira, 590, sala 53, tone 17— 98128.6633,

• Assinado e!etronicamente por FERNANDA CRISTINA CAPRIO D ANGELO - 16/03/2016 14:16:40
https://pje.tjmg.jusbr:443/pje/ProcessofConsultaDocumento/listView.seam?x=1 6031614160826300000006516878
Nü,,,eru do dooun',nto: 180316141G0924OOOOOOO651G79

Num. 6774261 - Pig. 1

Tribunal de Justica do Estado de Minas Gerais
PJe - Processo Judicial EletrOnico
19/04/2019

NUmero: 6023090-98.2015.8.13.0024
Classe: PROC EDIMENTO COMUM
Orgao julgador: P Vara Civel da Comarca de Belo Horizonte
Ultima distribuição : 10/0412015
Valor da causa: R$ 1.000,00
Assuntos: EleiçOes - Diretórios
Segredo de justica? NAO
Justiça gratuita? NAO
Pedido de liminar ou antecipacao de tutela? SIM
Pa rtes

Procurador/Terceiro vinculado

WEDERSON ADVINCULA SIQUEIRA (ADVOGADO)
WEDERSON ADVINCULA SIQUEIRA (ADVOGADO)
WEDERSON ADVINCULA SIQUEIRA (ADVOGADO)
AUGUSTO MARIO MENEZES PAULINO (ADVOGADO)
TIAGO COSTA CAMILO (ADVOGADO)
JOAO FIGUEIREDO ABDALLA (ADVOGADO)
RENATO CAMPOS GALUPPO (ADVOGADO)
RODOLFO VIANA PEREIRA (ADVOGADO)
AUGUSTO MARIO MENEZES PAULINO (ADVOGADO)
PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA-PRP (REU)
RENATO CAMPOS GALUPPO (ADVOGADO)
R000LFO VIANA PEREIRA (ADVOGADO)
Documentos
Tipo
Documento
Data da
Id.
Assinatura
Petição
11400 28/07/2016 18:51 PET ESTATUTO CONVENçOES - Assinado
063

ANTONIO TORRES GONCALVES (AUTOR)
J1ARIA LUJSA DE OLIVEIRA RESENDE (AUTOR)
ALEXANDRE ROCHA VALADARES (AUTOR)
PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA (REU)

FERNANDA CAPRIO

EXCELENTISSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA 7 B VARA CIVEL D
COMARCA DE BELO HORIZONTE/MG

PROCESSO 6023090-98.20158.13.0024

PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA PRP - DIRETORIO
NACIONAL, já qualificado, representado pela advogada signatária, devidamente constitulda
nos autos, nos autos da presente Acão Anulatória de Dissolucão de Diretório
Partidário c.c. Peclido Liminar que Ihe movem ANTONIO TORRES GONCALVES,
MARIA LUISA DE OLIVEIRA RESENDE e ALEXANDRE ROCHA VALADARES, vem a
presenca de Vossa Excelência anexar documento relativos a obrigacöes estatutárias que Os
dirigentes do PRP MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE deve cumprir para realizaçào de
ConvencOes Municipais para Eleiçöes 2016.
Termos em que, pede deferimento.
So José do Rio Preto/SP, 28 de juiho de 2016

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP 148.931

odo josd do do preto / op - rua nuno aivares pereira,

590, sala 53, fone 17 98128.6633,

ferriaridacapro.rnagmaiLcor

3

1I

Assinado eletrorocarnente por: FERNANDA CRISTINA CAPRIO D ANGELO - 28/07/2016 18:51:16
https.//pjetj mg jus br:443/pje/Processo/Consuita Documento/tistView .seam?x1 6072818503421000000010965471

L

N6esoro do doouesor,to 1G072810503421 00000001 0966471
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Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais
PJe - Processo Judicial Eletronico

19/04/2019

NUmero: 6023090-982015M.13.0024
Classe: PROCEDIMENTO COMUM
Orgäo julgador: 71 Vara Civel da Comarca de Belo Horizonte
Ultima distribuicão : 10/04/2015
Valor da causa: R$ 1 000,00
Assuntos: EleiçOes - Diretórios
Segredo de justiça? NAO
Justça gratuita? NAO
Pedido de liminar ou antecipaçâo de tutela? SIM
Partes
ANTONIO TORRES GONCALVES (AUTOR)
AARIA LUISA DE OLIVEIRA RESENDE (AUTOR)
ALEXANDRE ROCHA VALADARES (AUTOR)
PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA (REU)

Procurador/Terceiro vinculado

WEDERSON ADVINCULA SIQUEIRA (ADVOGADO)
WEDERSON ADVINCULA SIQUEIRA (ADVOGADO)
WEDERSON ADVINCULA SIQUEIRA (ADVOGADO)
AUGUSTO MARIO MENEZES PAULINO (ADVOGADO)
TIAGO COSTA CAMILO (ADVOGADO)
JOAO FIGUEIREDO ABDALLA (ADVOGADO)
RENATO CAMPOS GALUPPO (ADVOGADO)
R000LFO VIANA PEREIRA (ADVOGADO)
AUGUSTO MARIO MENEZES PAULINO (ADVOGADO)
PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA-PRP (REU)
RENATO CAMPOS GALUPPO (ADVOGADO)
R000LFO VIANA PEREIRA (ADVOGADO)
Documentos
Tipo
Documento
Data da
Id.
Assinatura
Substabelecimento
13028 09109/2016 16:53 SUBSTABELECIMENTO bh X pip
024

SIISF.I3ELE(_1MEFO

L2iiiJ

Substabcleço, COM RESER1S, aoS advogados Tiago Costa
Catnilo, inscrito na OAB/MG sob o n o 102.732, Mariana Catnilo Bernacci,
inscrita na OAB/MG sob o no 151.766, Marcos Arnara! Castro, OAB/MG
103.211, Joäo Figueiredo Abdalla, OAB/MG 108.732, os poderes a miin
outorgados no p PROCESSO 6023090-98.2015.8.13.0024, em trâmite pela 7a
Vara Civel de Belo Horizonte.

Belo Hoizonte 31 de agosto de 2016

FE NANDACEISTINACAPRIO

-'
F!]

.,

Assnado eletronicamente por: TIAGO COSTA CAMILO - 09/09/2016 16:53:34
https://pjetjmgjusbr:443/pje/ProcessolConsudaDocumentollistView.seam?x=1 6090916525416400000012528150
Nüniero do documento: 1609091 652541640000001 25281 50
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSÉ DO RIO PRETO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIO - NFS-e
09/12/2015 1232:04

Data e Hora da Emissão:

9/12/2015

Competêneia:

899427329

Local da Prestaçào:

SAO JOSE DO RIO PRFTO - SP

Dados do Prestador de Servicos

I
Razão Social/Nome:
CNPJ/CPF:

1o(

ERNANOA CAPRIO ADVOGADOS ASSOCIADOS
lnscricao Municipal:

02.851,136/0001-30

Endereco a Cep:

14

Código de Veriflcacao:

N° da NFS-e substituida:

NJmero do RPS:

NUrnero da
NFS-e

1119510

Municipio:

SAO JOSE DO RIO PRETO

UF

AV ROMEU STRAZZI .2104 - WALK(RIA - JO. CEP: 15085-520
Telefone:

Complemento:

FERNANDACAPRIO@HOTMAILCOM

(17)3222-7371

Dados do Tomador de Serviços
ARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA PRP

Razo Social/Nome:

32.095101/0001-80

F--reco e CEP;

R SANTO ANDRE 534 - EUROPA - JO. CEP. 15014-490

L.

lnscricao Municipal:

3030030

CNPJ/CPF:

Telefane.

menlo

Municipia;

(17)3226-5460

UP:

SAO JOSE DO RIO PRETO

e-mail:

FISCAL@ITAMARATYONLINECOM.BR

Discriminação dos Servicos
'rocesso 6053006-80.2015.8.13.0024, perante a 18 Vara Civel de Belo Horizonte/MG
,dvogada: Fernanda Cnstrna Capric OAB/SP 148931

Código do Serviço I Atividade
17.14 I 17.14.01 - Sociedade de Profissionais - Advocaci

Detalhamento Especifico da Construçao Civil
Código ART:

Código da Obre:

Tributos Federais
PIS:

23,87

COFINS:

110,15

IR(R$)

55,08

Detalharnento de Valores - Prestador doe Servicas

Outras Retencoes

3.67175

Natureza Operacao

225,81

1-Tributac5o no municipio

Valor dos Servicos

R$:

Desconto Incondicionado:

CSLL(R$):

INSS(R$):

Cálculo do ISSQN devido no Municipio
Valor dos Servipos R$

Regime Especial Tributacao

Desconto Incondicionado:

Retencôes Federals:

3-Sociedade de Profissionais

(=) Base de Cálculo

Valor ISSQN Retido:

Opcão Simples Nacional

2-N5a

(x) ,5jiquota %
ISS a rater:

Incentivador Cultural
2-Náo

TOTAL DA NFS-e R$:

(=) Valor do ISS R$:
3.445,94

1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail forriecido pelo Tomador dos Servicos.
- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá serverificada no site sjrp.ginfes. corn. br , corn a utilizacäo do Codigo de Verificacao.
Avisos

367175

Deducoes permitidas em Lei

Desconto Condicionado:

Outras Retençôes:

36,72

225,81

SP

RNANDA

CAPP1C)

TENClOS
[
.. t^k P -FAk IiiJU EPUbLNO PROGRE$S
Irli11
cRETORO NACIONAL, corn sede administrativa na Rua Santo André 534, Jardim Eurpa CEP
5-014490 SAO José do R i o Preto/SP inscrito no CNPJIMF 32.095.10110001-80 st to/
epresentado P01 seu Presidente da Executiva Nacional OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE.
rasileiro, casado, engenheiro, portador do RG 9959.998-3, aqui designado simplesmente
ONTRATANTE e, do outro lado. FERNANDA CAPRtO ADVOGADOS ASSOCIADOS corn sede na
Avenida Romeu Strazzi 2104, Jardim Walkyria, CEP 15085-520, São José do Rio Preto/SP,
':'EP15085-520, insenta no CNPJ/MF 02.851.136/0001-30, neste ato representada por sue Sóca'dministradora FERNANDA CRISTINA CAPRIO, braseira advogada insànta na OAB/SP 148 931.
.qui designada simplesmente CONTRATADA, tern entre si justo e acertado celebrar a presente
CONTRATO DE PREsTAçA0 DE SERVOS DE ADVOCACA CONTENCIOSA. que se regerá

:resente Contrato consiste na prestaçao do serviços técncos especializados de advocacia
tenciosa para preservação e defesa do direitos e interesses da CONTRATANTE. em
'ecifico. para acompanhar a tramitação judicial, em conjunto corn outros advogados indicados
o CONTRATANTE, e praticar todos Os atos processuais para defesa de seus interesses nos
ins do processo 6053006 .. 80.2015.8.130024, que tramita perante a 18 a Vara CIvel d
Cumarca de Belo Horizonte/MG, movido por Tibetindo

Soares Resende contra o

CON TRATANTE

DA VIGENCIA E RESCISO DO CONTRATO
2 1. 0 presente Contrato vigorará por prazo indeterminado iniciando-se a partir da data da ratificação
deste contrato facultando-se as partes o direito de proceder a sua rescisão em qualquer tempo,
sem qualquer onus, mediante prévio aviso escrito, corn a antecedéncia minima do 30 (trinta) dies
2 2. Cumpre a CONTRATADA em caso rescisão do Contrato.
a) dar boa e regular continuidade aos processos entregues ao seu patrocinio, ate indicação e
efetivo substabelecimento des causas. o que não poderã ultrapassar 30 (trinta) dies,
b) devolver todos as documentos referentes aos casos sob seu acompanhamento:
C) apresentar relatOrio de andamentos de todos as casos em seu poder,
d) renunciar ao mandato outorgado ou substabelecer ao advogado indicado pela
CONTRATANTE.
e) fornecer quitaçao escrita des obrigaçOes mUtuas,
2.3. Cumpre ao CONTRATANTE em caso rescisão do Contrato.
a) pager honorários pendentes, born como despesas havidas pela CONTRATADA ate entrega
formal dos casos em andarnento:
b) reembolsar todas as despesas, custas, taxas e emolurnentos pendentes:
são josé do do preto / sp - aveida rorneu strazzi,

2104, cep 15085-520, são José do do preto/SP

bRNANDA C APR IO

rmar todos

dados do novo patrono em caso substabelecimento (nome complet:
estado civil. docurnentos, regstro na OAB. enderecos telefones dentro do ora
I &kV F
trinta) dias:
Os

fornecer quitaçao escrita des obrigacOes
DA REMuNERAcAO E DO PAGAMENT.;
3.1. Pela execuçao dos serviços especificos ora coiitratados, a CONTRATANTE pagarà a
CONTRATADA o valor total de R$3.44594 (trés mill, quatrocentos e quarenta e cinco reals e
noventa e quatro centavos), mediante emissâo da respectiva nota fiscal, vencivel ate em
10/12/2015.
3 2 Fica estabelecdo que em caso de atraso de pagamento dos hotorános ajustados. serão
cobrados juros na razão de 1 % (urn por cento) ao més. Caso a mora seja superior a 30 (trinta)
dias, ficará este contrato rescindido de peno direito. independente de qualquer medida judicial
ou extrajudicial, considerando-se vencidas as demais obrigaçães vincendas, que serão exigidas
de imediato.
3.3. Custas processuais, taxes e emolurnentos oficiais decorrentes de atos praticados perante órgãos
püblicas ou privados, de caráter judicial ou extrajudicial, serão pages integralmente pelo
CONTRATANTE antes da prática dos respectivos atos, mediante apresentação das guas
devidamente preenchidas pela CONTRATADA;
3.4. Todas as despesas decorrentes da execução dos atos, como copies. correio. combustivel.
pedagio, hospedagern, serão integralmente reembolsadas pelo CONTRATANTE, mediante,
rnediante apresentaçao de relatôrios discrirninados e recibos respectivos pela CONTRATADA.
3.5. A CONTRATADA faz jus a verba de sucumbéncia porventura fixada judicialmente e devida pela
parte contrãria, cabendo-lhe promover autonomamente e as sues expenses as medidas
eventualmente necessaries pare seu recebimento.
DA PREsTA(;A0 DOS SERVIOS
4.1 A CONTRATADA executará Os serviços objeto deste Contrato corn a mais estrita observáncia

dos padrôes normas e especificacöes definidas pela legislação vigente, bern coma as do
CONTRATANTE, o qual reserva-se ao direito de avaliar. periodicamente, a qualidade dos

serviços contratados, conforme seguintes critérios:
a) qualidade técnica;
b) cumpriniento dos prazos,
c) agilidade no atendirnento das solicitaç(5es:
d) especializaçào:
4.2 A CONTRATADA manterá arquivo fisico e eletrOnico dos processos. corn andamentos, custas,

peças processuais. a serem apresentadas ao CONTRATANTE sempre que solicitado
4.3 A CONTRATADA procederá o acompanharnento preventivo dos processos junta as varas
competentes

são josé do rio preto / sp - aveicia romeu strazi, 2104, cep 15085520, são José do do preto/SP

12

RNANDA CAPRIO
NTRATADA comuncará ao CONTRATANTE toda e quaquer alteraçoes legaL cu do

ormas orocedimentais da ustiça ou órgàos adrnintstrativos locais, que afetem

0

andan-

I

13
OEGAçOEs UAS PAR ES
I

Sem prejuizo da independéncia protissiona da OONTRA7c
uidico/adrninistrativa do contrato, Os serviços serão prestados corn observancia das di, etrizes
erats traçadas e fornecidas pelo CONTRATANTE, através de seus prepostos.
Os serviços seräo prestados pela CONTRATADA ao CONTRATANTE por sua sôciaadministradora, Dra. Fernanda Cristiria Caprio, OAB/SP 148.931 podendo substabelecer,
caso seja necessàrio ao born desUnde da prestaçao de servcos

5 . A CONTRATADA somente poderá substabelecer a procuração outorgada pelo CONTRATANTE

para execução de ato processual ou administrativo corn autorização do CONTRATANTE.
5 4 Para prestaçäo dos servicos objeto deste Contrato, o CONTRATANTE outorgaré a
CONTRATADA o competente instrumento de mandato ou providenciará a substabelecirnento,

bern como a respectiva documentação de cada demanda que lhe for confiada.
55 E obngaçao do CONTRATANTE fornecer a CONTRATADA todos os subsidios necessános ao
desempenho das atividades ora pactuadas, disponibilizando informaçoes e documentos
necessános a reahzação do servico. bern coma primando pela precisäo e veracidade dos
mesnios
5.6 Tratando-se do serviços que exigem o cumprimento de prazos fatats, o CONTRATANTE dever4.
disponihilizar inforrnaçöes ou documentos soUcitados pela CONTRATADA imediatarnente.
5 7 Constatando a CONTRATADA que as jnformaç6es ou documentos transrnitidos que lhe foram
entregues contém qualquer equIvoco, deverá informar o fato imediatamente a CONTRATANTE
para correcao e/ou substituiçao dos documentos/informaçOes.
5.8 E vedado a CONTRATADA a formalizaçao de acordos ou composiçôes corn a parte contrária,
em especial ãqueles que irnphcarem em transigéncia . de valores Cu dilacão de prazos de
cumprimento de obrigaçOes, exceto corn autorizacão expressa do CONTRATANTE
5 9 A CONTRATADA deverá atuar corn zelo e dHigéncia a praticar todas as rnedidas necessãrias.

Segundo as melhores técnicas jurIdico-processuais. para preservaçao dos interesses e direitos da
CONTRATANTE no âmbito de todas as instàncias juridicas. judiciais e extrajudiciais
5.10A CONTRATADA responde perante o CONTRATANTE pela qualidade dos servicos prestados,

podendo ser responsabilizada por eventuais prejuizos causados par estes, exceto so as
consequencias se basearem em informacôes ou documentos imprecisos, inid6neos ou
incampletos apresentados pelo CONTRATANTE.
5.11 A CONTRATADA cumprirä todos as prazos estabetecidos em lei para a prestacao dos serviços

do advocacia, podendo ser responsabilizada por prejuizos decorrentes da inobservància dos
mesmos, exceto se o CONTRATANTE não cumprir Os prazos assinalados para fornecimento de
informaçOes e documentos,

so José do rio preto / sp - dveida romeu strazzi, 2104, cop 15085-520, so José do rio preto/SP

-

LNANDA CAP RIO
A responderá pelos prejuizos que advirem em razão da conduta ncompatvE
i n a defesa dos interesses do CONTRATANTE. especalmerite se decorrentes do no
TIA'L SF
udêncta e/ou impericia,
.ONTRATADA fica isenta de responsabdade civil. profissional. admrnistrat inn

extinçao ou insucesso de processoslatos administrativos caso a CONTRATAN
se recuse ou deixe de providenciar ou adiantar as valores referente

nn
1:

r0
custas processuais e/ou taxas administrativas oficiats dentro dos prazos assinalados pela
egislaçâo vigente:
80

se recuse ou deixe de adiantar despesas referentes a cumpnmento de prazos processuais.
audiéncias ou atos administrativos,
leixe de apresentar documentos necessários ao cumprimento do to. ou a faça corn atraso
nonforme os prazos legais previstos na legislacao.
DA CON FIDENCALIDADE
6 1 A CONTRATADA se responsabiliza pela guarda e sigilo de todos os documentos entregues pelo
CONTRATANTE para realizaçao dos serviços, podendo ser responsabilizada

P01 perda,

extravio,

nutilzação. salvo em caso de caso fortuito ou força maior.
6.2 A CONTRATADA obriga-se a manter absoluta confidencialidade sobre todas as infarrnaçoes,

dados e documentos aos quais venha a ter acesso em razão da execução dos serviços, bern
como todo a produto gerado por esta, não podendo divulgá-los, cedêlos, repassa-los, durante ou
apos a vigéncta do presente Contrato. salvo atos necessários para execucão dos servicos or
contratados.
6.3 Fica a CONTRATADA expressamente proibida de comentar ou divulger perante terceiros.
inclusive imprensa, quaisquer fatos ligados aos processos cujo patrocInlo lhe tenharn sido
confiados. mesmo que a divulgaçâo atenda a interesses do CONTRATANTE. exceto que esta
ltima forneça autorização expressa, situação na qual a CONTRATADA sera devidamente
autorizada e instruida sobre a modo como deverâ proceder
6.4 A CONTRATADA responde civil e criminalmente pelas consequências de eventual divulgaçao ou

utilizaçào indevida de documentos e nformaçôes.
DA vINCULAçA0 LEGAL
7.1 0 preserite contrato. em razâo de seu objeto e de sua natureza, nao gera para a
CONTRATANTE qualquer vinculo de natureza trabaihista ou previdenciãrra.
DAS oIs pos(çOEs GERAS

8.1 Não constitui renUncia de direito a não exercicio imediato, parcial ou total, par qualquer das
partes, de qualquer garantia prevista neste contrato
8.2 Se qualquer das partes tolerar. tácita ou expressamente, a inobservância, no todo cu em parte,
de qualquer das cláusulas e conthçöes deste contrato, tal inobservância no implicará, par si so,
liberação, desoneração ou, de qualquer modo, prejuizo ou modificacão dessas mesmas cláustilas
...............................--------.
----- .....-,.... ....
säo José do no preto / sp aveida romeo strazzi, 2104, cep 15085-520, são José do rio preto/SP
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FERNANDA/CAP RIO
e condçoes, as quats permaneceräo inalteradas, coma se nenhuma tolecànca houv>cc
ccorrtdo
Além das obrigaçOes previstas noste instrumento. as partes so obugam a conduz
15/
juste de forma plena e integral pare sue fie[ execucao. visando buscar a solucão POTO
cirnissos. düvdas ou quaisquer divergéncias por meio de consultas e entendimento mu_dO
coma,
quando necessáno e facultado pela Lei, modificar Cu suprirnir cláusulas ou condiçOes palo
neihor consecuçäo do presente objeto que será par rneio de competentes aditivos.
4 As partes poderào fazer comunicaçöes oficais entre si através do ernails ou fax
E permitido a ambas as partes divulgarem a relação cliente-prestador do serviços em sues
es p ectivas atividades.
Coda uma des partes responsabiliza-se, separadarnente, por todo e"qua!quer dana moral ou
:atnmonial devidarnente comprovado que venha a causer a qualquer outra porte decorrente de
1010, culpa ou má-fé, em funçäo da prática de qualquer ato em desacordo as obrigaçoes
ossumidas neste Contrato ou do incorreção de qualquer dedaraçao prestada Cede uma dos
artes compromete-se, individual mente. a indenizar a parte prejudicada pelas perdas, danos e
crejuizos incorriclos e decorrentes de sua conduta culposa Cu dolosa além de quaisquer custos
ou despesas pare a defesa dos direitos e interesses do porte prejudicada.
A CONTRATADA declare que nao foram realizados investimentos de qualquer natureza pare
:tenthmento desta contratação, porquanto a sua atual estrutura é compativel pare a adequado
otendirnento no objeto deste contrato. Fica desde já ajustado que projetos quo dependam do
ealizaçao de investirnento para a aquisição de infra-estrutura exclusive pare o C0NTRATANTE
Jernandarão a assinatura de urn aditivo especifico entre as partes, pare definir a politico de
administraçao amortizaçâo e depreciaçâo destes investimentos.
1)0 FORO
eleito o foro da Comarca de São José do Rio Preto/SP para a solucão de diividas ou
!itigios porventura decorrentes deste contrato, corn expressa renilincia do qualquer outro. ainda
quo privilegiado.
or estarem as partes Justas e acordadas assinam a presente em (02) dues vies de igual tear, no
oresenpa da testemurhas ubaxo quafkradas
São José do Rio Preto/SP. 28 de outubro de 2015
I FICO

PIRP PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA
Ovasco Rome Altimari Resende
Presidente
- / .-...,.'.
FERNANDA CP
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Fern anda
Socia-Administradora
0AB/SP 148.931
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Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais
PJe - Processo Judicial Eletrônico

19/04/2019

NUmero: 6053006-80.2015.8.13.0024
Classe: PROCEDIMENTO COMUM
Orgào jugador: 18 1 Vara Civel da Comarca de Belo Horizonte
Ultima distribuiçâo : 03/0712015
Valor da causa: R$ 1.000,00
Assuntos: Eleicoes - Diretórios
Segredo de justiça? NAO
Justiça gratuita? NAO
Pedido de liminar ou antecipacao de tutela? SIM
Partes
TIBELINDO SOARES RESENDE (AUTOR)
'ARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA (REU)

Procurador/Terceiro vinculado

AMANDA MATTOS CARVALHO ALMEIDA (ADVOGADO)
MARCIO GABRIEL DINIZ (ADVOGADO)
ANDRE SOUSA DINIZ (ADVOGADO)
RENATO CAMPOS GALUPPO (ADVOGADO)
PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA-PRP (REU)
MARCIO GABRIEL DINIZ (ADVOGADO)
ANDRE SOUSA DINIZ (ADVOGADO)
RENATO CAMPOS GALUPPO (ADVOGADO)
Documentos
Tipo
Data da
Documento
Id.
Assinatura
Substabelecimento
37810 28/10/2015 20:00 Substabelecirnento Dra
05

Fa

17,1

SUBSTABELECIMENTO

Substabeleco, corn reservas de poderes, a Dra. FERNANDA CRISTINA
CAPRIO, OAB/SP 148.931, brasileira, divorciada, advogada, corn endereco na Rua
Santo André, 534, Jardim Europa, São José do Rio Preto/SP, CEP 15014-490, os
poderes a mim conferidos no ârnbito do processo 6053006-80.2015.8.13.0024, em
trâmite perante a 18a Vara CIvel Comarca de Belo Horizonte-MG.

Belo Horizonte/MG, 28 de outubro de 2015.

Augusto Mario Menezes Paulino
OAB/MG 83.263

-

'

0**"

Assinado eletronicamente por: AUGUSTO MARIO MENEZES PAULINO - 28/10/2015 20:00:13
httpsJ/pjetjmg jusbr:443/pjelProcesso/ConsultaDocumento/IistView.seam?x1 5102819594834900000003628393
Njmero do docurnento: 15102819594834900000003628393
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Tribunal de Justica do Estado de Minas Gerais
PJe - Processo Judicial EletrOnico

19/04/2019

Nümero: 6053006-80.20158.13.0024
ELEC
Classe: PROCEDIMENTO COMUM
Orgaojulgador: 181 Vara Civel da Comarca de Belo Horizonte
Ultima distribuicão : 03/07/2015
Valorda causa: R$ 1.000,00
Assuntos: EleiçOes - Diretórios
Seg redo de justiça? NAO
Justiça gratuita? NAO
Pedido de limnar ou antecipacão de tutela? SIM
IPartes
TIBELINDO SOARES RESENDE (AUTOR)
?ARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA (REU)

18

Procurador/Terceiro

AMANDA MATTOS CARVALHO ALMEIDA (ADVOGADO)
MARCIO GABRIEL DINIZ (ADVOGADO)
ANDRE SOUSA DINIZ (ADVOGADO)
RENATO CAMPOS GALUPPO (ADVOGADO)
PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA-PRP (REU)
MARCIO GABRIEL DINIZ (ADVOGADO)
ANDRE SOUSA DINIZ (ADVOGADO)
RENATO CAMPOS GALUPPO (ADVOGADO)
Documentos
Data da
Documento
Tipo
Id.
Assinatura
43623 26/11/2015 14:17 Petiço - Assinado
Petição
68
_____

FERNANDA /CAP R 10

EXCELENTISSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA 18a VARA CIVEL D
COMARCA DE BELO HORIZONTE/MG

19
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PROCESSO 6053006-80.2015.8.13.0024

PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA PRP - DIRETORIO
NACIONAL, j6 qualificado, por sua advogada, que esta subscreve, substabelecimento
constante dos autos da presente Acão Anulatória de Dissolucão de Diretório
Partidário c.c. Pedido Liminar movida por TIBELINDO ROSENDE SOARES,
igualmente qualilicado, vêm respeitosamente a presenca de Vossa Excelência apresentar 0
que segue:
1. 0 requerido reitera todas as suas manifestacöes e requerimentos
anteriores.
2. Outrossim, corn o objetivo de demonstrar que näo opôe obstcuIo ao
cumprirnento da liminar concedida nos autos, bern como que não possui meios técnicos de
proceder a reversão do Diretório presidido pelo autor sem os dados constantes do ofIcio
judicial respectivo, o requerido vem informar que apresentou peticäo perante a ]ustica
Eleitoral informando acerca da existência do presente feito, anexando cápia da liminar
concedida e requerendo que aquela justica excepcionalmente cumpra a ordem judicial
apenas corn base na peticão apresentada.
Na presente data, o requerido aguarda a manifestacäo daquela justica
especializada.
Termos em que, pede deferimento.
São José do Rio Preto/SP, 25 de novembro de 2015.

OAB/SP 148.931

séo josé do rio preto / op - wa riuno alvares pereira, 490, sala 53, fone 17— 98128.6533

Assinado eletronicamente p01: FERNANDA CRISTINA CAPRIO 0 ANGELO - 26/11/2015 14:17:48, FERNANDA CRISTI NA CAPRIO D AN
https//oje.tjrn jusbr443/pje/Processo/ConsultaDocumentoilistView.seam?x=1 5112614181990100000004191182
Nümero do docurnento: 15112614181 990100000004191182
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Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais
PJe - Processo Judicial EletrOnico

19/04/2019

NUmero: 6053006-80.20158.13MO24
Classe: PROCEDIMENTO COMUM
Orgäojulgador: 18aVara Civel da Comarca de Belo Horizonte
Ultima distnbuição : 03/0712015
Valor da causa: R$ 1.000,00
Assuntos: Eleiçäes - Diretórios
Segredo de justica? NAO
Justiça gratuita? NAO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM
Partes

Procurador/Terceiro vinculado

AMANDA MATTOS CARVALHO ALMEIDA (ADVOGADO)
MARCIO GABRIEL DINIZ (ADVOGADO)
ANDRE SOUSA DINIZ (ADVOGADO)
RENATO CAMPOS GALUPPO (ADVOGADO)
PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA-PRP (REU)
MARCIO GABRIEL DINIZ (ADVOGADO)
ANDRE SOUSA DINIZ (ADVOGADO)
I RENATO CAMPOS GALUPPO (ADVOGADO)
Documentos
Tipo
Documento
Id.
Data da
Assinatura
Petiçâo
40362 11/11/2015 18:42 Petico - Assnado
------------01

TIBELINDO SOARES RESENDE (AUTOR)
'ARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA (REU)

FERN ANDA CAP R I 0
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EXCELENTISSIMO SENHOR DOUTOR )UIZ DE DIREITO DA 18a VARA CIVEL D
COMARCA Dl BELO HORIZONTE/MG

PROCESSO 6053006-80.2015.8.13.0024

PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA PRP - DIRETORIO
NACIONAL e PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA PRP - COMISSAO
PROVISORIA REGIONAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS/MG, jA qualificados, por
sua advogada, nos autos da presente Ação Anulatória de Dissolução de Diretório
Partidário c.c. Pedido Liminar movida por TIBELINDO ROSENDE SOARES,
igualmente quahficado, vêm respettosamente a presenca de Vossa Excelência apresentar o
que segue:
1.Alega o autor que o réu aglu de má-fé e procedeu falsa inativaçäo da
Comissão Provisória Regional, juntando certidOes obtidas no TRE. Esta, sim, é uma
alegacäo eivada de m-fé. Vejamos.
2. 0 pedido inicial do autor é bastante claro, no item 58, item "b":
todo a exposto, pede e requer a Autor:
b) após concedida a liminar, a expedição de ofIcio ao Tribunal
Regional Eleitoral, para reestabelecer o Diretório Estadual
ilegalmente disso/vido;
58. Par

Rua Santo André, 534, Jardim Europa, CEP{]15014-490, So José do Rio Preto/SP
Fone (17) 3234.2468 contato@prp.org.br

"
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Assinado eetronicamente par: FERNANDA CRISTINA CAPRI D ANGELO - 11/11/201518:42:54
https://pje.tjnig jus. br:443/pje/Processo/Consultaoocumento4istView.seam?x=1 5111118421678500000003876004
Nirnero do docurnento, 15111118421 678500000003876004
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0 autor obteve a Urninar e
tenha sklo parcialmente atendida. Potanto, tendo sido o pedido atendido
inteciralrnente, o teor do trecho da ordern liminar "devendo suas atividades serem

retornadas" instrumentaliza-se mediante remessa do ofIcio solicitado pelo autor, partindo
desta Justica a Justica Eleitoral, afirn de comunicar-Ihe a existéncia cia ordern judicial.
3. Näo ha falsa inativaçáo. Urna vez ciente da decisäo, irned!atarnente 0
réu acessou o sistema on line cia justiça eleitoral, inativou a cornissäo provisória-r6, ernitiu
a docurnentacäo que inclusive tern código de barras, data e horario e a apresentou os
docurnentos perante este r. juIzo de modo a embasar o ofIcio judicial a ser encarninhado a
justiça eleitoral para reversáo do autor no Diretório Estadual.
Se tal inforrnacào não consta ainda da ]ustiça Eleitoral oficialmente, é
porque o ofIcio ainda nao foi expedido inforrnando a decisäo lirninar exarada nestes autos.
Reitere-se, ofIcio este solicitado no pedido inicial do autor, acoihido
integralmente pela decisão limhar, e cujo cumprimento o réu não opôs nenhum
obstáculo. Ao contrário, o réu tornou as providências internas no sisterna da justiça

eleitoral e peticionou requerendo a cornunicacäo a justiça eleitoral.
4. Näo houve silêncio. Näo houve inércia. Nào houve rná-fé algurna por
parte dos réus a justificar a insurreicão do autor e seus requerimentos de aplicacão de
efeitos cia má-fé ou valoraçäo da multa. 0 réu tomou as providências e colocou-as a
disposicäo deste r. juIzo, tendo em vista que a reversäo decorrente de uma
ordem judicial se faz mediante comunicacão de urn juizo a outro.

0 sistema Ihe perrntte inativar a Comissão Provisória-r6 e, no máximo,
fazer inclusao de urna nova cornposicão. Mas não estamos tratando aqui de uma
nova composicäo, estamos tratando da reversão do autor na Presidência do
Diretório Regional do PRP, o que exige a respectiva cornunicacao entre as justicas

comum e eleitoral.
S. Por fim, na leitura detaihada da parte final da lirninar concedida, ye-se
que a ordem nào impöe ao réu obrigaco de fazer consubstanciada em proceder a reversão
do autor no PRP perante a justiça eleitoral.
Rua Santo André, 534, Jardim Europa, CEP115014-490, So José do Rio Preto/SP
Fone (17) 3234.2468 contato©prp.org.br

Assinado eIetroncamente pot: FERNANDA CRISTINA CAPRI D ANGELO - 11/11/2015 18:42:54
https//pje.tjmgjus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumentoThstView.seam?x=1 5111118421678500000003876004
Nürnero do documento. 15111118421678500000003875004
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0 trecho final de liminar determina:
a)a ".. .suspensão, ate julgarnento final da (ide, da decisão que dissolveu
a Diretóno Estadual...." o que foi atendido e documentado nestes autos.
b)",..devendo suas atividades serern retomadas.. . ", não tendo havido
qualquer obstáculo imposto pelos réus pra que as atividades fossem retomadas,
tendo ficado documentado nos autos que as providéncias cabIveis ao réu foram
tomadas e que a liminar atendeu integralmente o pedido do autor, portanto,
tendo acolhido o pedido da alInea "b", do item 58, para emissão do respectivo
ofIcio;
c) "...observando, quanclo ao seu funcionarnento as diretrizes
estatutárias próprias do partido, sob pena de multa diria de R$1.000,00 (urn mil reals),
limitada a R $300.000 ,00 (trezentos mu)", ou seja, está bastante claro que a multa
refere-se ao cumprimento de diretrizes estatutárias do partido, e não a conduta
do autor no sentido de instrumentalizar pedido constante da inicial.
Adernais, neste tópico, estando a multa condicionada a observância, no
funcionamento do partido, das diretrizes estatutrias próprias do partido, é importante
destacar que o Estatuto do PRP prevê regras, obrigaçöes, respeito a hierarquia partidária,
atendirnento de diretrizes do órgão nacional superior, portanto, a multa deve ser
compreendida de parte a patte, impondo tambérn ao Diretário Regional a rigorosa e
integral observância das disposiçOes estatutárias.
Nestes termos, as réus rebatem as infundadas imprecacOes
apresentadas pelo autor, anexam a documentacäo que J6 havia sido protocolada nestes
autos demonstrando o ora alegado e requererern a aplicacão dos efeitos da rná-fé ao autor,
que tenta alterar a verdade dos fatos corn o exclusivo objetivo de locupletar-se ilicitarnente
através da multa estabelecida nestes autos.
Termos em que, pede deferirnento.
São José do Rio Preto /SP, 11 de novembro de 2015.
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP 148.931
Rua Santo André, 534, Jardim Europa, CEP015014-490, São José do Rio Preto/SP
Fone (17) 3234.2468 contato@prp.org.br

Assinado eletronicamente por: FERNANDA CRISTINA CAPRIO D ANGELO - 11/11/2015 18:42:54
https//pje.tjnig.jus.br:443/pje/ProcessolConsultaDocurnentoltistView.seam?x=1 5111118421678500000003876004
Nmero do documento: 1511111842167B500000003876004
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Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais
PJe - Processo Judicial Eletronico

19/04/2019

Nümero: 6053006-80.2015.8.13.0024
Classe: PROCEDIMENTO COMUM
Orgào julgador: 18a Vara CIvel da Comarca de Belo Horizonte
Cjltima distrbuiçao : 03107/2015
Valor da causa: R$ 1.000,00
Assuntos: Eleiçoes - Diretórios
Segredo de justiça? NAO
Justiça gratuita? NAO
Pedido de liminar ou antecipaçao de tutela? SIM
Partes
TIBELINDO SOARES RESENDE (AUTOR)
ARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA (REU)

Fa

Procurador/Terceiro vinculado

AMANDA MATTOS CARVALHO ALMEIDA (ADVOGADO)
MARCIO GABRIEL DINIZ (ADVOGADO)
ANDRE SOUSA DINIZ (ADVOGADO)
RENATO CAMPOS GALUPPO (ADVOGADO)
PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA-PRP (REU)
MARCIO GABRIEL DINIZ (ADVOGADO)
ANDRE SOUSA DINIZ (ADVOGADO)
RENATO CAMPOS GALUPPO (ADVOGADO)
Documentos
Id.
Data da
Documento
Tipo
Assinatura
48357 16/12/2015 13:46 00-PET - Assinado
Petiço
31
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EXCELENTISSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA isa VARA CIVEL
COMARCA DE BELO HORIZONTE/MG

25/

PROCESSO 6053006-80.2015.8.13.0024

PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA PRP - DIRETORIO
NACIONAL, jj qualificado, por sua advogada, que esta subscreve, substabelecimento
constante dos autos da presente Acão AnuUatória de Dissolucão de Diretórto
Partidário c.c. Pedido Liminar movida por TIBELINDO ROSENDE SOARES,
igualmente qualificado, vêrn respeitosamente a presença de Vossa Excelência apresentar 0
que segue:
1. 0 requerido reitera todas as suas manifestacöes e requerimentos
anteriores.
2. A liminar exarada nestes autos acolheu integralmente o pedido do
autor, mas deixou de mencionar em seu bojo a determinação a serventia para remessa do
respectivo ofIclo ao TRE-MG, solicitado pelo autor na alinea "b", do item 58, da inicial.

3. Ato continuo a concessáo da liminar, ao invés de requerer a
complementacäo da ordem diretamente ao juIzo, o autor enviou ao réu, por email,
notfficacäo constituindo-o em mora e aduzindo que seria aplicada multa diria por
descumprimento da ordem. 0 autor, neste ato, sequer respeitou o trâmite processual para
intimacào do réu, providenciando envio de email e impondo ameaca em data que sequer
havia sido legalmente publicada a decisão de concessäo da liminar, ou intimado
processualmente o requerido.
s3o josé do no preto Isp - rua luno atvares pereira,

IN

490, sala 53, fone 17— 98128.6533

Assinado eletronicamente por: FERNANDA CRISTINA CAPRIO 0 ANGELO - 16/1212015 13:46:55
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4. Corn o objetivo de documentar os fatos, o requerido peticion(g
nestes autos sob o ID 3580187, anexando a notificacäo enviacla pelo autor por email , e
informando que nenhum obstáculo estaria opondo ao cumprimento da lirninar, cui
instrurnentalização pendia da emissão do ofIcio a justica eleitoral, solicitado pelo

I

26

4

próprio autor na exordiaL
5. Na sequência, em petico registrada nestes autos sob o ID 3707186,
o requerido comprovou ter inativado a Comissào Provisória anterior e reiterou o pedido
de expedicão de ofIcio ao TRE-MG, tendo em vista nào possuir ferramenta para
proceder a reverso do antigo Diretório no sistema da justica eleitoral.
6. Por conseguinte, na petiçào registrada sob o ID 4036201 0 requerido
rebateu alegacOes do autor conforme deduzido abaixo, bern como reiterou quanto a

expedicão de ofIcio a justica eleitoral para cumprimento cia liminar concedida
Aduziu, por sua vez:
a) Que näo houve falsa inativacão da Comissão Provisória uma vez que
o réu acessou o sisterna on line da justica eleitoral, inativou a
cornissäo provisória-r6, emitiu a documentacäo que inclusive tern
cádigo de barras, data e horário e a apresentou os documentos
perante este r. juIzo de modo a embasar o ofIcio judicial a ser
encarninhado a justiça eleitoral para reversão do autor no Diretário
Estadual.
b) Que a lirninar acolheu integralmente o pedido do autor razào pela
qual estava pendente a expediçào do ofIcio judicial nestes autos para
que a justica eleitoral viesse a proceder a reversäo do Diretório
guerreado.
c) Que näo houve silêncio, nem inércia, nem m-fé alguma por parte do
réu a justificar a insurreicão do autor e seus reiterados
requerimentos de aplicacão de efeitos da m-fé ou vaIoraco da
multa, pois o réu tomou as providéncias e colocou-as a disposico
deste r. juIzo, tendo em vista que a reversào decorrente de urna
ordem judicial se faz mediante comunicacào de urn ju(zo a outro.
d) Que o sistema da justica eleitoral nao permite ao autor reverter o
Diretório inativado, mas no máximo, fazer inclusão de uma nova
composição, sendo que nos autos nào se trata de nova composiçäo,
e sim de reversäo, o que exige a respectiva comunicacão entre as
justiças comum e eleitoral,
s90

josé do rio preto / op — rua noon alvares pereira, 490 sala 53, lone 17— 98128.6633

Assinado eletronicamente por: FERNANDA CRISTINA CAPRIO D ANGELO - 16/12/2015 13:46:55
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e) Que cia leitura detalhada da parte final da liminar concedida, eque a ordem näo impôe ao réu obrigaçäo de fazer consubstanaa4a
em proceder a reversão do autor no PRP perante a justica eleitort7
sendo:
• a ". . .suspensào, ate julgamento final cia lide, da deciso que
dissolveu o Diretório Estadual...." o que foi atendido e
docurnentado nestes autos.
• ".. .devendo suas atividades serem retomadas...", näo tendo
havido qualquer obstculo imposto pelos réus pra que as
atividades fossem retomadas, tendo ficado docurnentado nos
autos que as providências cabIveis ao réu foram tornadas e que a
lirninar atendeu integralrnente o pedido do autor, portanto, tendo
acolhido o pedido da aimnea "b", do item 58, para ernisso do
respectivo ofIcio;
• "...observando, quando ao seu funcionamento as diretrizes
estatutárias próprias do partido, sob pena de multa diana de
R$1.000,00 (urn mil reais), lirnitada a R$300.000,00 (trezentos
mu)", ou seja, está bastante claro que a multa refere-se ao
cumprimento de diretrizes estatutarias do partido, e não a
conduta do autor no sentudo de instrumentalizar pedido constante
da inicial.

27

7. Na petiçäo registrada sob o ID 4362368, o requerido informou que,
no intuito de comprovar que não estava a opor pOe obstáculo ao cumpnirnento cia liminar
concedida nos autos, bern como que não possuia meios tthcnicos de proceder a reversào do
Diretório presidido pelo autor sern os dados constantes do oficio judicial respectivo, havia
apresentado petição protocolada perante o TRE-MG sob o numero 333075/2015, na qual
anexou cópia integral da liminar concedida nestes autos e requereu àquela justica que
excepcionalmente procedesse o cumprimento da ordem judicial apenas corn base na
peticào apresentada, bern corn expedisse certidäo respectiva. A justica eleitoral
excepcionalmente atendeu a solicitação, procedeu a reversào corn base na copia da liminar
apresentada, conforme docurnentos ora anexados.
8. Vê-se dos autos que, neste interim, este r. juIzo exarou despacho
deterrninado a expedicâo de oficio conforme solicitado em petição do réu.

so josé do rio preto Isp - oja Fiuno alvares pereira, 490 sala 53, fone 17— 981286633
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Diante da seq uência dos fatos, o réu rebate as infundadas mprecac4s;
apreseritadas pelo autor, que insistentemente pleitela a imputaçào de multa; destaca que
o autor, ato contInuo a obtençäo da liminar, se apressou em apresentar cópia da liminar
em notificacao enderecada ao réu para "constitul-lo em mora" (diga-se de passagem, sem
aguardar a normalidade do trâmite e dos prazos processuais), ao invés de apresentar cópia
da liminar diretamente a Justica Eleitoral, ou ainda, de peticionar a este r. juizo requerendo
a expedicão do ofIcio solicitado na alInea "b", do item 58, da peticao inicial. 0 autor parece
demonstrar, portanto, que objetiva mais obter a aplicacao de multa nestes autos, do que o
próprio restabelecimento de seu Diretório.
Ademais, reitera-se: estando a multa condicionada a observância, no
funcionarnento do partido, das diretrizes estatutârias próprias do partido, é importante
destacar que o Estatuto do PRP prevê regras, obrigacOes, respeito a hierarquia partidária,
atendimento de diretrizes do órgào nacional superior, portanto, a multa deve ser
compreendida de parte a parte, impondo também ao Diretório Regional a rigorosa e
integral observância das disposicöes estatutárias.

Termos em que, pede deferirnento.
São Jcsé do Rio Preto/SP, 16 de dezembro de 2015.

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP 148.931

s0o josé do no preto / sp - rue ouno alvares perera, 490, sale 53, fono 17 98128.6633

Assinado eletronicamente por. FERNANDA CRISTINA CAPRIO D ANGELO - 16/12/2015 13:46:55
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Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais
PJe - Processo Judicial Eletrãnico

19/04/2019

NUmero: 6053006-80.2015.8.13.0024
Glasse: PROCEDIMENTO COMUM
Orgão julgador: 18 a Vara Civel da Comarca de Belo Horizonte
Ultima distribuição : 03/07/2015
Valor da causa: R$ 1 .000,00
Assuntos: Eleicoes - Diretórios
Segredo de justiça? NAO
Justiça gratuita? NAO
Pedido de liminar ou antecipacao de tutela? SIM
Partes
TIBELINDO SOARES RESENDE (AUTOR)
ARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA (REU)

Procurador/Terceiro vinculado

AMANDA MATTOS CARVALHO ALMEIDA (ADVOGADO)
MARCIO GABRIEL DINIZ (ADVOGADO)
ANDRE SOUSA DINIZ (ADVOGADO)
RENATO CAMPOS GALUPPO (ADVOGADO)
PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA-PRP (REU)
MARCIO GABRIEL DINIZ (ADVOGADO)
ANDRE SOUSA DINIZ (ADVOGADO)
RENATO CAMPOS GALUPPO (ADVOGADO)
Documentos
Tipo
Data da
Documento
Id.
Assi natura
Petiç5o
63178 01/03/2016 16:50 00-PET - Assinado
43

FERNANDA /CAPRIO
EXCELENTSSIMO SENHOR DOUTOR ]UIZ DE DIREITO DA 18 a VARA CIVEL D,
COMARCA DE BELO HORIZONTE/MG

PROCESSO 6053006-30.2015.8. 1-3.0024

PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA PRP - DIRETORIO
NACIONAL, j6 qualificado, por sua advogada, que esta subscreve, nos autos da Acao
Anulatória de DissoJucão de Diretório Partidário c.c. Pedido Liminar movida por
TIBELINDO SOARES RESENDE, igualmente qualiflcado, vêrn respeitosamente a
presença de Vossa Excelência apresentar o que segue:

1. 0 autor apresentou peticào perante o Tribunal Regional Eleitoral do
Estado de Minas Gerais (MG) em 10/12/2015, sob o protocolo 347.410/2015 (docs anexos).
Na referida petição, o autor requereu anotacäo de prorrogação de
viqéncia do PRP-Diretório Regional de Minas Gerais, para 18/05/2019, invocando
dispositivos do Estatuto do PRP, anexando página do mesmo e destacando o artigo 37, do
referido Estatuto, que diz:

Artigo 370 - Os mandatos dos Diretórios Regionais e Municipais

deflnidos em CON VENOES ORDINARIAS ou
EXTRA ORDINARIAS, - venceräo senpre junto corn as
CON VENCOES ORDINARIAS DO DIRETORIO NA CIONAL

séo josé do no preto Isp - nja nuno alvares pereira, 590 sale 53, forie 17— 98128.6633
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FERNANDA CAPPIO
2. A conduta do autor infringlu a hierarquia partidária, pois o
Diretório Regional de Minas Gerais carece de autorizaçào da Direção Nacional
proceder alteracöes de prazo de vigência perante a Justica Eleitoral.

31(
a

E riäo bastasse isso, afrontou este r. ju(zo quando procedeu alteraço de
anotacào partidária por sua própria conta, sem requerer tal providência neste autos, uma
ve2 que a existência do PRP-Diretório Regional do Estado de Minas Gerais foi colocada sub
jud/ce pelo próprio autor.

3. No entanto, Excelência, o artigo invocado pelo autor remete a
tncontinenti improced8ncia desta açäo no estado em que se encontra, senão vejamos.

0 PRP NACIONAL, ora réu, autorizou em 16/05/2012 o autor a realizar
sua Convençäo Ordinária para eleicão de Diretório, Comissão Executiva Nacional e órgäos
de cooperacäo (doc anexo).

Na autorizaçäo constou a ressalva "desde que sejam cumpridas todas as
disposicOes Estatutárias". Conforme discussào nestes autos, entre outras infracOes
estatutárias praticadas pelo autor, o mesmo näo comprovou ter seguido o rito Estatutário
para realizacào de Convencáo, razào pela qual foi dissolvido, tendo obtido deste r. juIzo
ordem judicial de suspensâo da dissolução pela via liminar.

Com base no parágrafo 10, do artigo 36, abaixo transcrito, a vigência de
Diretórios Regionais é de 05 anos nas Convençães Ordinàrias. Caso a convencäo do autor
fosse vlida, o PRP-Diretório Regional de Minas Gerais venceria em 05 anos contados de
2012, ou sela. em 05/082017. conforme constava anteriormente do sistema da
ustica eleitoraL

Artigo 36 0 - Os DIRETORIOS NA CIONAL, REGIONAIS e
MUNICIPAIS, se constituem nos Orgãos de Direcão e Acäo do

PAR TIDO.
§1 0 - Os Diretórios Nacional e Regionais teräo urn mandato
de 05 (cinco) anos, nas CON VENOES ORDINARIAS.

são josé do ro preto / op - rue riuno alvares pereira, 590, sale 53, fone 17— 98128.6633
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4. No entanto, no satisfeito corn a Iirniiiar concedida nestes autos e Co
o retorno da viqência de seu Diretório Regional ao status quo, o autor peticionou junto
Justiça Eleitoral em 10/12/2015 (protocolo 347.410/2015), requerendo a prorrogacào da
vigência para 18/05/2019, invocando o artigo 37, do Estatuto do PRP.
Como j6 dito, o artigo 37 estabelece que:

Artigo 370 — Os mandatos dos DiretOrios Regionals e Mimic/pals
definidos em CON VENCOES ORDINARIAS ou
EXTRA ORDINARIAS, vencerão sempre junto corn as
CON VENCOES ORDINARIAS DO DIRETORJO NA CIONAL
Ocorre, Exceléncia, clue se 0 autor reconhece a aplicaçào do artigo 37,
do Estatuto do PRP, valendo-se dele para prorrogar indevidamente a vigência do PRPDiretário de Minas Gerais para 18/05/2019, naturalmente reconhece clue A VIGENCIA DO

PRP-DIRETÔRIO REGIONAL DE MINAS GERAIS SE ENCERROU EM 18/05/2014.
SIM, P015, ESTANDO 0 PRP-MG VIGENTE A PARTIR DE 06/08/2012,

NAO PODE OLVIDAR QUE A CONVENcAO ORDINARIA DE ELEIcAO DO
DIRETORIO NACIONAL OCORREU EM 18/05/2014.
0 próprio autor, em pessoa, Sr. Tibetindo Soares Resende,
esteve presente na Convencáo Nacional de 18105/2014, assinando a respectiva

lista de presencas (doc. anexo).
Para comprovar o alegado seguem anexados o ED1TAL DE
coNvocAcAo DA coNvENcAo NACIONAL, devidamente publicado em jornal no dia
09/04/2014, convocando para eleicäo e posse do novo mandato do Diretório Nacional, bern
como LISTA DE PRESENAS assinadas de punho pelos presentes e ATA manuscrita
constantes do LIVRO DE CONVENcOES DO PRP-DIRETORIO NACIONAL (onde consta
assinatura do autor), LISTA DE PRESENAS E ATA DIGITADA, documentos estes
registrados perante o 10 OfIcio de Brasflia/DF sob os protocolos n.120271 e n.120272.
Se o autor vale-se de urn dispositivo estatutário para albergar raciocmnio
clue prorroga sua vigência, deve-se usar do mesmo raciocmnio para aplcar corretamente o
dispositivo, pue encerra a vi pência do PRP-MG corn a CONVENCAO ORDINARIA do

PRP NACIONAL em 18/05/2014, encerrand p p discussão destes autos.
s8o josé do rio preto Isp - rim tiuno alvares pereira 590, sala 53 fone 17— 981286533
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DO EXPOSTO, a PRP NACIONAL requer a Vossa Excenda a total
IMPROCEDENCIA DA PRESENTE AçAo, no estado em que o feito se encontra, corn
revogacão cia lirninar concedida e extinção do PRP-Diretório Regional de Minas Gerais,
tenclo em vista que a vigência expirou em 18/05/2014, conforme aplicaçào do artigo 37,
do Estatuto do PRP, invocada pelo próprio autor em peticão apresentada h Justica Eleitoral
sob o protocalo 347.410/2015, em 10/12/2015.

Teri-nos em que, pede deferimento.
Säo José do Rio Preto/SP, 01 de marco de 2016.

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SF 148.931
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Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais
PJe - Processo Judicial Eletrônico

19/04/2019

NUmero: 6053006-80.2015.8.13.0024
1AL E

L

Classe: PROCEDIMENTO COMUM
Orgào julgador: 181 Vara CIvel da Comarca de Belo Horizonte
Ultima distnbuicao : 03/0712015
Valorda causa: R$ 1.000,00
Assuntos: Eleiçäes - Diretôrios
Segredo de justica? NAO
Justiça gratuita? NAO
Pedido de limnar ou antecipação de tutela? SIM
Partes
TIBELINDO SOARES RESENDE (AUTOR)
'ARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA (REU)

Procurador/Terceiro vinculado

AMANDA MATTOS CARVALHO ALMEIDA (ADVOGADO)
MARCIO GABRIEL DINIZ (ADVOGADO)
ANDRE SOUSA DINIZ (ADVOGADO)
RENATO CAMPOS GALUPPO (ADVOGADO)
PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA-PRP (REU)
MARCIO GABRIEL DINIZ (ADVOGADO)
ANDRE SOUSA DINIZ (ADVOGADO)
RENATO CAMPOS GALUPPO (ADVOGADO)
Documentos
Tipo
Id.
Data da
Documento
Assinatura
Substabelecimento
12958 08/09/2016 15:18 SUBSTABELECMENTO prprng x pip

SUBSTABELECIMENTO

L_

Substabeleço, COM RESERV4S, aos advogados Tiago Costa
Carrillo, inscrito na OAB/MG sob o no 102.732, Mariana Carrillo Bernacci,
inscrita na OAB/MG sob o

no 151.766, Marcos Amaral Castro, OAB/MG

103.211, Joo Figueiredo Abdalla, OAB/MG 108.732, os poderes a mirn
outorgados no processo 6053006-80.2015.8.13.0024 em trãrnite pela 18a Vara
Civel de Belo Horizonte.

Belo Horizonte 31 de agosto de 2016
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO RIO PRETO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIO - NFS-e
21/12/2015 18:25:18

Data e Hera da Emiss6o:

Competéncia:

21/12/2015

20
921035977

Cbdigo de Verificaç6o:
Local da Prestacâo:

N0 da NFS-e substituida:

N9mero do RPS:

NUmero da
NFS-e

j

SAO 2 SF 00 RIO PROTO

sr:i ic-t--

Dados do Prestador de Servicos
Razäo Social/Nome:
CNPJ/CPF:

ERNANDA CAPRIO ADVOGADOS ASSOCIADOS

02.851.136/0001-30

Endereco e Cap:

lnsctiçâo Municipal:

Munic(pio:

1119510

UF

SAO JOSE DO RIO PRETO

SF

AV ROMEU STRAZZI 2104 - WALKIRIA - JD. CEP: 15085-620
Telefone:

Comolementc

(17)3222-7371

a-mail:

FERNANDACAPRIO@HOTMAIL.COM

Dados do Tomador de Servicos
0ARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA PRP

Razáo Social/Nome:
CNPJ/CPF:

32.095.10110001-80

F

R SANTO ANDRE 534- EUROPA - JO. CEP: 15014490

ço e CEP:

lnscdção Municipal:

Telefone:

L..,,,einento:

3030030

Municipic:

(17)3226-5460

UF: I

SAO JOSE DO RIO PRETO

e-mail:

FISCAL@ITAMARATYONLINE.COM.BR

Discriminacão dos Servicos
et Contrto de Prestaçáo de Servlços
dvogada Fernanda Cristina Caprie OABISP 148931

Codigo do Servico / Atividade
17.14 /17.14.01 - Siciedade de Profissionais - Advocacia

Detaihamento EspecIlico da Construçào Civil
Código ART:

COdigo da Obra.

Tributos Federais
PIS:

69,26

COFINS.

319,66

lR(RS):

159,83

Detalharnento de Valores - Prestador dos Seniicos

Outras Retencaes

10.655,30

Naturesa Operaçdo

655,30

1-Tributacäo no murticipio

Valor dos Servigos

R$:

Desconto lncond(cionado:

CSLL(R$):

INSS(R$):

Cãlculo do ISSQN devido no Municipie
10.65530

Valor dos Services R$
Deducaes permit/des em Lei

Desconto Condicionado:

Regime Especial Tributacào

Desconto lncondicionado:

Retençaes Federais:

3-Sociedade de Protissionais

(=) Base de Cdlculo

Outras RetencOes:
Valor ISSON Retido:

Opcäo Simples Nacional
2-Nan

106155

(x) Aliquota "/o
ISS a reter:

Incentivador Cultural
2-N8o

TOTAL DA NFS-e R$:

() Valor do ISS

R$:

10.000,00

1- Urna Via desta Nola Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tornador dos Servicos.
-A auteriticidade desta Note Fiscal poderá ser verificada no site sjrp.ginfes.com.br , corn a utilizaçao do Codigo de Verificacdo.
Avisos

655,30

SP

/CAPRI0

pese!te. iisturnentc de urn lacu. PRP-PARrIOO REPUBUGANO PROGES ST\

.IRETORIO NACIONAL, corn sede administrativa na Rua Santo André, 534, Jardirn E urupu

,
L ..

'5-014-490 São José do Rio Preto/SP, inscrito no CNPJ/MF 32.095.10110001-80, nest:'
c'presentado par seu Presidente da Executiva Nacional OVASCO ROMA ALTMARI RESENDE,
:r'asiletro, casado, engenheiro, porlador do RG 9.959.998-3, aqui designado simplesmente
ONTRATANTE e, de outro lado, FERNANDA CAPRIO ADVOGADOS ASSOCIADOS, corn sede na
Avenida Romeu Strazzi 2104 Jardim Walkyria. CEP 15085-520, São José do Rio Preto/SP.
CEP15085-520, inscrita no CNPJ/MF 02.851.136/0001-30, neste ato repthsentada par sua SodaAdministradora FERNANDA CRISTINA CAPRIO. brasileira, advogada inscrita na OAB/SP 148.931.
aqui designada simplesmente CONTRATADA, tern entre si justo e acertado celebrar o presente
CONTRATO DE PREsTAcA0 DE SERVIOS DE ADVOCACIA CONTENCIOSA, que se regerá
mediante as seguintes ciãusulas.

DO OBJETO
1.1 0 presente Contrato consiste na prestaçao de se'icos técnicos especializados do advocacia
contencosa para preservaçOo e defesa de direitos e interesses do CONTRATANTE, em
especial, para adotar medidas judiciais tendentes a assegurar a manulençào do fundo partidCrio
e tempo de televisão decorrentes dos votos obtidos nas eleicOes 2014 corn a eleiçao d
deputados federals nos Estados de Minas Gerais (Marcelo Henrique Teixeira Dias), Maranhão
(José Juscelino dos Santos Rezende Fho) e Rio de Janeiro (Alexandre Valle Cardoso). que
indevidamente so desfUlararn do partido valendo-se de liminar concodida pelo Supremo Tribunal
Federal na ADI 5398 em 12111/2015 ao interpretar o teor do artigo 22-A da Lei 9.096/95,
alterada pela Lei 13,165/2015, em decorréncia do quo. devendo a contratada.
a) Propor açao de Acao de Perda de Mandato Eletivo par Infidelidade Partidària corn Pedido
Lirninar perante o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) contra ALEXANDRE VALLE CARDOSO,
Deputado Federal eleito pelo PRP nas eleiçOes gerais de 2014, tendo o rnandatOrio deixado a
agremiaçOo sern justa causa e a Propor acão de Acão do Perda de Mandato Eletivo par
Infidelidade Partidárta corn Pedido Liminar perante o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) contra
JOSE JUSCELINO DOS SANTOS REZENDE FILHO, Deputado Federal eleito polo PRP nas
eleiçOes gerais de 2014, tendo 0 rnandatário deixado a agremiacão sem justa causa
b) Propor acão de Açâo de Perda de Mandato Eletivo par Infidelidade Partidária corn Pedido
Lirmnar perante o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) contra MARCELO HENRIQUE TEIXEIRA
D1AS. Deputado Federal eleito polo PRP nas eieiçOes gerais de 2014, tendo o mandatário
deixado a agremiaçOo sem justa causa
c) Acompanhar a tramitação dos respectivos processos judiciais ate seus ulteriores termos,
sendo permitido substabelecer a outros profissionais, desde indicados pelo CONTRATANTE,

são josé do no preto / sp -- eveida romeu strarzi, 2104, cop 15055-520, são José do rio preto/SP '
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0 presente Contrato vigorara por prazo indeterminado. iniciando-se a partir da data
este contrato, facultando-se as partes a direito de proceder a sua rescisâo em
nc:dnca nm
Hem qualquer Onus, mediante prévo avso escato, corn
.mpre a CONTRATADA em caso rescisão do ContrE;..

quatqu

f

..:
dar boa e regular continuidade aos processos en
fetivo substabelecmento das causas, a que não podera ultrapassar 30 (tnnta) das
devoiver todos Os documentos referentes aos casos sob seu acompanhamento,
apreseritar relatOrio de andamentos de todos Os casos em seu poder:
enunciar ao mandato outorgado ou substabelecer ao advogado indicado pela
CONTRATANTE.

fornecer qutacão escnta das obngaçOes mOtuas.
mpre ao CONTRATANTE em caso rescisão do Contrato:
pagar honorários pendentes, bern como despesas havidas pete CONTRATADA ate entrega
formal dos casos em andamento,
reembolsar todas as despesas, custas, texas e emotumentos pendentes,
nformar todos Os dados do nova patrono em caso substabelecmento (name completo,
estado civil, documentos, registro na OAB, enderecos, telefones). dentro do prazo de 30
(trinta) dias
d) fornecei quitação escrita des obngaçOes mOtuas,

DA REMUNERAcAO E DO PAGAMENTO
3.1. Pela execucão dos servicos especificos ora contratados, o CONTRATANTE pagará a
CONTRATADA o valor total de R$10.000,00 (dez mil reals), mediante emissäo da respectiva
nota fiscal, valor a ser pago no dia 20/12/2015.
3.2. Fica estabetocido que em caso de atrasa de pagamento dos honorârios ajustados, serão
cobrados juros na razão de 1% (urn por cento) ao mès. Caso a mora seja superior a 30 (trrnta)
dias, ficarã este contrato rescindido de pleno direito. independente de quatquer medida judicial
ou extrajudicial. cons(derando-se vencidas as demais obrigacOes vincendas. que serâo exigidas
de imediato.
3.3 Custas processuals, taxas e emotumentos oficlais decorrentes de atos praticados perante ôrgàos
pOblicos ou privados, de caráter judicial ou extrajudiciat, serão pagas integralmente pelo
CONTRATANTE antes da prática dos respectivos atos, mediante apresentacâo des guias

devidamente preenchidas pete CONTRATADA;
3.4. Todas as despesas decorrentes da execução dos atos, coma copies, correio, combustivel,
pedágio, hospedagem, serâo integralmente reembolsadas pelo CONTRATANTE. mediante.
mediante apresentação de retatOrios discriminados e recibos respectivos pela CONTRATADA.

SO

Jose do rio preto / sp - aveida romeu strazzi, 2104, cep 15085-520, so )osé do rio preto/SP
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3.5 A CONTRATADA faz jus a verba de sucumbência porventura fixada judicaIrnente e devda peI

parte contrária cahendo-ihe promover autonornarnente e as suas exnensas

md.d
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39

DA PRESTAçAO DOS sERVIco:
4.1 A CONTRATADA executará Os serviços objeto deste Contrato corn a mais estnta observância

dos padrOes, normas e especficaçOes definidas pole legislaoo vigente, bern corno as do
CONTRATANTE, o qual reservase ao direito de avaiar, penodicamente, a quaUdade dos

serviços contratados conforme seguintes cntérios:
a) qualidade técnica,
b) cumprirnento dos prazos
C) agilidade no atendimento das solicitaçöes,
d) especial ização;
4.2 A CONTRATADA rnanterá arquivo fIsico e eletrônico dos processos, corn andarnentos custas,

peças processuas, a serern apresentadas ao CONTRATANTE sempre quo solicitado
4.3 A CONTRATADA procederá a acompanhamento preventivo dos processos junto as varas
competentes.
4.4 A CONTRATADA cornunicará ao CONTRATANTE toda e qualquer alteraçOes legal. ou de

normas procedimentais da justiça ou órgäos administrativos locais. que afetem o andarnento dos
processos sob seu patrocinio.

DAS OBRIGAcOES DAS PARTES
5.1 Sern prejuizo da ndependência profissional da CONTRATADA. e observada a natureza
juridicoiadrninistrativa do contrato, Os servicos serão prestados corn observância das diretrizes
gerais tracadas e fornecidas pelo CONTRATANTE, através de seus prepostos.
5.2 Os serviços serão prestados pela CONTRATADA ao CONTRATANTE por sua sóciaadministradora, Dra. Fernanda Cristina Caprio, OAB/SP 148.931, podendo substabeecer,
caso soja necessário ao born deshnde da prestacâo de serviços.
5.3 A CONTRATADA somente poderá substabelecer a procuracâo outorgada pelo CONTRATANTE
para execuçäo de ato processual ou adrninistrativo corn autorizaçâo do CONTRATANTE.
5.4 Pare prestaçao dos servicos objeto deste Contrato, o CONTRATANTE outorgará a
CONTRATADA o competente instrumento do rnandato ou providenciará o substabeecirnento,

bern como a respective documentaç.ao de cada demanda que Ihe for confiada.
5.5 E obrigacao do CONTRATANTE fornecer a CONTRATADA todos Os subsidios necessaries ao
desempenho das atividades era pactuadas, disponibilizando informag6es e documentos
necessários a realização do serviço, bern corno prirnando pela precisão e veracidade dos
mesmos.

so José do do preto /sp - aveida romeu strazzi, 2104, cep 15085-520, so José do 'ia preto/SP
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tando-se de servicos que exigem o cumprimento de prazos fotais, a CONTRATANT E dvi
sponibizar informaçoes ou documentos sohcitados peta CONTRATADA imediatament'
T.&k1 S F . .
Constatando a CONTRATADA que as informaçöes ou documentos transmitdos que Ic
.ntregues contém qualquer equivoco, deverá informar o fato imediatarnente 0 CONTIF
lam correçào e/ou substituiçâo dos documentos/infcrmaçöes
E vedado .á CONTRATADA a formalizaçãa de acordos ou cornposiçoes corn a prte cunr:u
em especial àquetes que implicarem em transgênaa do vatores ou ditação de prazos de
umprirnento de obrigacöes, exceto corn autorização expressa do CONTRATANTE.
A CONTRATADA deverá atuar corn zeta e diligéncia, e praticar todas as rned;das necessárias,

:;egundo as meihores técnicas juridico-processuats, para preservação dos interesses e direttos da
CONTRATANTE no ämbito do todas as instâncias juridicas, judiciais e trajudicais.
ONTRATADA responde perante a CONTRATANTE pela qualidade dos serviços prestados,

uendo ser responsabihzada par eventuais prejuizos causados por estes. exceto se as
eeqüéncias so basearem em informaçoes ou documentos imprecisos, intdôneos ou
)rnpletos apresentados pelo CONTRATANTE.
ONTRATADA cumprirã todos as prazos estabetecidos em lei para a prestaçao dos serviços

advocaaa, podendo ser responsabilizada por prejuizos decorrentes da inobservância dos
esmos, exceto se a CONTRATANTE näo cumprir Os prazos assinalados para fornecimento do
rtormacöes e documentos.
5.12A CONTRATADA respondera pelos prejuizos que advirem em razão do conduta incompativel

corn a defesa dos interesses do CONTRATANTE, especialmente se decorrentes de negligénci
imprudéncia e/ou impericia.
5.13A CONTRATADA fica isenta do responsabilidade civil, profissional, administrativa ou criminal

pela extinção ou insucesso de processos/atos administrativos caso a CONTRATANTE:
a) so recuse ou deixe do providenciar ou adiantar as valores referente ao recolhimento de
custas processuas e/ou taxas administrativas oficiais dentro dos prazos assinalados pela
Iegislação vigente
b) se recuse ou deixe de adiantar despesas referentes a curnprirnento de prazos processuais,
audièncias ou atos administrativos:
c) deixe de apresentar documentos necessários ao cumprimento do ato. ou a faca corn atraso
conforme os prazos legais previstos na legislaçao.

DA CONFIDENCIALtDADE
6 1 A CONTRATADA se rosponsabitiza pela guarda e sigilo de todos as documentos entregues pelo
CONTRATANTE para realização dos serviços, podendo ser responsabilizada par perda, extravio,

inutilizacão. salvo em caso de caso fortuito ou força maior
6.2 A CONTRATADA obriga-se a manter absoluta confidenciatidade sabre todas as informagbes,
dados e documentos aos quais venha a ter acesso em razão da execuço dos serviços, bern
como todo a produto gerado par esta, não podendo divulgá-Ios, cede-los, repassá-los. durante ou
-....-.---.. ............... .........................
são josé do no preto / sp -- aveda romeu straui, 2104, rep 15085-520, são José do no preto/SP
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inclusive imprensa. quaisquer fatos ligados aos processos cujo patrocinio lhe
confiados, mesmo que a divulgacão atenda a interesses do CONTRATANTE, exceto e
ilUrna forneca autarizacão expressa. situacâo na qual a CONTRATADA sera devidarnente
autorizada e instruida sobre o modo como deverá proceder
6 4 A CONTRATADA responde civil e criminalmente pelas consequências de eventual divutgaçäO ou
utilização indevida de docurnentos e informall

DA VINCULAcAO LEGAL
7 1 0 presente contrato. em razão de seu objeto e de sua natureza, nao gera para 0
CONTRATANTE qualquer vinculo de natureza trabalhista ou previdenciáf a.

DAS DIS p OSIcOES GERAIS

8.1 Não constitui renUncia de direito o não exerciclo imediato parcial Cu tOtalr por qualquer das
partes, de qualquer garantia prevista neste contrato
8.2 Se quatquer das partes tolerar. técita Cu expressamente a inobserváncia, no todo Cu em parte,
de qualquer das dáusulas e condiçöes deste contrato. tal inobserv6incfa näo imphcará, P01 Si Só
liberaçäo desoneracão ou, de qualquer modo. prejuizo Cu modtficaçào dessas mesmas cláusulas
e condiçoes, as quais permanecerào inaReradas, como se nenhuma tolerncia houvesse
ocorrido.
8.3 Atém des obrigaçOes previstas neste instrumento. as partes Se obrigam a conduzir o presente
visando buscar a soluçáo pare Os casos
ajuste de forma plena e integral pare sua fiel

execl

ornissos. düvidas ou quaisquer divergências por meio de consultas e entendimerito mituo, bern
como, quando necessário e facultado pela Lei. modificar ou suprimir cláusulas Cu condiçOes pare
meihor consecuçào do presente objeto que sera por ml de competentes aditivos
8.4 As partes poderão fazer comunicaçôes oficiais entre si através de e-mails cu fax.
8 5 E permitido a ambas as partes divulgarem a relaçào cliente-prestador de serviços em sues
respectivas atividades.
8.6 Cede urna des partes responsabiliza-se, separadamerite, por todo e qualquer dano moral ou
patrimonial devidamente comprovado que venha a causar a qualquer outra parte decorrente de
dolo, culpa au má-fO. em função da prética de qualquer ato em desacordo as obrigaçôes
assumdas neste Contrato ou cia incorreg6o de qualquer declaração prestada. Cada uma das
partes compromete-Se, individuatmente, a indenizar a perle prejudicada pelas perdas, danos e
prejuizos incorridos e decorrentes de sua conduta culposa Cu dolosa, além de quaisquer custos
ou despesas pare a defesa dos direitos e interesses da parte prejudicada.

säo josé do no preto 1 ,.;p - aveida romeu strani, 2104, cep 15085-520, so José do no preto/SP
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P A CONTRATADA declara quo não foram realizados Investimentos do qua$quer natureza para
atendmento desta contratação, porquanto a sua atual estrutura é compativel para 0
atendimento no objeto deste contrato. Fica desde ja ajustado que prôjetos qua depn0amd2
naitzacao do Investimento para a aquisçäo de infra-estrutura exciusiva para o CONT 4ATAN FE
demandarão a assinatura de urn aditivo especifico entre as partes, para definir a otica JF
acrninistraçào, amortização a deprecaçao destes investimentos
DO FORO
9.1 Fica eleito o foro ca Cornarca do São José do Rio Preto/SP para a solução do düvidas ou
titigios porventura decorrentes deste contrato. corn expressa renincia de qualquer outro, ainda
qua priviegiado.

E, P01 estarern as partes justas e acordadas assinam o presente em (02) duas vias do igual teor, na
presença das testernunhas abaixo qualificadas.
São José do Rio Preto/SP. 02 do dezembro de 2015.

PRP PARTI DO REP
UBLICANO PROGRESSISTA
Ovasco Roma Attimari Resencie
Presidente
FERNANDA CAy
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Fernanda Cnstina Caprio
c -----S6cia-Administradora
QAii148.931

so Jos*' do no Preto / Sp aveida rorneu strazzi, 2104 cep 15085-520, so Jose do

no preto/SP
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PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA PRP - DIRETORIO
NACIONAL, inscrito sob o CNPJ 32.095.101/0001-80, corn sede adrninistrativa na cidade
de BrasIlia/DF, SIG SUL- QUADRA 1, LOTES 495-505-515-SALA 124, CEP 70.610-410, fones
61 32159942 / 61 33260052, pela COMISSAO EXECUTIVA NACIONAL, representada
pelo Presidente OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE, brasileiro, casado, engenheiro,
portador do RG 9.959.998-3, por sua advogada, que esta subscreve (procuraco anexa),
vem apresentar AcAO DE PERDA DE MANDATO ELETIVO POR INFIDELIDADE
PARTIDARIA COM PEDIDO LIMINAR contra MARCELO HENRIQUE TEIXEIRA
DIAS, conhecido politicamente pelo nome MARCELO ALVARO ANTONIO, brasileiro,
casado, deputado federal, portador do CPF 006.490.396-61, corn endereço na Praça dos
Três poderes, Cmara dos Deputados, Gabinete 824, Anexo IV, CEP 70160-900, BrasIlia/DF
e PARTIDO DA MULHER BRASILEIRA (PMB), inscrito no CNPJ 09.607.343/0001-93,
corn sede na cidade de BrasIlia/DF, ST SETOR DE HABITAçAO INDIVIDUAL SUL, QI 05
BLOCO F, SALA 201, CEP 71.615-907, fone (61)3225-0018, pelos fatos e fundamentos a
seguir expostos:

I - DA TEMPESTIVIDADE
1. A presente aco é tempestiva tendo em vista que o deputado réu
abandonou a fihiaço ao PRP e seu fihiou ao recém criado PMB em 25/11/2015, conforme
documentos em anexo.
s5o josé do rio preto / sp - rua nuno avares pereira, 490, sala 53, fone 17— 98128.6633 fernandacaprio.ma@gmall.COm
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2. 0 req uerido fitiou-se ao PRP em 24/08/2011.
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Em 2012 concorreu pelo PRP ao cargo de Vereador da capital 8
Horizonte/MG, tendo sido eleito.
Em 2014 concorreu pelo PRP ao cargo de Deputado Federal, tendo sido
eleito.
Recebeu do PRP toda deferência e espaco partidârio possivel.
Foi empossado Presidente da Comissão Provisória do Estado de Minas
Gerais em 15/06/2015, possibilitando-Ihe trabalhar em prol de seu Estado de origem, bern
como estar perto de seus eleitores.
Suas açoes foram fartamente enfatizadas, destacadas, noticiadas nos
meios de comunicacâo intra-partidários, tendo o PRP dado grande destaque ao requerido
inclusive em várias ediçaes da Revista Republicana, da Fundaçâo Dirceu Gonçalves
Resende, mantida pelo PRP, ora anexadas. 0 deputado, inclusive, foi capa de edição.
Apesar de todo destaque e de todo espaço concedidos pelo PRP, no dia
25/11/2015 o nome do requerido surgiu filiado ao recém criado PMB no site da Câmara
dos Deputados.
0 deputado não comunicou o PRP formalmente conforme exige o artigo
21 da Lei 9.096/96:

Art. 21. Para desligar-se do partido, o fihiado faz comunicacao escrita
ao orgao de direçao municipal e ao Juiz Eleitoral da Zona em que for
inscrito.
Nâo ingressou corn açao de justificativa de desfiliaçao partidária que ainda
se orienta pelo trâmite .descrito na Resoluçào TSE 22.610/2007.
Simplesmente filiou-se ao recém criado PMB, sendo que o PRP obteve
esta informaçao nos corredores da Câmara dos Deputados, por terceiros.
so josé do ho preto / sp - rue nuno alvares pereira, 490, sala 53, fone 17 - 98128.6633 fernandacaprio.
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3.

A Iuz da Lei 9.096/95, artigo 22-A, o deputado réu carece de j

causa para deixar o PRP sern prejuIzo de seu mandato.
As justas causas contidas na legislaçao, incluldas pela Minirreforma 2015,
Lei 13165/2015, são as seguintes:

Art. 22-A. Perderâ o mandato o detentor de cargo eJetivo que se
desfihiar, sem justa causa, do partido pelo qual foi eleito. (In cluldo pc/a
Lei n° 13.165, de 20/5)
Paragrafo Unico. Consideram-se justa causa para a desfihiaçao
partidária somente as seguintes hipOteses: 'Inc1uIdo pc/a Lei n° 13.165,
de 2015)
I - mudanca substancial ou desvio reiterado do programa

partidário; (Incluido pc/a Lei n'13.16.5, de 2(115)
II - grave discriminaçao potitica pessoal; e (JncluIdo pc/a Lei n° 13.165,
de 20/5)
HI - mudança de partido efetuada durante o periodo de trinta dias que
antecede o prazo de fihiaçao exigido em lei para concorrer a eleiçäo,
majoritária ou proporcional, ao término do mandato vigente.(IncluIdo
pc/a Lei n" 13.165, de 2015)
Não houve qualquer mudança substancial ou desvio do programa
partidário do PRP (inciso I, artigo 22-A, da Lei 9.096/95)
Não houve qualquer discriminação poUtica pessoal. Ao contrãrio, o
deputado sempre foi adamado e objeto de destaque peho PRP, corno comprovam as
revistas anexadas, bern como a certidão de que o deputado foi empossado presidente do
PRP Regional de Minas Gerais (inciso II, artigo 22-A, da Lei 9.096/95)

so josé do no preto / sp - rua nuno avares pereira, 490, sale 53, fone 17 -. 98128.6633 fernandacaprio.ma@qmad.com

3

FERNANDA/CAP RIO
0 deputado não se enquadra no inciso III, do artigo 22-A, da Lei 9.096/95
pois o dispositivo trata de mandatános que estejam no término do mandato
mandato do deputado termina somente em 2018.

Fla

47/

4. A Iegislação acima entrou em vigor em 29 de setembro de 2015 (Lél

.1

13.165/2015). Tendo a deputado migrado para a PMB em 25/11/2015, não está albergado
por nenhuma das hipOteses de migração sern perda de mandato.
Nos termos do artigo 26, da Lei 9.096/95, perde a mandato a parlamentar
que deixar a partido sob cuja legenda ten ha sido eleito:

Art. 26. Perde automaticamente a funcao ou cargo que exerça, na
respectiva Casa Legislativa, em virtude da proporcao partidária, 0
parlamentar que deixar o partido sob cuja legenda tenha sido eleito.
0 art. 14, § 30, V, da Carta Magna estabelece, como condicao prirneira de
elegibilidade do cidadão, a sua filiação partidária. Corn a dispositivo, mostra-se coma
impossIvel que alguém possa concorrer e, consequentemente, se eleger, sem que esteja
devidarnente filiado a uma agremiaçào partidária, senão vejamos:
Art. 14
§

30 -

Säo condicOes de elegibitidade, na forma da lei:

V - a filiaçao partidária;
De se destacar, que o vInculo partidário é a identidade poiltica do
candidato, uma vez que este não existe bra do 6mbito da agremiação e, par consegunte,
nenhuma candidatura é possivel se nâo estiver vinculada a algurn Partido.
Neste sentido ja decidiu o STF em 03 mandados de seguranca históricos,
MS26.6021DF, MS26.603/DF e MS26.604/DF, que fundarnentam hoje entendirnento de
que a troca de partida e desrespeito tanto ao partido, detentor da cadeira, quando do
eleitor, que escotheu a candidato pelo embasamento ideoógico do partido através do qual
concorreu, principalmente em razão da injusta perda de tempo de TV e fundo partidário
imposta a agremiacao que a conduziu ao poder politico.
so José do no preto / sp - rua nuno alvares pereira, 490, sala 53, fone 17 - 98128.6633 fernandacaprio.ma©gmaiIcop
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Mandado de Seguranca 26602!DF, Relator Ministro Eros Gre
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CONS TITUCIONAL. ELEITORAL. MANDADO DE SEGURANcA. Ih15t1DAD
PARTIDARIA. DEsFILJAçAO. PERDA DE MANDATO. ARTS. 14, § 30, V E 55j
I A VI DA CONS T!TuIcAo. CONHECIMENTO DO MANDADO DE
SEGuRANcA, RESSAL VADO ENTENDIMENTO DO RELATOR.
sUBSTITuIçA0 DO DEPUTADO FEDERAL QUE MUDA DE PART/DO PELO
SUPLENTEDA LEGENDA ANTERIOR. ATO DO PRESIDENTE DA CAMARA
QUE NEGOU POSSE AOS SUPLENTES. CONSUL TA, AO TRIBUNAL
SUPERIOR ELEITORAL, QUE DECIDIU PELA MANUTENcAO DAS VAGAS
OBTIDAS PELO SISTEMA PROPORCIONAL EM FAVOR DOS PART/DOS
POLITICOS E cOUGAçOES. ALTERAçAO DA JURISPRUDENCIA DO
, SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MARCO TEMPORAL A PARTIR DO QUAL
A FIDEL/DADE PARTIDARIA DEVE SER OBSERVADA (27.3.071. EXCEc0ES
DEFINIDAS E EXAMINADAS PELO TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL.
DESFILIAçA0 OCORRIDA ANTES DA RESPOSTA A CONSUL TA AO TSE.
ORDEM DENEGADA.
1.Mandado de segurança conhecido, ressalvado entendimento do Relator,
no sentido de que as hipóteses de perda de mandato par/amen tar,
taxativarnente pie vistas no texto cons titucional, reclamam decisäo do
Plenário ou da Mesa Diretora, nâo do Presidente da Case, isoladamente e
corn fundarnento em decisäo do Tribunal Superior Eleitoral.
2.A perrnanência do parlamentar no partido politico pelo gual se eleqeu é
imprescindIvel Para a manuten cáo da representatividade partidária do
próprio mandato. Dal a altera cáo da jurisprudência do Tribunal, a firn de gue
a fidelidade do parlamentarperdure apOs a posse no cargo eletivo.
3. 0 inst ituto da fide/idade partidária, vinculando o candidato eleito ao
partido, passou a vigorar a partir da resposta do Tribunal Superior Eleitoral
a Consulta n. 1.398, em 27 de marco de 2007.
4. 0 abandono de legenda enseja a extinçâo do mandato do parlamentar,
ressalvadas situaçOes especIficas, tais como mudancas na ideologia do
partido ou perseguiçOes polIticas, a serem definidas e apreciadas caso a
caso pelo Tribunal Superior Eleitoral.
5. Os parlamentares litisconsortes passivos no presente mandado de
seguranca mudaram de partido antes da resposta do Tribunal Superior
Eleitoral.
Ordem den egada
STF. P!enário. MS 26.6021DF. Re!.: Mm. Eros Grau. 4 out. 2007, maloria. WE
publ. 17 out. 2008
(grifo nosso)

Mandado de Segurança 26.6031DF, Relator Ministro Celso de Mello:

MANDADO DE SEGURANA - QUES TOES PRELIMINARES REJEITADAS 0 MANDADO DE SEGURANA COMO PROCESSO DOCUMENTAL E A
NO (:AO DE DIREITO LIQUIDO E CERTO - NECESSIDADE DE PRO VA PRECONS TITUIDA - A COMPREENSAO DO CONCEITO DE AUTORIDADE
COA TORA, PARA FINS MANDAMENTAIS - RESERVA ESTA TUTARIA,
5
säo josé do no preto / sp - rua nuno alvares pereira, 490, sala 53, fone 17 - 98128.6633 fernandacaprio.rnagn)aIl.com
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DIRE/TO AO PROCESSO E EXERCICIO DA JURISD/cAO INOPONIBIL/DADE, AO PODER JUDICIA RIO, DA RESERVA DE ES TA TUTO,
QUANDO INSTAURADO L/TIG/O CONSTITUCIONAL EM TORN
PART/DARIOS /NTERNA CORPOR/S - COMPETENC/A NOR44A TI VA
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL - 0 INSTITUTO DA "CO
NULTA"
AMB/TO DA JUSTIA ELE/TORAL: NATUREZA E EFE/TOS 4/RiD/GQS-.
POSSIBIL/DADE DE 0 TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL, EM R,s,-'USTA A
CONSUL TA, NELA EXAMINAR TESE JURIDICA EM FACE DA
CONST/TU/cAO DA REPUBLICA - CONSUL TAITSE NO 1.3981OF F/DEL/DADE PARTIDARIA - A ESSENCIALIDADE DOS PART/DOS
POLITICOS NO PROCESSO DE PODER - MANDATO ELETIVO - VINCULO
PARTIDA RIO E V1NCULO POPULAR - INFIDEL/DADE PARTIDARIA - CA USA
GERADORA DO DIRE/TO DE A AGREMIA AO PART/OAR/A PREJUDICADA
PRESER VAR A VAGA OBT/DA PELO S/STEMA PROPORCIONAL HIPOTESES EXCEPCIONAIS QUE LEGITIMAM 0 ATO DE DESLIGAMENTO
PARTIDARIO - POSSIBIL/DADE, EM TAIS SITuAçOEs, DESDE QUE
CONFIGURADA A SUA OCORRENCIA, DE 0 PARLAMENTAR, NO A MB/TO
DE PROCEDIMENTO DE JUST/F/CA cÁO INSTAURADO PERANTE A
JUST/CA ELEITORAL, MANTER A /NTEGR/DADE DO MANDATO
LEGISLATIVO - NECESSARIA OBSERVANCIA, NO PROCED/MENTO DE
JuST/F/CAcAo, DO PRINCIPIO DO DUE PROCESS OF LAW (CF, ART. So,
INCISOS LIV E LV) - APLICA cÁO ANALOGICA DOS ARTS. 3 0 A 70 DA LE/
COMPLEMEN TAR NO 64190 AO REFER/DO PROCEDIMENTO DE
JUsTIFICA cÁo - ADMISSIBILIDADE DE ED/(:AO, PELO TRIBUNAL
SUPER/OR ELEITORAL, DE REs0LUçAO QUE REGULAMENTE 0
PROCEDIMENTO DE JUST/F/CA cÁO - MARCO INICIAL DA EFICA CIA DO
PRONUNC/AMENTO DES TA SUPREMA CORTE NA MATER/A: DATA EM
QUE 0 TRIBUNAL SUPERIOR ELE/TORAL APREC/OU A CONSUL TA NO
1.3981DF - OBED/ENCIA AO POSTULADO DA SEGURANA JURIDICA - A
SUBS/S TENCIA DOS ATOS ADMINISTRATIVOS E LEG/SLATIVOS
PRA TICADOS PELOS PARLAMENTARES INFIEIS: CONSEQUENCIA DA
APLIcA çAo DA TEORIA DA INVESTIDURA APARENTE - 0 PAPEL DO
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO EXERC1CI0 DA JURISDIçAO
CONS TITUCIONAL E A RESPONSABILIDADE POLITICO-JURIDICA QUE LHE
INCUMBE NO PROCESSO DE VALORIZA cÁO DA FORA NORMA TIVA DA
CONS T/TuIcAO -0 MONOPOLIO DA "ULTIMA PALAVRA", PELA SUPREMA
CORTE, EM MA TERIA DE INTERPRETA AO CONS TITUCIONAL - MANDADO
DE SEGURANA INDEFERIDO.
PART/DOS POLITICOS E ESTADO DEMOCRATICO DE DIRE/TO.
- A Constituicâo da RepUblica, ao delinear os mecanismos de atuaçao do
regime democrático e ao proclamar os postulados básicos concernentes as
instituiçoes partidárias, consagrou, em seu texto, o pro prio estatuto juridico
dos partidos politicos, definindo princIpios, que, revestidos de estatura
jurIdica incontrastáve/, fixam diretrIzes norm ativas e instituem vetores
condicionantes da organização e funcionarnento das agremiaçOes
partidárias. Precedentes.
- A normaçao constitucional dos partidos politicos - que concorrem para a
formacao da vontade po/ItIca do povo - tern por objetivo regular e
disciplinar, em seus aspectos gerais, näo so o processo de
institucionalização desses corpos intermediários, como também assegurar
o acesso dos cidadàos ao exercIcio do poder estatal, na medida em que
pertence as agremiaçOes partidárias - e sornente a estas - o monopO/io das
candidaturas aos cargos eletivos.
- A essencia/idade dos partidos politicos, no Estado de Direito, tanto mais
se acentua quando se tern em consideraçao que represen tam eles urn
instrumento decisivo na concretizacâo do principio dernocrático e
s8o josé do no preto Isp - rua nuno alvares pereira, 490, sala 53, fone 17 - 98128.6633 fernandacaprio.ma©gmail,com
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exprirnem, na perspectiva do contexto histórico que conduziu a sua
formaçáo e institucionaliza cáo, urn dos melos fundamentals no processo de
legitimag,iodopoderestatal,naexatamedidaemqueoPovo - iij
que emana a soberania nacional - tern, nes as agremiacOe$, o veiculo
necessário ao desempenho das fun çoes de regência politica do stado. 50
As agremiacOes partidárias, corno corpos infermediar:os( ques,9p,
posicionando-se entre a sociedade civil e a sociedade poiltica, , fruam corno
canals institucionalizados de expressao dos anseios politicos e das
reivindicaçoes soclais dos diversos estratos e correntes de pensamento
que se manifestam no seio da comunháo nacional.
A NATUREZA PARTIDARIA DO MANDATO REPRESENTATIVO TRADUZ
EMANA cÁo DA NORMA CONS TITUCIONAL QUE PREVE 0 "SISTEMA
PROPORCIONAL ".
- 0 mandato representativo nao constitui proje cáo de urn direito pessoal
titularizado pelo parlamen tar eleito, mas representa, ao con trário, expressâo
que deriva da indispensável vinculaçao do candidato ao partido
politico, cuja titularidade sobre as vagas con quistadas no processo eleitoral
resulta de "fundamento constitucional autônomo'ç identificável tanto no art.
14, § 30, inciso V (que define a filiação partidária como condicao de
elegibilidade) quanto no art. 45, caput (que consagra o "sisterna
proporcional"), da Constiluiçao da RepOblica.
- 0 sistema eleitoral proporcional: urn modelo mais adequado ao exercIcio
democrático do poder, especialmente porque assegura, as mlnorias, o
direito de representa cáo e viabiiza, as correntes politicas, o exerciclo
do direito de oposiçâo parlamentar. Doutrina.
- A ruptura dos vinculos de caráter partidário e de Indole popular,
provocada por atos de infidelidade do representante eleito (infidel/dade ao
part/do e infidelidade ao povo), sub verte o sen tido das instituicOes, ofende o
senso de responsabiidade polItica, traduz gesto de deslealdade para corn
as agremiaçOes partidárias de origem, comprornete o modelo de
representaçao popular e frauda, de modo acintoso e reprovável, a vontade
soberana dos cldadâos eleitores, introduzindo fatores de desestabi!izaçáo
na prática do poder e gerando, corno irnediato efeito perverso, a deformaçao
da ética de governo, corn projeçáo vulneradora sobre a prOpria razâo de ser
e os fins visados pelo sistema eleitoral proporcional,
tal como previsto e consagrado pela Constituiçao da Repablica.
A INFIDELIDADE PARTIDARIA COMO GESTO DE DESRESPEITO AO
POSTULADO DEMOCRAT/CO.
- A exigencia de fidel/dade partidária traduz e reflete valor constltucional
impregnado de elevada significaçao politico-juridica, cuja observância,
pelos detentores de mandato legislativo, representa expressão de respeito
tan to aos cidadäos que os elegeram (vinculo popular) quanto aos part/dos
politicos que Ihes propiciararn a candidatura (vInculo partldário).
- 0 ato de infidelidade, seja ao p artido politico, seja, corn rnaior razâo, ao
prôprio cidadão-eleitor, constitui grave desvlo ético-politico, a/em de
represen tar inadrnissIvel ultraje ao princIpio democrático e ao exercicio
leqItimo do poder, na medida em gue migracOes inesperadas, nern sempre
mofivadas pot justas razães, náo sO surpreendern o prO prio corpo eleitoral e
as agrerniacOes paitidárias de or/ g em - desfa/cando-as da
representatividade pot elas con quistada nas urnas -, mas culminam pot
gerar urn arbitrário desequilibrio de forcas no Parlarnento, vindo, ate, em
clara fraude a vontade popular e em frontal transgressâo ao sistema
eleitoral proporcional, a as fix/ar, em face de sóbita redu cáo numérica, o
exerciclo pleno da oposicâo p0/It/ca.
A p rática da infidelidade partidária, cometida por detentores de mandato
par/amen tar, por implicarvio!açäo ao sistema proporcional, mutila o dire Ito
7
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das minorias gue atuam no âmbito social, privando-as de representatividade
nos corpos legislativos, e ofende direitos essenciais - notadamente o
direito de oposição - que derIvam dos fundamentos que i áQQrtQ:
legitimador ao prOprio Estado Democrático de DIreito, tais como a soberania
51
popular, a cidadania e o pluralismo politico (CF, art. 1, I, II e V.
- A repulsa jurisdicional a infidelidade partidaria, a/em de p estig wn -1
valor eminentemente constitucional (CF, art. 17, 10, in fine), (aj preserva a
legitimidade do processo eleitoral, (b) faz respeitar a vontade soberana do
cidadäo, (c) impede a deforma cáo do modelo de represenfacao popular, (d)
assegura a finalidade do sistema e/eitora/ proporcional, (e) valoriza e
fortalece as organizaçOes partidárias e (f con fere primazia a fidelidade que
o Deputado eleito deve observar em re/a cáo ao corpo eleitoral e ao proprio
partido sob cuja legenda disputou as eleiçOes.
(...)
STF. Plenário. MS 26.6031DF. Re!.: Mm. Celso de Mello. 4 out. 2007, maioria.
We 241, 18 dez. 2008.
(grifo nosso)

Mandado de Segurança 266041DF, Relatora Ministra Carmen Lucia:

DIRE/TO CONS T!TUC/ONAL E ELEITORAL. MANDADO DE SEGURANA
IMPETRADO PELO PART/DO DOS DEMOCRATAS - DEM CONTRA ATO DO
PRESIDENTE DA CAMARA DOS DEPUTADOS. NATUREZA JURIDICA E
EFEITOS DA DECJSAO DO TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL - TSE NA
CONSULTA N. 1.39812007. NATUREZA E TITULAR/DADE DO MANDATO
LEGISLATIVO. OS PART/DOS POLITICOS E OS ELEITOS NO SISTEMA
REPRESENTA TIVO PROPORCIONAL. FIDEL/DADE PAR TIDARIA. EFEITOS
DA DESFILIAçAO PART/DARIA PELO ELE/TO: PERDA DO DIRE/TO DE
CONTINUAR A EXERCER 0 MANDATO ELET/VO. DIs TIN AO ENTRE
SANcAO POR ILICITO E SACR!F1C/O DO DIRE/TO POR PRATICA LIC/TA E
JURIDICAMENTE CONSEQUENTE. IMPERTINENCIA DA INVOCA cÁO DO
ART. 55 DA CONST/TUIcAO DA REPUBLICA. DIRE/TO DO IMPETRANTE DE
MANTER 0 NUMERO DE CADEIRAS OBTIDAS NA CA MA RA DOS
DEPUTADOS NAS ELEIcOES. DIRE! TO A AMPLA DEFESA DO
PARLAMEN TAR QUE SE DESFILIE DO PART/DO POLITICO. PR!NC010 DA
SEGURANA JURIDICA E MODULA cÁO DOS EFEITOS DA MUDANA DE
ORIENTAçAO JUR/SPRUDENC/AL: MARCO TEMPORAL FIXADO EM
27.3.2007. MANDADO DE SEGURANA CONHECIDO E PARCIALMENTE
CONCEDIDO.
1. Mandado de segurança contra ato do Presidente da Câmara dos
Deputados. Vacância dos cargos de Deputado Federal dos litisconsortes
passivos, Deputados Federals eleitos pelo partido Impetrante, e
transferidos, por vontade prôpria, para outra agremia cáo no curso do
mandato.
2. Preliminares de carência de interesse de agir, de legitimidade ativa do
Impetrante e de llegitimidade passiva do Partido do Movimento Democrático
Brasi/eiro - PMDB: rejeiçâo.
3. Resposta do TSE a consu/ta e/eitoral náo tern natureza jurisdicional nem
efeito vinculante. Mandado de segurança impetrado contra ato concreto
praticado pe/o Presidente da Câmara dos Deputados, sem re/a cáo de
dependência necessária corn a resposta a Consulta n. 1.398 do TSE.
s8o José do no preto / sp - rua nuno alvares pereira, 490, sala 53, lone 17 - 98128.6633 fernandacaprio.ma ©gmailcom
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4. 0 Codigo Eleitoral, recepcionado como lei material complemen tar na
parte quo disciplina a organizaçao e a competência da Justica Eleitoral (art.
121 da Constituiçao de 1988), estabelece, no inciso XII do art.
competencias privativas do Tribunal Superior Eleitoral - TSEl"responde,.
sobre matéria eleitoral, as consultas que Ihe forem feitas Eth tese Cr
autoridade corn jurisdicao federal ou orgão nacional de partid polit'.4
expressâo "matéria eleitoral" garante ao TSE a titularidade da êompetencLb
para se manifestar em todas as consultas que tenham como fundamento
matéria eleitoral, independente do instrumento normativo no qual esteja
incluido.
5. No Brash, a e!eiçâo de deputados faz-se pelo sistema da representa cáo
pro porcional, por lista aberta, uninominal. No sisterna que acoihe - como se
dá no Brasil desde a Constituiçäo do 1934 - a representaçâo pro porcional
para a eleiçao de deputados e vereadores, o eleitor exerce a sua liberdade
de escolha apenas entre os candidatos registrados polo p artido politico,
sendo eles, portanto, se quidores necessários do pro grama partidário do sua
opçao. 0 destinatário do voto e o p artido politico viabilizador da candidatura
por e/e oferecida. 0 eleito vincula-se, necessariamente, a determinado
partido politico e tern em seu pro grama e
ideário o norte de sua atua cáo, a e!e se subordinando por forca de lei (art.
24, da Lei n. 9.096195). Não pode, entâo, o eleito afastar-se do que suposto
polo mandante - o eleitor -, corn base na !egislaçao vigente que determina
ser exciusivamente partidária a escolha por ele feita. Injuridico é o
descompromisso do eleito corn o p artido - o gue se estende ao eleitor pela ruptura da equa cáo polItico-juridica estabe!ecida. 6. A fidelidade
partidária e coro!ário lO qico-jurIdico necessário do sistema constitucional
viqente, sem necessidade de sua expressão literal. Sem ela nâo ha aten cáo
aos princIpios obriqatórios que informam o ordenamento constitucional.
7. A desfiliaçao partidãria como causa do afastamento do parlamen tar do
cargo no qual se investira nâo con fi g ura. expressamente, pela Constituiçäo,
hipótese de cassação de mandato. 0 desliqamento do parlamentar do
mandato, em razão da ruptura, imotivada e assumida no exercIcio do sua
!iberdade pessoal, do vinculo p artidário que assurnira, no sisterna de
representaçáo politica pro p orcional, pro voca o desprovimento automático
do cargo. A licitude da desfiliaçao nao é juridicarnente inconsegüento,
importando em sacrifIcio do direito p elo eleito, nâo sançáo por ilicito, gue
não se dá na espécie.
B. E direito do partido politico man ter o nürnero de cadeiras obtidas nas
eleiçoes proporcionais.
9. E garantido o dfreito a ampla defesa do parlamentar quo se desfilie do
partido politico.
10.Razoes de segurança jurIdica, e que so impoem também na evoluçäo
jurisprudencial, detorminam sofa o cuidado novo sobre tema antigo pela
jurisdicao concebido como forma de certeza e nâo causa do sobressaltos
para os cidadâos. Näo tendo havido mudanças na legislaçao sobre o tema,
tern-se reconhecido o direito de o Impetrante titularizar os mandatos por e!e
obtidos nas e!eiçoes de 2006, mas corn modula cáo dos efeitos dossa
decisão para quo se produzam eles a partir da data da resposta do Tribunal
Superior Eleitoral a Consulta n. 1.39812007.
11.Mandado de segurança conhocido e parcialmente concedido
(STF. P!enário. MS 26.6041DF. Re!.: Mm. Carmen LUcia. 4 out. 2007, maioria.
We 2 out. 2008)
(grifo nosso)
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5. Além de nao prevista na Iegislacão eleitoral atual, a mi(:raQaaPPara,,,ckk
partido novo sem perda de mandato é questâo avessa ao entendimeto juric
predominante, havendo discussão aberta na Açao Direta de Inconstitutionafidade 'j
proposta pelo PPS em 2011 perante o STF, ADI 4583, sob a relatoria da Ministra Rosa
Weber. A ADI ataca frontalmente a constitucionalidade o inciso H, do parágrafo 1 0 , do
artigo 1, da TSE Resolucão 22.610/2007, que permitia a migracão sem perda de mandato
para partidos novos. No mês de outubro/2013, o Procurador Geral da RepUbca,
RODRGO JANOT, apresentou parecerfavorável a ADI, sob o seguinte fundamento:

Acão direta de inconstitucionalidade. Art. 10, § 10, II, da Resoluçao
22.61012007, do Tribunal Superior Eleitoral. Criacao de partido politico como
justa causa para desfiliacao part/dana, sern perda do mandato. Competência
do TSE para regular a matéria. Cornpreensao do Supremo Tribunal Federal.
Conexäo da fidelidade partidária corn a representacâo polItica das minorias
e corn o aperfeiçoamento do regime democrático. Casos excepcionais de
desfi!iacao devern estar atrelados a quinada ideoló. gica da sigla ou a

condutas de persequição polIfica de filiados. A autonizaçâo con cedida pelo
dispositivo irnpugnado ignora elemento essencial a fidelidade partidánia e
torna o processo de desfiliaçâo excessivamente objetivo e abento.
Incompatibilidade corn a decisão do STF nos mandados de sepurança
26.6021DF, 26.6031DF e 26.6041DF, julgarnentos gue deram causa e
fundarnento a resoluçao. Parecer pela procedência do pedido.
(grifo nosso)

Ao longo do parecer, o procurador esciarece que a AD[ se funda na
inconstitucionalidade da justa causa de desfihaçâo por criaç.ão de novo partido, tendo em
vista que tal conduta fere o artigo 14, parágrafo 30, inciso V, da Constituição Federal', que
dispae sobre a necessidade de filiaçâo partidária para que o candidato possa concorrer a
cargo eletivo, bern corno afronta o modelo do voto proporcional adotado no Brasil para
eleição de deputados federais previsto no artigo 45, da Constituição Federal, 2 que garante
aos partidos representatividade, tempo de televisão e participação no fundo partidário.

'Art. 14 (...)
§ 3° - So condicOcs de clegibilidade. na forma do lei
V - a fi1iaco partidãria:
2
Art. 45. A Cãmara dos Deputados conipOc-se de reprcscnlantcs do povo. cicitos, pcio sistema proporcional. cm cada
Esiado, cm cada Território c no Distrito Federal.
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Segundo o ilustre Procurador Geral da Repüblica, RODRGO JANOT, nos
fundamentos de seu parecer:

k

Em outras pa/a vras, o sO fato da criaçáo do nova legenda no copt/tpi'

motivo para admitir situacao do instabilidade polItica amp/a o irrocf?'tta/a
servir de válvula de escape a toda e qualquer acomodaçao que Os
integrantes da cornunidade parlarnen tar estejam proposfos a empreendér.
(".)
Con quanto muitas vezes a cria cáo do agrerniaçâo partidária signifique
legitimo movimento politico para mobilizaçao mais eficiente de esforços em
urn projeto politico ou tea cáo a desnatura cáo ideologica do partido original,
nao so pode ignorar que a criaçâo de partido nao raro significa apenas
reflexo da con veniência eleitoral momentânea do urn grupo de rnandatários
do povo e ate serve corno moeda de troca no mercado de interesses pouco
nobres, a firn de propiciar arranjos de cargos na administra cáo püblica ou
negocia cáo visando a patti/ha dos recursos do Fun do Especial de
Assistência Financeira aos Partidos Politicos (o Fundo Partidário) e do
tempo do presenca na propaganda partidária gratuita no radio e na
televisão.
(...)
Urn novo parlido nao deve prestar-se como porto seguro para toda e
qua Iquer desfiliaçao quo se queira praticar.
(...)
Na verdade, a imposicáo da fidelidade partidária tarnbérn nos casos do saida
de partido para criaçáo do outro fortalece, em vez do debilitar, o sistorna
partidário - e, pot via de direta consequência, o regime democrático. Esse
mecanismo evita as periOdicas debandadas de parlamentares nos anos preeleitorais - como a quo so testemunhou maIs uma vez noste segundo
semestre de 2013 -, a cata de condicOes mais convenientes, sob diversos
pontos do vista, nern sernpre legitimos, para o exercIcio da politica em
novos partidos, POT vozes criados de ocasiáo.
(...)
Desse modo, rove/a-se inconstitucional a hipótoso tratada no inciso II do art.
lo, § lo, da Reso/uçáo 22.6 10/2007, do Tribunal Superior Eleitoral, POT
viola cáo aos arts. 14, § 30, V, e 45 da Constituiçao da Repáblica.

Este entendimento foi acoihido polo legislador na Minirreforma 2015, quo
em claro exercIco de opçâo politica, que não elencou a migraçâo para nova sigla no rol de
justas causas do artigo 22-A da Lei 9.096/95 (alteraçâo da Lei 13.165/2015).
Portanto, pela vontade maxima do legislador, a mudança para agremiação
recém criada não exime o trânsfuga de perder o respectivo mandato.
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IV DA LIMNAR CONCEDIDA NA AOl 5398
T1ML F4

6. E sabido, contudo, que o Suprerno Tribunal Federal rEmeI
concedeu lirninar na ADI 5398, proposta pelo Rede Sustentabilidade,
decisào-Lmonocrática da Iavra do Ministro Roberto Barroso, publicada em 12/1112015, ctija
Ementa é do seguinte teor:

AcAO DIRETA DE INCONSTITUC/ONALIDADE 5.398 DISTRITO FEDERAL
RELATOR : MIN. ROBERTO BARROSO REQ TE.(S) :REDE
SUSTENTABILIDADE ADV.(A/S) :ADRIANO SOARES DA COSTA E
OUTRO(A/S) INTDO.(A/S) :CAMARA DOS DEPUTADOS ADV.(A/S)
:ADVOGADO-GERAL DA UNIAO INTDO.(A/S) :SENADO FEDERAL ADV.(A/S)
:ADVOGADO-GERAL DA UNIAO INTDO.(AIS) :PRESIDENTE DA REPUBLICA
ADV.(A/S) :ADVOGADO-GERAL DA UNIAO.
Ementa: DIRE/TO ELE/TORAL. AçAO DIRETA DE
INCONSTITUCIONALIDADE. LE! NO 13.16512015. EXCLUSAO DA CR/A AO
DE PARTIDO NOVO COMO H/Pb TESE DE JUSTA CA USA PARA
DEsF/LIAçAO PART/DARIA. PLAUSIBILIDADE JURIDICA DA ALEGA AO
DE VIOLA cÁO A LEGITIMA EXPEC TA TI VA DE PART/DOS CRIADOS ATE A
DATA DA ENTRADA EM VIGOR DA LE!. PERICULUM IN MORA
CONFIGURADO. MEDIDA CAUTELAR DEFERIDA AD REFERENDUM DO
PLENAR/O. 1. 0 artigo 22-A da Lei n° 9.09611995, introduzido pe/a Lei n°
13.165, de 29 de setembro de 2015 (minirreforma e/eitoral de 2015), excluiu,
a contrario sensu, a criaçäo de nova Iegenda como hipótese de justa causa
para a desfiliaçao, sem perda de niandato por infide/idade partidária. 2.
Forte plausibi/idade jurIdica na alegacao de inconstituciona/idade, por
viola cáo ao princIpio da seguranca jurIdica, da incidência da norma sobre
os partidos politicos registrados no TSE ate a entrada em vigor da Lei n°
13.16512015, cujo prazo de 30 dias para as fiiacOes de detentores de
mandato eletivo ainda estava transcorrendo. 3. Perigo na demora
igualmente con figurado, ja que o dispositivo impugnado estabelece
obstáculos ao desenvolvimento das novas agremiaçoes. A norma inviabi/iza
a imediata migra cáo de par/amen tares eleitos aos partidos recém fundados
e, assim, impede que estes obtenham representatividade, acesso
proporcional ao fundo partidário e ao tempo de TV e radio (Cf. julgamento
das AD/s 4.430 e 4.795). 4. Concessão de medida cautelar, ad referendum do
P/enário, para determinar a devolução do prazo integral de 30 (trinta) dias
Para detentores de mandatos e/etivos fl/ia rem-se aos novos partidos
registrados no TSE imedIatamente antes da entrada em vigor da Lei n°
13.16512015. (grifo nosso)

Na decisâo liminar, o Ministro Barroso concedeu parcialmente a pretensâo
cautelar inicial.
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No item 1 da ementa liminar, o erninente Ministro Barroso registrou corn
terc

dareza que a hpótese de transferência do mandatário para nova legenda d
usta causa contorme artigo 22-A, da Lei 9,096/95:

F4,

56

"(...) 1. 0 artigo 22-A da Lei n o 9.09611995, introduzido pela Lei
13.165, de 29 de setembro de 2015 (minirreforma eleitoral de 2015),
excluiu, a contrario sensu, a criacäo de nova legenda como hipótese
de justa causa para a desfihiaçao, sem perda de mandato por
infidelidade partidâria..."
No item 2 seguinte, a ilustre Ministro Barroso se posicionou somente
acerca de eventual inconstitucionalidade na supressao abrupta do prazo de 30 dias para
migracão sem prejuizo do mandato para partidos politicos que alcançaram registro antes
da entrada em vigorda Lei 13.165/2015:
"( ... ) 2. Forte plausibilidade juridica na alegacao de
inconstitucionalidade, por violacao ao principio da seguranca
jurldica, da incidéncia da norma sobre os partidos politicos
registrados no TSE ate a entrada em vigor da Lei no 13.165/2015, cujo
prazo de 30 dias para as fihiaçOes de detentores de mandato eletivo
ainda estava transcorrendo..."

No item 3 da ementa o Ministro Barroso reconheceu a urgência no
deferimento de decisâo monocrática para garantir a migração de mandatários a partidos
registrados antes do advento da Minirreforma 2015:
"( ... ) 3. Perigo na demora igualmente configurado, já que

0

dispositivo impugnado estabelece obstáculos ao desenvovimento
das novas agremiacOes. A norma inviabHiza a imediata migracäo de
parlamentares eleitos aos partidos recém fundados e, assim, impede
que estes obtenham representatividade, acesso proporcional ao
fundo partidário e ao tempo de TV e radio (cf. julgamento das ADIs
4.430 e 4.795)..."

são josé do no preto Isp - rua nuno avares pereira, 490, sale 53, fone 17 - 98128.6633 fernandecaprio.ma©gmail.com
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E no item 4 da ementa, o respeitável Ministro Barroso foi bastante claro:
apenas deferiu a liminar aos novos partidos registrados no TSE imediatame
entrada em vigorda Lei 13.165/2015:

57

"(...)4. Concessão de medida cautelar, ad referendum do Plenário,
para determinar a devoluçao do prazo integral de 30 (trinta) dias para
detentores de mandatos eletivos fihiarem-se aos novos partidos
registrados no TSE imediatamente antes da entrada em vigor da Lei
n° 13.165/2015. (grifo nosso)

V - DO REGISTRO DO PMB DURANTE A VIGENCIA DA NOVA
LEGISLAcAO, QUE EXCLUIU DO ROL DAS JUSTAS CAUSAS A MIGRAçAO PARA
NOVA AGREMIAcAO:
7. 0 PMB, partido para o qual migrou o deputado reu, nâo estâ albergado
pela referida lirninar.
Vejamos corn bastante acuro esta ültima situação.
0 PMB obteve seu registro em sessão plenária do TSE no dia 29/09/2015.
0 item 4, da decisão liminar do Ministro Barroso na ADt 5398 é bastante c!aro:
"(...)4. Concessäo de medida cautelar, ad referendum do Plenário,
para determinar a devolucao do prazo integral de 30 (trinta) dias para
detentores de mandatos eletivos fihiarem-se aos novos partidos
reaistrados no TSE imediatamente antes da entrada em vi g or da Lei
n° 13.165/2015. (grifo nosso)
Na ADI 5398, o Rede Sustentabilidade, que havia obtido registro em 22 de
setembro de 2015, ingressou corn pedido junto ao STF para que obter a dedaração de
inconstitucionalidade do artigo 22-A da Lei 9.096/95, bern como para que o prazo de 30
dias para migração a partidos novos the fosse devolvido, pois já estava em curso, urna vez
que havia obtido registro antes da vigéncia da nova Lei 13.16512015, de 29 de setembro
de 2015.
so José do no preto /sp - rue nuno alvares pereira, 490, sala 53, fone 17 - 98128.6633 fernandacaprio.ma©grna.cm
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Na conclusão de seu voto, a Ministro Barroso repete seu
modo cristalino:

58

'q /
"...Por todo o exposto, defiro parcialmente a medida cautelar\
postulada, ad referendum do Plenário, para determinar a devoluçäo
integral do prazo de 30 (trinta) dias para fihiaçOes aos partidos
reqistrados no Tribunal Su perior Eleitoral ate a data da entrada em
vigor da

Ora, Exceiências, a Lei 13.165 entrou em vigor em 29 de setembro de
2015. Portanto, o PMB não estava reqistrado antes da entrada em vigor da Lei
13.165/2015. Ao contrârio, o PMB foi registrado durante a vigencia da Lei 13.165 de 29
de setembro de 2015. A mera observação do extrato processual do Pedido de Registro do
PMB, processo nümero 155473.2014.600.0000, em trâmite perante do TSE, é clara:

01/10/2015 1730

lnformacao: Comunicamos aos Tribunals Regionais
Eleitorais, em cumprimento ao disposto no art. 240 da
Resolucao-TSE no 23.282/2010, que foi deferido, na
sessão de 29.9.2015, o registro do estatuto edo orgão de
direcao nacional. do Partido da Muiher Brasiteira (PMB).

Assim, Exceléncias, a liminar obtida pelo Rede Sustentabilidade na AD
5398 nào se aplica ao PMB, partido que nasceu sob a luz da Lei 13.165/2015, portanto,
sob a vigência dos exatos termos do artigo 22-A da Lei 9.096/95, que não preve hipOtese
de justa causa na migracão para nova agremiação.
De se ver que o requerido migrou sem justa causa para 0 PMB,
estando em situação irregular, sem nenhum fundamento legal, jurisdicional ou
jurisprudencial para assegurar que mantenha seu mandato.
8. Ainda que este Eg. Tribunal assim não entenda, e preciso verificar que
as prazos processuais contam-se no dia ütil imediatamente posterior ao ato.

so josé do rio preto / sp rua nuno alvares pereira, 490, sala 53, fone 17 - 98128.6633 fernandacaprio.magmloti
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Assim, se o registro do PMB foi deferido em Plenário do TSE aos
29/09/2015, todo e qualquer prazo decorrente deste ato tern validade no pri
subsequente, qual seja, 30/09/2015.
Por esta Otica, o PMB somente estaria apto a receber filiaçöes a partir de
30/0912015, data na qual já estava em vigorda Lei 13.165 de 29 de setembro de 2015.
De outra sorte, somente no dia 01/10/2015 o TSE procedeu o comunicado
aos demais Orgaos desta justica especializada quanto ao registro do PMB, como se verifica
do extrato processual ora anexado, repetido abaixo:

01/10/2015 1730

Informacão: Comunicamos aos Tribunals Regionais
Eteitorais, em cumprimento ao disposto no art. 240 da
Resotucão-TSE n o 23.282/2010, que foi deferido, na
sessão de 29.9.2015, o registro do estatuto e do órgao de
direcão nacional do Partido da Muther Brasiteira (PMB).

Portanto, de qualquer ângulo que se olhe, o PMB foi registrado sob a
vigência da Lei 13.165/2015 de 29 de setembro de 2015, que retirou do rol das justas
causas a migracao para nova sigla, tornando o deputado réu infiel, razäo pela qual o
autor reivindica seu mandato por infidelidade partidária.
VI - DA PROVISORIEDADE DA DECISAO LIMINAR E DA AUSENCIA
DE DECISAO FINAL NA ADI 5398
9. Outras importantes ponderaçôes emergem do trâmite processual da
ADI 5398.
a) a decisâo foi concedida em caráter liminar, possuindo, portanto, efeito
provisOrio, apenas concedido em situaçães nas quais se verificam a existência de urn
direito e a urgéncia em sua proteçao. No entanto, por sua prOpria natureza, e provisôria,
podendo ser revogada a qualquer momento, razäo pela qual não pode sustentar a
migracao partidâria ao arrepio do texto legal, especialmente por produzir efeitos
funestos ao autor (prejuizo ao fundo partidário e ao direito de antena).

so jose do no preto fsp
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b) a liminar foi concedida "ad referendum" do plenário. Portanto, precisa
ser referendada pelo Plenário do SIF, podendo vir a ser revogada peIoTMintVCj
Assim, do mesmo modo, nao pode dar viabilidade juridica a migracao pactidária c1t
contraria a Iegislacao vigente e proporciona perdas irreparáveis ao autor.
c) ainda que venha a ser referendada pelo Plenário do SIF, a acao
deverá ser julgada, transitará em julgado, e so apOs alcançará caráter definitivo. Assim,
estamos tratando de questao jurIdica posta em análise, que depende de julgamento.
Por esta razäo, esta Hminar nao pode abrigar a migracao do deputado antes do
julgamento da acao.
d) aguarda-se, nos autos da ADI 5398, manifestaçao da Advocada Geral
da União e da Procuradoria Geral da Repüblica, abrindo-se a hipOtese de que tais Orgâos
opinem pela improcedência da açao, apontando argumentos que poderão nortear o
julgamento pelo Plenário.
e) antes da prolação da Uminar, o STF solicitou manifestação da
Presidência da Repüblica, da Câmara dos Deputados e do Senado. A Presidência da
Repüblica manifestou ser contrária a procedéncia da açao, aduzindo que não ha
demonstração de ofensa a Constituicao Federal e as causas de migracão partidária devem
ser unicamente aquelas previstas no artigo 22-A, da Lei 9.096/95. A Câmara dos
Deputados informou que na votacâo da Lei 13.165/2015 (Minirreforma 2015) foram
seguidos rigorosamente preceitos constitucionais. 0 Senado igualmente manfestou-se
contrário a procedéncia da ação alegando: que a constitucionalidade do inciso Ill, do artigo
22-A, da Lei 9.096/95, que já trouxe em seu bojo a possibilidade de migração partidária na
janela que será aberta ao final do respectivo mandato; que a migracao para partidos novos
compromete o princIpio da isonornia, uma vez que reduz a representatividade partidária
conquistada pelo voto petos partidos que perdem seus mandatários; que nâo ha direito
adquirido ao regime juridico da Resolucâo 22.610/2007, pois retroagir a lei afetaria a
fidelidade partidária e produziria ofensa a segurança juridica.
f) 0 PPS apresentou peticao na ADI 5398 na condicao de AMICUS
CURIAE arguindo que nâo se pode discutir a inconstitucionalidade de dispositivo suprimido
da lei "em urn clara exercIclo de opcao polItica" do legislador; a inconstitucionalidade deve
ser avaliada quando urn dispositivo afronta a Constituição, e nao quando deixa de existir
s8o josé do no preto Isp - rue nuno alvares pereira, 490, sale 53, fone 17 - 98128.6633 femandacaprio.ma@gmail.com
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por iniciativa do legislador "que de forma muito conscierite, deliberou pela exclusão". Aduz
também que a decisão em ADI não poderá reinserir o dispositivo no texto da ,so piac&
de o órgào jurisdicional estar atuando como legislador.

61

F4

g) ha precedente no parecer do douto Procurador Geral da RepUblica,
RODRIGO JANOT, nos autos da ADI 4583, expressamente contrário a justa causa
embasada na migracão para nova sigla em prejuIzo do mandato.

VU - DO EVENTUAL DESVIRTUAMENTO DA FINALIDADE
PARTIDARIA, HIPOTESE AVENTADA PELA MIDIA NACIONAL
10. Não bastasse as questoes juridicas debatidas, a noticia de fraude e de
usc do PMB como ponte para outros partidos e alarmante.
Em cerca de 20 dias, a Rede Sustentabilidade, autor do pedido que
alcançou a liminar do STF devolvendo-Ihe o prazo para migracão de detentores de
mandato, conquistou 05 deputados federais. 0 Partido NOVO, nenhum. No mesmo prazo,
o PBM possui 20 deputados federais, coma se extrai da página web da Câmara dos
Deputados.
No que aparenta, não foi a ideologia que atraiu estes deputados ao PMB.
o Partido da Muiher Brasileira conta com 18 deputados HOMENS e 02 deputadas
MULHERES, nao parece estar formando grupos de luta em prol de empoderamento
fern in no
Este fato, bern como a rapidez na migração de parlamentares para 0
PMB, foi motive de-matérias de vários jornais de circulação nacional.
A Folha de São Paulo do dia 29/11/2015 trouxe a chamada: "Partido da
Muiher Brasuleira oferece fundo para atrair deputados"3. Relata que a 353 sigla
brasileira já é a 10 a major bancada da Câmara dos Deputados. E veicula: "Longe de
possiveis afinidades corn bandeiras de gênero, deputados migraram para a nova

Iittp://vvvw FfOiha.uol.com br/poder20 15/I
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sigla por divergencias corn as siglas anteriores e atraldos por uma oferta rara no
mundo politico: o repasse aos diretOrios regionais, que Os congresMas>
i
comandar, de 50% do dinheiro do fundo partidário que a sigla terâ direijo devid
votacão que cada urn deles teve em 2014."

1

/J

"PASSE LIVRE. Além da promessa de controlar
metade da verba do fundo partidãrio, alguns dos deputados que ingressaram no
PMB também conseguiram passe flvre para deixar a sigla daqul a dois anos."
A matéria diz, ainda:

A chamada na versão Impressa da mesma matérla na Foiha de São Paulo

é: "MERCADAO PARLAMENTAR. Recérn-criado, Partido da Muiher Brasileira oferece

pedaco do Fundo Partidârio para atrair deputados."
No Jornal 0 Estado de São Paulo veiculado em 28/11/2015, a chamada é:

"Partido da Muiher Brasileira gera polêmica ja na estreia" 4

A matéria trata também da

oferta de 50% do fundo partidário aos deputados migrados proporcionalmente aos votos
que tiveram nas eleicöes 2014, mediante repasse aos Diretórios Regionais.

"A engenharia seria a
seguinte: os deputados entram e trazem consigo o tempo de TV e Os recursos do
Fundo Partidário equivalentes. Depois väo embora, mas deixam os beneficios no
PMB, que teria esse ativo para negociar sua entrada em coligacoes nas eleiçOes
municipais de 2016."
Mais alarmante é a constatação do Jamal:

A mera notIcia de negociaçôes envolvendo migração de parlamentares e
trocas baseadas em Fundo Partidário e tempo de TV

são gravIssimas. Nâo é preciso

dissertar aqui perante este Eg. Tribunal qual a origem ou quais as aplicacoes legalmente
autorizadas para verba oriunda de Fundo Partidário, nem que o tempo de TV não

é moeda

de troca, e sim, parte do firianciamento püblico de partidos e campanhas. Ambos, Furido
Partidário e Tempo de TV e Radio tratam-se de verba püblica ofertada aos partidos para
difusão democracia e manutenção do sistema representativo.

htt p //\
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11. Alérn do que, Os jornais fazem menção também a possibilidade do
trampolim" ou ponte", que é a passagem de urn mandatário para deterrninadrlazarCLj
proteção da justa causa, e após a transcurso dos prazos decadenciais, a fil+cao a U61 /
terceira agremiaçao. Diante da justa causa na salda do primeiro partido, essa tuaç5n6'
permitiria ao segundo partido reivindicar a mandato, conforme Resoluçöes!TSE n.23.079
relatoria do Minstro Joaquim Barbosa e n.23.176 relatoria do Ministro Ricardo
Lewandowski.
Estas teses tern sido veiculadas fartamente pela midia nacional na
tentativa de explicar a revoada de deputados migrados para a PMB em tao pouco tempo.
A mera possibilidade desta prética deve ser veernentemente e
rapidamente coibida por esta alta carte da Justiça Eleitoral, principairnente considerando
que a PMB nao está sob a garantia da liminar concedida na ADI 5398, uma vez que a sigla
foi registrada já na vigência do artiga 22A da Lei 9.096/95, que nao autoriza migracâo para
partido nova sem prejuIza do mandato.

VIII - DO ENORME PREJUIZO AO PRP E AO SISTEMA
REPRESENTATIVO
12. Pela tear da AOl 5105, julgada em 01/10/15, prapasta pelo
Solidariedade, as artigas 10 e 2 0 da Lei 12.875/2013 foram consideradas inconstitucionais.
Este entendimento, samado as decisães adatadas nas ADIs 4430 e 4795 julgadas
conjuntamente em 19/09/2013, permitem que a deputada migrado para nova sigla
provoque a transferéncia de valores proporcianais aos seus votos cam relacäa aa Fundo
Fartidária, bern coma perda de Tempo de TV tanta na propaganda partidária, quanta
eleitoral
Assim, a migracâo ILEGAL do requerido praduz GRAVE E IMEDIATO

PREJUIZO AO AUTOR, tenda em vista que o deputada já está filiada aa PMB, partido que
cansta coma siga do mesmo já na Câmara dos Deputadas. Corn issa, a PRP perdeu a
funcionamento parlamentar na Câmara dos Deputadas, bern coma perde tempo de TV e
Radio institucional e eleitaral e repasses de Fundo Partidária correspandente aas votos do
trânsfuga, prerrogativas estas que foram canquistadas demacraticarnente nas eleiçães
2014.
so José do ho preto / sp - rua nuno alvares pereira, 490, sala 53, fone 17 - 98128.6633 fernandacaprio.ma©gmaiLcor p

20

FERNANDA /CAPRIO
0 deputado requerido obteve 60.384 votos (060%), oc
lugar, e nao teria sido eleito sem o sistema proporcional, razäo peli

th

qual seti

mandato pertence ao partido autor.
Não e preciso debater aqui que cálculo dos quocientes partidãrio e
eleitoral, nos termos do sistema proporcional atualmente vigente no Brasil, é feito corn
base no resutado das eleiçöes, de forma que a migraçao de urn candidato para outro
partido apôs a pleito inevitavelmente cria urn descompasso entre a rea!idade e o resultado
desse cálculo, diminuindo a representaçao do partido pelo qual o candidato se elegeu
(muitas vezes graças ao próprio voto de legenda).
E a situação é ainda mais grave tendo em vista que a migracão partidária
do requerido se deu em patente afronta ao artigo 22-A da Lei 9.096/05, em caráter precário
(liminar), e ainda sob a sornbra da fraude, devendo ser repudiada veementemente por este
Eg. Tribunal.

IX - DO PEDIDO LIMINAR
13. Diante de todas as ponderacoes tecidas anteriormente, o deputado
requerido não possui justa causa para se desfiliar do PRP sem prejuizo de seu mandato.
A lei 13.165/2015 entrou em vigor em 29 de setembro de 2015 e alterou a
Lei 9.096/95, excluindo do rol de justas causas do artigo 22-A a mudança para nova sigla.
0 PMB, partido para o qual a deputado se transferlu, teve seu registro
deferido em 29 de setembro de 2015, portanto,já na vigência da Lei 13.165/2015.
A ADI 5398 alcançou liminar da Iavra do Ministro Barroso que devolveu
aos partidos criados antes da viqência da Lei 13.16512015 o prazo de 30 dias para
receber mandatários de outras siglas sem prejuizo dos respectivos mandatos. Mas esta
liminar não aproveita ao PMB par ter sido registrado já na vigéncia da nova Iegislaçâo
eleitoral, que suprimiu esta prerrogativa.
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A desfihiacao do deputado réu causa ILEGAL, GRAVE E IMEDIATO
PREJUIZO AO PRP, uma vez que sua migração produz imediata perda de tpótc
bern como reduçâo de fundo partidário correspondente aos votos do deutado,r
entendimento do STF nas ADIs 5105, 4430 e 4795. Não bastasse isso, ha perjda imi8diatIj
também de funcionamento parlamentar na Câmara dos Deputados para o PRP.
0 fumus boni furls, portanto, está fartamente demonstrado tendo em
vista que o PMB foi registrado pelo TSE na vigência da Lei 13.165/2015, que não inclui no
rol de justas causas a migração para nova sigla. E direito liquido e certo do PRP reaver o
mandato do deputado infiel, bern como os votos que representam recebimento
proporcional de Fundo Partidário pelo PRP e o tempo de TV e Radio.
Quanto ao periculum in mora, não ha qualquer düvida que a perda do
deputado implica em prejuizo gravIssimo e imediato, posto que é causa de imediata
redução do fundo partidário, prejudica enormemente o tempo de TV tanto institucional
quanto eleitoral (especialmente as portas das eleiçôes 2016) e retira do PRP sua
representatividade na Câmara dos Deputados.
Diante disso, o PRP requer liminarmente e inaudita altera pars a
determinaçâo da manutenção, em seu favor, do Fundo Partidário representado pelos votos
do Deputado infiel (60.384 votos), a manutençâo do direito ao Tempo de TV e Radio
institucional e eleitoral; a manutençâo do funcionamento parlamentar do PRP na Câmara
dos Deputados e a imediata posse do suplente do PRP do respectivo Estado, ate decisão
final do feito, corn a devida e imediata comunicação a Câmara Federal.
X - DOS PEDIDOS
Ante todo o exporto, o PRP req uer:
a) o recebimento e processamento da presente Açao de Perda de
Mandato Eletivo por Infidelidade Partidária corn Pedido Liminar;
b) a concessäo de medida liminar, inaudita altera pars, para
determinar a determinação da manutenção, em seu favor, do Fundo
Partidário representado pelos votos do Deputado infiel (60.384 votos),
a manutenção do direito ao Tempo de TV e Radio institucional e
so josé do rio preto Isp - rua nuno alvares perelra, 490, sala 53, fone 17 - 98128.6633 femandacaprio.ma©golail.corn 22
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eleitoral; a rnanutençâo do furicionarnento parlamentar do PRP na
Cârnara dos Deputados e a imediata posse do suplente
respectivo Estado, ate decisão final do feito, corn a devid he imedi
/
comunicaçao a Câmara Federal.
c) a citaçäo do requerido MARCELO HENRIQUE TEIXEIRA DIA,
conhecido politicamente pelo nome MARCELO ALVARO ANTONIO,
brasileiro, casado, deputado federal, portador do CPF 006.490.396-61,
corn endereço na Praça dos Três poderes, Cámara dos Deputados,
Gabinete 824, Anexo IV, CEP 70160-900, Brasilia/OF para, querendo,
apresentar defesa no prazo legal, sob pena de sofrer os efeitos da
revelia;
d) a citacao do requerido PARTIDO DA MULHER BRASILEIRA (PMB),
inscrito no CNPJ 09.607.343/0001-93, corn sede na cidade de
Brasiiia/DF, ST SETOR OE HABITA(;AO INDIVIDUAL SUL, Ql 05
BLOCO F, SALA 201, CEP 71.615-907, fone (61)3225-0018 para,
querendo, apresentar defesa no prazo legal, sob pena de sofrer os
efeitos da revelia;
e) para fins de prova, nos terrnos do artigo 305, da Resotução TSE
22.610/2007, requer seja oficiada a Câmara dos Deputados (Palácio
do Cong resso Nacional - Praça dos Três Poderes - Brasilia - OF - CEP
70160-900), para que apresente o DIPLOMA do requerido, para o firn
de demonstrar que se encontra investido no mandato de deputado;
e) para fins de prova, nos termos do artigo 308, da Resolução TSE
22.610/2007, requer seja oficiada a Câmara dos Deputados (Palâcio
do Congresso Nacional - Praça dos Três Poderes - Brasilia - OF - CEP
70160-900), que apresente o docurnento apresentado pelo Deputado
para informar sua filiaç.ao ao PBM, urna vez que no site daquela Casa
conta que o Deputado está filiado o PMB;
e) a PROCEDENCIA da presente acao, corn decretaçâo da perda do
mandato eletivo exercido pelo requerido, mantendo-se definitivarnente
o suplente do PRP no cargo respectivo.

Art. 3° .- Na inicial, expondo o fundamento do pedido, o requerente juntará prova documental da destiliacäo,
podendo arrolar testemunhas, ate o mãximo de 3 (três), e requerer, justificadamente, outras provas, inclusive
requisicäo de documentos em poder de terceiros ou de reparticOes püblicas.
6ldem
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Protesta provar o alegado por todos as melos de prova admitidos em
direito, especialmente documental e testemunhal, requerendo desde logo ulte
autos pare alegaçOes fineis.
Termos em que pede e espera deferimeñto.
São José do Rio Preto/SP, 02 de dezernbr q de 2015
)
:
/ FeE

ffl

Co
OAB/SP 148.931

Testemunhas:
)
1) Bruno Altimari Resende de Mattis,_bcsi1 ira, solteiro, portador do

RG 43.551.525-1 e do CPF: 325.142.228-6?,reente e domiciliado na cidade de
Brasilia/DF, SHMA, Qc 15, N3-23, Cep 71699-815.
2) Antonio Arantes Neto, brasileiro, casado, jornalista, portador do RG

13.117.182 e do CPF 002.533.898-60, corn domicIlio na rua Santo André, 534, Jardim
Europa, CEP 15014-490, São José do Rio Preto/SP
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JUDICIARIA
PROCESSO: PET N° 57577 - Petição UF: DF
N° CJNICO: 57577.2015.600.0000
N.° On m:
MUNICIPIO: BRASILIA - DF
PROTOCOLO: 210952015- 11/12/2015 11:04
REQUERENTE: PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA (PRP) - NACIONAL
ADVOGADA: FERNANDA CRISTINA CAPRIO D' ANGELO
REQUERIDO: ALEXANDRE VALLE CARDOSO
REQUERIDO: PARTIDO DA MULHER BRASILEIRA (PMB) - NACIONAL
RELATOR(A): MINISTRO GILMAR FERREIRA MENDES
ASSUNTO: AçAO DE PERDA DE CARGO ELETIVO POR DESFILIAcAO
PARTIDARIA - CARGO - DEPUTADO FEDERAL - PEDIDO DE
CONCESSAO DE LIMINAR
LOCALIZArAO. CPADICOORDEN04 DE REGISTROS PARTIDARIOS,
AUTUAçAO E DISTR!BUIçAO
FASE ATUAL: 11/12/2015 1 3:17-RemesSa

Andamento
Imprimir
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Decisão

Petiçôes

68
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EXCELENTISSIMO SENHOR DOUTOR DIAS TOFOLLI - PRESIDENTE DO EGREGIO
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Tribunal Sup R
PROTOCOLO J DCIARI

21.09512015

ópia.

1111212015-lI: 4

PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA PRP - DIRETORIO
NACIONAL, inscrito sob o CNPJ 32.095.101/0001-80, corn sede adrninistrativa na cidade

S

de BrasIlia/DF, SIG SUL- QUADRA 1, LOTES 495-505-515-SALA 124, CEP 70.610-410, fones
61 32159942 / 61 33260052, pela COMISSAO EXECUTIVA NACIONAL, representada
pelo Presidente OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE, brasileiro, casado, engenheiro,
portador do RG 9.959.998-3, por sua advogada, que esta subscreve (procuraco anexa),
vem apresentar AcAO DE PERDA DE MANDATO ELETIVO POR INFIDELIDADE
PARTIDARIA COM PEDIDO LIMINAR contra ALEXANDRE VALLE CARDOSO,
conhecido politicamente pelo nome ALEXANDRE VALLE, brasileiro, deputado federal,
portador do CPF 014.860.957-04, corn endereco na Praca dos Três poderes, Câmara dos
Deputados, Gabinete 587, Anexo III, CEP 70160-900, BrasIlia/DF e PARTIDO DA
MULHER BRASILEIRA (PMB), inscrito no CNPJ 09.607.343/0001-93, corn sede na
cidade de BrasIIia/DF, ST SETOR DE HABITAcAO INDIVIDUAL SUL, QI 05 BLOCO F, SALA
201, CEP 71.615-907, fone (61)3225-0018, pelos fatos e fundamentos a seguir expostos:

I - DA TEMPESTIVIDADE
1. A presente aço é tempestiva tendo em vista que o deputado réu
abandonou a flhiaço ao PRP e seu filiou ao recém criado PMB em 25/11/2015, conforme
documentos em anexo.

säo José do do preto / sp - rua nurio alvares pereira, 490, sala 53, fone 17 - 98128.6633 fern p1'dacho.ma@gmail.cOm
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II - DOS FATOS

2. 0 requerido filiou-se ao PRP em 05/10/2013

Em 2014 concorreu pelo PRP ao cargo de Deputado Federal, tendo sido
eleito.
Recebeu do PRP toda deferência e espaço partidário possIvel.
Suas açoes foram fartarnente enfatizadas, destacadas, noticiadas nos
meios de comunicação intra-partidários, tendo o PRP dado grande destaque ao requerido
inclusive em várias edicôes da Revista Republicana, da Fundação Dirceu Gonçalves
Resende, mantida pelo PRP, ora anexadas. 0 deputado, inclusive, foi capa de edicao.
Apesar de todo destaque e de todo espaco concedidos pelo PRP, no dia
25/11/2015 o nome do requerido surgiu filiado ao recérn criado PMB no site da Cârnara
dos Deputados.
0 deputado nao cornunicou a PRP formalmente conforme exige a artigo
21 da Lei 9.096/96:
Art. 21. Para desligar-se do partido, o fihiado faz comunicacao escrita
ao Orgao de direcão municipal e ao Juiz Eleitoral da Zona em que for
inscrito.
Não ingressou corn ação de justificativa de desfiliaçao partidária que ainda
se orienta pelo trémite descrito na Resolucâo TSE 22.610/2007.
Sirnplesrnente filiou-se ao recérn criado PMB, sendo que o PRP obteve
esta informacao nos corredores da Câmara dos Deputados, por terceiros.

sâo josé do no preto / sp - rua nuno alvares pereira, 490, sala 53, fone 17 - 98128.6633 fernandacario.ma©gmaiI.com
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III - DA DEsFILIAçA0 SEM JUSTA CAUSA
71
3. A Iuz da Lei 9.096195, artigo 22-A, o deputado reu carece de justa
causa para detxar o PRP sem prejuizo de seu mandato.
As justas causas contidas na legislação, incluldas pela Minirreforma 2015,
Lei 13.165/2015, são as seguintes:

Art. 22-A. Perderá o mandato o detentor de cargo eletivo que se
desfihiar, sem justa causa, do partido pelo qual foi eleito. (Incluldo pc/a
Lein' 13.165, dc 2015)
Paragrafo Unico. Consideram-se justa causa para a desfihiacao
partidária somente as seguintes hipOteses: (Incluido pc/a Lei ii" 13.165,
de 2015)
I - mudanca substancial ou desvio reiterado do programa

partidário; (!ncluIdo pc/a Lei n° 13.165, 1e 2015)
II - grave discriminacäo potitica pessoal; e (Incluldo pc/a Lei n° 13.165,
de 2015)
HI - mudanca de partido efetuada durante o periodo de trinta dias que
antecede o prazo de fihiacao exigido em lei para concorrer a eleiçao,
majoritãria ou proporcional, ao término do mandato vigente.(incluIdo
pc/a Lei n°13.165, de 2015)
Não houve qualquer mudança substancial ou desvio do programa
partidário do PRP (inciso I, artigo 22-A, da Lei 9.096/95)
Não houve qualquer discriminação politica pessoal. Ao contrário, o
deputado sempre foi aclamado e objeto de destaque pelo PRP, como comprovam as
revistas ar,exadas, bern corno a certidão de que o deputado foi empossado presidente do
PRP Regional de Minas Gerais (inciso II, artigo 22-A, da Lei 9.096/95)

so josé do rio preto / sp - rue nuno alvares pereira, 490, sale 53, fone 17 - 98128.6633 fernandacaprio41gmaiI.com
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0 deputado náo se enquadra no inciso III, do artigo 22-A, da Lei 9.096/95
pois o dispositivo trata de mandatários que estejam no término do mandato
72

mandato do deputado termina somente em 2018.

4. A Iegislação acima entrou em vigor em 29 de setembro de 2015 (Lei1
13.165/2015). Tendo o deputado migrado para o PMB em 25/11/2015, não está albergado
por nenhurna des hipOteses de migração sem perda de mandato.
Nos termos do artigo 26, da Lei 9.096/95, perde o mandato o parlamentar
que deixar o partido sob cuja legenda tenha sido eleito:

Art. 26. Perde automaticamente a funcao ou cargo que exerca, na
respectiva Casa Legislativa, em virtude da proporcäo partidária, o
parlamentar que deixar o partido sob cuja legenda tenha sido eleito.
0 art. 14, § 3 0 , V, da Carta Magna estabelece, corno condição primeira de
elegibilidade do cidadão, a sue ffliação partidária. Corn o dispositivo, mostra-se como
impossIvel que alguem possa concorrer e, consequentemente, se eleger, sern que esteja
devidamente fiUado a uma agremiação partidária, senão vejamos:
Art. 14
§

30 -

Säo condicOes de elegibilidade, na forma da lei:

V - a fihiacao partidária;
De se destacar, que o vInculo partidário é a identidade politica do
candidato, urna vez que este não existe fora do ârnbito da agremiaçao e, por conseguinte,
nenhurna candidatura é possIvel se não estiver vinculada a algum Partido.
Neste sentido já decidiu o STF em 03 mandados de segurança históricos,
MS26.602/DF, MS26.603/DF e MS26.604/DF, que fundamentam hoje entendimento de
que a troca de partido é desrespeito tanto ao partido, detentor da cadeira, quando do
eleitor, que escolheu o candidato peo ernbasamento ideo!ógico do partido através do qual
concorreu, principamente em razão da injusta perda de tempo de TV e fundo partidário
imposta a agremiaçâo que o conduziu ao poder politico.
s8o josé do rio preto / sp - rue nuno alvares pereira, 490, sala 53, fone 17 - 98128.6633 fernandacaprio.ma©gmail.cpm
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Mandado de Segurança 26.602!DF, Relator Ministro Eros Gra&F:E

CONS TITUCIONAL. ELEITORAL. MANDADO DE sEGuRANcA. FIDELIDADE
PARTIDARIA. DESFILIA cAo. PERDA DE MANDÁ TO. ARTS. 14, § 30, V E 55,
I A VI DA CONSTITUIcAO. CONHECIMENTO DO MANDADO DE
sEGURANcA, RESSAL VADO ENTENDIMENTO DO RELATOR.
SUBS TITuIçA0 DO DEPUTADO FEDERAL QUE MUDA DE PART/DO PELO
SUPLENTEDA LEGENDA ANTERIOR. ATO DO PRESIDENTE DA CAMARA
QUE NEGOU POSSE AOS SUPLENTES. CONSUL TA, AO TRIBUNAL
SUPERIOR ELEITORAL, QUE DECIDIU PELA MANUTEN cÁo DAS VAGAS
OBTIDAS PELO SISTEMA PROPORCIONAL EM FAVOR DOS PARTIDOS
POLITICOS E coLIGAçOEs. ALTERA AO DA JURISPRUDENCIA DO
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MARCO TEMPORAL A PARTIR DO QUAL
A FIDELIDADE PARTIDARIA DEVE SER OBSERVADA (27.3.071. EKCEçOES
DEFINIDAS E EXAMINADAS PELO TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL.
DEsFILIA AO OCORRIDA ANTES DA RESPOSTA A CONSUL TA AO TSE.
ORDEM DENEGADA.
1.Mandado de segurança conhecido, ressalvado entendimento do Relator,
no sentido de que as hipOteses de perda de mandato par/amen tar,
taxafivamente pre vistas no texto constitucional, reclamam decisao do
Plenário ou da Mesa Diretora, não do Presidente da Casa, isoladarnente e
corn fundamento em decisão do Tribunal Superior Eleitoral.
2.A permanência do parlamen tar no partido politico pelo qual se elegeu é
irnp rescindIvel Para a manutencao da representatividade partidária do
p rO prio mandato. Dal a alteracäo da jurisprudência do Tribunal, a tim de gue
a fidelidade do parlarnentar perdure após a posse no cargo eletivo.
3. 0 inst it uto da fidelidade partidária, vinculando o candidato eleito ao
partido, passou a vigorar a partir da resposta do Tribunal Superior Eleitoral
a Consulta n. 1.398, em 27 de marco de 2007.
4. 0 abandono de Iegenda enseja a extinçao do mandato do parlamentar,
ressalvadas situaçOes especIficas, tais como mudancas na ideologia do
partido ou perseguicoes politicas, a serem definidas e apreciadas caso a
caso pelo Tribunal Superior EleItoral.
5. Os parlamentares lit isconsortes passivos no presente mandado de
seguranca mudaram de partido antes da resposta do Tribunal Superior
Eleitoral.
Ordem denegada
STF. Plenário. MS 26.6021DF. Re!.: Mm. Eros Grau. 4 out. 2007, maioria. WE
pub!. 17 out. 2008
(grifo nosso)

Mandado de Segurança 26.6031DF, Relator Ministro Celso de Mello:
MANDADO DE SEGURANA - QUES TOES PRELIMINARES REJEITADAS -

0 MANDADO DE SEGURANA COMO PROCESSO DOCUMENTAL E A
NO cÁO DE DIRE/TO LIQUIDO E CERTO - NECESSIDADE DE PRO VA PRECONS TITUIDA - A COMPREENSAO DO CONCEITO DE AUTORIDADE
COATORA, PARA FINS MANDAMENTAIS - RESERVA ES TA TUTARIA,
sâo josé do rio preto / sp - rua nurio alvares pereira, 490, sala 53, fone 17 - 98128.6633 fernandacaprio.ma©gmail.c9151
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DIRE! TO AO PROCESSO E EXERCICIO DA JuRIsD!cAo INOPONIBILIDADE, AO PODER JUDICIA RIO, DA RESERVA DE ES TA TUTO,
QUANDO INS TAURADO LITIGIO CONSTITUCIONAL EM TORNDEAYS
PARTIDARIOS INTERNA CORPORIS - COMPETENCIA N0R4'IA TI VA pp
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL - 0 INSTITUTO DA "CO LTA" 6J!
AMBITO DA JUSTIA ELEITORAL: NATUREZA E EFEITOS JJRIDIQ$POSSIBILIDADE DE 0 TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL, EM RsPOSTA A
CONSUL TA, NELA EXAMINAR TESE JURIDICA EM FACE L$A
CONS TI TUIcAO DA REPUBLICA - CONSULTAITSE NO 13981DF FIDEL/DADE PARTIDARIA - A ESSENCIALIDADE DOS PART/DOS
POLITICOS NO PROCESSO DE PODER - MANDATO ELETIVO - VINCULO
PARTIDA RIO E VINCULO POPULAR - INFIDEL/DADE PARTIDARIA - CA USA
GERADORA DO DIRE/TO DE A AGREMIA AO PAR TIDARIA PREJUDICADA
PRESER VAR A VAGA OBTIDA PELO S/S TEMA PROPORCIONAL HIPOTESES EXCEPCIONAIS QUE LEG1TIMAM 0 ATO DE DESLIGAMENTO
PAR TIDA RIO - POSSIBILIDADE, EM TA/S SITuAcOES, DESDE QUE
CONFIGURADA A SUA OCORRENCIA, DE 0 PARLAMENTAR, NO AMBITO
DE PROCEDIMENTO DE JUST/F/CAcAO INSTAURADO PERANTE A
JUSTIA ELEITORAL, MANTER A INTEGRIDADE DO MANDATO
LEGISLATIVO - NECESSARIA OBSERVANCIA, NO PROCEDIMENTO DE
JUS TIFICA CAO, DO PRINC!PIO DO DUE PROCESS OF LAW (CF. ART. 5o,
INC/SOS LIV E LV) - APLICA AO ANALOG/CA DOS ARTS. 3 0 A 70 DA LE!
COMPLEMEN TAR NO 64190 AO REFER/DO PROCEDIMENTO DE
JUST/F/CA AO - ADMISSIB IL/DADE DE ED/cAO, PELO TRIBUNAL
SUPERIOR ELEITORAL, DE RESOLU cÁO QUE REGULAMENTE 0
PROCEDIMENTO DE JuST/F/CAcAo - MARCO IN/C/AL DA EFICA CIA DO
PRONUNCIAMENTO DESTA SUPREMA CORTE NA MATER/A: DATA EM
QUE 0 TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL APRECIOU A CONSUL TA N°
1.3981DF - OBEDIENCIA AO POSTULADO DA SEGURANA JURIDICA - A
SUBSISTENCIA DOS ATOS ADMINISTRATIVOS E LEGISLATIVOS
PRATICADOS PELOS PARLAMENTARES /NFIEIS: CONSEQUENCIA DA
APLICAçAO DA TEORIA DA INVEST/DURA APARENTE - 0 PAPEL DO
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO EXERCICIO DA JuRISDIcAO
CONS TITUCIONAL E A RESPONSAB/LIDADE POLITICO-JURIDICA QUE LHE
INCUMBE NO PROCESSO DE vALORIzA çAo DA FORA NORMA TIVA DA
C0NSTITuIçA0 -0 MONOPOLIO DA "ULTJMA PALAVRA", PELA SUPREMA
CORTE, EM MATERIA DE INTERPRETA cÁo CONSTITUCIONAL - MANDADO

DE SEGURANA INDEFERIDO.
PART/DOS POLITICOS E ESTADO DEMOCRAT/CO DE DIRE/TO.
- A Constituiçao da Republica, ao delinear os mecanismos do atuaçâo do
regime democrático e ao proclamar os postulados básicos concernentes as
instituiçOes partidánas, consagrou, em seu texto, o próprio estatuto juridico
dos partidos politicos, definindo principios, que, revestidos de estatura
jurIdica incontrastável, fixam diretrizes normativas e instituem vetores
condicionantes da organização e funcionamento das agremia coos
partidárias. Precedentes.
- A normaçäo constitucIonal dos partidos politicos - que concorrem para a
forma cáo da von lade polItica do povo - tern por objetivo regular e
disciplinar, em seus aspectos gerais, nao sO o processo do
institucionalizaçao desses corpos interrnediários, como também assegurar
o acesso dos cidadãos ao exercIcio do poder estatal, na medida em que
pertence as agremiaçOes partidárias - e somente a estas - o monopOlio das
candidaturas aos cargos eletivos.
- A essencialidade dos partidos politicos, no Estado de Direito, tanto maIs
so acentua quando se tern em considera cáo quo represen tam eles urn
instrumento decisivo na concretizaçao do principiodemocrático e
6
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exprirnern, na perspectiva do contexto histOrico que conduziu a sua
formaçao e institucionalizaçao, urn dos meios fundamentals no processo de
legifimacao do poder estatal, na exata medida em que o Povo que emana a soberania nacional - tern, nessas agrenhiacOe, o velculo,'
nocessário ao desempenho das fun cOes de regencia politica do stado. 75
As agremiacoes partidárias, corno corpos intermedláriol quj,J
posicionando-se entre a sociedade civil e a sociedade politica, atuam cotho
canals ins fitucionalizados de expressáo dos anseios politicos e das\
reivindicacOes sociais dos diversos estratos e correntes de pensamento'
que se manifestam no selo da comunhâo nacional.
A NA TUREZA PART/DARIA DO MANDA TO REPRESENTA TIVO TRADUZ
EMANA cÁo DA NORMA CONS TITUCIONAL QUE PREVE 0 "S/S TEMA
PROPORCIONAL ".
- 0 mandato representativo nao constitui projeçâo de urn direito pessoal
titu/arizado pelo parlamen tar e/eito, mas representa, ao con trário, expressâo
que deriva da indispensá vet vinculaçao do candidato ao partido
politico, cuja titularidade sobre as vagas con quistadas no processo eleitoral
resu/ta de "fundamento constitucional autonomo'ç identificável tanto no art.
14, § 30, inciso V (que define a filiaçáo partidária como condiçao de
elegibiidade) quanto no art. 45, caput (que consagra o "sisterna
proporcional'), da Constituiçao da Repáblica.
- 0 sistema eleitoral proporcional: urn modelo mais adequado ao exercicio
democrático do poder, especialmente porque assegura, as minorias, 0
direito de representaçao e viabi/iza, as correntes pollticas, o exerciclo
do direito de oposiçáo parlamentar. Doutrina.
- A ruptura dos vInculos de caráter partidário e de lndole popular,
provocada por atos de infidelidade do representante elelto (infidelidade ao
partido e infide/idade ao p ovo), sub verte o sen tido das instituicaes. ofende 0
senso de responsabilidade poiltica, traduz gesto de deslea/dade Para corn
as agrerniaçOes partidárias de origem, cornpromete 0 modelo de
representa cáo popular e frauda, de rnodo acintoso e reprováve/, a vontade
soberana dos cidadâos eleitores, introduzindo fatores de desestabi/iza cáo
na prática do poder e gerando, como imediato efeito perverso, a deforrnaçao
da ética de governo, corn projeçao vulneradora sobre a própria razáo de ser
e os fins visados pe!o sistema eleitoral proporcional,
ta/ corno previsto e consagrado pe/a Constituiçao da RepUblica.
A INFIDEL/DADE PARTIDARIA COMO GESTO DE DESRESPEITO AO
POS TULADO DEMOCRA TICO.
- A exigencia de fidelidade partidária traduz e reflete valor constitucional
irnpregnado de elevada significaçâo politico-jurldica, cuja observância,
pelos detentores de mandato legis/ativo, representa expressão de respeito
tanto aos cidadâos que os elegeram (vInculo popular) quanto aos partidos
politicos que Ihes propiciaram a candidatura (vinculo partidario).
- 0 ato de infidelidade, seja ao partido politico, seja, corn rnaior razão, ao
próprio cidadüo-eleitor, constitui grave desvio ético-politico, além de
represen tar inadmissivel ultraje ao princIpio dernocrático e ao exercicio
leqltimo do poder, na rnedida em gue migraçOes inesperadas, nem sempre
motivadas por justas razOes, nao so surpreendern o prO prio corpo eleitoral e
as agremiacOes p artidárias de origern - desfalcando-as da
representatividade por elas con quistada nas urnas -, mas culminarn por
gerar urn arbitrário desequilibrio de forcas no Par/amen to, vindo, ate, em
clara fraude a vontade popular e em frontal transgressâo ao sistema
eleitoral proporcional, a asfixiar, em face de sObita redu cáo nurnérica, o
exercicio pleno da oposicao po/itica.
A prática da infidelidade partidária, cometida por detentores de rnandato
parlamen far, por implicar viola cáo ao sisterna pro porcional, mutila o direito
são José do no preto / sp - rua nuno alvares pereira, 490, sala 53, fone 17 - 98128.6633 fernandacaprio.ma©gmail.com
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das minorias gue atuam no ârnbito social, p rivando-as de representatividade
nos corpos legislativos, e ofende dire itos essencials - notadamente o
dire ito de oposição - que derivarn dos fun damentos que oitC
legitirnador ao prOprio Estado Democráfico de Direito, tais como a soberai7i
popular, a cidadania e o pluralismo politico (CF, art. lo, I, II e V).
- A repulsa jurisdicional a infidelidade partidária, alérn de p estigie
valor eminentemente constitucional (CF, art. 17, § 10, In fine), (a preservaa
legitimidade do processo eleitoral, (b) faz respeitar a vontade soberana do
cidadão, (c) impede a deforrnaçao do modelo de representaçäo popular, (d)
assegura a finalidade do sistema eleitoral proporcional, (e) valoriza e
fortalece as organizacOes partidârias e (f) con fere primazia a fidelidade que
o Deputado eleito deve observar em re/a çao ao corpo eleitoral e ao próprio
partido sob cuja legenda disputou as eleiçOes.
(".)
STF. Plenário. MS 26.6031DF. Re!.: Mm. Ce/so de Mello. 4 out. 2007, maioria.
We 241, 18 dez. 2008.
(grifo nosso)

Mandado de Segurança 26.604/OF, Relatora Ministra Carmen Lucia:

DIREITO CONS TITUCIONAL E ELEITORAL. MANDADO DE SEGURANA
IMPETRADO PELO PART/DO DOS DEMOCRATAS DEM CONTRA ATO DO
PRESIDENTE DA CAMARA DOS DEPUTADOS. NATUREZA JURIDICA E
EFEITOS DA DECISAO DO TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL - TSE NA
CONSULTA N. 1.39812007. NATUREZA E TITULARIDADE DO MANDATO
LEGISLATIVO. OS PART/DOS POLITICOS E OS ELEITOS NO SISTEMA
REPRESENTA TIVO PROPORCIONAL. FIDELIDADE PARTIDARIA. EFEITOS
DA DESFILIA AO PARTIDARIA PELO ELEITO: PERDA DO DIREITO DE
CONTINUAR A EXERCER 0 MANDATO ELETIVO. DISTIN cÁo ENTRE
sANçAo POR /LICITO E SACRIFICIO DO DIREITO POR PRATICA LICITA E
JURIDICAMENTE CONSEQUENTE. IMPERTINENCIA DA INVOCA AO DO
ART. 55 DA CONST!TUIçAO DA REPUBLICA. DIRE/TO DO IMPETRANTE DE
MANTER 0 NUMERO DE CADEIRAS OBTIDAS NA CA MA RA DOS
DEPUTADOS NAS EL.EIcOEs. DIRE! TO A AMPLA DEFESA DO
PARLAMEN TAR QUE SE DESFILIE DO PARTIDO POLITICO. PRINCIPIO DA
SEGURANA JURIDICA E M0DuLAçA0 DOS EFEITOS DA MUDANA DE
0RIENTAçA0 JURISPRUDENCIAL: MARCO TEMPORAL FIXADO EM
27.3.2007. MANDADO DE SEGURANA CONHECIDO E PARCIALMENTE
CONCEDIDO.
1. Mandado de seguranca contra ato do Presidente da Câmara dos
Deputados. Vacância dos cargos de Deputado Federal dos litisconsortes
passivos, Deputados Federals e/eitos pelo partido Impetrante, e
transferidos, por vontade prOpria, para outra agrerniacão no curso do
mandato.
2. Pre!iminares de carência de interesse de agir, de legitimidade ativa do
!mpetrante e de ilegitimidade passiva do Partido do Movimento Democrático
Brasileiro - PMDB: rejeição.
3.Resposta do TSE a consu!ta eleitoral nâo tern natureza jurisdicional nern
efeito vinculante. Mandado de segurança impetrado contra ato concreto
praticado pelo Presidente da Câmara dos Deputados, sem relaçao de
dependéncia necessária corn a resposta a Consulta n. 1.398 do TSE.
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4. 0 COdIgo EleItoral, recepcionado corno lei material complemen tar na
parte que disciplina a organização e a cornpetência da .Justiça Eleitoral (art.
121 da Constituiçao de 1988), estabelece, no inciso Xl1 do art.
competências privativas do Tribunal Superior Eleitora! - TSE "responqç,
i tese Odr
sobre matéria eleitoral, as consultas que Ihe forem feitas
autoridade corn jurisdiçao federal ou Orgao nacional de partid polItc"A'
expressâo "ma téria eleitoral" garante ao TSE a titularidade da compe enca
para se manifestar em todas as consultas que tenham corno fundamento
matéria eleitoral, independente do instrumento normativo no qual esteja
incluIdo.
5. No Brash, a eleiçao de deputados faz-se pelo sistema da representaçäo
pro porcional, por lista aberta, uninominal. No sistema que acoihe - como se
dá no Brasil dosde a Constituiçao de 1934 - a representa cáo pro porcional
para a e/eiçao de deputados e vereadores, o eleitor exerce a sua liberdade
de escoiha apenas entre os candidatos repistrados pelo partido politico,
sendo eles, p ortanto, sequidores necessários do pro grama partidário de sua
opçäo. 0 destinatário do voto e o partido politico viabilizador da candidatura
por e!e oferecida. 0 eleito vincula-se, necessariamento, a determinado
partido politico e tern em seu pro grama e
ideário o forte de sua atua cáo, a We se subordinando por forca de lei (art.
24, da Lei n. 9.096195). Näo pode, entâo, o e!eito afastar-se do que suposto
pelo mandante - o eleitor -, corn base na legisla cáo vigente que determina
ser exclusivamente partidária a escoiha por ele feita. Injuridico é 0
descompromisso do eleito corn o partido - o gue se estende ao eleitor pela ruptura da egua cáo politico-jurIdica estabelecida. 6. A fidelidade
partidária é corolário loqico-jurIdico necessário do sistema constitucional
vigente, sem necessidade de sua expressâo literal. Sem ela nao ha aten cáo
aos princIpios obrigatOrios que informam o ordenamento constitucional.
7. A desfiliacao p artidãria como causa do afastamento do parlamentar do
cargo no qua1 se investira nâo con figura, expressamente, pela Constituicäo,
hipOtese de cassa cáo de mandato. 0 desliqamento do parlamentar do
mandato, em razão da ruptura, imotivada e assumida no exercIcio de sua
liberdado pessoal, do vinculo partidário que assumira, no sistema de
representaâo poiltica pro porcional, pro voca o desprovimento automático
docargo. A licitude da desfilia cáo não é juridicamente inconsegüente,
importando em sacrifIcio do direito p elo eleito, não san cáo por ilicito, gue
não se dá na espécie.
8. E direito do partido politico manter o nürnero de cadeiras obtidas nas
eleicöes proporcionais.
9. E garantido o direito a amp/a defesa do parlamentar que se des fl/he de
partido politico.
10. RazOes de seguranca jurIdica, e que se impOem também na evoluçao
jurisprudencial, determinam seja o cuidado novo sobre tema antigo pela
jurisdiçao concebido como forma de certeza e nao causa de sobressaltos
para os cidadâos. Näo tendo havido mudancas na legislaçao sobre o tema,
tern-se reconhecido o direito de o lmpetrante titularizar os mandatos por ele
obtidos nas eleiçOes de 2006, mas corn modulaçao dos efeitos dessa
decisáo para que se produzam eles a partir da data da resposta do Tribunal
Superior Eleitoral a Consulta n. 1.39812007.
11. Mandado de segurança conhecido e parcialmente concedido
(STF. Plenário. MS 26.6041DF. Re!.: Mm. Carmen Lucia. 4 out. 2007, maioria.
We 2 out. 2008)
(grifo nosso)
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5. Além de nao prevista na Iegislação eeitoral atual, a mFa
partida nova sem perda de mandato e questâo avessa ao entendimeo juridgJb
predominante, havendo discussão aberta na Acäo Direta de Inconstituiona1idade'+

proposta pelo PPS em 2011 perante o STF, ADI 4583, sob a relatoria da Ministra Rosa
Weber. A ADI ataca frontalmente a constitucionalidade o inciso II, do parágrafo 1 1 , do
artigo 1, da TSE Resolucao 22.610/2007, que permitia a migração sem perda de mandato
para partidos novas. No més de outubro/2013, a Procurador Geral da RepUblica,
RODRIGO JANOT, apresentou parecer favorével a ADI, sob o seguinte fundamento:

Acao direta de inconstitucionalidade. Art. 1, § 10, II, da Resoluçao
22.6 10/2007, do Tribunal Superior Eleitoral. Criaçao de partido politico como
justa causa para desfi!iacao partidária, sem perda do mandato. Competência
do TSE para regular a matéria. Compreensâo do Supremo Tribunal Federal.
Conexao da fidelidade partidária corn a representacao polItica das minorias
e corn o aperfeicoamento do regime democrático. Casos excepcionais de
desfiliaçao devem estar atrelados a guinada ideolOqica da si g la ou a
condutas de perseguição polItica de fihiados. A autorizacão concedida pelo
dispositivo impugnado ignora elemento essencial a fidelidade partidária e
torna o processo de desfiliacao excessivamente objetivo e aberto.
Incompatibilidade corn a decisâo do STF nos mandados de seguranca
26.6021DF, 26.6031DF e 26.6041DF, juigamentos gue deram causa e
fundamento a resoluçao. Parecer pela procedëncia do pedido.
(grifo nosso)
Ao longo do parecer, a procurador esdarece que a ADI se funda na
nconstitucionalidade da justa causa de desfiliaçao par criação de nova partido, tendo em
vista que tal conduta fere a artigo 14, parágrafo 3 0, inciso V, da Canstituição Federal', que
dispoe sobre a necessidade de fihiaçâo partidária para que o candidato possa concorrer a
cargo eletivo, bern como afronta a modelo do voto proporcional adotado no Brasil para
eleição de deputados federals previsto no artigo 45, da Constituiçâo Federal, 2 que garante
aas partidos representatividade, tempo de televisão e participacãa no fundo partidário.

' Art- l4( ...)
§ 3 - São condicoes dc elegibilidade, na lornia da let
V - a Iiliacão partidária:
Art. 45. A C'ãmara dos Deputados compOe-se de representantes do povo, cicitos, pelo sistema proporcional. cm cada
Estado, cm cada Território e no Distrito Federal.

2
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Segundo o ilustre Procurador Geral da RepUblica, RODRIGO JAN01, nos
fundamentos de seu parecer:
79
Em outras pa/a vras, o sO fato da criaçáo de nova legenda no coflsjuj
motivo para admitir situaçao de instabilidade polItica amp/a c irrc3trTta,
servir de válvula de escape a toda e qualquer acomodaçao que os
integrantes da comunidade par/amen tar estejarn pro postos a empreender.
(...)
Con quanto muitas vezes a cria cáo de agremia cáo partidária signifique
legitimo movimento politico para ,nobiiza cáo mais eficiente de esforços em
urn projeto politico ou reaçâo a desnatura cáo ideoiOgica do partido original,
nao se pode ignorar que a criaçäo de partido nao raro significa apenas
reflexo da con veniência eleitoral momentânea de urn grupo de mandatários
do povo e ate serve como moeda de troca no mercado de interesses pouco
nobres, a firn do propiciar arranjos de cargos na administraçao publica ou
negocia cáo visando a partilha dos recursos do Fundo Especial de
Assistência Financeira aos Partidos Politicos (o Fundo Partidário) e do
tempo de presenca na propaganda partidária gratuita no radio e na
televisáo.
(...)
Urn novo partido não deve prestar-se como porto seguro para toda e
qualquer desfiliaçao quo se queira praticar.
(".)
Na verdade, a imposicao da fidelidade partidária também nos casos de saida
de partido para cria cáo de outro fortalece, em vez de debilitar, o sistoma
partidário - e, por via de direta consequencia, o regime democrático. Esse
mecanismo evita as periOdicas debandadas de parlamentares nos anos préeleitorais - corno a que se testemunhou mais uma vez neste segundo
semestre de 2013 -, a cata de condiçoes mais con venientes, sob dIversos
pontos de vista, nern sempre legitimos, para o exercicio da polItica em
novos partidos, por vezes criados de ocasiáo.
(...)
Desse modo, revela-se inconstituciona/ a hipótese tratada no inciso II do art.
10, § 10, da Resoluçao 22.61012007, do Tribunal Superior Eleitoral, por
viola cáo aos arts. 14, § 30, V. e 45 da Constituicáo da RepOblica.

Este entendimento foi acolhido pelo legislador na Minirreforma 2015, que
em claro exercicio de opção politica, que nao etencou a migracao para nova sigla no rol de
justas causas do artigo 22-Ada Lei 9.096/95 (alteração da Lei 13.165/2015).
Portanto, pela voritade maxima do legislador, a mudança para agremiaçao
recém criada não exime o trânsfuga de perder o respectivo mandato.
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IV - DA LIMINAR CONCEDIDA NA ADI 5398
TML

6.

E sabido, contudo, que a Supremo Tribunal Federal rntemeè (

concedeu liminar na ADI 5398, proposta pelo Rede Sustentabilidade, t dGCSo/
monocrática da Iavra do Ministro Roberto Barroso, publicada em 1211112015, cuJ
Ementa é do seguinte teor:

AçAO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 5.398 DISTRITO FEDERAL
RELATOR : MIN. ROBERTO BARROSO REQ TE.(S) :REDE
SUSTENTABILIDADE ADV.(A/S) :ADRIANO SOARES DA COSTA E
OUTRO(A/S) INTDO.(A/S) :CAMARA DOS DEPUTA DOS ADV.(A/S)
:ADVOGADO-GERAL DA UNIAO INTDO.(A/S) :SENADO FEDERAL ADV.(A/S)
:ADVOGADO-GERAL DA UN/A0 lNTDO.'AIS) :PRESIDENTE DA REPUBLICA
ADV.(AJS) :ADVOGADO-GERAL DA UNIAO.
Ementa: DIRE/TO ELEITORAL. AcAO DIRETA DE
INCONSTITUCIONALIDADE. LE! NO 13.16512015. EXCLUSAO DA CRIA AO
DE PART/DO NOVO COMO HIPOTESE DE JUSTA CAUSA PARA
DESFILIAçA 0 PAR TIDARIA. PLA USIB/LIDADE JURIDICA DA ALEGAçAO
DE VIOLA cÁO A LEGITIMA EXPECTA TI VA DE PART/DOS CRIADOS ATE A
DATA DA ENTRADA EM VIGOR DA LEI. PERICULUM IN MORA
CONFIGURADO. MEDIDA CAUTELAR DEFERIDA AD REFERENDUM DO
PLENAR/O. 1. 0 artigo 22-A da Lei n° 9.09811995, introduzido pela Lei n°
13.165, de 29 de setembro de 2015 (minirroforma eleitoral de 2015), excluiu,
a contrario sensu, a criacao de nova legenda como hipOtese de justa causa
para a desfiliacao, sem perda de mandato por infidelidade partidária. 2.
Forte plausibilidade jurIdica na alegaçao de Inconstitucionalidade, por
viola çao ao princIpio da segurança jurIdica, da incidência da norma sobre
os partidos politicos registrados no TSE ate a entrada em vigor da Lei n°
13.16512015, cujo prazo de 30 dias para as filiaçoes de detentores de
mandato e/etivo ainda estava transcorrendo. 3. Perigo na demora
igualmente con figurado, ja que o dispositivo impugnado estabelece
obstácu/os ao desenvolvimento das novas agremiaçOes. A norma inviabiiza
a imediata migração de parlamentares eleitos aos partidos recém fundados
e, assim, impede que estes obtenham representatividade, acesso
proporcional ao fundo partidário e ao tempo de TV e radio (cf julgamento
das AD/s 4.430 e 4.795). 4. Concessão de medida cautelar, ad referendum do
Plenário, para determinar a devolucâo do prazo inte gral de 30 (trinta) dias
Para detentores de mandatos eletivos filiarem-se aos novos partidos
registrados no TSE imediatamente antes da entrada em vigor da Lei n°
13.16512015. (grifo nosso)

Na dedsâo liminar, o Ministro Barroso concedeu parcialmente a pretensão
cautelar inicial.
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No item 1 da ementa liminar, o eminente Ministro Barroso registrou com
clareza que a hipótese de transferência do mandatário para nova legenda
justa causa conforme artigo 22-A, da Lei 9,096/95:
"( ... ) 1. 0 artigo 22-A da Lei no 9.096/1995, introduzido pela Lei
13.165, de 29 de setembro de 2015 (minirreforma eleitoral de 2015),
excluiu, a contrario sensu, a criacao de nova legenda como hipótese
de justa causa para a desfiliaçäo, sem perda de mandato por
infidelidade partidária..."
No item 2 seguinte, o ilustre Ministro Barroso se posicionou somente
acerca de eventual inconstitucionalidade na supressão abrupta do prazo de 30 dias para
migração sem prejuizo do mandato para partidos politicos que alcançaram registro antes
da entrada em vigor da Lei 13.165/2015:
"(..) 2. Forte plausibilidade juridica na alegacao de
inconstitucionalidade, por violacao ao principio da seguranca
juridica, da incidência da norma sobre

Os

partidos politicos

registrados no TSE ate a entrada em vigor da Lei n° 13.165/2015, cujo
prazo de 30 dias para as fihiacOes de detentores de mandato eletivo
ainda estava transcorrendo..."

No item 3 da ementa o Ministro Barroso reconheceu a urgéncia no
deferimento de decisão monocrática para garantir a migração de mandatários a partidos
registrados antes do advento da Minirreforma 2015:
"( ... ) 3. Perigo na demora igualmente configurado, já que

0

dispositivo impugnado estabelece obstáculos ao desenvolvimento
das novas agremiacoes. A norma inviabiliza a imediata migracao de
parlamentares eleitos aos partidos recém fundados e, assim, impede
que estes obtenham representatividade, acesso proporcional ao
fundo partidário e ao tempo de TV e radio (cf. julgamento das ADIs
4.430 e 4.795)..."
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E no item 4 da ementa, o respeitável Ministro Barroso foi bastante clara:
apenas deferiu a liminar aos novas partidos registrados no TSE imediatame
entrada em vigor da Lei 13.165/2015:
"(...)4. Concessäo de medida cautelar, ad referendum do Plenário,
para determinar a devoluçao do prazo integral de 30 (trinta) dias par
detentores de mandatos eletivos fihiarem-se aos novos partidos
registrados no TSE imediatamente antes da entrada em vigor da Lei
n° 13.165/2015. (grifo nosso)

V - DO REGISTRO DO PMB DURANTE A VIGENCIA DA NOVA
LEGIsLAcA0, QUE EXCLUIU DO ROL DAS JUSTAS CAUSAS A MIGRAQAO PARA
NOVA AGREMIAQAO:
7. 0 PMB, partido para o qual migrou a deputado réu, nào estâ albergado
pela referida liminar.
Vejamos corn bastante acuro esta Ultima situaçâo.
0 PMB obteve seu registro em sessão plenária do TSE no dia 29/09/2015.
0 item 4, da decisâo liminar do Ministro Barroso na ADI 5398 e bastante clara:
"(...)4. Concessäo de medida cautelar, ad referendum do Plenârio,
para cleterminar a devoluçao do prazo integral de 30 (trinta) dias para
detentores de mandatos eletivos fihiarem-se aos novos partidos
registrados no TSE imediatamente antes da entrada em vigor da Lei
n° 13.16512015. (grifo nosso)
Na ADI 5398, a Rede Sustentabilidade, que havia obtido registro em 22 de
setembro de 2015, ingressou corn pedido junto ao STF para que obter a declaração de
inconstitucionahidade do artigo 22-A da Lei 9.096/95, bern coma para que a prazo de 30
dias para migração a partidos novos lhe fosse devolvido, pois já estava em curso, uma vez
que havia obtido registro antes da vigéncia da nova Lei 13.165/2015, de 29 de setembro
de 2015.
säo José do no preto / sp rua nuno alvares pereira, 490, sala 53, fone 17 - 98128.6633 fernandacaprio.ma@gmal.com
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Na conciusào de seu voto, o Ministro Barroso repete seu entetid
83

modo cristailno:

"...Por todo o exposto, defiro parcialmente a medida cautelar
postulada, ad referendum do Plenãrio, para determinar a devoluçäo
integral do prazo de 30 (trinta) dias para fihiacOes aos partidos
reqistrados no Tribunal Superior Eleitoral ate a data da entrada em
viqorda n.Lei 13.165/2015."

Ora, Exceléncias, a Lei 13.165 entrou em vigor em 29 de setembro de
2015. Portanto, o PMB nao estava reqistrado antes da entrada em vigor da Lei
13.165/2015. Ao contrário, o PMB foi registrado durante a vigência da Lei 13.165 de 29
de setembro de 2015. A mera observação do extrato processual do Pedido de Registro do
PMB, processo nümero 155473.2014.600.0000, em trâmite perante do TSE, é clara:

01/10/2015 17•30

lnformaçao: Comunicamos aos Tribunais Regionais
Eteitorais, em cumprimento ao disposto no art. 240 da
Resolucao-TSE no 23.282/2010, que foi deferido, na
sessão de 29.9.2015, o registro do estatuto e do órgão de
direcaonacionat do Partido da Muther BrasiLeira (PMB).

Assim, Excelências, a liminar obtida pelo Rede Sustentabilidade na ADI
5398 nao se aplica ao PMB, partido que nasceu sob a luz da Lei 13.165/2015, portanto,
sob a vigéncia dos exatos termos do artigo 22-A da Lei 9.096/95, que nao prevê hipótese
de justa causa na migraçao para nova agremiacâo.
De se ver que o requerido migrou sem justa causa para o PMB,
estando em situação irregular, sem nenhum fundamento legal, jurisdicional ou
jurisprudencial para assegurar que mantenha seu mandato.
8. Ainda que este Eg. Tribunal assim nao entenda, é preciso verificar que
os prazos processuais contam-se no dia ütil imediatamente posterior ao ato.
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Assim, se o registro do PMB foi deferido em Plenário do TSE aos
29/09/2015, todo e qualquer prazo decorrente deste ato tern validade no prirdtWc1
84
subsequente, qual seja, 30/09/2015.
Par esta ótica, o PMB somente estaria apto a receber fi!iaçöes a partirde
30/09/2015, data na qual já estava em vigor da Lei 13.165 de 29 de setembro de 2015.
De outra sorte, somente no dia 01/10/2015 a TSE procedeu a comunicado
aos demais Orgaos desta justiça especializada quanto ao registro do PMB, como se verifica
do extrato processual ora anexado, repetido abaixo:

01/10/2015 17:30

Informacao: Comunicamos aos Tribunals Regionais
Eleitorais, em cumprimento ao disposto no art. 24° da
ResoLucão-TSE n o 23.282/2010, que foi deferido, na
sessão de 29.9.2015, o registro do estatuto edo órgão de
direção nacional do Partido da Muiher Brasileira (PMB).

Portanto, de qualquer ângu!o que se othe, o PNIB foi registrado sob a
vigência da Lei 13.165/2015 de 29 de setembro de 2015, que retirou do rol das justas
causas a migracao para nova sigla, tornando o deputado réu infiel, razäo pela qual o
autor reivindica seu mandato por infidelidade partidária.

-

VI - DA PROVISORIEDADE DA DECISAO LIMINAR E DA AUSENCIA
DE DECISAO FINAL NA ADI 5398
9. Outras importantes ponderaçôes emergem do trâmite processual da
AD! 5398.
a) a decisão foi concedida em caráter liminar, possuindo, portanto, efeito
provisOrio, apenas concedido em situaçoes nas quais se verificam a existência de urn
direito e a urgéncia em sua proteção. No entanto, por sua prOpria natureza, é provisOria,
podendo ser revogada a qualquer momento, razäo pela qual nao pode sustentar a
migracao partidária ao arrepio do texto legal, especialmente por produzir efeitos
funestos ao autor (prejuizo ao fundo partidário e ao direito de antena).
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b) a liminar foi concedida "ad referendum" do ptenario. Portanto, precisa
ser referendada pelo Plenário do STF, podendo vir a ser revogada peIoTM4fl1t#d
Assim, do mesmo modo, nao pode dar viabilidade juridica a migracao patidária ciii
contraria a IegsIação vigente e proporciona perdas irreparaveis ao autor.
c) ainda que venha a ser referendada pelo Plenário do STF, a ação
deverá ser julgada, transitará em julgado, e sá após alcan(;ará caráter definitivo. Assim,
estamos tratando de questao juridica posta em análise, que depende de julgamento.
Por esta razäo, esta liminar nao pode abrigar a migracao do deputado antes do
julgamento da acao.
d) aguarda-se, nos autos da ADI 5398, manifestaçâo da Advocacia Geral
da União e da Procuradoria Geral da Repübhca, abrindo-se a hipátese de que tais Orgãos
opinem pela improcedência da ação, apontando argumentos que poderão nortear o
ju!gamento pelo Plenário.
e) antes da prolaçâo da liminar, o STF solicitou manifestação da
Presidência da RepUblica, da Câmara dos Deputados e do Senado. A Presidência da
Repüblica manifestou ser contrária a procedéncia da ação, aduzindo que não ha
demonstração de ofensa a Constituição Federal e as causas de migracâo partidâna devem
ser unicamerite aquelas previstas no artigo 22-A, da Lei 9.096/95. A Câmara dos
Deputados informou que na votacao da Lei 13.165/2015 (Minirreforma 2015) foram
seguidos rigorosamente preceitos constitucionais. 0 Senado igualmente rnanifestou-se
contrário a procedência da acao alegando: que a constitucionalidade do inciso Ill, do artigo
22-A, da Lei 9.096/95, que já trouxe em seu bojo a possibilidade de rnigraçâo partidária na
janela que será aberta ao final do respectivo mandato; que a migração para partidos novos
compromete o principio da isonornia, urna vez que reduz a representatividade partidária
conquistada pelo voto pelos partidos que perdem seus rnandatários; que nâo ha direito
adquirido ao regime juridico da Resoluçâo 22.610/2007, pois retroagir a lei afetaria a
fidelidade partidária e produziria ofensa a seguranca jurIdica.
f) 0 PPS apresentou peticao na AOl 5398 na condicao de AMICUS
CURIAE arguindo que não se pode discutir a inconstitucionalidade de dispositivo suprimido
da lei "em urn claro exercicio de opcao poiltica" do legislador; a inconstitucionalidade deve
ser avaliada quando urn dispositivo afronta a Constituicao, e nâo quando deixa de existir
so josé do rio preto / sp - rua nuno alvares pereira, 490, sala 53, fone 17 - 98128.6633 fernandacaprio.magmaiI.com 17
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iniciatjva do legislador "que de forma muito consciente, deliberou pela exclusâo". Aduz

também que a decisão em AD] não poderá reinserir a dispositivo no texto da
de o árgão jurisdicional ester atuando coma legislador.
g) ha precedente no parecer do douto Procurador Geral da RepUblica,
RODRIGO JANOT, nos autos da ADI 4583, expressamente contrário a justa causa
embasada na migração para nova sigla em prejuizo do mandato.

VII - DO EVENTUAL DESVIRTUAMENTO DA FINALIDADE
PARTIDARIA, HIPOTESE AVENTADA PELA MIDIA NACIONAL
10: Não bastasse as questOes jurIdicas debatidas, a notIcia de fraude e de
uso do PMB como ponte para outros partidos é alarmarite.
Em cerca de 20 dias, o Rede Sustentabilidade, autor do pedido que
alcançou a limnar do SIF devolvendo-Ihe o prazo para migração de detentores de
mandato, conquistou 05 deputados federals. 0 Partido NOVO, nenhurn. No mesmo prazo,
o PBM possul 20 deputados federais, corno se extrai da página web da Câmara dos
Deputados.
No que aparenta, nao foi a ideologia que atraiu estes deputados ao PMB.
o Partido da Muiher Brasileira conta corn 18 deputados HOMENS e 02 deputadas
MULHERES, não parece estar formando grupos de luta em prol de empoderamento
femin mo
Este fato, bern como a rapidez na rnigração de parlamentares para

0

PMB, foi motivo de matérias de vários jornais de circulacao nacional.
A Foiha de São Paulo do dia 29/11/2015 trouxe a chamada: "Partido da
Muiher Brasileira oferece fundo para atrair deputados"3. Relata que a 351 sigla
brasileira já é a 10a major bancada da Câmara dos Deputados. E veicula: "Longe de
possIveis afinidades corn bandeiras de genero, deputados migraram para a nova
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sigla por divergencias corn as siglas anteriores e atraidos por urna oferta rara no
mundo politico: o repasse aos diretórios regionais, que

Os

con gres1StFra1

cornandar, de 50% do dinheiro do fundo partidârio que a sigla terá direi o devid

votaçäo quo cada urn doles teve em 2014."
A matéria diz, ainda: "PASSE LIVRE. Além da promessa de controlar
metade da verba do fundo partidário, alguns dos deputados que ingressaram no
PMB também conseguiram passe livre para deixar a sigla daqui a dois anos."
A chamada na versâo impressa da mesma matéria na Folha de São Paulo
é: "MERCADAO PARLAMENTAR. Recém-criado, Partido da Muiher Brasileira oferece
pedaço do Fundo Partidârio para atrair deputados."
No Jornal 0 Estado de São Paulo veiculado em 28/11/2015, a chamada é:
"Partido da Muiher Brasileira gera polêmica ja na estreia" 4 A matéria trata também da
oferta de 50% do fundo partidário aos deputados migrados proporcionalmente aos votos
que tiveram nas eleiçôes 2014, mediante repasse aos Diretônos Regionais.
Mais alarmante é a constatação do Jornal: "A engenharia seria a
seguinte: os deputados entram e trazern consigo o tempo de TV e

Os

recursos do

Fundo Partidário equivalentes. Depois väo embora, mas deixarn os beneficios no
PMB, que teria esse ativo para negociar sua entrada em coligaçOes nas eleicOes
municipais de 2016."
A mera noticia de negociaçôes envolvendo migração de parlamentares e
trocas baseadas em Fundo Partidário e tempo de TV são gravissimas. Não é preciso
dissertar aqui perante este Eg. Tribunal qual a origem ou quais as aplicacoes legalmente
autorizadas para verba oriunda de Fundo Partidário, nem que o tempo de TV nao é moeda
de troca, e sim, parte do financiamento pUblico de partidos e campanhas. Ambos, Fundo
Partidário e Tempo de TV e Radio tratam-se de verba pUblica ofertada aos partidos para
difusão democracia e manutenção do sistema representativo.
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11. Além do que, os jornais fazem mencâo também a possibilidade do
trampolim" ou "ponte", que é a passagem de urn mandatário para determinadT415gL1
proteçâo da justa causa, e após o transcurso dos prazos decadenciais, a fiIição a u
terceira agremiaçâo. Diante da justa causa na saida do primeiro partido, essa E ituaç.âo"
permitiria ao segundo partido reivindicar o mandato, conforme ResoluçoeslTSE n.23079
retatoria do Ministro Joaquim Barbosa e n.23.176 re!atoria do Ministro Ricardo
Lewandowski.
Estas teses tern sido veiculadas fartamente peia midia nacional na
tentativa de exphcar a revoada de deputados migrados para o PMB em tao pouco tempo.
A mera possibilidade desta prática deve ser veementemente e
rapidamente coibida por esta aRa corte da Justiça Eleitoral, principalmente considerando
que o PMB nâo está sob a garantia da liminar concedida na ADI 5398, uma vez que a sigla
foi registrada já na vigéncia do artigo 22-A da Lei 9.096/95, que nâo autoriza migração para
partido novo sem prejuIzo do mandato.

VIII - DO ENORME PREJUIZO AO PRP E AO SISTEMA
REPRESENTATIVO
12. Pelo teor da ADI 5105, julgada em 01/10/15, proposta peto
Solidariedade, os artigos 10 e 20 da Lei 12.875/2013 foram considerados inconstitucionais.
Este entendimento, somado as decisöes adotadas nas ADIs 4430 e 4795 julgadas
conjuntamente em 19/09/2013, permitem que o deputado migrado para nova sigla
provoque a transferência de valores proporcionais aos seus votos corn relação ao Fundo
Partidário, bern como perda de Tempo de TV tanto na propaganda partidária, quanto
eleitoral.
Assim, a migração ILEGAL do requerido produz GRAVE E IMEDIATO

PREJUIZO AO AUTOR, tendo em vista que o deputado já está filiado ao PMB, partido que
consta como sigla do mesmo já na Câmara dos Deputados. Corn isso, o PRP perdeu o
funcionamento parlamentar na Câmara dos Deputados, bern como perde tempo de TV e
Radio institucional e eleitoral e repasses de Fundo Partidário correspondente aos votos do
trânsfuga, prerrogativas estas que foram conquistadas democraticamente nas eleicOes
2014.
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0 deputado requerido obteve 26.526 votos (0.35%), ocupando 46°
lugar, e no teria sido eleito sem o sistema proporcional, razão
mandato pertence ao partdo autor.

F4

89

Não e preciso debater aqui que cálculo dos quocientes partidário
eleitoral, nos termos do sistema proporcional atualmente vigente no Brasil, é feito corn
base no resultado das eleiçöes, de forma que a migraçâo de urn candidato para outro
partido apos o pleito inevitavelmente cria urn descompasso entre a realidade e o resultado
desse cálculo, diminuindo a representaçâo do partido pelo qual o candidato se elegeu
(muitas vezes graças ao prOprio voto de legenda).
E a situação é ainda mais grave tendo em vista que a migração partidária
do requerido se deu em patente afronta ao artigo 22-A da Lei 9.096/05, em caráter precário
(liminar), e ainda sob a sombra da fraude, devendo ser repudiada veementemente por este
Eg. Tribunal.

IX - DO PEDIDO LIMINAR
13. Diante de todas as ponderaçoes tecidas anteriormente, o deputado
requerido não possui justa causa para se desfihiar do PRP sem prejuizo de seu mandato.
A lei 13.165/2015 entrou em vigor em 29 de setembro de 2015 e alterou a
Lei 9.096/95, excluindo do rol de justas causas do artigo 22-A a mudança para nova sigla.
0 PMB, partido para o qual o deputado se transferiu, teve seu registro
deferido em 29 de setembro de 2015, portanto, já na vigéncia da Lei 13.165/2015.
A ADI 5398 alcançou liminar da lavra do Ministro Barroso que devolveu
aos partidos criados antes da viqência da Lei 13.165/2015 a prazo de 30 dias para
receber mandatários de outras siglas sem prejuIzo dos respectivos mandatos. Mas esta
liminar nâo aproveita ao PMB par ter sido registrado já na vigencia da nova legislação
eleitoral, que suprimiu esta prerrogativa.
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A desfiliaçâo do deputado réu causa ILEGAL, GRAVE E IMEDIATO
PREJUIZO AO PRP, uma vez que sua migracâo produz imediata perda de tmpoLCI
bern como redução de fundo partidário correspondente aos votos do d4utado,
entendimento do STF nas ADIs 5105, 4430 e 4795. Nào bastasse isso, ha peda in-sdiata'^',
também de funcionamento parlamentar na Câmara dos Deputados para o PRP.
0 fumus boni furls, portanto, está fartamente demonstrado tendo em
vista que o PMB foi registrado pelo TSE na vigência da Lei 13.165/2015, que nâo inclui no
ro) de justas causas a rnigraçao para nova sigla. E direito liquido e certo do PRP reaver o
mandato do deputado infiel, bern como os votos que representam recebimento
proporcional de Fundo Partidário pelo PRP e o tempo de TV e Radio.
Quanto ao periculum in mora, não he qualquer dUvida que a perda do
deputado implica em prejuizo gravissimo e imediato, posto que é causa de imediata
redução do fundo partidário, prejudica enormemente o tempo de TV tanto institucional
quanto eleitoral (especialmente as portas das eieiçôes 2016) e retira do PRP sua
representatividade na Câmara dos Deputados.
Diante disso, o PRP requer liminarmente e inaudita altera pars a
determinacão da manutencao, em seu favor, do Fundo Partidário representado pelos votos
do Deputado infiel (26.526 votos), a manutençao do direito ao Tempo de TV e Radio
institucional e eletoral; a manutenção do funcionamento parlamentar do PRP na Câmara
dos Deputados e a imediata posse do suplente do PRP do respectivo Estado, ate decisâo
final do feito, corn a devida e imediata comunicacao a Camara Federal.
X - DOS PEDIDOS
Ante todo o exporto, o PRP requer:
a) o recebimento e processamento da presente Açâo de Perda de
Mandato Eletivo por Infidelidade Partidária corn Pedido Liminar;
b) a concessao de medida liminar, inaudita altera pars, para
determinar a determinação da manutenção, em seu favor, do Fundo
Partidário representado pelos votos do Deputado infiel (26.526 votos),
a manutenção do direito ao Tempo de TV e Radio institucional e
säo josé do no preto / sp - rua nuno alvares pereira, 490, sala 53, fone 17 - 98128.6633 fernandacaprio.marnaiI.com
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eleitoral; a manutençâo do funcionamento parlamentar do PRP na
Câmara dos Deputados e a imediata posse do suplenteldRPth1
respectivo Estado, ate decisão final do feito, corn a devide imedif
comunicação a Cémara Federal.
I
/
c) a cita(;ao do requendo ALEXANDRE VALLE CARDOSO, conhecido
politicamente pelo nome ALEXANDRE VALLE, brasileiro, deputado
federal, portador do CPF 014.860.957-04, corn endereço na Praça dos
Três poderes, Câmara dos Deputados, Gabinete 587, Anexo III, CEP
70160-900, BrasIlia/DF para, querendo, apresentar defesa no prazo
legal, sob pena de sofrer Os efeitos da revelia;
d) a citaçao do requerido PARTIDO DA MULHER BRASILEIRA (PMB),
nscrito no CNPJ 09.607.343/0001-93, corn sede na cidade de
Brasilia/DF, ST SETOR DE HABITAcAO INDIVIDUAL SUL, QI 05
BLOCO F, SALA 201, CEP 71.615-907, fone (61)3225-0018 para,
querendo, apresentar defesa no prazo legal, sob pena de sofrer os
efeitos da revelia;
e) para fins de prova, nos termos do artigo 305, da Resolução TSE
22.610/2007, requer seja oficiada a Câmara dos Deputados (Palácio
do Congresso Nacional - Praça dos Trés Poderes - Brasilia - DF - CEP
70160-900), para que apresente o DIPLOMA do requerido, para o fim
de demonstrar que se encontra investido no mandato de deputado;
e) para fins de prova, nos termos do artigo 308, da Resoluçao TSE
22.610/2007, requer seja oficiada a Cémara dos Deputados (Palácio
do Congresso Nacional - Praca dos Trés Poderes - Brasilia - DF - CEP
70160-900), que apresente o documento apresentado pelo Deputado
para informar sua filiaçâo ao PBM, uma vez que no site daquela Casa
conta que o Deputado está filiado o PMB;
e) a PROCEDENCIA da presente açao, corn decretação da perda do
mandato eletivo exercido pelo requerido, mantendo-se definitivamente
o suplente do PRP no cargo respectvo.

Art. 3° - Na inicial, expondo o fundamento do pedido, o requerentejuntará prova documental da destiliacao,
podendo arrolar testernunhas, ate o máximo de 3 (trés), e requerer, justificadamente, outras provas, inclusive
requisição de documentos em poder de terceiros ou de reparticOes piblicas.
6
Idem
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Protesta provar o alegado por todos os meios de prova admitidos em
direito, especialmente documental e testemunhal, requerendo desde logo utter M1
92
autos para alegaçOes tinais.
Termos em que pede e espera deferimerito.
São José do Rio Preto/SP, 02 de dezembae 2015
FtflthapnoOAB/SP 148.931

Testemunhas:
1) Bruno Altimari Resende de Mattis, brasileiro, solteiro, portador do
RG 43.551.525-1 e do OFF: 325.142.228-69, residente e domiciliado na cidade de
BrasIlia/DF, SHMA, Qc 15, N3-23, Cep 71699-815.
2) Antonio Arantes Neto, brasileiro, casado, jornalista, portador do RG
13.117.182 e do CPF 002.533.898-60, corn domicilio na rua Santo André, 534, Jardim
Europa, CEP 15014-490, São José do Rio Preto/SP

säo josé do do preto / sp - rua nuno alvares pereira, 490, sala 53, fone 17 - 98128.6633 fernandacaprio.malgmaiI.com

24

Acompanhamento processuai e Push
Pesquis

Prucessos Cadastrados I Atterar Dados I Logout I FERNANDA CRISTINA CAPRIO

Cbs [ste service é de caráter meramente informativo, não produzindo, portanto, efefto legal.

PROCESSO: PET N O 57310 - Petição UF: DF
N o UNICO: 57310.2015.600-0000
MUNICIPIO: BRASILIA - DF
PROTOCOLO: 210932015 - 11/12/2015 11:02

JUDICIARIA
N.° Origer:
1

REQUERENTE: PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA (PRP) - NACONAL
ADVOGADA: FERNANDA CRISTINA CAPRIO D' ANGELO
REQUERIDO: JOSÉ JUSCELINO DOS SANTOS REZENDE FILHO
REQUERIDO: PARTIDO DA MULHER BRASILEIRA (PMB) - NACIONAL
RELATOR(A): MINISTRO HEN RIQUE N EVES DA SILVA
ASSUNTO: AçAO DE PERDA DE CARGO ELETIVO POR DESFILIAcAO
PARTIDARIA - CARGO - DEPUTADO FEDERAL - PEDIDO DE
CONCESSAO DE LIMINAR
LocALIzAcAo: CPRO-COORDENADORIA DE PROCESSAMENTO
FASE ATUAL: 14/12/2015 11:17-RecebimentO
' Andarnento ' Distribuição ' Despachos ' Decisão V Petiçães ' Todos
Imprimir

93

FERNANDAC AP P I 0

EXCELENTISSIMO SENHOR DOUTOR DIAS TOFOLLI - PRESIDENTE DO EGREGIO
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
ribunal SuperEo eit1
F'ROTOOLO JUDIJARIO 94
21.0912015 Códia.
1111212015-11:02

IIIIlIlI'IIIIIIIIIiIIIhIIl

//

PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA PRP - DIRETORIO
NACIONAL, inscrito sob o CNPJ 32.095.101/0001-80, corn sede administrativa na cidade
de BrasIlia/DF, SIG SUL- QUADRA 1, LOTES 495-505-515-SALA 124, CEP 70.610-410, fones
61 32159942 / 61 33260052, pela COMISSAO EXECUTIVA NACIONAL, representada
pelo Presidente OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE, brasileiro, casado, engenheiro,
portador do RG 9.959.998-3, por sua advogada, que esta subscreve (procuraco anexa),
vem apresentar AçAO DE PERDA DE MANDATO ELETIVO POR INFIDELIDADE
PARTIDARIA COM PEDIDO LIMINAR contra JOSÉ JUSCELINO DOS SANTOS
REZENDE FIIHO, conhecido politicamente pelo nome JUSCELINO FILHOI brasileiro,
deputado federal, portador do tItulo de eleitor 048342911120, do RG 48772795-9 SSP/MA
e do CPF 852.902.113-49, corn endereço na Praça dos Três poderes, Câmara dos
Deputados, Gabinete 370, Anexo III, CEP 70160-900, BrasIIia/DF e PARTIDO DA
MULHER BRASILEIRA (PMB), inscrito no CNPJ 09.607.343/0001-93, corn sede na
cidade de Brasilia/DF, ST SETOR DE HAB1TAAO INDIVIDUAL SUL, QI 05 BLOCO F, SALA
201, CEP 71.615-907, fone (61)3225-0018, pelos fatos e fundamentos a seguir expostos:

I - DA TEMPESTIVIDADE
1. A presente aco é tempestiva tendo em vista que o deputado réu se
desflliou do PRP em 23/11/2015 e conforme site da Câmara Federal se filiou ao recém
criado PMB em 23/11/2015, conforme documentos em anexo.
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II - DOS FATOS

2. 0 requerido fihou-se ao PRP em 05/10/2013.
Em 2014 concorreu pelo PRP ao cargo de Deputado Federal, tendo sido
eleito por QP.
Recebeu do PRP toda deferência e espaço partidârio possivel. Fol Lider
do FRP na Câmara Federal.
Suas acoes foram fartamente enfatizadas, destacadas, noticiadas nos
meios de comunicaçao intra-partidários, tendo o PRP dado grande destaque ao requerido
inclusive em várias ediçöes da Revista Republicana, da Fundação Dirceu Gonçalves
Resende, mantida pelo PRP, ora anexadas. 0 deputado, inclusive, foi capa de edicao.
Apesar de todo destaque e de todo espaço concedidos pelo PRP, no dia
23/11/2015 a name do requerido surgiu filiado ao recém criado PMB no site da Câmara
dos Deputados.
0 deputado nao comunicou a PRP formalmente conforme exige a artigo
21 da Lei 9.096196:
Art. 21. Para desligar-se do partido, o fihiado faz comunicacäo escrita
ao Orgao de direcao municipal e ao Juiz Eleitoral da Zona em que for
inscrito.
Não ingressou corn ação de justificativa de desfiliacão partidária que ainda
se orienta pelo trâmite descrito na Resolucào TSE 22.610/2007.
Simplesmente filiou-se ao recém criado PMB, sendo que o PRP obteve
esta informaçao nos corredores da Câmara dos Deputados, por terceiros.

C,
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LU - DA DESFILIAcA0 SEM JUSTA CAUSA
F;
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3.

A luz da Lei 9.096/95, artigo 22-A, o deputado réu caree dst'/ J

causa para deixar o PRP sem prejuizo de seu mandato.
As justas causas contidas na legislação, incluldas pela Minirreforma 2015,
Lei 13.165/2015, são as seguintes:

Art. 22-A. Perderá o mandato o detentor de cargo eletivo que se
desfihiar, sem justa causa, do partido pelo qual foi eleito. (l'ncluido pc/a
Lein' 13.165, de 2015)
Parágrafo ünico. Consideram-se justa causa para a desfihiaçäo
partidária somente as seguintes hipOteses: ('Incluldo pc/a Lein' 13.165,
de 2015)
- mudanca substancial ou desvio reiterado do programa

partidãrio; (Incluldo pc/a Lein" 13.165, de 2015)
II - grave discriminacao politica pessoal; e (Inc/uldo pelti Lei n° 13.165,
de 2015)
HI - mudanca de partido efetuada durante o perlodo de trinta dias que
antecede o prazo de filiaçao exigido em lei para concorrer a eleiçäo,
majoritária ou proporcional, ao término do mandato vigente.(IncluIdo

pc/a Lein" 13.165, (/e2015)
Não houve qualquer mudança substancial ou desvio do programa
partidário do PRP (inciso I, artigo 22-A, da Lei 9.096195)
Não houve qualquer discriminação poiltica pessoal. Ao contrário, o
deputado sempre foi aclamado e objeto de destaque peo PRP, como comprovam as
revistas anexadas (inciso II, artigo 22-A, da Lei 9.096/95).
0 deputado não se enquadra no inciso III, do artigo 22-A, da Lei 9.096/95
pois o dspositivo trata de mandatários que estejam no término do mandato vigente, e o
mandato do deputado termina somente em 2018.
so josé do No preto Isp - rua nuno alvares pereira, 490, sala 53, fone 17 - 98128.6633 fernandacaprio.ma©flS 'ail.c'rn

3

FERNANDA CAPRIO

vigor em 29 de setembro
13.165/2015). Tendo a deputado migrado para o PMB em 23/11/2015, não E

aIbergf?

par nenhuma das hipóteses de migração sern perda de mandato.
/
Nos termos do artigo 26, da Lei 9.096/95, perde a mandato o parlamentar
que deixar o partido sob cuja legenda tenha sido eleito:

Art. 26. Perde automaticamente a funçao ou cargo que exerca, na
respectiva Casa Legislativa, em virtude da proporcao partidária, 0

parlamentar que deixar o partido sob cuja legenda ten ha sido eleito.
0 art. 14, § 3 0 , V, da Carta Magna estabelece, como condicao primeira de
elegibilidade do cidadão, a sua filiacâo partidária. Corn o dispositivo, mostra-se corno
impossivel que alguém possa concorrer e, consequentemente, se eleger, sern que esteja
devidarnente filiado a uma agreniiação partidária, senâo vejarnos:

Art. 14 ( ... )
30 - Säo condiçOes de elegibilidade, na forma da lei:
§
(".)
V - a fihiaçao partidária;

AP

De se destacar, que a vincula partidário e a identidade politica do
candidato, uma vez que este nao existe fora do ârnbito da agremiaçâo e, por conseguinte,
nenhuma candidatura é possivel se não estiver vinculada a algum Partido.
Neste sentido ja decidiu a STF em 03 mandados de segurança histáncos,
MS26.602/DF, MS26.603/DF e MS26.604/DF, que fundarnentarn hoje entendimento de
que a troca de partido e desrespeito tanto ao partido, detentor da cadeira, quando do
eleitor, que escolheu a candidato pelo embasamento ideolOgico do partido através do qual
concorreu, principalmente em razâo da injusta perda de tempo de TV e fundo partidário
imposta a agremiacao que a conduziu ao poder politico.
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Mandado de Seguranca 26.6021DF, Relator Ministro Eros Grau:

Fh

98

CONS TITUCIONAL. ELEITORAL. MANDADO DE sEGuRANcA. IDELE
PARTIDARIA. DESFILIAçAO. PERDA DE MANDATO. ARTS. 14, 30, t/Lg5,
I A VI DA CONS T!TUIcAO. CONHECIMENTO DO MANDADO 'DE
5EGuRANcA, RESSALVADO ENTENDIMENTO DO RELATOR.
suBsTITuIcAo DO DEPUTADO FEDERAL QUE MUDA DE PART/DO PELO
SUPLENTEDA LEGENDA ANTERIOR. ATO DO PRESIDENTE DA CAMARA
QUE NEGOU POSSE AOS SUPLENTES. CONSUL TA, AO TRIBUNAL
SUPERIOR ELEITORAL, QUE DECIDIU PELA MANUTENçAO DAS VAGAS
OBTIDAS PELO SISTEMA PROPORCIONAL EM FAVOR DOS PARTIDOS
POLITICOS E c0LIGAcOEs. ALTERA cÁO DA JURISPRUDENCIA DO
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MARCO TEMPORAL A PARTIR DO QUAL
A FIDELIDADE PART/OAR/A DEVE SER OBSERVADA [27.3.07]. EXCEcOES
DEFINIDAS E EXAMINADAS PELO TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL.
DESF!L!A cÁo OCORRIDA ANTES DA RESPOSTA A CONSUL TA AO TSE.
ORDEM DENEGADA.
1.Mandado de seguranca conhecido, ressalvado entendimento do Relator,
no sentido de que as hipOteses de perda de mandato parlamen tar,
taxativamente pre vistas no texto constitucional, reclamam decIsâo do
Plenário ou da Mesa Diretora, não do Presidente da Casa, isoladamente e
corn fundamento em decisäo do Tribunal Superior Eleitoral.
2.A permanência do par/amen tar no partido politico pelo qual se eleqeu é
ImprescindIvel para a manuten cáo da represenfatividade partidária do
próprio mandato. DaI a alteraçao da jurisprudência do Tribunal, a fim de que
a fidelidade do parlamen tar p erdure apOs a posse no cargo eletivo.
3. 0 inst it Ut 0 da fidelidade partidária, vinculando o can didato eleito ao
partido, passou a vigorar a partir da resposta do Tribunal Superior Eleitoral
a Consulta n. 1.398, em 27 de marco de 2007.
4. 0 abandono de legenda enseja a extin cáo do mandato do parlamentar,
ressalvadas situaçöes especIficas, tajs como mudanças na ideologia do
partido ou perseguicOes politicas, a serem definidas e apreciadas caso a
caso pelo Tribunal Superior Eleitoral.
5. Os parlamentares litisconsortes passivos no presente mandado de
seguranca mudaram de partido antes da resposta do Tribunal Superior
Eleitoral.
Ordem denegada
STF. Plenárjo. MS 26.6021OF. Re!.: Mm. Eros Grau. 4 out. 2007, maioria. WE
publ. 17 out. 2008
(grif0 nosso)

Mandado de Seguranca 26.6031DF, Relator Ministro Celso de Mello:

MANDADO DE SEGURANA - QUES TOES PRELIMINARES REJEITADAS 0 MANDADO DE SEGURANA COMO PROCESSO DOCUMENTAL E A
NO cÁo DE DIRE/TO LIQUIDO E CERTO - NECESSIDADE DE PRO VA PRECONS TITUIDA - A COMPREENSAO DO CONCEITO DE AUTORIDADE
COATORA, PARA FINS MA NDA MEN TA/S - RESERVA ESTATUTARIA,
DIRE/TO A0 PROCESSO E EXERCICIO DA JURISDIcAO são José do no preto / sp - rus nuno alvares pereira, 490, sala 53, fone 17 - 98128.6633 fernandacaprio.ma@gmaiI.com
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INOPONIBILIDADE, AO PODER JUDICIARIO, DA RESERVA DE ES TA TUTO,
QUANDO INSTAURADO LIT/GI CONSTITUCIONAL EM TORNO DE ATOS
PART/DARIOS INTERNA CORPORIS - COMPETENCIA NOR4AJrc
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL - 0 INSTITUTO DA "CONULTA"
AMBITO DA JUST/CA ELEITORAL: NATUREZA E EFEITOS J47R!DICO POSSIBILIDADE DE 0 TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL, EM RSPO&AA'
CONSUL TA, NELA EXAMINAR TESE JURIDICA EM FACE DA
coNSTIruIcAo DA REPUBLICA - CONSUL TAITSE NO 13981DF FIDEL/DADE PARTIDARIA - A ESSENCIALIDADE DOS PART/DOS
POLITICOS NO PROCESSO DE PODER - MANDATO ELETIVO - VINCULO
PARTIDA RIO E VINCULO POPULAR - INFIDEL/DADE PARTIDARIA - CA USA
GERADORA DO DIRE/TO DE A AGREMIAçA0 PARTIDARIA PREJUDICADA
PRESER VAR A VAGA OBTIDA PELO S/S TEMA PROPORCIONAL HIPOTESES EXCEPCIONAIS QUE LEGITIMAM 0 ATO DE DESLIGAMENTO
PAR TIDA RIO - POSSIBILIDADE, EM TAIS sITuAçOES, DESDE QUE
CONFIGURADA A SUA OCORRENCIA, DE 0 PARLAMENTAR, NO A MB/TO
DE PROCEDIMENTO DE JUST/F/CA cÁO INS TAURADO PERANTE A
JUS TIçA ELEITORAL, MANTER A INTEGRIDADE DO MANDA TO
LEGISLATIVO - NECESSARIA OBSERVANCIA, NO PROCEDIMENTO DE
JUsT/F/cAcAo, DO PRINCIPIO DO DUE PROCESS OF LAW (CF, ART. 5o,
INC/SOS LIV E LV) - APLIcAçA0 ANALOGICA DOS ARTS. 3° A 7° DA LEI
COMPLEMEN TAR NO 64190 AO REFERIDO PROCEDIMENTO DE
JUST/F/CA cÁO - ADMISSIBILIDADE DE EDIcA0, PELO TRIBUNAL
SUPERIOR ELEITORAL, DE RESOLUçAO QUE REGULAMENTE 0
PROCEDIMENTO DE JuST/F/cAcAo - MARCO INIC/AL DA EFICA CIA DO
PRONUNCIAMENTO DESTA SUPREMA CORTE NA MATER/A: DATA EM
QUE 0 TRIBUNAL SUPERIOR EL.EITORAL APRECIOU A CONSUL TA N°
1.3981DF - OBEDIENCIA AO POSTULADO DA SEGURANA JURIDICA - A
SUBS/S TENCIA DOS A TOS ADMINIS TRA TI VO S E LEG/SLA TI VO S
PRA TICADOS PELOS PARLA MEN TARES INFIEIS: CONSEQUENCIA DA
APLIcA çAo DA TEORIA DA INVESTIDURA APARENTE - 0 PAPEL DO
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO EXERCICIO DA JuRIsDIçA0
CONS TITUCIONAL E A RESPONSABILIDADE POLITICO-JURIDICA QUE LHE
INCUMBE NO PROCESSO DE VALORIZA cÁO DA FORA NORMA TI VA DA
C0NsTITUIçA0 -0 MONOPOLIO DA "ULTIMA PALAVRA", PELA SUPREMA
CORTE, EM MATER/A DE IN TERPRETA AO CONS TITUCIONAL - MANDADO
DE SEGURANA INDEFERIDO.
PART/DOS POLITICOS E ESTADO DEMOCRAT/CO DE DIRE/TO.
- A Constituicao da Republica, ao de/inear as mecanismos de atuaçao do
regime democrâtico e ao procbamar as postiilados bâsicos concernentes as
instituicOes partidárias, consagrou, em seu texto, o próprio estatufo jurIdico
dos partidos politicos, definindo princIpios, que, revestidos de estatura
jurIdica incontrastável, fixam dire frizes normativas e instituem vetores
condicionantes da organizacao e funcionarnento das agremiaçOes
partidárias. Precedentes.
- A normaçâo constitucional dos partidos politicos - que concorrem para a
formaçao da von fade politica do povo - tern par objetivo regular e
disciplinar, em seus aspectos gerais, não so o processo de
institucionalizaçao desses corpos intermediários, como também assegurar
o acesso dos cidadãos ao exercIcio do poder esta tab, na medida em que
pertence as agremiaçOes partidárias - e sornente a estas - o monopOlio das
candidaturas aos cargos eletivos.
- A essencia/idade dos partidos politicos, no Estado de Direito, tanto mais
se acentua quando se tern em consideraçao que represen tam e/es urn
instrurnento decisivo na concretIzaçao do princIpio democrático e
exprimem, na perspectiva do contexto histOrico que conduziu a sua
säojosé do rio preto/sp - rua nuno alvares pereira, 490, sala 53, fone 17 - 98128.6633fernandacaprio.ma ©ail.com
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formaçao e institucionaliza cáo, urn dos meios fundamentals no processo de
legitima cáo do poder estatal, na exata medida em que o Povo - fonte de
que emana a soberanla nacional - tern, nessas agrerniac6 eiveicxi1a
necsárioadmpnhsfucoedrgniap0/tcoFsd.
As agrerniacoes partidárias, como corpos interrnediário que
posicionando-se entre a sociedade civil e a sociedade politica, ituarnpqqMq
canals ins fitucionalizados de expressáo dos anseios politicos e da&
reivindicaçOes soclais dos diversos estratos e correntes de pensamento
que se manifestam no seio da comunháo nacional.
A NATUREZA PARTIDARIA DO MANDATO REPRESENTATIVO TRADUZ
EMANA cÁo DA NORMA CONSTITUCIONAL QUE PREVE 0 "S IS TEMA
PROPORCIONAL".
- 0 mandato representativo não cons titul projeçäo de urn direito pessoal
titularizado pelo par/amen tar eleito, mas representa, ao contrário, expressäo
que deriva da indispensável vinculaçáo do candidato ao partido
politico, cuja titularidade sobre as vagas con quistadas no processo eleitoral
resulta de "fundamento constitucional autönomo", identificável tanto no art.
14, § 30, inciso V (que define a fl/ia cáo partidária como condiçao de
elegibilidade) quanto no art. 45, caput (que consagra o "sistema
proporciona!"), da Constituicao da RepUbilca.
- 0 sisterna eleitoral proporcional: urn modelo mais adequado ao exercIclo
democrático do poder, especialmente porque assegura, as minorias, o
direito de representa cáo e viabiliza, as correntes politicas, o exercIcio
do direito de oposlçao parlamentar. Doutrina.
- A ruptura dos vinculos de caráter partidário e de Indole popular,
p rovocada por atos de infidelidade do representante elelto (infidelidade ao
partido e infidelidade ao p ovo), sub verte o sen tido das instituiçOes, ofende 0
senso de responsabilidade p olitica, traduz gesto de deslealdade para corn
as agremiaçäes partidárias de or, qem. compromete o modelo de
representaçáo popular e frauda, de modo acintoso e reprovavel, a vontade
soberana dos cidadãos eleitores, introduzindo fatores de desestabilizaçao
na prática do poder e gerando, como irnediato efeito perverso, a deformaçáo
da ética de governo, corn projeçâo vulneradora sobre a própria razão de ser
e os fins visados pelo sistema eleitoral proporclonal,
fal como previsto e consagrado pela Constituiçao da RepUbilca.
A INFIDELIDADE PARTIDARIA COMO GESTO DE DESRESPEITO AO
POSTULADO DEMOCRA TICO.
- A exigencia de fidelidade partidária traduz e reflete valor constitucional
impregnado de elevada significação politico-juridica, cuja observância,
pelos detentores de mandato legislativo, representa expressao de respeito
tan to aos cidadáos que os elegeram (vInculo popular) quanto aos partidos
politicos que lhes propiciararn a candidatura (vinculo partidário).
- 0 ato de infidelidade, seja ao partido politico, seja, corn major razâo, ao
prOprio cidadão-eleitor, constitui grave desvio ético-polItico, a/em de
represen tar inadrnisslvel ultraje ao princlpio democrático e ao exerciclo
leqItimo do poder, na medida em gue mi gracoes inesperadas, nem sempre
motivadas por justas razöes, náo so surpreendem o p rO prio corpo eleitoral e
as agremiaçOes partidárias de origem - desfalcando-as da
representatividade por elas con quistada nas urnas -, mas culmlnam por
gerar urn arbitrário desequiilbrio de forcas no Parlarnento, vindo, ate, em
clara fraude a vontade popular e em frontal transgressáo ao sistema
eleitoral proporcional, a asfixiar, em face de sUbita reducao nurnérica, 0
exercicio pleno da oposição poiltica.
A prática da infidelidade p artidária, cometida por detentores de mandato
parlamen tar, por imp licar viola cáo ao sistema proporcional, mutila 0 direito
_das minorias gue atuam no âmbito social, p rivando-as de representatividade
são josé do rio preto / sp - rue nuno alvares pereira, 490, sale 53, fone 17 - 98128.6633 fernandacaprio.ma,@gmail.corn
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nos corpos legislativos, e ofende dire itos essenciais - notadamente o
dire Ito de oposicäo - quo derivam dos fundamentos que dâo suporte
legitimador ao próprio Estado Democrático de Direito, tais com4iI9fJbeMia
popular, a cidadania e o pluralismo politico (CF, art. 10, I, II e V. I
- A repulsa jurisdicional a infidelidade partidária, a/em de pstigia? n
valor eminentemente constitucional (CF, art. 17, § 1, in fine), (4) presp,. a
legitimidade do processo eleitora!, (b) faz respeitar a vontade soberana d1
cidadâo, (C) impede a deformacao do modelo do representacao popular, (d)
assegura a finalidade do sistema eleitora! proporciona!, (e) valoriza e
fortalece as organizaçOes partidárias e (9 con fere primazia a fidelidade que
o Deputado eleito deve observar em re/a cáo ao corpo eleitorai e ao prOprio
partido sob cuja legenda disputou as eleicOes.
(...)
STF. Plenário. MS 26.6031DF. Re!.: Min. Ce/so de Mello. 4 out. 2007, maioria.
We 241, 18 dez. 2008.
(grifo nosso)

Mandado de Segurança 26.604/DF, Relatora Ministra Carmen Lucia:

S

DIREITO CONS TITUCIONAL E ELEITORAL. MANDADO DE SEGURANA
IMPETRADO PELO PARTIDO DOS DEMOCRATAS - DEM CONTRA ATO DO
PRESIDENTE DA CAMARA DOS DEPUTADOS. NATUREZA JURIDICA E
EFEITOS DA DEC/SAO DO TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL - TSE NA
CONSULTA N. 1.39812007. NATUREZA E TITULAR/DADE DO MANDATO
LEGISLATIVO. OS PARTIDOS POLITICOS E OS ELEITOS NO SISTEMA
REPRESENTATIVO PROPORCIONAL. RDELIDADE PART/OAR/A. EFEITOS
DA DESFILIA cÁO PARTIDARIA PELO ELE/TO: PERDA DO DIRE/TO DE
CONTINUAR A EXERCER 0 MA NOA TO ELETIVO. D/ST/NçAo ENTRE
sANcAo POR IL/C/TO E SACRIFICIO DO DIREITO POR PRATICA L1CITA E
JURIDICAMENTE CONSEQUENTE. IMPERTINENCIA DA INv0CA A0 DO
ART. 55 DA CONSTITUIçAO DA REPUBLICA. DIRE/TO DO IMPETRANTE DE
MANTER 0 NUMERO DE CADEIRAS OBTIDAS NA CA MA RA DOS
DEPUTADOS NAS ELE/cOES. DIRE! TO A AMPLA DEFESA DO
PARLAMENTAR QUE SE DESFILIE DO PART/DO POLITICO. PRINC!PIO DA
SEGURANA JURIDICA E MODULAçAO DOS EFEITOS DA MUDANA DE
ORIENTAçA0 JURISPRUDENCIAL: MARCO TEMPORAL FIXADO EM
27.3 .2007. MANDADO DE SEGURANA CONHECIDO E PARCIALMENTE
CONCEDIDO.
1. Mandado de segurança contra ato do Presidente da Câmara dos
Deputados. Vacância dos cargos de Deputado Federal dos litisconsortes
passivos, Deputados Federals eleitos pelo partido Impetrante, e
transferidos, por vontade prOpria, para outra agremiação no curso do
mandato.
2. Pre/irninares de carência do interesse de agir, de /egitirnidade ativa do
Impetrante e de ilegitimidade passiva do Partido do Movimento Democrático
Brasi/eiro - PMDB: rejeicao.
3.Resposta do TSE a consu/ta eleitora/ não tern natureza jurisdicional nem
efelto vinculante. Mandado do segurança impetrado contra ato concreto
praticado pelo Presidente da Câmara dos Deputados, sem rela cáo de
dependência necessária corn a resposta a Consu/ta n. 1.398 do TSE.
s8ojos6 do rio preto Isp - rue nuno alvares pereira, 490, sala 53, fone 17— 98128.6633 fernandecaprio.ma©gmail.cm
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4. 0 Codigo Eleitoral, recepcionado coma lei material complemen tar na
parte quo disciplina a organizaçao e a competência da Justiça Eleitoral (art.
121 da Constituiçao do 1988), estabelece, no inciso XII do art.
compotências privativas do Tribunal Superior Eloitoral TSE ]"respoqdej,
sabre matéria eleitora!, as consultas quo Ihe forem feitas E$, tes&-1th
autoridade corn jurisdicao federal ou orgao nacional do partid po!ftc.J'Ai,
expressäo "matéria eleitoral" garante ao TSE a titularidade da àompetendia
para se manifestar em todas as consultas quo tenham coma fundamento
matéria e!eitora!, indopondente do instrumento norrnativo no qual esteja
inciuldo.
5. No Brash, a e!eicão do deputados faz-se p olo sistema da representa cáo
proporciona!, par lista aberta, uninominal. No sistema gue acoihe - como se
dá no Brasil desde a Constituiçao do 1934 - a representa cáo proporcional
para a e/eicao de deputados e vereadores, o oleitor exerce a sua liberdade
de escoiha apenas entre as can didatos re q istrados pelo partido politico,
sendo eles, portanto, sequidores necessários do pro grama partidário do sua
opção. 0 destinatário do voto e a partido politico viabilizador da candidatura
par e/e oferecida. 0 eleifo vincula-se, necessariamonte, a determinado
partido politico e tern em seu pro grama e
ideário o forte de sua atua cáo, a ole so subordinando par forca do Jo! (art.
24, da Lei n. 9.096195). Não pode, entáo, o eleito afastar-se do quo suposto
polo mandante - a eleitor -, com base na legisla cáo vigente que deterrnina
set exciusivamente partidária a escolha par e!e foita. lnlurIdico é 0
descomprornisso do eleito corn o partido - a que se estende ao eleitor pela ruptura da eguaçâo politico-jurIdica estabelecida. 6. A fidelidade
partidária é corolário !oqico-jurIdico necessário do sistema constitucional
vigente, sem necessidade do sua expressáo literal. Sem ela nao ha aten cáo
aos principios obrigatOrios quo informarn o ordonamonto constitucional.
7.A desfiliaçao partidária coma causa do afastamonto do parlamentar do
cargo no gual so investira nâo con fiqura, expressamente, pela Constituicâo,
hipOtese do cassa cáo de mandato. 0 desl, gamento do parlarnentar do
mandato, em razáo da ruptura, imotivada e assurnida no exercIcio do sua
Jibe rdade pessoal, do vinculo partidário que assumira, no sistema do
representa cáo polItica prop orcional, pro voca o desprovirnento automático
do cargo. A licitude da desfiia cáo nâo é juridicamente inconsogüente,
importando em sacrifIcio do direito polo oleito, nao san cáo pot ilIcito, que
nao so dá na espécie.
8.E direito do partido politico man tot a nUrnero do cadoiras obtidas nas
eleiçOes proporcionais.
9. E garantido a diroito a amp la defesa do par!amentar quo so desfilie do
partido politico.
10.RazOes do segurança juridica, o que se impOern também na evolu cáo
jurisprudoncial, doterrninam seja a cuidado nova sabre toma antigo pela
junsdição concebido coma forma do certeza o nao causa do sobressaltos
para os cidadâos. Não tondo havido mudancas na legislação sabre o toma,
tom-so reconhecido a diroito do a Impetrante titularizar as mandatos pot ole
obtidos nas oleiçOes do 2006, mas corn rnodulaçáo dos efeitos dessa
decisáo pare que so produzam oles a partir da data da resposta do Tribunal
Superior Eleitoral a Consulta n. 1.398/2007.
11.Mandado do segurança conhocido e parcialmento concedido
(STF. Plenário. MS 26.6041DF. Re!.: Mm. Carmen LUcia. 4 out. 2007, maioria.
We 2 out. 2008)
(grifo nosso)
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5. Atém de não prevista na Iegistacao eleitorat atual, a migração para
partido novo sem perda de mandato é questâo avessa ao entendi
predominante, havendo discussão aberta na Acao Direta de Inconstituionali&tti
proposta pelo PPS em 2011 perante o STF, ADI 4583, sob a relatoria da M(nistrwos
Weber. A ADI ataca frontalmente a constitucionalidade o inciso It, do paragrafo 1°, do
artigo 1, da TSE Resoluçâo 22.610/2007, que permitia a migraçâo sem perda de mandato
para partidos novos. No més de outubro/2013, o Procurador Geral da Repüblica,
RODRIGO JANOT, apresentou parecer favorável a AOL sob o seguinte fundamento:
direta de inconstitucionalidade. Art. 1, § 1, II, da Resolu cáo
22.61012007, do Tribunal Superior Eleitoral. Cria cáo de partido politico como

Açao

justa causa para desfiliaçao partidária, sem perda do mandato. Competência
do TSE para regular a matérIa. Cornpreensao do Supremo Tribunal Federal.
Conexão da fidelidade partidária corn a representaçao politica das minorias
e corn o aperfeiçoamento do regime democrático. Casos excepcionais de
desfiiaçao devem estar atrelados a guinada ideolOgica da sigla ou a
condutas de persequiçäo politica de filiados. A autoriza cáo concedida pelo

dispositivo impugnado ignora elemento essencial a fidelidade partidária e
torna o processo de desfihiaçâo excessivamente objetivo e aberto.
incompatibiidade corn a decisâo do STF nos rnandados de sequrança
26.6021OF, 26.6031OF e 26.6041OF, julgarnentos gue deram causa e
fundamento a resolu cáo. Parecer pela procedencia do pedido.
(grifo nosso)

Ao longo do parecer, o procurador esciarece que a ADI se funda na
inconstitucionalidade da justa causa de desfihiação por criaçâo de novo partido, tendo em
vista que tat conduta fere o artigo 14, parágrafo 30, flC50 V, da Constituiçao Federal', que
dispöe sobre a necessidade de filiação partidária para que o candidato possa concorrer a
cargo eletivo, bern corno afronta o modelo do voto proporcional adotado no Brasil para
eleiçào de deputados federais previsto no artigo 45, da Constituição Federal, 2 que garante
aos partidos representatividade, tempo de televisão e participacao no fundo partidário.
Segundo o ilustre Procurador Geral da RepUblica, RODRIGO JAN01, nos
fundamentos de seu parecer:

'Art. 14 ( ... )
§ 30 - São condicOes dc clegibilidade, na forma da

id:

(...)

V - a filiaçäo partidária:
Art 45. A Cãmara dos Dcputados compOc-se de representantes do povo, eleitos, pcio sistema proporconal, em cada
Estado, em cada Território e no Distrito Federal.

2
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Em outras palavras, o so fato da criaçao de nova legenda nâo constitui
motivo para adrnitir situaçao de instabilidade polItica ampla e irrestrita, a
servir de válvula de escape a toda e qualquer acomodajejsc
integrantes da cornunidade parlarnen tar estejarn propostos a enpreender.
104
(•)
Con quanto muitas vezes a cria cáo de agrerniacâo partidar4 sig4fi44'
legitimo movimento politico para mobiliza cáo mais eficiente de sTorços/em
urn projeto politico ou Tea cáo a desnaturaçao ideolOgica do partido original,
não se pode ignorar que a cria cáo de partido nao raro significa apenas
reflexo da con veniência e!eitoral rnomentânea de urn grupo de mandatários
do povo e ate serve como moeda de troca no rnercado de interesses pouco
nobres, a fim de propiciar arranjos de cargos na administra cáo pUblica ou
negociaçäo visando a partliha dos recursos do Fundo Especial de
Assistëncia Financeira aos Partidos Politicos (a Fundo Partidário) e do
tempo de presença na propaganda partidária gratuita no radio e na
televisão.
(...)
Urn nova partido nâo deve pre star-se como porto seguro pare toda e
qualquer desfiliaçao que se queira praticar.
(...)
Na verdade, a imposicão da fidelidade partidaria tarnbérn nos casos de saIda
de partido para cria cáo de outro fortalece, em vez de debiitar, o sistema
partidário - e, por via de dIreta consequência, o regime democrático. Esse
mecanismo evita as periOdicas debandadas de parlamentares nos anos prOeleitorais - como a que se testernunhou maIs urna vez neste segundo
semestre de 2013 -, a cata de condicoes rnais con venientes, sob diversos
pontos de vista, nem sempre legItimos, para o exercicio da politica em
novos partidos, par vezes criados de ocasiâo.
(".)
Desse modo, revela-se inconstitucional a hipótese tratada no inciso I! do art.
lo, § 1, da Reso!uçao 22.61012007, do Tribunal Superior Eleitoral, por
viola cáo aos arts. 14, § 30, V, e 45 da Constituição da RepUblica.
Este entendimento foi acolhido pelo legislador na Minirreforma 2015, que
em ciaro exerciclo de opção polItica, que nao elencou a migração para nova sigla no rol de
justas causas do artigo 22-Ada Lei 9.096/95 (alteraçao da Lei 13165/2015).
Portanto, pela vontade maxima do legislador, a mudança para agremiação
recém criada nao exime o trânsfuga de perder o respectivo mandato.

IV - DA LIMINAR CONCEDIDA NA AOl 5398
6. E sabido, contudo, que o Supremo Tribunal Federal recentemente
concedeu Uminar na ADI 5398, proposta pelo Rede SustentabHidade, em decisao
monocrática da Iavra do Ministro Roberto Barroso, publicada em 12/1112015, cuja
Ementa e do seguinte teor:

4
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AçAO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 5.398 DISTRITQ,FçQRL...
RELATOR
MIN. ROBERTO BARROSO REQ TE.Y
bE
SUSTENTABILIDADE ADV.(A/S) :ADRIANO SOARES DA koST40
OUTRO(AIS) IN TDO.(AIS) :CAMARA DOS DEPUTA DOS I ADV.(A/S)
:ADVOGADO-GERAL DA UN/AO INTDO.(AIS) :SENADO FEDERAL A rnli4)
:ADVOGADO-GERAL DA UN/AO INTDO.j'AIS) :PRESIDENTE DA REPUBLIA
ADV.(A/S) :ADVOGADO-GERAL DA UN/AO.
Ementa: DIRE/TO ELEITORAL. AcAO DIRETA DE
INCONSTITUCIONALIDADE. LEI N O 13.16512015. EXCLUSAO DA CR/A cÁO
DE PART/DO NOVO COMO HIPOTESE DE JUSTA CA USA PARA
DESFILIAçAO PAR TIDARIA. PLAUSIB/LIDADE JURID/CA DA ALEGA cÁo
DE VIOLA AO A LEGIT/MA EXPECTA TI VA DE PART/DOS CRIADOS ATE A
DATA DA ENTRADA EM VIGOR DA LEI. PERICULUM IN MORA
CONFIGURADO. MEDIDA CAUTELAR DEFERIDA AD REFERENDUM DO
PLENAR/O. 1. 0 artigo 22-A da Lei no 9.09611995, introduzido pela Lei no
13.165, de 29 de setembro de 2015 (minirreforma eleitoral de 2015), exc/uiu,
a contrario sensu, a criaçao de nova Iegenda como hipótese de justa causa
para a desfi/iaçao, sem perda de mandato por infide/idade partidária. 2.
Forte plausibilidade jurIdica na alegaçao de inconstitucionalidade, por
viola cáo ao princIpio da seguranca jurIdica, da incidência da norma sobre
os partidos politicos registrados no TSE ate a entrada em vigor da Lei no
13.16512015, cujo prazo de 30 dias para as filiacOes de detentores de
mandato e/etivo ainda estava transcorrendo. 3. Perigo na demora
igua/mente con figurado, ja que o dispositivo impugnado estabe/ece
obstácu/os ao desenvo/vimento das novas agremiacOes. A norma inviabiiza
a imediata migra cáo de par/amen tares eleitos aos partidos recém fundados
e, assim, impede que estes obtenham representatividade, acesso
proporcional ao fundo partidário a ao tempo de TV e radio (cf. ju/gamento
das ADIs 4.430 a 4.795). 4. Concessäo de medida cautelar, ad referendum do
Plenário, para determinar a devo/uâo do prazo integral de 30 (trinta) dias
Para detentores de mandatos eletivos filiarem-se aos novos partidos
,-ecjistrados no TSE imediatamente antes da entrada em vigor da Lei no
13.16512015. (grifo nosso)
Na decisão liminar, a Ministro Barroso concedeu parcialmente a pretensão
cautelar inicial.
No item 1 da ementa liminar, a eminente Ministro Barroso registrou corn
dareza que a hipótese de transferência do mandatário para nova legenda deixou de ser
justa causa conforme artigo 22-A, da Lei 9,096/95:
"( ... ) 1. 0 artigo 22-A da Lei no 9.096/1995, introduzido pela Lei no
13.165, de 29 de setembro de 2015 (minirreforma eleitoral de 2015),
excluiu, a contrario sensu, a criaçao de nova legenda como hipotese
de justa causa para a desfiliaçao, sem perda de mandato por
infidelidade partidária..."
so josé do rio preto / sp - rua nuno alvares pereira, 490, sala 53, fone 17 - 98128.6633 fernandacaprio.m©gmail.com 12
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No item 2 seguinte, o ilustre Ministro Barroso se posicionsT'Yj
acerca de eventual inconstitucionatidade na supressão abrupta do prazo de 30 dies
migração sem prejuizo do mandato para partidos politicos que alcançaram AEL
da entrada em vigor da Lei 13.165/2015:
"( ... ) 2. Forte plausibilidade juridica na alegacao de
inconstitucionalidade, por violaçao ao principio da seguranca
juridica, da incidência da norma sobre Os partidos politicos
registrados no TSE ate a entrada em vigor da Lei n o 13.16512015, cujo
prazo de 30 dias para as fihiaçOes de detentores de mandato eletivo
ainda estava transcorrendo..."

No item 3 da ementa o Ministro Barroso reconheceu a urgéncia no
deferimento de decisão monocrática para garantir a migração de mandatários a partidos
registrados antes do advento da Minirreforma 2015:
"( ... ) 3. Perigo na demora igualmente configurado, já que 0
dispositivo impugnado estabelece obstáculos ao desenvolvimento
das novas agremiaçOes. A norma inviabiliza a imediata migraçao de
parlamentares eleitos aos partidos recém fundados e, assim, impede
que estes obtenham representatividade, acesso proporcional ao
fundo partidário e ao tempo de TV e radio (cf. julgamento das ADI5
4.430 e 4.795)..."
E no item 4 da ementa, o respeitável Ministro Barroso foi bastante claro:
apenas deferiu a liminar aos novos partidos registrados no TSE imediatamente antes da
entrada em vigorda Lei 13.165/2015:
"(...)4. Concessäo de medida cautelar, ad referendum do Plenário,
para determinar a devolucao do prazo integral de 30 (trinta) dias para
detentores de mandatos eletivos fihiarem-se aos novos partidos
reqistrados no TSE imediatamente antes da entrada em vigor da Lei
no 13.165/2015. (grifo nosso)
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V - DO REGISTRO DO PMB DURANTE A VIGENCIA DA NOVA
LEGIsLAcA0, QUE EXCLUIU DO ROL DAS JUSTAS CAUSAS A MIG
NOVA AGREMIAcA0:

7. 0 PMB, partido para o qual migrou o deputado reu, não està albergado
pela referida liminar.
Vejarnos corn bastante acuro esta Ultirna situacão.
0 PMB obteve seu registro em sessão plenária do TSE no dia 29/09/2015.
0 item 4, da decisão liminar do Ministro Barroso na ADI 5398 e bastante ciaro:
"(...)4. Concessäo de medida cautelar, ad referendum do Plenário,
para determinar a devoluçao do prazo integral de 30 (trinta) dias para
detentores de mandatos eletivos fihiarem-se aos novos partidos
registrados no TSE imediatamente antes da entrada em vigor da Lei
n° 13.165/2015. (grifo nosso)

Na ADI 5398, o Rede Sustentabilidade, que havia obtido registro em 22 de
setembro de 2015, ingressou corn pedtdo junto ao STF para que obter a declaração de
inconstitucionalidade do artigo 22-A da Lei 9.096/95, bern corno para que o prazo de 30
dias para migracao a partidos novos Ihe fosse devolvido, pois ja estava em curso, uma vez
que havia obtido registro antes da vigência da nova Lei 13.165/2015, de 29 de setembro
de 2015.
Na conclusão de seu voto, o Ministro Barroso repete seu entendimento de
modo cristalino:
"...Por todo o exposto, defiro parcialmente a medida cautelar
postulada, ad referendum do Plenário, para determinar a devolucao
integral do prazo de 30 (trinta) dias para fihiaçoes aos partidos
registrados no Tribunal Superior Eleitoral ate a data da entrada em
vigorda n.Lei 13.165/2015."
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Ora, Excelências, a Lei 13.165 entrou em vigor em 29 de
2015. Portanto, o PMB nao estava reqistrado antes da entrada em viEda1L
13.165/2015. Ao contrârio, o PMB foi registrado durante a vigenc
ia da Lei I .165 ,^ft^,2%
de setembro de 2015. A mera observaçâo do extrato processual do Pedido de Registro
PMB, processo nümero 155473.2014.600.0000, em trâmite perante do TSE, é clara:

01/10/2015 17•30

lnformacao: Comunicamos aos Tribunals Regionais
Eleitorais, em cumprimento ao disposto no art. 24 0 da
Resolucao-TSE n o 23.282/2010, que foi deferido, na
sessão de 29.9.2015, o registro do estatuto e do órgão de
direcão nacionat do Partido da MuLher Brasileira (PMB).

Assim, Excelências, a liminar obtida pelo Rede Sustentabilidade na AOl
5398 não se aplica aa PMB, partido que nasceu sob a luz da Lei 13.165/2015, portanto,
sob a vigencia dos exatos termas do artigo 22-A da Lei 9.096/95, que nao preve hipótese
de justa causa na migracão para nova agremiacao.
De se ver que a requerido migrou sem justa causa para 0 PMB,
estando em situação irregular, sern nenhum fundamenta legal, jurisdicional ou
jurisprudencial para assegurar que mantenha seu mandato.
8. Ainda que este Eg. Tribunal assim não entenda, e preciso verificar que
as prazos processuais contam-se no dia ütil imediatarnente posterior ao ata.
Assirn, se a registro do PMB foi deferido em Plenário do TSE aos
29/09/2015, todo e qualquer prazo decorrente deste ato tern validade no primeiro dia Util
subsequente, qual seja, 30/09/2015.
Par esta ótica, o PMB somente estaria apta a receber filiacöes a partir de
30/09/2015, data na qual já estava em vigor da Lei 13.165 de 29 de setembro de 2015.
De outra sorte, somente no dia 01/10/2015 a TSE procedeu a comunicado
aos demais Orgãos desta justiça especiaizada quanta ao registro do PMB, coma se verifica
do extrata pracessual ora anexado, repetido abaixo:
são josé do no preto / sp - rue nuno alvares pereira, 490, sala 53, fone 17 - 98128.6633 fernandacprioigmaiI.com
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01/10/2015 17:30

Informacão: Corn unicarnos aos Tribunais Regionais
Eleitorais, em cumprimento ao disposto no art.
ResoLuçào-TSE no 23.282/2010, que foi deferidd,
I sessão
de 29.9.2015, o registro do estatuto e d4ór
direcao nacional. do Partido da Muther Brasi1e'irJ
I

Portanto, de qualquer ângulo que se olhe, o PMB foi registrado sob a
vigencia da Lei 13.165/2015 de 29 de setembro de 2015, que retirou do rol das justas
causas a migraçao para nova sigla, tornando o deputado réu infiel, razäo pela qual o
autor reivindica seu mandato por infidelidade partidária;
VI - DA PROVISORIEDADE DA DECISAO LIMINAR E DA AUSENCIA
DE DECISAO FINAL NA AOl 5398
9. Outras importantes ponderacoes emergem do tràmite processual da
ADI 5398.
a) a decisâo foi concedida em carâter liminar, possuindo, portanto, efeito
provisório, apenas concedido em situaçães nas quais se verificam a existência de um
direito e a urgência em sua proteção. No entanto, por sua propria natureza, é provisória,
podendo ser revogada a qualquer momento, razäo pela qual nao pode sustentar a
migracao partidána ao arrepio do texto legal, especialmente por produzir efeitos
funestos ao autor (prejuizo ao fundo partidârio e ao direito de antena).
b) a liminarfoi concedida "ad referendum" do plenário. Portanto, precisa
ser referendada pelo Plenário do STF, podendo vir a ser revogada pelos Ministros.
Assim, do mesmo modo, näo pode dar viabilidade juridica a migra(;ao partidária que
contraria a Iegislaçao vigente e proporciona perdas irreparaveis ao autor.
c) ainda que venha a ser referendada pelo Plenário do STF, a açâo
deverá ser julgada, transitará em julgado, e

so após alcançará caráter definitivo.

Assim,

estamos tratando de questao juridica posta em análise, que depende de julgamento.
Por esta razäo, esta liminar näo pode abrigar a migracao do deputado antes do
julgamento da açao.
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d) aguarda-se, nos autos da ADI 5398, manifestação da Advocacia Geral
da Uniâo e da Procuradoria Geral da Repüblica, abrindo-se a htpOtese de
opinern pela improcedência da ação, apontando argurnentos que poderâ nore(b
julgarnento pelo Plenário.
e) antes da prolacâo da liminar, o SIF solicitou manifestaçao da
Presidéncia da RepUblica, da Cârnara dos Deputados e do Senado. A Presidéncia da
Repüblica manifestou ser contrâria a procedência da acào, aduzindo que nâo ha
dernonstraçâo de ofensa a Constituição Federal e as causas de rnigraçâo partidária devem
ser unicamente aquelas previstas no artigo 22-A, da Lei 9.096/95. A Cârnara dos
Deputados inforrnou que na votaçâo da Lei 13.165/2015 (Minirreforma 2015) foram
seguidos rigorosamente preceitos constitucionais. 0 Senado igualmente manifestou-se
contrário a procedência da açâo alegando: que a constitucionalidade do inciso Ill, do artigo
22-A, da Lei 9.096/95, que já trouxe em seu bojo a possibilidade de migração partidária na
janela que será aberta ao final do respectivo mandato; que a migraçao para partidos novos
comprornete o princIpio da isonornia, uma vez que reduz a representatividade partidária
conquistada pelo voto pelos partidos que perdem seus mandatários; que não ha direito
adquirido ao regime juridico da Resoluçào 22.610/2007, pois retroagir a lei afetaria a
fidelidade partidária e produziria ofensa a segurança juridica.
f) 0 PPS apresentou petiçäo na AOl 5398 na condicao de AMICUS
CURIAE argUindo que nâo se pode discutir a inconstitudonalidade de dispositivo suprimido
da lei "em urn claro exercIcio de opcao polItica" do legislador; a inconstitucionalidade deve
ser avaliada quando urn dispositivo afronta a Constituiçäo, e não quando deixa de existir
por iniciativa do legislador "que de forma muito consciente, deliberou pela exclusâo". Aduz
tarnbém que a decisão em ADI nao poderá reinserir o dispositivo no texto da lei, sob pena
de o órgão jurisdicional estar atuando como legislador.
g) ha precedente no parecer do douto Procurador Geral da RepUblica,
RODRIGO JAN01, nos autos da AOl 4583, expressamente contrário a justa causa
embasada na rnigraçao para nova sigla em prejuizo do mandato.
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VII - DO EVENTUAL DESVIRTUAMENTO DA FINALIDADE
PARTIDARIA, HIPOTESE AVENTADA PELA MDIA NACIONAL
111
10 Nao bastasse as questôes juridicas debatidas a noticia de fraud& de
uso do PMB coma ponte para outros partidos é alarmante.
Em cerca de 20 dias, a Rede Sustentabilidade, autor do pedido que
alcançou a liminar do STF devolvendo-Ihe o prazo para migração de detentores de
mandato, conquistou 05 deputados federais. 0 Partido NOVO, nerihum. No mesmo prazo,
o PBM possui 20 deputados federais, coma se extral da página web da Câmara dos
Deputados.
No que aparenta, não foi a ideologia que atraiu estes deputados ao PMB.
0 Partido da Muiher Brasileira conta corn 18 deputados HOMENS e 02 deputadas
MULHERES, não parece estar formando grupos de luta em prol de empoderarnento
femi nina
Este fato, bern camo a rapidez na migraçãa de parlamentares para a
PMB, foi motiva de matérias de várias jornais de circulação nacional.
A Foiha de São Paulo do dia 29/11/2015 trouxe a chamada: "Partido da
Muiher Brasileira oferece fundo para atrair deputados"3. Relata que a 35a sigla
brasileira já é a 10a major bancada da Câmara dos Deputados. E veicula: "Longe de
possIveis afinidades corn bandeiras de genero, deputados migrararn para a nova
sigla por divergencias corn as siglas anteriores e atraidos por uma oferta rara no
mundo politico: o repasse aos diretórios regionais, que Os congressistas irâo
comandar, de 50% do dinheiro do fundo partidário que a sigla terá direito devido a
votacao que cada urn deles teve em 2014."
A matéria diz, ainda: "PASSE LIVRE. Além da promessa de controlar
metade da verba do fundo partidário, alguns dos deputados que ingressaram no
PMB tarnbérn conseguiram passe Iivre para deixar a sigla daqui a dois anos"

i

1/1712492
hr/poderi2OI./l

-1 ecem-criado-pail ldo-da-i) M Ih ci -b i asi I c i ra-o Cei ece-

pedaco-do-fuiicio-i)-a i- t-ida-i-io - t)iii-a-att ail -Ciel)Lltados. slit ml
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A chamada na versão impressa da mesma matéria na Foiha de São Paulo
e: "MERCADAO PARLAMENTAR. Recém-criado, Partido da Muiher Bras

pedaco do Fundo Partidârio para atrair deputados."

112
:

No Jornal 0 Estado de São Paulo veiculado em 28/1112015, a chamada é
"Partido da Muiher Brasileira gera polêmica já na estreia" 4 A matéria trata também d
oferta de 50% do fundo partidário aos deputados migrados proporcionalmente aos votos
que tiveram nas eleiçOes 2014, mediante repasse aos Diretôrios Regionais.
Mais alarmante é a constatacao do Jornal: "A engenharia seria a
seguinte: Os deputados entram e trazem consigo o tempo de TV e os recursos do
Fundo Partidário equivalentes. Depois väo embora, mas deixam os beneficios no
PMB, que teria esse ativo para negociar sua entrada em coligacoes nas eleiçOes
municipais de 2016."
A mera noticia de negociacoes envolvendo migração de parlamentares e
trocas baseadas em Fundo Partidário e tempo de TV são gravIssimas. Não é preciso
dissertar aqui perante este Eg. Tribunal qual a origem ou quais as aplicaçaes legalmente
autorizadas para verba oriunda de Fundo Partidário, nem que o tempo de TV não é moeda
de troca, e sim, parte do financiamento pUblico de partidos e campanhas. Ambos, Fundo
Partidário e Tempo de TV e Radio tratam-se de verba püblica ofertada aos partidos para
difusão democracia e man utençao do sistema representativo.
11. Além do que, os jornais fazem menção também a possibilidade do
trampolim" ou 'ponte", que é a passagem de urn mandatário para determinada sigla sob a
proteçâo da justa causa, e após o transcurso dos prazos decadenciais, a filiaçao a uma
terceira agremiação. Diante da justa causa na saIda do primeiro partido, essa situação não
permitiria ao segundo partido reivindicar a mandato, conforme Resolucôes/TSE n.23.079
retatoria do Ministro Joaquim Barbosa e n.23.176 relatoria do Ministro Ricardo
Lewandowski.

llttp://w\\w.cstadao coni. br/noticias

partido-da-.inulher-cfa-poIemlcl-ja-na-estreia. 0000063
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Estas teses tern sido veicuadas fartamente pela midia nacional na
tentativa de expicar a revoada de deputados migrados para o PMB em tao pou
113
A mera possibihdade desta prática deve ser veeme temente:e
rapidamente coibida par esta alta corte da Justiça Eleitoral, principalmente considerandb
que o PMB nâo está sob a garantia da lirninar concedida na ADI 5398, urna vez que a sigla
foi registrada ja na vigêricia do artigo 22-A da Lei 9.096/95, que não autoriza migração para
partido nova sem prejuizo do mandato.

VIII - DO ENORME PREJUIZO AO PRP E AO SISTEMA
REPRESENTATIVO
12. Pelo tear da AD[ 5105, julgada em 01/10115, proposta pelo
Solidariedade, os artigos 10 e 20 da Lei 12.875/2013 foram considerados inconstitucionais.
Este entendimento, somado as decisães adotadas nas ADIs 4430 e 4795 julgadas
conjuntarnente em 19/09/2013, permitem que a deputado migrado para nova siga
provoque a transferência de vatores proporcionais aos seus votos corn relação ao Fundo
Partidário, bern coma perda de Tempo de TV tanto na propaganda partidária, quanta
eleitoral.
Assim, a migração ILEGAL do requerido produz GRAVE E IMEDIATO

PREJUIZO AO AUTOR, tendo em vista que a deputado jâ está fihiado ao PMB, partido que
consta coma sigla do mesmo já na Câmara dos Deputados. Corn isso, a PRP perdeu o
funcionamento parlamentar na Câmara dos Deputados, bern coma perde tempo de TV e
Radio institucionat e eleitoral e repasses de Fundo Partidário correspandente aas votos do
trânsfuga, prerrogativas estas que foram conquistadas democraticamente nas eleiçôes
2014.

0 deputado requerido obteve 83.955 votos (2.68%), ocupando e näo
teria sido eletto sem o sistema proporcional, razäo pela qual seu mandato pertence
ao partido autor.
Nâo e preciso debater aqui que cálculo dos quocientes partidário e
eleitoral, nos termos do sistema proporcional atualmente vigente no Brasil, é feito corn
são josé do rio preto Isp - wa nuno alvares pereira, 490, sala 53, fone 17 - 98128.6633 fernandacaprio.ma©gmaiLcom 20
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base no resultado das eleicoes, de forma que a migraçao de urn candidato para outro
partido após o pleito inevitavelmente cria urn descompasso entre a realidade epesuttt::
desse cálculo, diminuindo a representação do partido peto qual o candidat se elê.e4
(muitas vezes graças ao prOprio voto de legenda).
E a situaçâo e ainda mais grave tendo em vista que a migração partidária
do requerido se deu em patente afronta ao artigo 22-A da Lei 9.096/05, em caráter precário
(lirninar), e ainda sob a sombra da fraude, devendo ser repudiada veementemente por este
Eg. Tribunal.

IX -

DO PEDIDO LIMINAR

13. Diante de todas as ponderacoes tecidas anteriormente, o deputado
requerido não possui justa causa para se desfiliar do PRP sem prejuIzo de seu mandato.
A lei 13.165/2015 entrou em vigor em 29 de setembro de 2015 e alterou a
Lei 9.096/95, excluindo do rot de justas causas do artigo 22-A a rnudança para nova sigla.
0 PMB, partido para o qual o deputado se transferiu, teve seu registro
deferido em 29 de setembro de 2015, portanto, já na vigência da Lei 13.165/2015.
A ADI 5398 alcançou lirninar da lavra do Ministro Barroso que devolveu
aos partidos criados antes da viqência da Lei

13165/2015 o prazo de 30 dias para

receber mandatârios de outras siglas sern prejuIzo dos respectivos mandatos. Mas esta
liminar não aproveita ao PMB por ter sido registrado já na vigência da nova legislacão
eleitoral, que suprimlu esta prerrogativa.
A desfiliacão do deputado réu causa ILEGAL, GRAVE E IMEDIATO

PREJUIZO AO PRP, uma vez que sua migração produz imediata perda de tempo de TV,
bern como reduçao de fundo partidário correspondente aos votos do deputado, por
entendimento do STF nas ADIs 5105, 4430 e 4795. Nâo bastasse isso, ha perda imediata
também de funcionamento parlamentar na Cârnara dos Deputados para o PRP.

so josé do no preto / sp - rua nuno alvares pereira, 490, sala 53, fone 17 98128.6633 fernandacaprio.m4©gmail.com 2 1
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0 fumus boni

furls, portanto, está fartamente demonstrado tendo em

vista que o PMB fol registrado pelo TSE na vigência da Lei 13.165/2015, que
rol de justas causas a migração para nova sigla. E direito liquido e certo do PP ream
mandato do deputado infiel, bern como os votos que representam ecebiten±o;J
proporcional de Fundo Partidário pelo PRP e o tempo de TV e Radio.
Quanto ao periculum in mora, não ha qualquer dUvida que a perda do
deputado implica em prejuIzo gravIssimo e imediato, posto que é causa de imediata
reduçao do fundo partidário, prejudica enormemente o tempo de TV tanto institucional
quanto eleitoral (especialmente as portas das eleiçôes 2016) e retira do PRP sua
representatividade na Câmara dos Deputados.
Diante disso, o PRP requer !iminarmente e inaudita altera pars a
determinaçao da manutenção, em seu favor, do Fundo Partidârio representado pelos votos
do Deputado infiel (83.955 votos), a manutenção do direito ao Tempo de TV e Radio
institucional e eleitoral; a manutençâo do funcionamento parlamentar do PRP na Câmara
dos Deputados e a imediata posse do suplente do PRP do respectivo Estado, ate decisão
final do feito, corn a devida e imediata comunicaçâo a Câmara Federal.

X - DOS PEDIDOS
Ante todo o exporto, o PRP requer:
a) o recebimento e processamento da presente Ação de Perda de
Mandato Eletivo por Infidelidade Partidária corn Pedido Liminar;
b) a concessäo de medida liminar, inaudita altera pars, para
determinar a determinaçâo da manutençao, em seu favor, do Fundo
Partidário representado pelos votos do Deputado infiel (83.955 votos),
a manutençâo do direito ao Tempo de TV e Radio institucional e
eleitoral; a rnanutenção do funcionamento parlamentar do PRP na
Camera dos Deputados e a imediata posse do suplente do PRP do
respectivo Estado, ate decisâo final do feito, corn a devida e imediata
comunicação a Cârnara Federal.

so josé do no preto / sp - rua nuno alvares pereira, 490, sala 53, fone 17 - 98128.663 fernandacaprio.m' ©grnail.com
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FERNANDA/CAP PIO
c) a citacão do requerido JOSÉ JUSCELINO DOS SANTOS REZENDE
FILHO, conhecido politicamente pelo nome JUSCELI

7(d

lt
048342911120, do RG 48772795-9 SSP/MA e do CPF 852r. 49 r
brasileiro, deputado federal, portador do tItulo

corn endereço na Praça dos Três poderes, Câmara dos Deputads,1
Gabinete 370, Anexo III, CEP 70160-900, BrasIlia/DF para, querendo]
apresentar defesa no prazo legal, sob pena de sofrer os efeitos d
revelia;
d) a citaçao do requerido PARTIDO DA MULHER BRASILEIRA (PMB),
inscrito no CNPJ 09.607.343/0001-93, corn sede na ddade de
Brasilia/DF, ST SETOR DE HABITA(;AO INDIVIDUAL SUL, QI 05
BLOCO F, SALA 201, CEP 71.615-907, fone (61)3225-0018 para,
querendo, apresentar defesa no prazo legal, sob pena de sofrer as
efeitos da revelia;
e) para fins de prova, nos termos do artigo 305, da Resolução TSE

22.610/2007, requer seja oficiada a Câmara dos Deputados (Palâcio
do Cong resso Naciona) - Praça dos Trés Poderes - Brasilia - DF - CEP

70160-900), para que apresente o DIPLOMA do requerido, para o fim
de dernonstrar que se encontra investido no mandato de deputado;
e) para fins de prova, nos termos do artigo 306, da Resoluçâo TSE

22.610/2007, requer seja oficiada a Câmara dos Deputados (Palácio
do Congresso Nacional - Praça dos Trés Poderes - Brasilia - DF - CEP

70160-900), que apresente o docurnento apresentado pelo Deputado
para informar sua filiação ao PBM, uma vez que no site daquela Casa
conta que a Deputado está filiado a PMB;
e) a PROCEDENCIA da presente ação, corn decretação da perda do
mandato eletivo exercido pelo req uerido, mantendo-se definitivamente
o suptente do PRP no cargo respectivo.
Protesta provar a alegado por todos os rneios de prova admitidos em
direito, especialmente documental e testemunhal, requerendo desde logo ulterior vista dos
autos para alegaçöes finais.
Art, 30 Na inicial, expondo o fundamento do pedido, o requerente juntará prova documental da desflhiaço,
podendo arrolar testemunhas, ate o mãximo de 3 (três), e requerer, justificadamente, outras provas, inclusive
requisicâo de documentos em poder de terceiros ou de repartiçOes püblicas.
c, Idem
so josé do no preto /sp - rua nuno alvares pereira, 490, sala 53, fone 17 - 98128.6633 fernandacaprio.ma©gmail.com
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os em que pede e espera e nrt'cr
Rio Preto/SP, O2dedezemEdeZa1/
Frn41Chstina Capfio,

/

(DAB/SP148931

Jlaftis, brasiJero, solteiro, portador do
sidente e domiciliado na cidade de

2) Antonio Arantes Neto, brasileiro, casado, jornalista, portador do RG

13.117.182 e do CPF 002.533.898-60, corn domicilio na rua Santo André, 534, Jardim
Europa, CEP 15014-490, São José do Rio Preto/SP

so josé do rio preto / sp - rue nuno alvares pereira, 490, sala 53, fone 17 - 98128.6633 fernandacaprio.ma©gmail,com
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSÉ DO RIO PRETO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIO - NFS-e
15,12/2015 15:01:37

Data a Hora da En,iss6o:

151212015

Competéncia:

18

COthgode Verificacao:
Local da Prestacdo:

N da NFS-a substituida.

NOmero do RPS:

NUmero da
NFS-e

968654627

SAC JOSL Dr) PlC pprio

Dados do Prestador de Servicos
rERNANDA CAPRIO ADVOGADOS

Raz.Jo Social/Nome:

02.851.136/0001-30
Endere^o e Cep:

AV

Municip

1119510

lnscncdo Municipal:

SAO JOSE DO RIO PRETO

ROMEIJ STRAZZI 21 04- WALKIRIA - JO. COP: 15085-520
(17)3222-7371

e-mail.

FERNANOACAPRIO©HOTMAIL.COM

Dados do Tomador de Servicos
ARTIOO REPLIBLICANO PROGRESSISTA PRP

Razdo Social/Nome:
CNPJ/CPF:
F

F

Inscricdo Municipal:

32.095.101/0001-80

3030030

Municipio:

F

UF:

SAO JOSE DO RIO PRETO

R SANTO ANDRÉ 534-EUROPA- JO. CEP: 15014-490

;o e CEP.

Telefone:

L..plemento:

e-mail:

(17)3226-5460

FJSCAL@ITAMARATYONLINE.COM.BR

Discriminacao dos Serviços
restaçdo de serviços de advocacia
dvogada Fernanda Cristina Caprio OAB/SP 148931

COdigo do Servico I Atividade
1 (.14 / 17.14.01 - Sociedade de ProIis.sonais - Advocacia

Detaihamento Especifico da Construçào Civil
CAdiqo ART:

CSdigc cIa Obra:

•

Tributos Federals
PIS:

4293

COFINS.

Detalhaniento de \'alores - Prestador dos Serviqos
Valor dos Serviços

R$:

Desc.onto Incondicionado:

198.15

lR/RS):

9908

INSS(R$):

CSLL(R$):

Cdlculo do ISSQN devido no Municiipio

Outran RetencSes

6.605,00

Natureza Operação

406,21

1-Tributaqdo no municipio

6.605,00

Valor dos Serviços R$
Deducoes permitidas em Lei

Desconto Condicionada:

Regime Especial Tdbutaco

Desconto Incondicionado:

RetencOes Federars:

3-Sociedade de Profissionais

()

Outras RetencOes:
Valor ISSQN Retido:

Opçao Simples Nacional
2-N5o

6605

Base de Cálculo

(x) AlIquota %
ISS a reter:

Incentivador Cultural
2-No

TOTAL DA NFS-e R$:

()

Valor do ISS

R$:

6.19879

I- Uma via desta Note Fiscal sera enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador doe Services.
- A autenticidade desta Nota Fiscal podera ser verificada no site sjrp.ginfes.com.br , corn a utilizacao do Codigo de Verificacao.
Avisos

40621

SP

I 1 N A i
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EL ?O\Q DE
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S.RvQoS ADVOCACIA CONTENCIOSA
FZ LZ(A.

PRP-PARTIDQ REPUBLICANO PROGRE4S!s
:RETORIO NACIONAL, corn sede administrativa na Rua Santo André, 534, Jardin Eui1ic CEv119
014-490 São José do Rio Preto/5 p . inscrito no CNPJ/MF 32.095.101/0001-8o , neste ato
r. :resentarjo por seu Presidente da Executiva Nacional
OVASCO ROMA ALTMARI RESENDE
siIe;ro, casado, engenhero , portador do RG 9959998-3, aqui designado simposmente
ONTRATANTE e, de outro lado, FERNANDA CAPRIO ADVOGADOS ASSOCIADOS
corn sede na
0 .,'enida Rorneu Strazz, 2104, Jardm Walkyria, CEP 15085-520, São Jose do Rio Preto/SP,
EP15085-520 Inscrita no CNPJ/MF 02851.136/0001-30, neste ato representada por sua Sáca\
'\dministradora FERNANDA CRISTINA CAPRJO, brasiletra advo g ada ins6rita
na OAB/SP 148.931
qui designada simpiesmente CONTRATADA tern entre si justo e acertado celebrar o presente
CONTRATO DE PRESTAçA0 DE SERVIçOS DE ADVOCACIA CONTENC!OSA U SR mne

resente Contrato consiste na prestaçâo de serviços técnicos especializados de advocacia
utenciosa para defesa processual do CONTRATANTE na nos autos do processo 572..2015.6.00.000 (PET 57225), movido por PARTIDO DA MULHER BRASILEIRA (PMB)
intra o CONTRATANTE, perante o TSE-Tribunal Superior Eleitora!, devendo apresentar
fesa para preservar Os interesses do CONTRATANTE de forma a assegurar a manutençã
votos dos deputados federais e!eitos em 2014, que indevidamente se desfiliaram e migraram
a o PMB (Marcelo Henrique Teixeira Dias-MG, José Juscelino dos Santos Rezende Filho-MA
Alexandre Valle Cardoso-RJ) valendo-se de liminar concedida pelo Supremo Tribunal Federal
AD! 5398 em 12/11/2015 ao interpretar o teor do artigo 22-A da Lei 9096/95, alterada p&a
13.165/2015 acompanhando a tramitaçäo do processo ate seus uteriores termos sendo

AE
Ju
NM iu
0 presente Contrato vigorará P01 prazo (ndeterminado iniciando-se a partir da data da ratificaçao
leste instrumetno, facultando-se as partes o direto de proceder a sua rescisäo em qualquer
c

.:

empo, sern qualquer Onus, mediante prévio aviso eschto, corn a antecedènca minima de 30
ririta) dias
-, -, Cumpre a CONTRATADA em caso rescisão do Contrato
a) dar boa e regular continuidade aos processos entregues ao seu patrocinto. ate sndica(Ao e
efetivo substabelecimento das causas, o que não poderá ultrapassar 30 (trinta) dias,
b) devolver todos os documentos referentes aos casos sob seu acompanharnenfo
c) apresentar relatOrio de andamentos de todos os casos em seu poder:
d) renunciar ao mandato outorgado ou substabelecer 80 advogado indicado pela
CONTRATANTE.
s('io josé do

rio preto Isp - aveida romeo strazzi 2104, cep I -5085-520,
so José do rio preto/SP

/
ornecer qutação escrita das obrigaçOes mUtuas:
mpre ao CONTRATANTE em caso rescisão do Contrato:

honorànos pendentes br ;nr
ormal dos casos em andarnE
reembolsar todas as despes
pagar

'H:

NTrT

nformar todos as dados do nova patrono em caso substabeeci(TIe:
estado civil.documentos. reg!stro na OAB endereços, telefones), dentro do prazo de 30
(trinta) ds.
fornecer quitaçaa escrita das obrigaçOes mituas
DA REMUNERAçAOE DO PAGAMENTO

3.1. Pela execuçc dos serviços especificos ora contratados, o CONTRATANTE pagarâ a
CONTRATADA 0 valor total de R$6.198.79 (seis mu, cento e noventa e oito reals e setenta e
nave centavos), mediante ernissão da respectiva nota fiscal, corn vencimento em
15/1 212015,

32 Fica estabelecido que em caso de atraso de pagamento dos honorários ajustados. sorãa
cobrados juros na razão de 1% (urn por cento) ao més Caso a mora seja superior a 30 (trinta)
dias, fcará este contrato rescindido de pieno direito, independente de quaquer medida judicial
ou extrajudicial, considerando-se vencidas as dernais obngaçOes vmcendas. que serão exigdas
de imediato.
3.3. Custas processuais, taxas e emoumentos oficiais decorrentes de atos praticados perante órgãos
publicos ou privados de caráter judicial ou extrajudicial, seräo pagas integralmente pee
CONTRATANTE antes do prática dos respectivos atos medante apresentaçào dos guias
devidamente preenchidas pela CONTRATADA,
3.4. Todas as despesas decorrentes do execuçao dos atos, coma côpias, correio combustiveL
pedágio, hospedagem, serão integralmente reembolsadas pelo CONTRATANTE. mediante,
mediante apresentação de relatOrios dscrrminados e recibos respectivos pea CONTRATADA
3 5. A CON TRATADA faz jus a verba de sucumbéncia porventura fixada judicialmente e devida pela
porte contréris, cabendo-Ihe promover autonomamente e as suas expensas as medidos
eventuamente necessárias para seu recebimento.
DA PRESTA(;AO DOS SERVIOS

4 , 1 A CONTRATADA executará as serviços objeto deste Contrato corn a mais esthta observància
dos padr(5es, normas e especificaçöes definidas pea tegislaçâo vigento born como as do
CONTRATANTE. o qual reserve-se ao direito de avaliar, periodicarnente. a quadade dos
serviços contratados. conforme segui ntes crilérios
a) qua lidade técnica;
b) cumprimento dos prazos;
C) agiUdade no atendimento das solicitaçOes;
d) especialtzaçào,
são josé do no preto / sp - aveida romeu straui, 2104, cep 15085-520, são Jose do

no preto/SP
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/CAPRIO
RIFAUA n;ontcrã 3iquc fisico e eletronico dos processos corn andamentos,
Locas p rocessuais. a serern apresentadas ao CONTRATANTE sempre que sohcdadc
A CONTRATADA

rrocederá a crnpanh onto nrnvona

c.ompetentes

121!

COI'J1R#i-

rnas procedmentais da justiça ou orgäos admin p stratjvos locais , que afetem o andannc do;

Sern prejuizo da Independéncia profissional da CONTRATADA e observada a natureza
undico/adrninisfratjva do contrato, Os serviços serão prestados corn observânca das diretrizes
erais traçadas e fornecidas pea CONTRATANTE através de seus prepostos.
Os serviços serão prestados pea CONTRATADA ao CONTRATANTE por sua sOciaadministradora, Dra. Femanda Cristina Caprio, OAB/SP 148.931, podendo subsiabeecer,

aso seja necessérto ao born desinde da prestação de serviços.
A CONTRATADA somente poderá substabelecer a procuração outorgada pea
CONTRATANTE
oara execuçâo de ato processuat ou administrat,vo corn autorização do CONTRATANTE
Para prestação dos serviços objeto deste Contrato. o CONTRATANTE outorgarã a
CONTRATADA

o competente Instrumento de mandato ou providenciará o substabeecimento
eni corno a respectiva documentação de cada dernanda Clue Ihe for confiada.
E obrigaçao do CONTRATANTE fornecer a CONTRATADA todos os subsdios necessános a
'iesempenho das ahvidades ora pactuadas, dsponibiUzando informagdes e docurnentos
ecessános a realizacào do serviço, bern coma prirnando pea precisâo e veracidade dos
'aesmos
Tratando-se de servcos Clue exigem a cumprimento de prazos fatais, o CONTRATANTE deverá
sponibiIizar informaçoes Cu documentos solicitados pea CONTRATADA imediatamente.
Constatando a CONTRATADA que as informaçOes ou documentos transrnitidos que Ihe foram
ntregues cantém quatquer equivoco, deverá informar o fato imediatamente o CONTRATANTE
ara c.orreçao e/ou substituição dos documentos/informacoes
E vedado a CONTRATADA a forrnahzaçao de acordos ou cornposiçoes corn a parte contrária,
rn especial âqueles que implicarern em transigéncia de valores ou ditaçäo de prazos de

'umprirnento de obrigaçoes, exceto corn autorização expressa do CONTRATANTE
A CONTRATADA deverã atuar corn zeo e thligencia, e praticar todas as medidas necessanas,
'segundo as mehores técnicas juridico-processuais para preservaçâo dos interesses e direitos da
CONTRATANTE no âmbito de todas as instâncias juridicas, judicias e extrajudicias
C A CONTRATADP, responde perante a CONTRATANTE pea qualidade dos serviços prestados.
podendo ser responsabihzada por eventuais prejuizos causados par estes exceto se as
consequèncias se basearem em informag6es ou documentos imprecisos, inid6neos ou
ncompletos apresentados pelo CONTRATANTE.

so José do no preto

/ SJ) -

aveida romeu strazzi, 2104, cep 15085-520, so José do rio preto/SP
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ucs us prazos estabejecdos em lei para a prestaçao ci
advocaca podendo ser res p
onsabfizada por prejuizos decorrentes da nob,^ kkL r
rnos, excefo se a CQNTF'\TjUE nv
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'rnaçôes e dOcumentc
: CONTRATADA respon : •
;i uuu us uonuus
Ir co, n utc
cram a defesa dos Interesses do CONTRATANTE especalrnente se decorrentes de neglgéncia
mprudénc i a efou impenca
cr CONTRATADA fica isenta de respansablidade civil
, Pf'of i ss i onal, administrativa ou crimina l
refaxtnçou
ins uceSSO de processos/atos adminstrativos caso o CONTRATANTE
u recuse ou deixe de pr
ovidenciar ou adiantar Os valores refernte 30 reco!hjrnento de
stas processuas e/ou taxas adminstrativas ofjcjais dentro dos prazos assinafados pef a
gslaçâo vigonte
recuse Cu deuce de adjantar despesas r
eferentes a cumprirnento de prazos processuals
diéncas ou atos admjnistrativos
-sxe de apresentar documentos necessários ao cumprirnento do ato, ou a faça corn atraso
.informe Os prazos legais previstos na leg i s l ac5c,
U'A CONFIDENCIALIDADE

ID

I A CONTRATADA Se responsabza pele guarda e sgilo de todos as docurnentos entregues pelo
CONTRATANTE para reahzacao dos servicos podendo ser respoflsabjzada par perda, extravia
nut6za0o salvo em caso de caso fortuito ou força rnaior.

62

A CONTRATADA obriga-se a manter absoluta confidencjaHdade sabre todas as informag6es.
dados e documentos aos quas venha a ter acesso em razâo da execuçao dos serviços bern
como todo a produto gerado por esta não podendo divulgá-Ios cede-los repassáos durante ou
apôs a vgénca do presente Contrato salvo atos necessários para execuçao dos serviços ora
Contratados
6. 3 Fica a CONTRATADA exp
ressamente proibda de comentar 00 divulgar perante terceiros,
inclusive Imprensa qualsquer fatos ligaclos aos processos cujo patrocinio lhe tenham sido
Confiados mesmo que a divulgaçao atenda a Interesses do CONTRATANIE exceto que esta
ltima forneça autonzaçao expressa situaçao na qua a CONTRATADA sera devidamente
autorizada e instruida sobre a modo como deverá proceder
6A A CONTRATADA responde civil e cn mlnamente peas con
seq ubncias de eventual divulgaçaa ou
utilizacão Indevida de documentos e lnformacoes
DA VINCULAcAO LEGAL

71

0 pcesene contrato em razão de seu abjeta e de sua natureza nâo gera para a
CONTRATANTE quaquer vinculo de natureza trabalhjsta ou prevdencjária

so José do no Preto

/ sp avetda romeu strazj, 2104, cep 15085-520, säo José

do rio preto/SP
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iS JsPOSçOES GERAIS
Não constctui renlincia do direito o não exercicio imediatri nac ; al OL tot
Lrtes, de qualquer garanta prevista neste COntrato.

.
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qualquer das partes tolerar tácita ou expressarne.:

j

ac qualquer das ciáusuias e condiçoes deste contrato. tal nobservncia nao mphcará. pci a
aactação, desoneraçao ou, de qualquer modo, prejuizo ou modificação dessas mesmBs causuL
a conthçOes, as quais permanecerao inalteradas, como so nenhuma tolerãncia houvesse
!carrido.
Alérn des obrigaçOes previstas neste instrumento, as partes so obrkjam a conduzir a presente
uste de forma plena e integral pare sua flel execuço, visando buscar a soluçào Para Os casos
'aimssos düvidas ou quaisquer divergencias por meio de consultas e èntendimento mütuo. bern
orno, quando necessârio e facultado pela Lei, modificar ou supnmir cáusuias ou condicOes pare
melhor consecuçao do presente objeto quo seré P01 meio de competentes aditivos
As partes poderão fazer comunicacoes oficials entre si através de e-mails ou

fax.

E permitido a ambas as partes divuigarem a relação chente-prestador de serviços em sues
espectivas atividades.
Cada uma das partes responsabiliza-se, separadamente, por todo e qualquer dana moral ou
aatnmonal devidamente comprovado que venha a causer a qualquer outra parte decorrente do
:lolo, culpa ou má-fé, em funçao da práhca de qualquer ala em desacordo as obrigaçöes
assumidas neste Contrato ou da jncorreoo de qualquer declaraçäo prestada Cede uma des
artes compromete-se individualmente. a indenizar a parte prejudicada poles perdas, danos
rejuizos 'ncorridos e decorrentes de sue conduta culposa ou dolosa, além de quaisquer custos
ou despesas Para a defesa dos direitos e interesses da parte prejudicada.
A CONTRATADA declara quo não foram realizados investimentos de qualquer natureza Para
atendimento desta contrataçâo, porquanto a sua atual estrutura é compativel Para o adequado
atendirnento no objeto deste contrato. Fica desde ja ajustado que projetos que dependarn da
realização do investimento pare a aquisiçáo de infra-estrutui-a exciusiva pare a CONTRATANTE,
demandaräo a assinatura de urn aditivo especifico entre as partes, pare definir a politica de
admtnistraç.ao, amortzaçao e depreciaçao destes investimentos.
DO FORO
9.1 Fica eleito a foro da Comarca de São José do Rio Preto/SP Para a solucao de duvidas ou
litIgios porventura decorrentes deste contrato, corn expressa renUncia do qualquer outro, ainda
que privilegiado.

san josé do

rio preto ,' sp - aveida romeu strazzi, 2104, cep 15085-520 säo José do rio preto/SP
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tarem as partes ustas e acordadas assmam o presente em (02) duas vas do guu
124
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PRO PARTIDO REPUt3LICANO PROGRESSISTA
Ovasco Roma Aftimari Resendo
/
---Presidente
\PRIO ADVZOS ASSOCIADOS
Fern arictaCc4stjnaCaprjo
-istradora
OAB/SP 148.931

iT

so josé do rio Preto Isp - aveida romeu strazzi, 210-1, cep 15085-520, säo Jose do rio preto/SP
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PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA PRP - DIRETORIO
NACIONAL, inscrito sob o CNPJ 32.095.101/0001-80, corn sede adrninistrativa na cidade
de BrasIlia/DF, SIG SUL- QUADRA 1, LOTES 495-505-515-SALA 124, CEP 70.610-410, fones
61 32159942 / 61 33260052, pela COMISSAO EXECUTIVA NACIONAL, representada
pelo Presidente OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE, brasileiro, casado, engenheiro,
portador do RG 9.959.998-3, nomeia e constitui seu procurador e advogado Dra.
FERNANDA CRISTINA CAPRIO, brasileira, advogada, inscrita na OAB!SP 148.931, corn
escritário profissional na cidade de São José do Rio Preto/SP, na Rua Nuno Alvares, 590,
sala 53, CEP15.085-000, fone 17.98128.6633 I 3234-2468 e, a quern confere arnplos
poderes para o foro em geral, corn a cláusula "ad judicia", em qualquer Juizo, lnstância ou
Tribunal, bern corno, perante repartiçôes pUblicas municipais, estaduais e federais; policias
civil e rnilitar, tambérn autarquias, podendo propor contra quern de direito as açöes
cornpetentes e defendendo nas contrárias, seguindo urnas as outras ate final decisão,
usando dos recursos legais e acompanhando-os, conferindo-Ihes ainda, poderes especiais
para receber citaçoes e intirnaçOes, confessar, desistir, transigir, firrnar cornpromissos ou
acordos, receber e dar quitação, agindo, em conjunto ou separadamente, por petição ou
pessoalmente, dando tudo por born, firrne e valioso, EM ESPECIAL, para representâ-lo
nos autos do processo 572-25.2015.6.00.000 (PET 57225) movido por PARTIDO DA
MULHER BRASILEIRA (PMB) contra o outorgante e outros, perante o TSE-Tribunal
Superior Eleitoral, podendo ainda atuar em ação rnandamental, cautelar ou principal
desta decorrentes, bern corno adotar qualquer medida ou interpor recursos que se fizerern
necessários.
São José do Rio Preto/SP, 11 de dezembro de 2015.

PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA - PRP
COMISSAO EXECUTIVA NACIONAL
OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE
Presidente

Sede - Rua. Santo André n° 534 Jd. Europa CEP - 15014 490
Säo José do Rio Preto - SP - eontatoiprp.org.br - Telefone 17 -3234
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FERNANDA CAPRO

EXCELENTISSIMA SENHORA DOUTORA MINISTRA MARIA THEREZA ROCHA DE
ASSIS MOURA DO EGREGIO TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

PROCESSO 572-25.2015.6.00.0000

PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA PRP - DIRETÔRIO
NACIONAL, inscrito sob o CNP] 32.095.101/0001-80, corn sede na cidade de BrasIlia/DF,
SIG SUL- QUADRA 1, LUTES 495-505-515-SALA 124, CEP 70.610-410, fones 61 32159942
/ 61 33260052, pela COMISSAO EXECUTIVA NACIONAL, representada pelo Presidente
OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE, brasUeiro, casado, engenheiro, portador do RG
9.959.998-3, por sua advogada, que esta subscreve (procuraço anexa), vem manifestarse nos autos da PETIçAO PARA REQUERER 0 RATEIO E A DISTRIBUIAO DO
FUNDO PARTIDARIO - PET 57225 apresentada por PARTIDO DA MULHER
BRASILEIRA (PMB), inscrito no CNPJ 09.607.343/0001-93, corn sede na cidade de
BrasIIia/DF, ST SETOR DE HABITAAO INDIVIDUAL SUL, QI 05 BLOCO F, SALA 201, CEP
71.615-907, fone (61)3225-0018, contra o PRP NACIONAL E DIVERSOS OUTROS
PARTIDOS, pelos fatos e fundarnentos a seguir expostos:
I - DOS FATOS
Aduziu o requerente, em apertada sintese, que faz jus ao rateio de fundo
partidário (e tempo de TV) referente a deputados federals migrados de outras siglas,
inclusive do PRP NACIONAL, invocando Iegislação eleitoral e julgados anteriores a
entrada em vigor da Lei 13.165/2015, bem como a lirninar concedida na ADI 5398,
publicada em 12/11/2015, proposta pelo REDE.
Em decorréncia, requereu fundo partidário e tempo de TV de deputados
eleitos pelo PRP em 2014 e rnigrados ao PMB, a saber:
ESTADO
MA

MG
RJ

VOTAQAO

MIGRAçAO DO PRP
PARA 0 PMB

83.955

23/11/2015

60.384
26.526

25/11/2015
25/11/2015

NOME

José ]uscelino dos Santos
Rezende Filho
Marcelo Henrigue Teixeira Dias
Alexandre Valle Cardoso

s8ojos6 do rio preto / sp - rua nuno alvares perelra, 490, sala 53, fone 17— 98128.6633 fernandacaprio.ma©qmail.com
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Para sustentar 0 pedido, a PMB invocou a aplicação da Lei 9.096/95,
Resolução TSE 23.282/2010, Resolução TSE 22.610/2007 e ADI 4430, ADI 479
posi1
da justa causa para migração de parlamentares a novas partidos. Invocou tais
legais e jurisprudenciais conforme textos em vigor antes das alteraçOes introd idas
7
6ia
Lei 13.165/2015, queexcluiu do rol dejustas causas a migração a partidos nova
Todavia, a PMB foi registrado no TSE em sessão de 29/09/2015 (sessãô
noturna, tanto é gue a noticia foi veiculada no site do TSE as 22:05h - doc incluso),
data na qual entrou em vigor a Lei 13.165/2015, de 29 de setembro de 2015 (publicada
em edição extra do Diário Oficial da União por volta de 19h). Par esta razão, a PMB
nasceu sob a vigência da Lei 13.165/2015, e nenhum dos deputados do PRP que
migraram para esta sigla estào albergados pela justa causa, razão pela qual a fundo
partidário não pode ser transferido ao PMB.
0 PRP, inclusive, propôs tempestivamente Açöes de Perda de Mandato
Eletivo par Infidelidade Partidária contra as Deputados JOSE JUSCELINO DOS SANTOS
REZENDE FILHO (processo 57310.2015.600.0000 - doc incluso), MARCELO HENRIQUE
TEIXEIRA DIAS (processo 57492.2015.600.0000 - doc incluso) e ALEXANDRE VALLE
CARDOSO (processo 57577.2015600.0000 - doc incluso), que tramitam pelo TSE, corn
revelia do PMB já certificada nos três autos..
II— DOS MANDATOS
A Iuz da Lei 9.096/95, artigo 22-A, as deputados do PRP, assim coma de
todos as demais partidos, que migraram para a PMB, carecem de justa causa para deixar
a partido de origem (PRP). As justas causas contidas na Iegislacão, incluldas pela
Minirreforrna 2015, Lei 13.165/2015, são as seguintes:

Art. 22-A. Perderá o mandato o detentor de cargo eletivo que se
desfiliar, sem justa causa, do partido pelo qual foi eleito. (JncluIdopela
Lei n" 13.165, de 2015)
Parágrafo iinico. Consideram-se justa causa para a desfiliacão
partidária somente as seguintes hipóteses: (IncliiIdo pela Lei n° 13.165,
de 2015)
- mudança substancial ou desvio reiterado do programa
partidário; (Incluldopela Lein" 13.165, de 2015)
II - grave discriminacao polItica pessoal; e (Incluldo pela Lei a" 13.165,
de 2015)
Ill - mudança de partido efetuada durante o periodo de trinta dias que
antecede o prazo de filiaçao exigido em lei para concorrer a eleicão,
majoritária ou proporcional, ao término do mandato vigente.(IncluIdo
pc/a Lei a° 13.165, de 2015)
A Iegislacao acima entrou em vigor em 29 de setembro de 2015 (Lei
13.165/2015). Nos termos do artigo 26, da Lei 9.096/95, perde a mandato a parlamentar
que deixar o partido sob cuja legenda tenha sido eleito:

s6o josé do rio preto /sp - rus nuno alvares pereira, 490, sale 53, lone 17— 98128.6633 lernandacaprio.ma©gmail.com

FERNANDA /CAPRIO

Art. 26. Perde automaticamente a função ou cargo que exerca, na
respectiva Casa Legislativa, em virtude da proporcão pa r o
parlamentar que deixar o partido sob cuja legenda tenha sic 0 eIeitQ13 2
0 art. 14, § 3°, V, da Carta Magna estabelece, como condição rirneiea:cl
elegibilidade do cidadäo, a sua filiaçao partidária. Corn o dispositivo, rnostra-se como
impossivel que alguem possa concorrer e, conseqUentemente, se eleger, sem que esteja
devidarnente filiado a uma agremiaçäo partidária, senào vejamos:
Art 14 (...)
§ 30 - São condicôes de elegibilidade, na forma da lei:
(...)
V - a filiação partidária;
De se destacar que o vinculo partidário é a identidade politica do
candidato, uma vez que este não existe fora do ârnbito da agremiaçao e, por conseguinte,
nerihuma candidatura e possivel se nào estiver vinculada a algum Partido.
Neste sentido ja decidiu o STF em 03 mandados de segurança histOricos,
MS26.602/DF, MS26.603/DF e MS26.604/DF, que fundamentam hoje entendirnento de
que a troca de partido é desrespeito tanto ao partido, detentor da cadeira, quando do
eleitor, que escolheu o candidato pelo embasamento ideolOgico do partido através do qual
concorreu, principalmente em razão da injusta perda de tempo de TV e fundo partidário
imposta a agremiação que o conduziu ao poder politico.
Mandado de Segurança 26.602/DF, Relator Ministro Eros Grau:
CONS TI TUCIONAL. ELEITORAL. MANDADO DE SEGURANcA. FIDEL/DADE
PARTIDARIA. DE5FILIA cAo. PERDA DE MANDA TO. ARTS. 14, § 30, V 55,
I A VI DA CONS TI TuIçA 0. CONHECIMENTO DO MANDADO DE
sEGURANçA, RESSALVADO ENTENDIMENTO DO RELATOR.
suBsTITu/çAO DO DEPUTADO FEDERAL QUE MUDA DE PART/DO PELO
SUPLENTEDA LEGENDA ANTERIOR. ATO DO PRESIDENTE DA CAMARA
QUE NEGOU POSSE AOS SUPLENTES. CONSUL TA, AO TRIBUNAL
SUPER/OR ELEITORAL, QUE DECIDIU PELA MANuTENçA0 DAS VA GAS
OBTIDAS PELO SISTEMA PROPORCIONAL EM FAVOR DOS PARTIDOS
POLITICOS E C0LIGAç6Es. ALTERAçA0 DA JURISPRUDENCIA DO
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MARCO TEMPORAL A PARTIR DO QUAL
A FIDEL/DADE PAR TIDARIA DEVE SER OBSERVADA [27.3.07]. EXCEçOES
DEFINIDAS E EXAMINADAS PELO TRIBUNAL SUPERIOR EL El TORAL.
DEsFILIA cÁO OCORRIDA ANTES DA RESPOSTA A CONSUL TA AO TSE.
ORDEM DENEGADA.
1. Mandado de seguranca conhecido, ressalvado entendimento do Relator,
no sentido de que as hipóteses de perda de mandato par/amentar,
taxativamente pre vistas no texto constitucional, rec/amam decisão do
Plenário ou da Mesa Diretora, não do Presidente da Casa, iso/adamente e
corn fundamento em decisão do Tribunal Superior Eleitoral.
2. A permanência do par/amen tar no p artido politico pelo gual se elegeu é
imprescindIvel para a manutenção da representatividade partidária do
prO prio mandato. Dai a alteração da jurisprudência do Tribunal, a firn de gue
a fidelidade do parlamentar perdure apOs a posse no cargo eletivo.
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3. 0 instituto da fidelidade partidária, vinculando o candidato eleito ao
partido, passou a vigorar a partir da resposta do Tribunal Super!
a Consulta n. 1.398, em 27 de marco de 2007.
4. 0 abandono de legenda enseja a extincao do mandato do p rlamen1ä,3
ressalvadas s!tuacOes especif!cas, tais como mudancas na i ologia do
part!do ou perseguicOes politicas, a serem definidas e aprecia
caso pelo Tribunal Superior Eleitoral.
5. Os parlamentares litisconsortes passivos no presente mandado de
segurança mudaram de partido antes da resposta do Tribunal Superior
Eleitoral.
Ordem denegada
STF. Plenário. MS 26.6021DF. Rel.: Mm. Eros Grau. 4 out. 2007, maioria. DJE
publ. 17 out. 2008
(grifo nosso)
*********************************************************************************************
Mandado de Segurança 26.6031DF, Relator Ministro Celso de Mello:
MANDADO DE SEGURANA - QUES TOES PRELIMINARES REJEITADAS 0 MANDADO DE SEGURANA COMO PROCESSO DOCUMENTAL E A
NO cÁo DE DIRE/TO LIQUIDO E CERTO - NECESSIDADE DE PRO VA PRECONSTITU1DA - A COMPREENSAO DO CONCEITO DE AUTORIDADE
COATORA, PARA FINS MANDAMENTAIS - RESERVA ESTATUTARIA,
DIRE/TO AO PROCESSO E EXERCICIO DA JURIsDIcAO /NOPONIBILIDADE, AO PODER JUDICIA RIO, DA RESERVA DE ES TA TUTO,
QUANDO INSTAURADO L/TIGIO CONSTITUC/ONAL EM TORNO DE ATOS
PARTIDARIOS INTERNA CORPORIS - COMPETENCIA NORMA TIVA DO
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL - 0 INSTITUTO DA "CONSULTA" NO
AMBITO DA JUSTIA ELEITORAL: NATUREZA E EFEITOS JURIDICOS POSSIBILIDADE DE 0 TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL, EM RESPOSTA A
CONSUL TA, NELA EXAMINAR TESE JURIDICA EM FACE DA
CONS TI TuIçAo DA REPUBLICA - CONSUL TA/TSE NO 1.3981DF FIDEL/DADE PARTIDARIA - A ESSENC/AL/DADE DOS PART/DOS
POLITICOS NO PROCESSO DE PODER - MANDATO ELETIVO - VINCULO
PART/DAR/O E VINCULO POPULAR - INFIDEL/DADE PARTIDARIA - CA USA
GERADORA DO DIRE/TO DE A AGREMIA cÁO PART/OAR/A PREJUDICADA
PRESER VAR A VAGA OBTIDA PELO S/S TEMA PROPORCIONAL HIPOTESES EXCEPC/ONA/S QUE LEGITIMAM 0 ATO DE DESL/GAMENTO
PAR TIDARIO - POSSIBILIDADE, EM TA/S SITuAcOES, DESDE QUE
CONFIGURADA A SUA OCORRENCIA, DE 0 PARLAMENTAR, NO A MB/TO
DE PROCEDIMENTO DE JUST/F/CA cÁO INS TAURADO PERANTE A
JUSTIA ELEITORAL, MANTER A /NTEGRIDADE DO MA NDA TO
LEGISLATIVO - NECESSARIA OBSERVANCIA, NO PROCEDIMENTO DE
JUs TIFICA CAO, DO PRINCIPIO DO DUE PROCESS OF LAW (CF, ART. 5o,
INC/SOS LIV E L - APLIcAçAO ANALOG/CA DOS ARTS. 3 0 A 70 DA LE!
COMPLEMENTAR NO 64190 AG REFER/DO PROCEDIMENTO DE
JUST/F/CA cÁO - ADMISSIBILIDADE DE ED/cAo, PELO TRIBUNAL
SUPER/OR ELE/TORAL, DE RES0WcAO QUE REGULAMENTE 0
PROCEDIMENTO DE JUST/F/CA AO - MARCO IN/C/AL DA EFICA CIA DO
PRONUNC/AMENTO DESTA SUPREMA CORTE NA MATER/A: DATA EM
QUE 0 TRIBUNAL SUPER/OR ELE/TORAL APRECIOU A CONSUL TA N°
1.3981OF - OBEDIENCIA AG POSTULADO DA SEGURANA JURIDICA - A
SUBS/S TENCIA DOS ATOS ADM/NISTRATIVOS E LEGISLAT/VOS
PRATICADOS PELOS PARLAMENTARES /NF/EIS: CONSEQUENCIA DA
sbo josé do rio preto / sp - rus nuno alvares perelra, 490, sale 53, fone 17 - 98128.6633 fernandacaprio.ma@gmaiI.com
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APLIcA cÁo DA TEORIA DA INVESTIDURA APARENTE 0 PAPEL DO
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO EXERCICIO DA
CONS TITUCIONAL E A RESPONSABILIDADE POLITICO-JURIDIC4 QUE LHE
INCUMBE NO PROCESSO DE vALoRIzAçAo DA FORA NOR
*A TI VA D4
C0NsTITU/cAo -0 MONOPOLIO DA "ULTIMA PALAVRA", PELAISUPREMA
CORTE, EM MATER/A DE INTERPRETA cÁO CONS TI TUCIONAL - MANDADO
DE SEGURANA INDEFERIDO.
PARTIDOS POLITICOS E ESTADO DEMOCRAT/CO DE DIRE/TO.
- A Constituicão da Rep üblica, ao delinear os mecanismos de atuaçáo do
regime democrático e ao proclamar Os postulados básicos concernentes as
instituicOes partidárias, consagrou, em seu texto, o próprio estatuto jurIdico
dos partidos politicos, definindo princIpios, que, revestidos de estatura
jurIdica incontrastável, fixam diretrizes norm ativas e instituern vetores
condicionantes da organiza cáo e fun cionamento das agremiacOes
partidárias. Precedentes.
- A norma cáo constitucional dos partidos politicos - que con correm para a
forrnaçao da von tade politica do povo - tem por objetivo regular e
disciplinar, em seus aspectos gerais, nao sO o processo de
institucionaliza cáo desses corpos interrnediários, como também assegurar
o acesso dos cidadãos ao exercicio do poder estatal, na medida em que
pertence as agremiacães partidárias - e somente a estas - o monopOlio das
candidaturas aos cargos e!etivos.
- A essencialidade dos partidos politicos, no Estado de Direito, tanto mais
se acentua quando se tern em considera cáo que represen tarn eles urn
instrumento decisivo na concretização do principio democrático e
exprimem, na perspectiva do contexto histórico que condtiziu a sua
formaçao e instituciona!izaçao, urn dos rneios fundamentais no processo de
legitima cáo do poder estatal, na exata medida em que o Povo - fonte de
que emana a soberania nacional - tern, nessas agremiacOes, o veIculo
necessário ao desempenho das fun çOes de regência politica do Estado.
As agrerniaçOes partidárias, corno corpos intermediários que são,
posicionando-se entre a sociedade civil e a sociedade polItica, atuam como
canais institucionalizados de expressáo dos anseios politicos e das
reivindicacOes sociais dos diversos estratos e correntes de pensarnento
que se man ifestam no seo da comunhão nacional.
A NATUREZA PARTIDARIA DO MANDATO REPRESENTATIVO TRADUZ
EMANAçAO DA NORMA CONSTITUCIONAL QUE PREVE 0 "S/S TEMA
PROPORCIONA L ".
- 0 mandato representativo nao constitui proje cáo de urn direito pessoal
titularizado pelo parlarnentar eleito, mas representa, ao con trário, expressao
que deriva da indispensável vinculacao do candidato ao partido
politico, cuja titularidade sobre as vagas con quistadas no processo eleitoral
resu/ta de "fundamento constitucional autOnomo", identificável tanto no art.
14, § 30, inciso V (que define a filiacáo partidaria corno condicao de
elegibilidade) quanto no art. 45, caput (que consagra o "sistema
proporcional"), da Constituicáo da RepOblica.
- 0 sisterna eleitoral proporcional: um rnodelo rnais adequado ao exercIcio
democrático do poder, especialmente porque assegura, as minorias, o
direito de representacao e viabiliza, as correntes politicas, o exercIcio
do direito de oposicáo par/amen tar. Doutrina.
- A ruptura dos vInculos de caráter partidário e de Indole popular,
pro vocada por atos de infide/idade do representante eleito (infidelidade ao
partido e infidelidade ao povo), subverte o sentido das ins tituiçOes, ofende o
senso de responsabilidade politica, traduz gesto de deslealdade para corn
as agremiacOes partidárias de origem, cornprornete o rnodelo de
so josé do rio preto / sp - rua nuno alvares pereira, 490, sala 53, tone 17— 98128.6633 fernandacaprio.ma@grnaiI.com
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representa cáo popular e frauda, de modo acintoso e reprovável, a vontade
soberana dos cidadáos eleitores, introduzindo fatores de desesta
na prática do poder e gerando, como imediato efeito perverso, a deformaqjo
da ética de governo, corn projecao vulneradora sobre a prOpria nrzio de &5
e os fins visados pelo sistema eleitoral proporcional,
tal como previsto e consagrado pela Constituiçao da Rep Ublica.
A INFIDEL/DADE PARTIDARIA COMO GESTO DE DESRESPEITO AO
POSTULADO DEMOCRA TICO.
- A exigência de fidelidade partidária traduz e reflete valor coristitucional
impregnado de elevada sign ifica cáo politico-jurIdica, cuja observância,
pelos detentores de mandato legislativo, representa expressâo de respeito
tanto aos cidadãos que os elegerarn (vinculo popular) quanto aos partidos
politicos que Ihes propiciaram a candidatura (vIncu!o partidário).
- 0 ato de infidelidade, se/a ao partido politico, Se Ia, corn major razão, ao
próprio cidadäo-e/eitor, constitui grave desvio ético-politico, além de
representar inadmissivel ultraje ao princIpio democrático e ao exercicio
legitimo do poder, na medida em gue migraçOes inesperadas, nem sempre
motivadas por justas razOes, não sO surpreendem o prO prio corpo eleitoral e
as agremiaçOes partidárias de origem - desfalcando-as da
representatividade por elas con quistada nas urnas -, mas culminam por
gerar urn arbitrário desequilibrio de forças no Parlarnento, vindo, ate, em
clara fraude a vontade popular e em frontal transgressão ao sistema
eleitoral proporcional, a asfixiar, em face de sObita redu cáo numérica, 0
exercicio pleno da oposicao politica.
A prética da infidelidade partidária, cometida por detentores de mandato
par/amen tar, por implicar violacâo ao sistema pro porcional, mutila o direito
das minorias gue atuam no ãmbito social, privando-as de representatividade
nos corpos le gis/ativos, e ofende direitos essenciais - notadamente o
dire ito de oposiçao - que derivam dos fundamentos que dão suporte
legitimador ao prOprio Estado Democrãtico de Direito, tais como a soberania
popular, a cidadania e o plura/ismo politico (CF, art. 10, I, II e 10.
- A repulsa jurisdicional a infidelidade partidária, além de prestigiar um
valor eminentemente constitucional (CF, art. 17, § lo, in fine), (a) preserva a
legitimidade do processo eleitoral, (b) faz respeitar a vontade soberana do
cidadáo, (c) impede a deformaçao do modelo de representa cáo popular, (d)
assegura a finalidade do sistema eleitoral proporcional, (e) valoriza e
fortalece as organizacOes partidárias e (f) con fere primazia a fidelidade que
o Deputado eleito deve obseivar em relacao ao corpo eleitoral e ao próprio
partido sob cuja legenda disputou as eleiçOes.
STF. Plenário. MS 26.6031DF. Re!.: Mm. Ce/so de Me/Jo. 4 out. 2007, maioria.
We 241, 18 dez. 2008.
(grifo nosso)

*********************************************************************************************
Mandado de Segurança 26.604/DF, Relatora Ministra Carmen LUcia:
DIRE/TO CONS TITUCIONAL E ELEITORAL. MANDADO DE SEGURANA
IMPETRADO PELO PART/DO DOS DEMOCRATAS - DEM CONTRA ATO DO
PRES/DENTE DA CAMARA DOS DEPUTADOS. NA TUREZA JURIDICA E
EFEITOS DA DEC/SAO DO TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL - TSE NA
CONSULTA N. 1.39812007. NATUREZA E T/TULARIDADE DO MANDATO
LEGISLATIVO. OS PARTIDOS POLITICOS E OS ELEITOS NO SISTEMA
REPRESENTA TIVO PROPORCIONAL. FIDEL/DADE PAR TIDA RIA. EFE/TOS
säo josé do no preto / sp - rus nuno alvares pereira, 490, sala 53, fone 17— 98128.6633 fernandacaprio.rna@grnaiI.com
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DA DEsFILIA cÁo PARTIDARIA PELO ELEITO: PERDA DO DIRE/TO DE
CONTINUAR A EXERCER 0 MANDATO ELETIVO. DIST/NcQ.T7
5ANcAO POR ILIC/TO E SACR/F1C/O DO DIRE/TO POR PRA TIC LICITA E
JUR/DICAMENTE CONSEQUENTE. IMPERT/NENCIA DA /NVO cÁo b6
ART. 55 DA cONsTITU/çAO DA REPUBL/CA. DIRE/TO DO /MPE ANTED
MANTER 0 NL)MERO DE CADE/RAS OBT/DAS NA CAM
DEPUTADOS NAS ELE/cOEs. DIRE/TO A AMPLA DEFESA DO
PARLAMENTAR QUE SE DESF/L/E DO PART/DO POLITICO. PR/NC010 DA
SEGURANA JURID/CA E MODuLAçA0 DOS EFEITOS DA MUDANA DE
OR/ENTAçAO JUR/SPRUDENCIAL: MARCO TEMPORAL FIXADO EM
27.3.2007. MANDADO DE SEGURANA CONHEC/DO E PARCIALMENTE
CONCED/DO.
1. Mandado de seguranca contra ato do Presidente da Cârnara dos
Deputados. Vacãncia dos cargos de Deputado Federal dos litisconsortes
passivos, Deputados Federals eleitos pe/o partido Impetrante, e
transferidos, por vontade prOpria, para outra agremia cáo no curso do
mandato.
2. Preliminares de carência de interesse de agir, de legitimidade ativa do
/mpetrante e de ilegitimidade passiva do Partido do Movirnento Dernocrático
Brasileiro - PMDB: rejeiçao.
3. Resposta do TSE a consu/ta e/eitoral não tern natureza jurisdicional nem
efeito vincu/ante. Mandado de seguranca irnpetrado contra ato concreto
praticado pe/o Presidente da Cãmara dos Deputados, sern relaçao de
dependência necessária corn a resposta a Consu/ta n. 1.398 do TSE.
4. 0 Codigo Eleitora/, recepcionado como lei material complementar
parte que disciplina a organizaçáo e a competência da Justiça E/eitora/ (art.
121 da Constituiçáo de 1988), estabe/ece, no inciso X// do art. 23, entre as
cornpetências privativas do Tribunal Superior Eleitoral - TSE "responder,
sobre matéria eleitoral, as consultas que Ihe forern feitas em tese por
autoridade corn jurisdicao federal ou órgão naciona/ de partido politico ".A
expressáo "matéria e/eitoral" garante ao TSE a titularidade da competência
para se manifestar em todas as consu/tas que tenham como fundarnento
matéria eleitoral, independente do instrumento normativo no qua/ esteja
inc/uldo.
5. No Brasil, a eleicão de deputados faz-se pelo sistema da representa cáo
oronorcional, nor lista aberta. uninominal. No sistema aue aco/he - como se
dá no Brasil desde a Constituicão de 1934 - a representa cáo pro porcional
para a eleição de de putados e vereadores, o e/eitor exerce a sua liberdade
de esco/ha apenas entre os candidatos registrados pelo partido politico,
sendo Wes, portanto, seguidores necessários do pro grama partidário de sua
opcão. 0 des tinatário do voto é o partido p olitico viabilizador da candidatura
or e/e oferecida. 0 eleito vincula-se, necessariamente, a deterrninado
partido politico e tern em seu pro grama e
ideário o norte de sua atua cáo, a ele se subordinando por força de lei (art.
24, da Lei n. 9.096195). Não pode, entáo, o e/eito afastar-se do que suposto
pe/o mandante - o e/eitor -, corn base na /egisla cáo vigente que determina
ser exclusivamente partidaria a escolha por ele feita. InjurIdico é o
descompromisso do eleito corn o partido - o gue se estende ao eleitor pe/a ruptura da egua cáo politico-juridica estabelecida. 6. A fide/idade
partidária e corolário /Ogico-juridico necessário do sistema constitucional
vigente, sem necessidade de sua expressâo literal. Sern e/a náo ha aten cáo
aos principios obrigatórios gue informarn o ordenamento constitucional.
7. A desfiliacão partidária corno causa do afastamento do parlarnentar do
cargo no qua/ se investira não con figura, expressarnente, pela Constituiçáo,
hipótese de cassa cáo de mandato. 0 des/igarnento do par/arnentar do
mandato, em razão da ruptura, imotivada e assurnida no exercicio de sua
são josé do rio preto / sp - rua nuno alveres perelra, 490, sale 53, forte 17 - 98128.6633 fernandacaprio.ma©gmail.com
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liberdade pessoal, do vInculo partidário gue assumira, no sisterna de

eleicOes pro porcionais.
9. E garantido o direito a amp/a defesa do parlarnentar que se desfilie de
partido politico.
10. RazOes de segurança jurIdica, e que se imp Oem também na evoluçao
jurisprudencial, determinam seja o cuidado novo sobre tema antigo pela
jurisdicao concebido como forma de certeza e nao causa de sobressaltos
para os cidadâos. Não tendo havido mudancas na legis/açao sobre o terna,
tern-se reconhecido o direito de o lrnpetrante titularizar os mandatos por ele
obtidos nas eleicOes de 2006, mas corn modulacao dos efeitos dessa
decisão para que se produzarn e/es a partir da data da resposta do Tribunal
Superior E!eitoral a Consulta n. 1.39812007.
11. Mandado de seguranca conhecido e parcialmente concedido
(STF. Plenário. MS 26.6041DF. Re/.: Min. Carmen Lécia. 4 out. 2007, maioria.
We 2 out. 2008)
(grifo nosso)

Além de nào prevista na Iegislaçäo eleitoral atuat, a migraçào para partido
novo sem perda de mandato é questão avessa ao entendimento juridico predominante,
havendo discussào aberta na Ação Direta de Inconstitucionalidade proposta pelo PPS

em 2011 perante o STF, ADI 4583, sob a relatoria da Ministra Rosa Weber. A AOl ataca
frontalmente a constitucionatidade o inciso II, do paragrafo 1 0 , do artigo 1, da TSE
Resolucao 22.610/2007, que permitia a migracao sem perda de mandato para partidos
novos. No més de outubro!2013, o Procurador Geral da Repüblica, RODRIGO JANOT,
apresentou parecer favorável a ADI, sob o seguinte furidamento:
Acao direta de inconstitucionalidade. Art. 1, § lo, II, da Resolucao
22.6 10/2007, do Tribunal Superior Eleitoral. Criaçao de partido politico corno
justa causa para desfiliacão partidária, sem perda do mandato. Competëncia
do TSE para regular a matéria. Cornpreensão do Supremo Tribunal Federal.
Conexão da fidelidade partidária corn a representacao politica das minorias
e corn o aperfeiçoarnento do regime dernocrático. Casos excepcionais de
desfiliaçao devem estar atrelados a guinada ideologica da sigla ou a
condutas de perseguição politica de filiados. A autorização concedida pelo
dispositivo impugnado ignora elemento essencial a fidelidade partidária e
torna o processo de desfiliaçâo excessivamente objetivo e aberto.
Incompatibilidade corn a decisão do STF nos mandados de segurança
26.6021DF, 26.6031DF e 26.6041DF, julgamentos gue deram causa e
fundamento a resoluçao. Parecer pela procedência do pedido.
(grifo nosso)

Ao tongo do parecer, o procurador esciarece que a ADI se funda na
inconstitucionalidade da justa causa de desfiliação por criaçao de novo partido, tendo em
vista que tal conduta fere o artigo 14, parágrafo 30, inciso V, da Constituição Federal', que
Art. 14(...)
3'- San cniidiçocs dc elegibilidade, na tbrma cia ci:
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dispöe sobre a necessidade de filiaçao partidária para que o candidato possa concorrer a
cargo eletivo, bern como afronta o modelo do voto proporcional adotado no
eleiçào de deputados federais previsto no artigo 45, da Constituicão Federal '2 q e garat
8
aos partidos representatividade, tempo de televisào e participaçào no fundo parti ário.
Segundo o ilustre Procurador Geral da Repüblica, RODRIGO JAN01, nos
fundarnentos de seu parecer:
Em outras palavras, o so fato da criaçáo de nova legenda nao constitui
motivo para admitir situa cáo de instabilidade politica ampla e irrestrita, a
servir de válvula de escape a toda e qualquer acomoda cáo que os
integrantes da cornunidade parlamentar estejam propostos a empreender.
(...)
Con quanto muitas vezes a criação de agremiaçao partidária signifique
legitimo movirnento politico para mobilizacao mais eficiente de esforços em
urn projeto politico ou rea cáo a desnatura cáo ideologica do partido original,
nao se pode ignorar que a criacao de partido náo raro significa apenas
reflexo da conveniência eleitoral momentânea de urn grupo de rnandatários
do povo e ate serve como moeda de troca no mercado de interesses pouco
nobres, a firn de propiciar arranjos de cargos na administra cáo pUblica ou
negocia cáo visando a partilha dos recursos do Fundo Especial de
Assisténcia Financeira aos Partidos Politicos (o Fundo Partidário) e do
tempo de presenca na propaganda partidária gratuita no radio e na
televisáo.
(....)
Urn novo partido nao deve prestar-se coma porto seguro para toda e
qualquer desfiliacao que se queira praticar.
(...)
Na verdade, a imposição da fidelidade partidária tambérn nos casos de saida
de partido para criação de outro fortalece, em vez de debilitar, a sistema
partidário - e, por via de direta consequéncia, o regime dernocrático. Esse
mecanisrno evita as periódicas debandadas de parlarnentares nos anos préeleitorais - coma a que so testemunhou mais urna vez neste segundo
semestre de 2013 -, a cata de condicOes mais convenientes, sob diversos
pontos de vista, nem sernpre legitimos, para a exercIcio da politica em
novos partidos, por vezes criados de ocasiáo.
(...)
Desse rnodo, revela-se inconstitucional a hipOtese tratada no inciso II do art.
lo, § lo, da Resoluçao 22.61012007, do Tribunal Superior Eleitoral, por
viola cáo aos arts. 14, § 30, V, e 45 da Constituicáo da Republica.

Este entendimento foi acoihido pelo legislador na Minirreforma 2015, que
em claro exercIcio de opção politica, que nào elencou a migraçào para nova sigla no rol de
justas causas do artigo 22-Ada Lei 9.096/95 (alteracão da Lei 13.165/2015). Portanto, pela
vontade maxima do legislador, a mudança para agremiaçào recém criada não constitui
justa causa e nào alberga o pedido inicial de rateio do fundo partidário relativo aos
mandatários trânsfugas.

V - a Id iaçao partidária:
Art. 45. A Cãmara dos Deputados compe-se de representantes do pow. etc tus. pelo sistema proporcioiial. em cada
Fstado, em cada lerritorio e no 1)isirito Federal.
s8o josé do rio preto Isp - rue nuno alvares pereira, 490, sale 53, tone 17-98128.6633 fernandacaprio.ma@gmail.com
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III - DA LIMINAR CONCEDIDA NA ADI 5398, QUE NAO SE AICAFA:
PMB

139
E sabido, contudo, que o Supremo Tribunal Federal concedeu Iiminan

ADI 5398, proposta pelo Rede Sustentabilidade, em decisão monocrática da Iavra do
Ministro Roberto Barroso, publicada em 12/11/2015, cuja Ementa é do seguinte teor:

AcAO DIRETA DE INCONS TITUCIONA LIDA DE 5.398 DISTRITO FEDERAL
RELATOR : MIN. ROBERTO BARROSO REQTE.(S) :REDE
SUSTENTABILIDADE AD V. (AIS) :ADRIANO SOARES DA COSTA E
OUTRO(A/S) INTDO.(A/S) :CAMARA DOS DEPUTADOS ADV.(A/S)
:ADVOGADO-GERAL DA UNIAO INTDO.(A/S) :SENADO FEDERAL ADV.(A/S)
:ADVOGADO-GERAL DA UN/A0 INTDO.(A/S) :PRESIDENTE DA REPUBLICA
ADV.(A/S) :ADVOGADO-GERAL DA UN/A0.
Ementa: DIREITO EL El TORAL. AcAO DIRETA DE
INCONSTITUCIONALIDADE. LE! N o 13.16512015. EXCLUSAO DA CR/A AO
DE PART/DO NOVO COMO HIPOTESE DE JUSTA CAUSA PARA
DESFILIA cÁO PARTIDARIA. PLAUSIBILIDADE JURIDICA DA ALEGAçAO
DE VIOLA cÁO A LEGITIMA EXPECTA TI VA DE PARTIDOS CRIADOS ATE A
DATA DA ENTRADA EM VIGOR DA LE!. PERICULUM IN MORA
CONFIGURADO. MEDIDA CAUTELAR DEFERIDA AD REFERENDUM DO
PLENA RIO. 1. 0 artigo 22-A da Lei n o 9.09611995, introduzido pela Lei no
13.165, de 29 de setembro de 2015 (minirroforma eleitoral de 2015), excluiu,
a con trario sensu, a cria cáo de nova legenda como hipOtese de justa causa
para a desfiliacáo, sem perda de mandato por infidelidade partidária. 2.
Forte plausibilidade jurIdica na alega cáo de inconstitucionalidade, por
viola cáo ao principio da segurança juridica, da incidência da norma sabre
os partidos politicos registrados no TSE ate a entrada em vigor da Lei no
13.16512015, cujo prazo de 30 dias para as filiacOes de detentores de
mandato eletivo ainda estava transcorrendo. 3. Perigo na demora
igualmente con figurado, ja que a dispositivo imp ugnado estabelece
obstáculos ao desenvolvimento das novas agremiacães. A norma inviabiliza
a imediata migra cáo de parlamentares eleitos aos partidos recém fundados
e, assim, impede que estes obtenham representatividade, acesso
proporcional ao fundo partidário e ao tempo de TV e radio (cf. julgamento
das AD/s 4.430 e 4.795). 4. Concessáo de medida cautelar, ad referendum do
Plenário, Para determinar a devolu cáo do praza integral de 30 (trinta) dias
para detentores de mandatos eletivos filiarem-se aos novos partidos
registrados no TSE imediatamente antes da entrada em vigor da Lei no
13.165/2015. (grifo nosso)

Na decisáo liminar, o Ministro Barroso concedeu parcialmente a pretensão
cautelar inicial. No item 1 da ementa lirninar, o eminente Ministro Barroso registrou corn
clareza que a hipOtese de transferéncia do rnandatário para nova legenda deixou de ser
justa causa conforme artigo 22-A, da Lei 9096/95:
"( ... ) 1. 0 artigo 22-A da Lei n° 9.096/1995, introduzido pela Lei n°
13.165, de 29 de setembro de 2015 (minirreforma eleitoral de 2015),
excluiu, a contrario sensu, a criacão de nova legenda coma hipótese

de justa causa para a desfiliaçäo, sem perda de mandato par
infidelidade partidária..."
séo josé do rio prelo Isp - rua nuno alvares pereira, 490, sala 53, lone 17— 98128.6633 fernaridacaprio.ma©grnail.corn
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No item 2 seguinte, a ilustre Ministro Barroso se posicionou somente
acerca de eventual inconstitucionalidade na supressao abrupta do prazo de 3
migraçào sem prejuizo do mandato para partidos politicos que alcancaram registro antes 0
da entrada em vigorda Lei 13.165/2015:
"(...) 2. Forte plausibilidade jurIdica n alegaçâo de
inconstitucionalidade, por violaçao ao princIpio da segurança
juridica, da incidéncia da norma sobre os partidos politicos
registrados no TSE ate a entrada em vigor da Lei n° 13.165/2015, cujo
prazo de 30 dias para as filiacOes de detentores de mandato eletivo
ainda estava transcorrendo..."
No item 3 da ementa o Ministro Barroso reconheceu a urgéncia no
deferimento de decisäo monocrática para garantir a migraçào de mandatários a partidos
registrados antes do advento da Minirreforma 2015:
"(..) 3. Perigo na demora igualmente configurado, jà que o
dispositivo impugnado estabelece obstáculos ao desenvolvimento
das novas agremiacôes. A norma inviabiliza a imediata migração de
parlamentares eleitos aos partidos recém fundados e, assim, impede
que estes obtenham representatividade, acesso proporcional ao
fundo partidário e ao tempo de TV e radio (cf. julgamento das ADls
4.430 e 4.795)..."
E no item 4 da ementa, o respeitàvel Ministro Barroso foi bastante clara:
apenas deferiu a liminar aos novos partidos registrados no TSE irnediatamente antes da
entrada em vigor da Lei 13.165/2015:
"(...)4. Concessão de medida cautelar, ad referendum do Plenário,
para determinar a devolução do prazo integral de 30 (trinta) dias para
detentores de mandatos eletivos filiarem-se aos novos partidos
reciistrados no TSE imediatamente antes da entrada em viaor da Lei
no 13.165/2015. (grifo nosso)
0 PMB obteve seu registro em sessão plenária do TSE no dia 29/09/2015,
no periodo da noite. 0 item 4, da decisão liminar do Ministro Barroso na ADI 5398 é
bastante claro:
"(...)4. Concessão de medida cautelar, ad referendum do Plenário,
para determinar a devoluçâo do prazo integral de 30 (trinta) dias para
detentores de mandatos eletivos filiarem-se aos novos partidos
reciistrados no TSE imediatamente antes da entrada em vicior da Lei
no 13.165/2015. (grifo nosso)
Na ADI 5398, o Rede Sustentabilidade, que havia obtido registro em 22 de
setembro de 2015, ingressou corn pedido junta ao STF para que obter a declaraçao de
inconstitucionalidade do artigo 22-A da Lei 9.096/95, bern como para que a prazo de 30
dias para rnigraçào a partidos novas Ihe fosse devolvido, pois ja estava em curso, urna vez
s90 José do no prelo / sp - rua riuno alvares pereira, 490, sala 53, lone 17— 98128.6633 lernaridacaprio.rna©gmaI.com
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que havia obtido registro antes da vigéncia da nova Lei 13.165/2015, de 29 de setembro
de 2015.

modo cristalino:

Na conclusão de seu voto, o Ministro Barroso repete seu enten hento1
:•
"...Por todo o exposto, defiro parcialmente a medida cautelar
postulada, ad referendum do Plenário, para determinar a devolução
integral do prazo de 30 (trinta) dias para filiacOes aos partidos
registrados no Tribunal Superior Eleitoral ate a data da entrada em
vi g orda n.Lei 13.165/2015."

A Lei 13.165 entrou em vigor em 29 de setembro de 2015, edição extra
do Diário Oficial publicada por volta de 19h. Portanto, o PMB não estava registrado
antes da entrada em vigor da Lei 13.165/2015. Ao contrário, o PMB foi registrado
durante a vigéncia da Lei 13.165 de 29 de setembro de 2015, em sessão realizada no
pelo TSE no dia 29/09/2015 no perlodo noturno. A mera observação do extrato
processual do Pedido de Registro do PMB, processo nUmero 155473.2014.600.0000, em
trâmite perante do TSE, é clara:

01/10/2015 1730

Informaçao : Comunicamos aos Tribunais Regionais
Eleitorais, em cumprimento ao disposto no art. 240 da
Resoluçao-TSE n o 23.282/2010, que fol deferido, na
sessão de 29.9.2015, o registro do estatuto edo órgão de
direçao nacional do Partido da Muiher Brasileira (PMB).

Assim, a lirninar obtida pelo Rede Sustentabilidade na AOl 5398 não se
aplica ao PMB, partido que nasceu sob a luz da Lei 13.165/2015, portanto, sob a vigência
dos exatos termos do artigo 22-A da Lei 9.096/95, que nào prevè hipOtese de justa causa
na migraçào para nova agremiação.
Ainda que este Eg. Tribunal assim não entenda, é preciso verificar que Os
prazos processuais contam-se no dia ütil imediatamente posterior ao ato. Corn efeito, se 0
registro do PMB foi deferido em Plenário do TSE aos 29/09/2015, todo e qualquer prazo
decorrente deste ato tern validade no primeiro dia Util subsequente, qual seja, 30/09/2015.
Por esta ótica, o PMB somente estaria apto a receber filiaçoes a partir de 30/09/2015, data
na qual já estava em vigor da Lei 13.165 de 29 de setembro de 2015.

De outra sorte, somente no dia 01/10/2015 o TSE procedeu o comunicado
aos dernais órgàos desta justiça especializada quanto ao registro do PMB, como se verifica
do extrato processual repetido abaixo:

01/10/2015 1730

lnformaçao : Comunicamos aos Tribunals Regionais
Eleitorais, em cumprimento ao disposto no art. 24 0 da
Reso[uçao-TSE no 23.282/2010, que foi deferido, na
sessão de 29.9.2015, o registro do estatuto e do órgao de
direção nacional do Partido da Muiher Brasileira (PMB).
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Portanto, de qualquer ângulo que se othe, o PMB foi registrado sob a
vigéncia da Lei 13.165/2015 de 29 de setembro de 2015, que retirou do rol ausis':
causas a migração para nova sigla, bern como qualquer prerrogativa delinvoca.c 2
repasse de fundo partidário dos rnandatários irregularmente migrados, nii temp
de TV respectivo.

I

/

IV - DA PROVISORIEDADE DA DECISAO LIMINAR E DA AUSENCIA
DE DECISAO FINAL NA ADI 5398
Outras importantes ponderacöes emergem do tràmite processual da ADI
5398.

a) a decisão foi concedida em caráter liminar, possuindo, portanto, efeito
provisário, apenas concedido em situaçoes nas quais se verificam a existéncia de urn
direito e a urgência em sua proteção. No entanto, por sua própria natureza, é provisória,
podendo ser revogada a qualquer momento, razão pela qual não pode sustentar a
migracão partidária ao arrepio do texto legal, especialmente por produzir efeitos
funestos ao autor (prejuizo ao fundo partidário e ao direito de antena).
b)a liminar foi concedida "ad referendum" do plenário. Portanto, precisa
ser referendada p&o Plenário do STF, podendo vir a ser revogada pelos Ministros. Ate
o momento, permanece nesta condicao. Assim, do mesmo modo, não pode dar
viabilidade jurIdica a migracão partidária que contraria a legislacão vigente e
proporciona perdas irreparáveis ao PRP.
c) ainda que venha a ser referendada pelo Plenário do STF, a açào
deverá ser julgada, transitará em julgado, e sá apás alcançará caráter definitivo. Assim,
estamos tratando de questão juridica posta em análise, que depende de julgamento.
Por esta razão, esta liminar não pode abrigar o rateio do fundo partidário em prol do
PMB antes do julgamento da ADI 5398.
d) aguarda-se, nos autos da ADI 5398, manifestaçao da Advocacia Geral
da União e da Procuradoria Geral da Repüblica, abrindo-se a hipótese de que tais órgãos
opinem pela improcedência da ação, apontando argumentos que poderào nortear o
julgarnento pelo Plenário.
e) antes da prolação da liminar, o STF solicitou manifestaçao da
Presidéncia da Repüblica, da Câmara dos Deputados e do Senado. A Presidéncia da
RepCiblica manifestou ser contrària a procedência da açäo, aduzindo que não ha
demonstraçao de ofensa a Constituicão Federal e as causas de migraçáo partidària devern
ser unicamente aquelas previstas no artigo 22-A, da Lei 9.096/95. A Càrnara dos
Deputados informou que na votaçào da Lei 13.165/2015 (Minirreforma 2015) foram
seguidos rigorosamente preceitos constitucionais. 0 Senado igualmente manifestou-se
contrãrio a procedéncia da ação alegando: que a constitucionalidade do inciso Ill, do artigo
22-A, da Lei 9.096/95, que ja trouxe em seu bojo a possibilidade de migraçào partidária na
janela que será aberta ao final do respectivo mandato; que a migracão para partidos novos
compromete a princIpio da isonomia, uma vez que reduz a representatividade partidária
conquistada pelo voto pelos partidos que perdem seus mandatários; que näo ha direito
adquirido ao regime jurIdico da Resolução 22.610/2007, pois retroagir a lei afetaria a
fidelidade partidária e produziria ofensa a segurança juridica.
são josé do rio preto / sp - rue nuno alvares pereira, 490, usIa 53, fone 17— 98128.6633 fernandacaprio.ma©gmail.com
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f) 0 PPS apresentou peticào na ADI 5398 na condição de AMICUS
CURIAE arguindo que não se pode discutir a inconstitucionalidade de dispositivc isiiipr
da lei "em urn claro exercIcio de opcão poiltica" do legislador; a inconstitucional ade dv,3
ser avaliada quando urn dispositivo afronta a Constituiçào, e näo quando deix de exiffr
por iniciativa do legislador "que de forma muito consciente, deliberou pela exclu ào". Aduz
também que a decisão em ADI nào poderá reinserir o dispositivo no texto da lei, sob pena
de o Orgão jurisdicionat estar atuando como legislador.
g) ha precedente no parecer do douto Procurador Geral da RepUblica,
RODRIGO JANOT, nos autos da ADI 4583, expressamente contrário a justa causa
embasada na rnigracão para nova sigla em prejuizo do mandato.
V - DO EVENTUAL DESVIRTUAMENTO DA FINALIDADE
PARTIDARIA, HIPOTESE AVENTADA PELA MIDIA NACIONAL
Não bastasse as questoes juridicas debatidas, a notIcia de fraude e de
uso do PMB como ponte para outros partidos é alarmante. Dos 20 deputados migrados
para a sigla apOs a liminar concedida na ADI 5398, na data de hoje, sO resta 01 deputado
federal no PMB na Câmara Federal.
Por ocasiào da concessão da liminar respectiva, 12/11/2015, o Rede
Sustentabilidade conquistou 05 deputados federals; atualmente possui 04 deputados. 0
Partido NOVO, nenhum. 0 PBM, por sua vez, conquistou em cerca de 20 dias 20
deputados federals, e atualmente possui apenas 01 deputado (doc incluso).
0 que ocorreu? Muito simples. Os deputados a época do registro do PMB,
não possularn nenhuma certeza de que a Ernenda Constitucional 91, conhecida como
"janela constitucional", seria aprovada. Assim, vislurnbraram a oportunidade de migrarem
ao PMB "pegando carona" na liminar concedida na ADI 5398, imaginando que seus
mandatos estariam seguros. Uma vez promulgada a Emenda Constitucional 91, em
18/02/2016, estes deputados fizeram o "trampolim", rnigraram novamente para os partidos
de seu interesse para eleiçöes 2016. Verifica-se dos documentos anexados que dos 20,
restou apenas 01 deputado no PMB. Os 03 deputados do PRP, inclusive, migraram para
outras siglas (docs inclusos):
ESTADO
MA
MG
Ri

NOME
JOSE JUSCELINO DOS SANTOS
REZENDE FILHO
MARCELO HENRIQUE TEIXEIRA DIAS
ALLXANDRE VALLE CARDOSO

MIGRAcA0 DO PRP
PARAOPMB
23/11/2015

DESFILIAAO DO PMB

25/11/2015
25/11/2015

PR em 10/03/16
PR em 10/03/16

DEM em 09/03/16

A midia irnpressa brasileira veiculou diversas noticias chamando atençäo
do PMB.

ao modus operandi
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A Foiha de São Paulo do dia 29/11/2015 trouxe a chamada: "Partido da
Mulher Brasileira oferece fundo para atrair deputados"3. Relata que
Tonged,
brasileira ja é a 10a major bancada da Cârnara dos Deputados. Eveicula:
possiveis afinidades corn bandeiras de gênero, deputados migraram pa a näTh4
sigla por divergências corn as siglas anteriores e atraidos por uma ofe a rarana
mundo politico: o repasse aos diretórios regionais, que os congressistas irâo
comandar, de 50% do dinheiro do fundo partidário que a sigla terá direito devido a
votacao que cada urn deles teve em 2014." A matéria diz, ainda: "PASSE LIVRE. Alérn
da promessa de controlar metade da verba do fundo partidário, alguns dos
deputados que ingressararn no PMB também conseguiram passe livre para deixar a
sigla daqui a dois anos." A charnada na versão impressa da mesma matéria na Folha de
São Paulo é: "MERCADAO PARLAMENTAR. Recém-criado, Partido da Muiher
Brasileira oferece pedaco do Fundo Partidãrio para atrair deputados."
No Jornal 0 Estado de São Paulo veiculado em 28/11/2015, a charnada é:
"Partido da Mulher Brasileira gera polêmica jà na estreia" 4 A matéria trata tambérn da
oferta de 50% do fundo partidário aos deputados migrados proporcionalmente aos votos
que tiverarn nas eleiçOes 2014, mediante repasse aos Diretôrios Regionais. Mais
alarmante é a constatação do Jornal: "A engenharia seria a seguinte: os deputados
entram e trazem consigo o tempo de TV e os recursos do Fundo Partidário
equivalentes. Depois vão embora, mas deixam os beneficios no PMB, que teria esse
ativo para negociarsua entrada em coligacöes nas eleicôes municipais de 2016."
0 Jornal Diário da Região, veiculado no dia 06103/2016, corn circulação
no interior do Estado de São Paulo/SP, na página 4A trouxe matéria de cunho alarmante.
No conteüdo, o jornal inforrnou as negociatas realizadas pelo PMB para atrairem
deputados de outras legendas, especialmente no periodo em que, por lirninar do Supremo
Tribunal Federal (que Sm], não se aplica ao PMB), tais deputados trariarn ao PMB recursos
de fundo partidário. 0 jornal, inclusive, trouxe irnagem de urn contrato firmado corn outro
deputado, que na cláusula 5 estabelece comprornisso de conceder-Ihe regiöes do interior
paulista "independentemente da presenca do deputado federal nos quadros da
agremia(;ão partidária". Vé-se que ficar na legenda nào era o fator preponderante da
negociacâo. A matéria do Jornal denorninou a avença de "contrato de aluguel", que
permitia aos deputados tirados de outras legendas 'continuarem dando as cartas" no PMB
mesmo sern perrnanecerern no partido (já se vislurnbrando a janela constitucional aberta a
partir de 18/02/2016). E de se concluir que o PMB estaria atraindo deputados mediante
concessão de poder politico em determinadas regiöes de seus respectivos Estados, em
troca de que tais deputados, albergados pela lirninar da ADI 5398, em sua passagem pelo
PMB deixassern o fundo partidário respectivo. Na rnatéria, o cientista politico Humberto
Dantas concluiu que "Isso (o documento) é a sugestâo mais bern acabada de que
partidos efetivamente e definitivamente são negociados nos bastidores da polItica
nacional", e ainda em suas palavras, a existência de urn docurnento dando poderes
politicos a urn deputado federal, mesmo ele sendo infiel, "é o fim do mundo".
0 fato se soma a outra matéria (também anexada), desta vez do Jornal 0
GLOBO, veiculada em 18/03/2016, denominada "Troca-troca partidário atinge 13% da
http://www I .folha.uol.corn.br/poder 201 5/lI 1 71 2492-recem-criado-partido-da-mLllher-brasileira-oferecepedaco-do-ftmdo-partidario-para-atrair-deputados.shtrn I
http:// ww.estadao.com.br/noticias/eraI,partido-da-mulher-gera-poIernica-ia-na-estreia, 10000003263
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Càmara", extralda do linkhttpj/ogjobogjobo.cornibrasItroca-troca-partidario-atinge-13-dacarnara-18915851 7app1 Na materia o Jornal destaca o seguinte "0 partidqiqijentais
perdeu foi o Partido da Muiher Brasileira (PMB), corn 17 desfihiaçaes. Iegen1d,
criada em outubro do ano passado, serviu como "trampolirn" para depuàdos cft1
queriam mudar de partido, sern perder o mandato. 0 PMB chegou a ter 22 4leputedo.s
e hoje está corn apenas dois."
Corn isso, o PMB ganhou fundo partidário trazido pelos deputados
migrantes, que usaram o partido como passagern sem perda de mandato, posto que
supostarnente protegidos pela liminar do STF, vislumbrando posterior troca partidária caso
viesse a ser aprovada a atual EC 91/2016, conforme realmente aconteceu. Trata-se de
óbvia fraude.

Corn esta manobra, cerca de 20 deputados se transferiram para o PMB
sob a ADI 5398, não perderam seus mandatos (num tempo em que a janela
constitucional ainda era hipótese), usaram a janela constitucional da EC 91/2016
para migrarem para outros partidos (ficou apenas I deputado), e deixaram o PMB
corn expectativa DE repasse mensal de fundo partidário de R$ 1.115.119,57 de
duodécimos e 97.430,08 de multas, totalizando R$1.212.549,65, sem qualquer
representatividade polItica na Câmara dos Deputados. Além disso, a migração
retirou também, dos partidos de origem, o tempo de TV e radio.
Da observação decorre constataçao grave, funesta a finalidade partidária
e ao sistema representativo, alérn de desvirtuar o cálculo para repasse de recursos do
fundo partidário e sua destinaçào, bern como de tempo de TV e radio.
A mera noticia de negociaçóes envolvendo migração de
parlamentares e trocas baseadas em Fundo Partidário e tempo de TV são
gravissimas. Não e preciso dissertar aqui perante este Eg. Tribunal qual a origem ou
quais as aplicaçoes legalmente autorizadas para verba oriunda de Fundo Partidário,
nem que o tempo de TV não e moeda de troca, e sim, parte do financiamento pCiblico
de partidos e campanhas. Ambos, Fundo Partidário e Tempo de TV e Radio tratam-se de

verba püblica ofertada aos partidos para difusão democracia e manutençäo do sisterna
representativo.
Além do que, os jornais fazem mençäo também a possibilidade do
"trampolim" ou "ponte", que é a passagem de urn mandatário para determinada sigla
sob a protecão da justa causa, e apOs o transcurso dos prazos decadenciais, a fi!iação a

uma terceira agrerniaçào. Diante da justa causa na salda do primeiro partido, essa
situaçâo nao permitiria ao segundo partido reivindicar o mandato, conforrne
ResolucOeslTSE n.23.079 relatoria do Ministro Joaquirn Barbosa e n.23.176 relatoria do
Ministro Ricardo Lewandowski.
Estas teses tern sido veiculadas fartamente pela midia nacional na
tentativa de explicar a revoada de deputados migrados para o PMB em tao pouco tempo,
bern corno a desfiliação na EC 91/2016.
A mera possibilidade desta prática deve ser veementemente e
rapidarnente coibida por esta alta corte da Justiça Eleitoral, principalmente considerando
séo josé do rio preto

I
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que o PMB não está sob a garantia da liminar concedida na ADI 5398, uma vez que a sigla
ä,LY'O
foi registrada já na vigência do artigo 22-A da Lei 9.096/95, que não autoriza mig
partido novo sem prejuzo do mandato.
146 /
A rnigração ILEGAL dos deputados federais ao PMB produz GRAE
MEDIATO PREJUIZO AO PRP. Além do bloqueio dos valores de fundo partidário relativos
aos votos respectivos dos trânsfugas, o PRP perdeu o funcionamento parlamentar na
Càmara dos Deputados, bern como perde tempo de TV e Radio, prerrogativas estas que
foram conquistadas democraticamente nas &eiçöes 2014.
Não e preciso debater aqul que cálculo dos quocientes partidário e
eleitoral, nos termos do sistema proporcional atualmente vigente no Brash, é feito corn
base no resultado das eleiçöes, de forma que a migração de utp candidato para outro
partido apos o pleito inevitavelmente cria urn descompasso entre a realidade e o resultado
desse cálculo, diminuindo a representação do partido pelo qual o candidato se elegeu
(muitas vezes graças ao prOprio voto de legenda).
Diante de todas as ponderaçoes tecidas anteriormente, especialmente
que FMB não está beneficiado pela lirninar da ADI 5398. A Lei 13.165/2015 fol publicada
no Diário da União em 29/09/2015 e o PMB obteve seu registro já sob a égide desta nova
el, pois obteve seu registro deferido junto ao TSE em sessão noturna realizada no dia
29/09/2015 (sessão esta, inclusive, que ocorreu apOs a publicacão da 28 ediçäo do Diário
da União, que pubicou a nova lei), bern como que o PMB utilizou-se de subterfügio para
permanecer corn o fundo partidário quando os deputados federals o utihzaram apenas
corno trampolim, sendo hoje urn partido sern representatividade e corn cerca de R$1,2 ml
de fundo partidário, o que mostra ma fé, bern como que pende nesta Corte Açoes de Perda
de Mandato por Infidelidade Partidâria dos deputados do PRP e também de outros particlor
prejudicados, o PRP NACIONAL requer a Vossas Exceléncia o total desacolhimento do
pedido inicial, bern como a liberacao imediata dos montantes bloqueados a titulo de fundo
partidário desde janeiro/201 6, restituição do tempo de TV, ate julgamento final da lide.
Protesta provar o alegado por todos os meios de prova adrnitidos em
direito, especialmente documental e testernunhal, requerendo desde logo ulterior vista dos
autos para alegaçoes finais.
Termos em que pede e espera deferirnento.
São José do Rio Preto/SP, 11de_boI-de 2016

,

7

rn&1da Cristina Caprio
W-931
(__

sio José do rio preto / sp - rua nuno alvares pereira, 490, sala 53, tone 17 - 98128.6633 fernandacaprio.magmaiLcom 17

DIRETORIO NACIONAL
frA R T I D 0 PARTIDO
REPUBLICANO PROGRESSISTA
'TPUBLICANO
OGRESSISTA

XCE LENTISSIMO SENHOR DOUTOR MINISTRO NAPOLEAO NUNES MAIA FIIHO
DO EGREGIO TRIBUNAL SUPERIOR ELEITQRAL
S
147
ii

PROCESSO 572-25.2015.6.00.0000
PET 57225

PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA PRP - DIRETORIO
NACIONAL, por sua advogada, que esta subscreve, nos autos da PETIAO PARA
REQUERER 0 RATEIO E A DISTRIBUIçA0 DO FUNDO PARTIDARIO - PET 57225,
apresentada por PAR11DO DA MIJLHER BRASILEIRA (PMB) contra o PRP NACIONAL
E DIVERSOS OIJTROS PARTIDOS, vem expor e requerer a quanto segue:
1. Diante do decidido nestes autos, o PRF NACIONAL vem requerer a
Vossa Exceléncia o desbloqueio, a seu favor, do fundo partidário (duodécimos e
multas) retido por esta Eg. Corte desde outubro/2015 ate a presente data, referente
aos parlamentares abaixo iridicados, mediante depósito na conta bancária mantida por
esta agremiação para movimentar recursos do fundo partidário.
CONTA FUNDO PARTIDARIO - Banco do Brash, agenda 2502, conta
corrente 152366, conforme faz prova a certido anexa, emitida por esta
Eg. Corte.
DEPUTADOS FEDERAlS ELEITOS PELO PRP EM 2014
ESTADO

MA
MG
RJ

NOME

José Juscelino dos Santos
Rezende Filho
Marcelo Heririque Teixeira Dias
Alexandre Valle Cardoso

V0TAçA0 INICIO DO BLOQUEO FP

83.955

out/2015

60.384
26.526

out/201 5
out/201 5

2. Outrossim, vem requerer que os repasses mensais de fundo
partidãrio a partir do mês corrente sejam regularizados, de forma que o PRP
NACIONAL volte a receber regularmente montante correspondente a totalidade dos votos
para deputados federals conquistados no pleito eleitoral 2014.
Termos em que pede e espera deferimento.
São José do Rio Preto/SP, 03 de juho de 2018
/m
(ernanda Ctiuia Caprio
QAB/SP 148.931
Sedc adiuinistraliva - SJRPreto/SP. nia Santo André, 534, Jd. Europa CEP I 5014-490
Sede Polluca - BrasIlia/DF, SCS Qd6. blA, 157, S[.103, Asa Sul, CEP 70.300-910
contato@prp.org.br - Telefone 17 3234 246
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Recibo de Protocoto da Petiçao Intermediária
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Obs: Serihor(a) usuário(a), informamos que o recebimento das peticöes eletrônicas é regido
pela Lei n. 11.419, de 19 de dezembr
expediente regulamentar do TribunL
Peticâo Intermediária

Protocolo:4331/2018

148 -

Transmitido em: 03/07/2018 16:09:56hs
Enderecamento
Tribunal Peticionado: TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Processo Selecionado
PROCESSO: PET N° 57225 - Petiço UF: DF
JUDICIARIA
MUNICTPXO: BRASfLIA - DF
N.° Origem:
PROTOCOLO: 210872015 - 10/12/2015 18:28
REQUERENTE: PARTIDO DA MULHER BRASILEIRA (PMB) - NACIONAL
ADVOGADO: SILVIO ESTRELA MALLET
ADVOGADO: JAIME ANGELO NONATO FUSCO
ADVOGADO: KARINA DE PAULA KUFA
ADVOGADO: AMILTON AUGUSTO DA SILVA KUFA
ADVOGADO: FELISMINO ALVES FERREIRA JUNIOR
ADVOGADO: JOSÉ EDUARDO RANG EL DE ALCKMIN
REQUERIDO: PARTIDO DOS TRABALHADORES (PT) - NACIONAL
ADVOGADO: ARAGAO & FERRARO ADVOGADOS ASSOCIADOS
ADVOGADO: EUGENIO JOSÉ GUILHERME DE ARAGAO
ADVOGADO: ANGELO LONGO FERRARO
REQUERIDO: PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO (PMDB) - NACIONAL
REQUERIDO: PARTIDO VERDE (PV) - NACIONAL
ADVOGADO: VERA LUCIA DA MOTA
ADVOGADO: ITAMAR MARQUES AMARAL JUNIOR
ADVOGADO: MARIA MARTA DE OLIVEIRA
ADVOGADO: FABIANA CRISTINA ORTEGA SEVERO DA SILVA
REQUERIDO: PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA (PRP) - NACIONAL
ADVOGADO: FERNANDA CRISTINA CAPRIO
REQUERIDO: PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO (PSDC) - NACIONAL
ADVOGADO: CAIO SILVA MARTINS
REQUERIDO: PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL (PROS) - NACIONAL
ADVOGADO: ALEX DUARTE SANTANA BARROS
ADVOGADO: SHIRLEY DE FATIMA MOREIRA
ADVOGADO: BRUNO AURELTO RODRIGUES DA SILVA PENA
REQUERIDO: PARTIDO TRABALHISTA CRISTAO (PTC) - NACIONAL
REQUERIDO: PARTIDO DA MOBILIZAcAO NACIONAL (PMN) - NACIONAL
ADVOGADO: LUCAS ALBANO RIBEIRO DOS SANTOS
ADVOGADO: TEREZINHA CARVALHO DIAS
REQUERIDO: SOLIDARIEDADE (SD) - NACIONAL
REQUERIDO: PARTIDO SOCIAL LIBERAL (PSL) - NACIONAL
ADVOGADO: ENIO SIQUEIRA SANTOS
ADVOGADO: AIRA VERAS DUARTE
REQUERIDO: PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA (POT) - NACIONAL
https://lnterO3se.Jus.br/peficaofdolemWrRecthoDeProtocoloDa peticaolntermedlarja
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'VOGADO:

IAN RODRIGUES DIAS

WOGADO: MARCOS RIBEIRO DE RIBEIRO
UERIDO: PARTIDO TRABALHISTA DO BRASh
do ) - NACIONAL
'QUERIDO: PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO (PTB) - NACIONAL
iVOGADO: LIJIZ GUSTAVO PEREIRA DA CUNHA
:ATOR(A) MINISTRO NAPOLEAO NUNES MAIA FILHO
SSUNTO: FUNDO PARTIDARIO
JizAcAo: sEDIv-sEcAo DE PROCEDIMENTOS IMVERSOS

149

:o da Pet,:

artes Adicionadas
- REQUERENTE
- Nome: PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA (PRP) - NACIONAL CNPJ:
3 2.095.101/0001-80
Advogado(s)
Nome: FERNANDA CRISTINA CAPRIO OAB: SP148931
Credenciado(a)
Nome: FERNANDA CRISTINA CAPRIO
DAB Utilizada: SP148931
Peticão Enviada
Peticao Principal Adicionada
00-PET DESBLOQUEIO - Assinado.pdf

NO

Anexos da Peticâo Eriviados
PDF(s) Anexo(s) Adicionado(s)

NO

2.TSE CERTIDO FLJNDO PARTIDARIO - Assinado.pdf
Námero de Arquivos e Folhas
Tipo Arquivo
Arquivo Peticäo
Arquivo(s) Anexo(s)
TOTAL

de Foihas
1

de Fothas
1

NUmero de Arquivos
1
1
2

Tamanho
683.79 KB

Tamanho
154.54 KB

NUrnero de Foihas
1
1
2

Informaçoes sobre certificação digital do peticao:
Nümero Serial: 147643474543804414062528504017328589236
CPF: 14266200803
Assinante: FERNANDA CRISTINA CAPRIO
Validade: 24/03/2017 12:21:25hs a 23/03/2020 12:21:25hs
Carimbo de Tempo:
• Námero Serial: 1210225942
Data ehora: 03/07/2018 16:09:55hs
Validacoes da Assinatura Digital(ICP Brasil):
• Cartificado ConfiáveJ
• Certificado nâo ravogado
• Certificado corn perlodo válido
• Certificado corn propôsito válido
• Certificado corn assinatura válida
Fechar

https://inter03sejus.br/petIcao/do/emiflrRecIboDeProtocoIoDa petIcaoIntermedaa
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SEJ/TSE - 0550112 -

TRIBUNAl, SUPERIOR ELEITORAL
CERTIDAO
ADRIANA NOVAIS TEIXEIRA, Sccrctuia de Administraço do Tribunal SuperiorI]eitor°
usando das atribuicöes que he so conferidas, CERTIFICA, a requerimento di Serkw
OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE, delegado nacional do PARTIDO REPUBLICANO
PROGRESSISTA - (PRP) junto ao TSE, por meio de sua procuradora e advogada, Fernanda
Cristina Caprio, inscrita na OAB/SP sob o nüniero 148.931, que constam registrados, no
Sisterna integrado de Adininistraço Financeira-SIAFI, os dados bancários ahaixo, como
receptores dos recursos do Fundo Partidário devidos ao PRP (CNPJ n 0 32.095.101/000180):

- Banco do Brasil (001)
- Agência: 2502
- Conta Corrente: 152366

o relerido é verdade e dou fé, reportando-me ao que consta iiesta Secretaria. Brasilia/OF,
Secretaria de Administracao do Tribunal Superior Eleitoral. Coordenadoria de Execuço
Orçamentária e Financeira - CEOFI. Ao vigésimo nono dia do rnês de setembro do ano de
dois mil e dezessete, as 14 horas e cinquenta e dois minutos. Eu, Eliane Martins de Sousa,
Coordenadora da CEOFI -, Iavrei esta certidáo, que vai visada por mim, e, adiante, subscrita
pela Secretária de Adrninistraçáo.
ELIANE MARTINS DE SOUSA
COORDENADOR(A) DE EXECUcAO ORçAMENTARIA E FINANCEIRA
I

Documento assinado eletronicamente em 29/09/2017, as 14:55, conforme art. 1°, §2°, III,

b, da Lei 11.49/2006.
ADRIANA N OVAlS TEIXEIRA
SECRETARIA DE ADMINISTRAçAO

Documento assinado eletronicamente em 29/09/2017, as 17:48, conforme art. 1 9 , § 2 2 , 111,
b, da Lei 11.419/2006.
A autenticidade do docurnento pode ser conferida em
COO tro lad
L
ocjo=documcnto conlerir&id orgao acesso externo- . 0&cv--05561 I2&crc=2138CE2F
informando, caso no preenchido, o código verificador 0556112 e o código CRC
.

2138C132175.

2017.00.000011779-8

https//sei.tse.jus.

Docuinento n° 0556112 02
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DIRETORIO NACIONAL

P A R T I DO PARTIDO REPtJBLICANO PROCRESSISTA
REPUBLICANO
PROGRESSISTA

Dr. Joelson Dias

Sede adininistrativa - SJRPreto/SP. rua Santo André, 534, Jd. Europa CEPI30I4-490
Sede Poiltica - Brasilia/DF, SCS Qd6. bl.A, 157, SI. 103, Asa Sul. CEP 70.300-910
contatoaprp.org.br - Telefonc 17 3234 2469

BARBOSAADIF
CONTRATO DE PRESTAcAO DE SERvIços ADVOCATICIOS
Pelo presente instrurnento particular, Partido Republicano Progres IQ.--ta
(PRP), inscrito no CNPJ sob o n° 32.095.101/0001-80, corn sede na SIG SU4'
1. Lt. 495-505-515, SALA 124, CEP: 70610-410, Telefones: (61) 3315.9942 (61) 152
8124.1413, FAX: (61) 3326.0052, neste ato por seu Presidente Naciohal
representante legal Ovasco Roma Altirnari Resende, brasileiro, portador do C.P.F.
n° 025.938.178-01 e R.G. N° 9.959.998-3, doravante denominado simplesrnentc
cliente, e de outro, como advogado, Barbosa & Dias Advogados Associados,
sociedade de advogados regularmente inscrita na OAB-DF sob o n° 547/99, no CNPJ
sob o n° 03.210.763/0001-55 e no CF/DF sob o n o 07.397.748/001-78, corn sede no
SRTVS, Quadra 701, Centro Empresarial Assis Chateaubriand, Torre 2, Salas 501/9,
Brasilia-DF, por seu sOcio, Joelson Dias, inscrito na OAB-DF sob o n° 10441,
celebrarn o presente contrato de prestaco de serviços advocatIcios, mediante as
cláusulas e condiçOes a seguir articuladas:

Cláusula 1*. 0 presente contrato tern por objeto a prestacão de serviços profissionais
advocatIcios visando a representaçâo do cliente e do Sr. Nivaldo Albuquerque nos
autos da PET n° 51859, que traniita junto ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
Paragrafo primeiro. Em cumprimento ao objeto deste contrato, o advogado
compromete-se, mais especificamente, a elaborar peticOes, rnemoriais e, em sendo o
caso, razOes ou contrarrazöes recursais de aravos regimentais e/ou embargos de
declaracäo, comparecer em audiências, participar em sessöes de julgarnento,
inclusive realizando ou no sustentaço oral, segundo a oportunidade e se assirn
concluir conveniente, e a acompanhar o processo no âmbito e ate o pronunciamentO
final do TSE.
Parágrafo se-undo. No está compreendida no objeto deste contrato, razflo pela
qual inclusive deverá ser contratada a parte, a prestaco de serviços em quaisquer
outros processos e medidas, ainda que acessórios, preventivos ou incidentais, de
natureza administrativa ou judicial, nem tampouco a interposicäo de recursos, a
adocao de procedimentos e/ou a atuaço em qualquer outra instância ou tribunal nao
previstos no caput e parágrafo primeiro desta cláusula.
Parãgrafo terceiro. Os serviços profissionais advocatIcios de que trata esta clãusula
sero executados pelo advogado ou por profissionais sob sua responsabilidade.
Cláusula 2. Pela prestaco dos servicos advocatIcios a que Sc refere a cláusula 1°, o
cliente pagarã ao advogado, a tItulo de pro labore, honorários na irnportância Tinica
de R$50.000,00 (cinquenta mil reais) ate o dia 30 de novembro de 2015.
Cláusula 3. 0 cliente fornecerá ao advogado todos os documentos necessários a
prestacão dos servicos ora contratados.
Clãusula 4. Considerar-se-á liquido, certo e exigivel todo o saldo devedor acima
pactuado, nas hipóteses de (a) soluco arnigável da dernanda sem o concurso do
advogado; (b) ser cassada a procuraco outorgada sem justo motivo e, ainda, (c) caso
a tramitação do processo de que tata a cláusula i a näo prossiga por motivo que
independa da vontade do advogado.

Cenuo Enipresarial Assis C,atea,ibrkmd - SRTVS, Quadra 701, To,'re 2, Sa/as 50119 - Iiras(Iia-DF - 70340-906
(61) 3321-0913 - Fax: 3322.2969_www.borbosacdIaS.COlfl.bt . Correlo EletrOnwo: barbosacdias@barbosaedI4i5COm.br
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presente contrato poderá ser revisto Se, pelo decurso do tempo ou pela
superveniência de circunstâncias imprevisIveis a época do ajuste tornar-se
excessivameflte oneroso para as partes.
Cláusula 6 8. 0 cliente será considerado em mora, independentemente de
notificação ou aviso, judicial ou extrajudicial, Se, na data de vencinientO, no br 153
efetuado qualquer pagamento devido, hipótese em que ocorrerá o vencientc j
antecipado de todas as parcelas da divida e o valor principal será atualizado
monetariarnente, ate a data da efetiva liquidacào da dIvida, pela variaco do Indice
Geral de Precos — Disponibilidade Interna (IGP-DI), apurado pela Fundação Getiilio
Vargas, no perIodo, acrescendo-se, sobre o montante apurado, multa de 2% (dois por
cento), mais juros de mora de 1% (urn por cento) ao mês e/ou fraçäo.
Cláusula 78• A respectiva quitaço dos valores devidos a tItulo de honorários de que
trata este contrato será dada mediante nota fiscal, quando ocorer o pagamento da
importãncia ou a cornpensacâo bancária dos valores pagos em cheque.
Cläusula 8 8 . Importa na imediata resoluço do presente contrato o descumprimento,
por qualquer das partes, das cláusulas e condiçOes nele pactuadas.
cap Ut
Parágrafo ünico. Se o cliente der causa a resolucäo do contrato, nos termos do
desta cláusula, deverá efetuar o pagarnento imediato de todos os valores devidos ao
advogado, sob pena de cobranca judicial da dIvida, inediante aço de execuço, na
forma do artigo 24, da Lei n° 8.906, de 4 dejulho de 1994.
Cláusula 98• As partes elegem o foro de Brasilia-DF para dirimir qualquer dernanda
sobre este contrato.
E, assim, por estarem justas e contratadas as partes, assinam o presente em 2
(duas) vias, de igual teor e forma, na presenca de 2 (duas) testemunhas, para que,
obrigando inclusive a todos os seus herdeiros e/ou sucessores, produza, desde já,
todos os seus legais e jurIdicos efeitos.

Cláusula 58• Q

q4f

Brasilia-DF, 26 de novembro 1 de. 205.
Partido RepubUcanoc6grSSiSti (PRP)
77
Baibosa & D 4 AdvogadoAssOCiadOS

./

Testemunhas:
-

/
Norne: Fernanda Cristina Caprio
CPF: 142.662.0P 8-3---

NorneiGonca1VeS
CPF: 647.593.931-53

Centro Empresarial Assis Chaiaubriand- SRTVS, Quadra 701, Torre 2, Salas 50119 - Brasilia-DF- 70340-906
(61) 3321 . 0913 - Par 3322-2969 - wwwbarbosaedias.COfl1br - Correjo EletrOn:co.' barbosaedias@barb05Qed1aS.00b1'
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k O teor des1a consulta do cna.oab.orgh elewada em 19/04/2019 é meramence info rmacivo, nao
'aIendo conio certdo.

https://cna.oab.orgbr
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PART100 REPUGLICANO PROGRESSISTA PRP - DIRETORIO NACONAL, inscrao sob
o CNPJ 32.095.101/0001-80. corn sede administrativa na cidade de São José do Rio
Preto/SP, Rue Santo Andre, 534, Jardim Europa, CEP 15014-490. contato©prp.org.br Telefone 17 3234 2468, peto Presidente da Comissào Executiva Nacional, Sr. OVASCO
ROMA ALTIMARI RESENDE, nomeia e constitui seu procurador o advogado Dr.
JOELSON DIAS, inscrito na OAB/DF sob o n.10441 corn escritório profissional na cidade
de BrasilialDF, SRTVS, Quadra 701, Centro Empresarial Assis Chateaubhand, Tone 2,
Salas 50119, a quem confere amplos poderes para o foro em geral, corn a cláusula "ad
judicia em quatquer Juizo, lnstância ou Tribunal, bern corno, perante repartiçôes piblicas
municipais, estaduais e federais policies civil e militar, também autarquias, podendo propor
contra quern de direito as açöes competentes e defendendo nas contraries. seguindo umas
as outras ate final decisão, usando dos recursos Iegais e acompanhando-os, conferindoIhes ainda, poderes especiais pare receber inhimaçães, desistir, transigir, firmer
compromissos ou acordos, receber e dar quitação, agindo, em conjunto ou separadamente,
por petiçáo ou pessoalmente, dando tudo por born, fume e valioso, EM ESPECIAL, para
representâ-lo perante o Eg.Tribunat Superior Eleitoral (TSE) na PET 51859, podendo
propor outras acoes para defender o interesse do outorgante em decorrência do
respectivo processo, bern como propor

Os

competentes recursos.

São José do Rio Preto/SP, 26 de novembro de 2015.
/ 7'

ARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA - PRP
OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE
Presidente

Sede administrativa SJRVreto/SP. ma Santo Andre. 534. Jd Europa ('EP 15014-490
Sede Politica f3rasiIialDF SCS QdO, bi A, 1 5 T SI 103, Asa Sul, CEP 70,300-910
cor1tato(prporg.hr - Telefonc 173234 2468
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Vencirnento

Local do paqarnento

11/12/2015

Ate o vencimento pagar em qualguer Banco, depois so no BRB
Beoe/cidno/CFF/CNPJfEodereço

BARBOSA E DIAS ADVOGADOS ASS SC CPF/CNPJ: 03.210.763/0001-55
CEN E A CHAT SRTVS Q 7 SRTVS GD 701 TORRE 2 SL 501-A SUL43RASILIAIOF-70340906
Data do Docarnento

NUm. do Docurnenlo

07/12/2015

1/1

Uo do Banco

Carteira

Eupdcie

Corn Req. Mod. I

COB

REAL

Espécia Doc.

Aceite

OS

N

Quantidade

Data do Precescarnenlo

Aqeucia/Codlga do Beneficiarto

059-005966-1
Nosco Ndrnero

102315107006

07/12/2015
Valor

(=) Valor do Docarneoto

R$ 46.925,00

(-)Dnsconto/Abatirnooto

TIULM
( a ) Jurocft.fulta

15

(=) Valor Cobrado
Nome do Papador/CPF(CNPJ

-

PRP -Partido Republicano Progressista CNPJ: 32.095.101/0001-80
SIG QUADRA 1, LUTE 495-505-515, SALA 124
ZONA INDUSTRIAL BRASILIA DF7O6IO4IO

-

CONTROLE DO BENEFICIARIO

Sacado,/Aoalista
r-ceceolrraelllo 000005 00 crieque rid Banco
0 quitaqbo so terd validade apds a liqoidacdo do cheque polo Banco cacado.
Euta

t BRB 1

070-1

07090.00053 90059.661109 23151.070069 4 66390004692500

1

Venerreento

Local do pagarnento

11/1212015

Ate 0 vencimento pagar em qualquer Banco, depois so no BRB
Beneticidrio/CPFICNPJ/Eodereçu

BARBOSA E DIAS ADVOGADOS ASS SC CPF/CNPJ: 03.210.763/0001-55
CEN C A CHAT SRTVS Q 7 SRTVS GD 701 TORRE 2 SL 501-A SUL.BRASILIA/DF-70340906
Data do Docanrento

Ndcn. do Docurnento

07112/2015
Uso do Banco
Corn Req. Mod. I

1/1
Carteira
COB

Espdcie

Espécie Doc.

Aceite

Data do Processarnento

OS

N

07/12/2015
Valor

Quantidade

AgeecualCodrgo do Berrehcrarro

059.005966 1
-

Nosso Ndmero

102315107006
) Valor do Docurnenlo

R$ 46.925,00

REAL
(-)Descouto/Abatrmerrto

(-r) JurosiTlolta

() Valor Cobrado
Nome do Pugado,/CPFICNPJ

PRP -Partido Republican Progressista CNPJ: 32.095.101/0001-80
SIG QUADRA I. LOTE 495-505-515, SALA 124
ZONA INDUSTRIAL BRASILIA OF 70610410

RECIBO DO PAGADOR

Sacador/Avahsta
Autenticapdo Mecär,rsa

Recebonorrto atruvds do cheque n'
do Banco
Esla qaitagdo so terá vol/dade apàs a liquidaçdu dv, cheque pelo Banco sacado.

.

BRB 1 070-1 1

07090.00053 90059.661109 231 51 .070069 4 66390004692500
Venciruento

Local de pagairrento

11/12/2015

Ate o vencimento pagar em gualguer Banco, depois sO no BRB
Agbnura/Cddigo do Beeeticrdriu

Nerne do Benelicidrio/CPFICNPJ

BARBOSA C 0145 ADVOGADOS ASS SC CPFICNPJ: 03.210.76310001-55
Data do Docameurto

Ndrrr. do Docrimenlo

07112/2015

1/1

Usa do Banco

Carteira

Corn Req. Mod. I

COB

Espdcie

Espdcie Doc.

Arveite

DS

N

Quantidade

059-005966-1
Data de Processarnento

Noso Ndrrrero

102315107006

0711212015
Valor

/) Valor do Docunrente

REAL
i.:

R$ 46.925,00

(_)Deuconto/Abatinrerrte

.......................................................................
(+) JuroslEflalta

() Valor Cobrado
Norne do Pagudor!CPF!CNPJ

PRP - Partido Republicano Progressusta CNPJ: 32.095.101/0001-80
SIG QUADRA 1, LUTE 495-505-515, SALA 124
ZONA INDUSTRIAL BRASILIA OF 70610410
Sar.adcr/Auti;Lr

FICHA DE COMPENSAAO

$S PIZP44

DIRETORIO NACIONAL

PA R T I DO
REPUBLICANO PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA
PROGRESSISTA

ITEM
28

Sede administrativa - SJRPicto/SP. rua Santo André. 534. Jd. Euroma CEP I 50 4.4
Sede Politica - BrasI!ia!DF. SCS Qd6. bIA. 1 5 7. SL I ()
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EMPRESA: ABREU & ODAHARA LTDA - ME
11/08/2015 - R$23.000,00
21/08/2015 - R$23000100
04/09/2015 - R$41.000100
15/09/2015 - R$41.000,00
02/09/2015 - R$39500,00
16/10/2015 - R$39.500,00
05/11/2015 - R$43.000,00
26/11/2015- R$43000,00
04112/2015 - R$47.500100
15/12/2015 - R$47.500,00
COM NOTAS FISCAIS,CONTRATOS, RELAcA0 DE FUNCIONARIOS
DA EMPRESSA E PESQUISAS.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAATUBA

[

Secretaria Municipal da Fazenda
Nota Fiscal de Servicos Eletrônica - NFS-e

NOrnero da Nota
211
________________
DataReal dallota
Data e Rora da Emissão
10/08/2015

as 07:07:20

Codigo de Verificacao
7536-5828-3352

'1

CNPJ
Nome

PRESTADOR DE SERvIcoS
COd. Moblllarlo 67442
778 892-ABREU & ODAHARA LTDA - ME

Logradouro

RUA-MARCILIO DIAS

Bairro
Municiplo
Sim
4141-2175

Tolefones
5- Ma Ba

.
mao. Mu'. 67442
162
ISENTO

13.546.44110001-35

NOrnero

PARAISO

-

1101

CEP 16050-190

ARAATUBA

UF SP

TOMADOR DE SERVOS
32.095.101/0001-80

CPF/CNPJ
iscripâo Mun.
'lome
ogradouro
Bairro
Municiplo
Complemento

COd, Moblliárlo
1098878-PARTIDO REPUBLICANO PROGRASSISTA
-RUA SANTO ANDRÉ
JARDIM EUROPA
SAO JOSE DO RIO PRETO

NOrnero 534
CEP 15014-490
UF SP

DlSCRlMNAçAO DOS SERVIOS
VIr. UnitOrio
QUIe
1
23000
0000
1 0000
H
1

Descricäo
9
HPESOUISA DE OPINIAO PUBLICA
Valor Total dos Serviços - R$ 2300000
Servi c o

0

Desconto 1
0 0000 I1

Total
23000 00

AIiq. Tributo H
0 00 H

INFORMAcbES REFERENTE A DISCRIMINAcAO DOS SERVIOS
SERVIOS DE COLETA E TABULAcAO DE DADOS DE FORMA QUALITATIVA E QLJANTITATIVA REFETENTE AS SEGUINTES
CIDADES
SAO JOSE DO RIO PRETO PARCELA 112 = R$11.000 00
MIRASSOL PARCELA 112 = R$7.50000
PRESIDENTE ALVES PARCELA 1/2 = R$4.500.00
DADOS BANCARIOS PARA OEPOSITO.
B RA DES CO
AG. 2126-1
C/C: 20433-1
MPOSTOS
P15 (R$)

CORNS (R$)

INSS (R$)

IR (R$)

CIOE (R$)

ICMS (R$)

IOF (R$)

IPI (R$)

VALOR TOTAL DA NOTA = R

CSLL (R$)

Outras RetencOes (R$)
Outros Trihutos

(R$)

23.5000

Ahvdade
6311 900-Tratamerito do dodos provedores de serviços de aplicsçdo e servipos de hospedaqem na Internet

OneraçOo

Deduçao de Materials

Scm Lancamentos de Materja

Oituaç8o da Nota Fiscal
Simples Nacl008t

Aliquota 1%)
2,00

ResponsSvei peio iroposto

Ndo

S

Prestador dos Serviços

Local do Sorviço
Dentro do Mun cip o

Base do Cab, (R$)
2300000

VIr, Total das DeduçOes (R$)
000

Vh', Total Rotido

(R$)

000

VIr. do 155 (R$
49000

VALOR UQUIDO DA NOTA = R$ 21000,00
OUTRAS INFORMAçOES (RESERVADO AO F1SCO)
-0 crédito gerado es/era disponivelsomenfe apOs o reco/himenfo do ISS des/a NF-e.

Recebi(ernos) do Prestador: ABREU & ODAHARA LTDA - ME CNPJ: 13.546.44110001-35

Os servicos constastes da No/a Fiscal de Servtços Eletrânica n.' 211 emitida em

1010812015 as 07:07:20 - Cod Verif 7536-5828-3352

http://201 .49.72.1 308083/issonline/servletlhnotafiscaleletronicahtml ?WhiGWFvI NawSCJUyHxbLF8lopegaTm5SVcEpWl 1V9IA=

1/2

10/08/2015

Nota Fiscal Eletronica HTML

/1

Condiçóes de Pagarnerio: Vencimento: 10/08/2015 Valor Total R$ 23.000,00 Valor Liquido R$ 23000,00
Ass:
em
Assiriutura do Destinatdrio/Tomador do(s) Servico(s) Data da Assinatura

•

:FJZ/.

163

http://201 .49.72.1 30:8083/issonhi ne/servletihnotafiscaleletronicahtml?WhiGWFvINawSCJUyHxbLF8I0pe9aTm5SVcEpW1 1V9IA=

2/2

NUmero da Nota
216
a Rea
t20ta

I

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAATUBA
Secretaria Municipal da Fazenda
Nota Fiscal de Servicos Eletrônica - NFS-e

*

ptantto Simples
Ieeones
E-Mail's

CNPJ
Name
Logradouro
Bairro
Municiplo
Sim
4141-2175

Data e Hora da Emissão
21/08/2015 as 11:22:11
Codigo de Verificacao
2452-4448-6059

PRESTADOR DE SERVOS
13.546.441/0001-35
COd. MobHár/o 67442
778892-ABREU & ODAHARA LTDA - ME
RUA-MARCILIO DIAS
PARAiSO
ARAATUBA

hisc, Mun. 69442 164
IE ISENTO,
Numero 1101
CEP 16050-190
UF sp

TOMADOR DE SERVCOS
CPF/CNPJ
nscriçao Mun.
Name
Logradouro
Bairro
Municipio
Camp emert to

32.095.101/0001-80

1E
Cod. MobUlArlo

1098878-PARTIDO REPIJBLICANO PROGRASSISTA
-RUA SANTO ANDRÉ
JARDIM EUROPA
SAO JOSE DO RIO PRETO

Servce

Descn p a- o
1
IIPESQUISA DE OPINIAO PUBLICA
9
Valor Total dos Servicos - R$ 23.00000

0

NOmero 534
CEP 15014-490
UP SP

DSCRIMNAçAO DOS SERVCOS
Vr. Unitário
FDescortto 11 Ahq. Tdhuto
23000,0000
1,0000 1I
0,00
0,0000 II

Total
I
23000,00

NFORMAQOES REFERENTE A DSCRMINACAO DOS SERVCOS
SERVIOS DE COLETA E TABuLAcA0 DE DADOS DE FORMA QUALITATIVA E QUANTITATIVA REFERENTE ASSEGUINTES
CIDADES.
SAO JOSÉ DO RIO PRETO PARCELA 2/2 = R$1 1.000,00
MIRASSOL: PARCELA 2/2 = R$7.500,00
PRESIDENTE ALVES: PARCELA 2/2 = R$4.500,00
DADOS BANCARIOS PARA DEPOSITO:
BANCO TAO
AG: 7158
C/C. 17452-9
PS (RS)
dDE

INSS (R$)

COFNS (R$)

(R)

ICMS (R$)

IOF

(R$)

IM POST OS
IR (R$)

CSLL (R$)

Outras Re/onçoes (R$)

IPI (R$)

VALOR TOTAL DA NOTA

Outros Tdbutos (R$)
23.0000"

R

Atividade
631 1900'Tr atamento de dados. provedores de serviços de aplicaçdo e servicos de hospedagem na internet

OperaçSo

Deducao de Materiats

Sem Lançarnentos de Materiais

Stuacäo da Nota Fiscal
Simples Nacional

Atquots (%)
2.00

ResporsOvei peIo
Prestador dos Servços

NOn

imposto

Local do Servico
EJentro do Municipio

Base de Cák, (R$)
23.000,00

VIr. Total das DeduçOes (R$)
0.00
VALOR

Vk. Total Retido (R$)
0,00

LQUIDO DA NOTA

R$

VIr.
460,00

do ISS (R$)

23.000,00

OUTRAS NFORMAcOES (RESERVADO AO FISCO)
- 0 crddito gerado es/are disponive/ some nte apOs o reco/himento do ISS des/a NF-e.

Recebi(emos) do Prestador: ABREU & ODAHARA LTDA - ME CNPJ: 13.546.441/0001-35
lOs servicos constantes do Nota Fiscal de Servicos EletrOnica n.° 216 emitida em 21/08/2015 as 11:22:11 - cOd Verif 2452-4448-6059

htlp://201 .49.72.1 30.8083/issonline/servletlhnotafiscaleletronicahtml?9vEwAv+ Hesr8oipKX4D KLaXc/MwqQOH/zG5sFeN Dw1A=

I

112

21/08/2015

Nota Fiscal Eletronica HTML

Condicaes de Pagamento Vecimento. 21/08/2015 Valor Total R$ 23.000,00 Valor Liqudo R$ 23.000,00
Ass
em
Assicatura do Destinatdrio/Tomador do(s) Serviço(s) Data da Assinatura

L/L'15k

165/

http://2D1 .49.72.1 30:8083/issonhi ne/servletihnotaflscaleletronicahtml?9vEwAv+ Hesr8oipKX4D KLaXc/MwqQOH/zG5sFeN Dwl A =

2/2

Inteligéncia
CONTRA TO DE PRESTAAO DE SERVIOS DE PESQUISA
No 150103
i
Entre partes, de urn lado ABR - Inteligéncia (Abreu & Odahara Ltda.), sedia1a a Rua

Marcilio Dias, N° 1101 - sala 02 Araçatuba/SP, CNPJ: 13.546.441/0001-35 e doutro:166
NOME/RAZAO SOCIAL: PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA - DIRETORIO NAbIONM q
ENDEREçO RUA SANTO ANDRÉ, 534, JARDIM EUROPA, S. J. DO RIO PRETO/SP (SEDE
ADMINISTRATIVA)
-CEP: 15014-490
CNPJ: 32.095.10110001-80
Doravante denominado CLIENTE, tern entre si, justo e acertado, o presente Contrato de
Prestaçäo de Serviços, referente a PESQUISA DE AVALIAAO DA

QUALIDADE DOS SERVIOS PUBLICOS PRESTADOSA POPULAAO E
ANALISE DE COMPORTAMENTO DO POLITICO DO CIDADAO PARA
FINS DE ANALISE PARTIDARIA-ELEITORAL, regido pelas seguintes clausulas:

T A ABR - INTELIGENCIA realizaré a PESQUISA nas cidades do SÃO JOSÉ DO RIO
PRETO/SP, MIRASSOUSP e PRESIDENTE ALVES/SP, visando levantar as
inforrnacSes sobre o trab a/ho em esfudo para finalidade partidária-eleitoral.
2. Por esses servicos, o cliente pagara a ABR Inteligência, o valor de R$ 46.000,00
(QUARENTA E SE/S MIL REAlS);

o paqamento pelo servico pros/ado sore efetuado da seguinte forma:
ATRAVES DE DEPOSITO EM CONTA
Entrada: R$23.00000
Na entrega do re!atório final da pesquisa
R$23.500,00
Ubs. TVTRDA: 0
2126-1, cic 20433-1.

pagamento deverá ser depositado no BANCO BRADESCO, AG:

4. Em caso de desistência, o cliente se obriga ao pagarnento dos serviços prestados.
5. 0 cliente fica obrigado a fornecer a ABR /nteligência, todas as informacOes para a
realizaçao das pesquisas.
6. 0 prazo para a entrega dos trabaihos corn relatório final da pesquisa é de 30 dias
apOs a assinatura do contrato.
7. A ABR Inteligência, assume a responsabilidade do não divulgar ou fazer publicidade
dos dados das pesquisas assim como o c/ion to nCo pode faz6-10 sern pro via
autorizaçao da ABR, pc/s existem normas e determinaçOes para a mesma.
8. Fica eleito o foro central des/a comarca para os procedimentos jurIdicos oriundos
des/a avenca.

Araçatuba/SP, 03 de agosto de 2015.

ABNIJtIJttNCIA

CLIFNTE

Araçatuba: Tel.: (18) 99706-7778 - So Paulo: Tel.: (11) 96407-6000

NOME COMPLETO

Alessandra Carvaiho de Andrade
André Fabricio Labaki Hernandes
Dafny Aparecida Trindade Barcelos
Gabriel Barros
Marta Cristina Bonifácio
Maura Odahara
Milena Dantas de Paula
Nathália Cristina Pereira da Silva
Ricardo Luna Conte
Samuel Basquerotto
Thayná Bonfim dos Santos
Peterson de Abreu
Suseli Tiemi Odahara de Abreu
Elder Alcantara Sarjorato
len Lopes Monezi
Natlia Soares Lopes Nascimento
Paolla Fernanda Feitosa Riemma
Marcos Narcizo Machado

CPF/MF - RG

cONTRATAçA0

336.874.628-62
269.411.228-54
462.215.868-01
023.783.421-95
446.068.048-31
255.358.908-55
215.306.368-09
410.908.038-00
338.786.208-37
923.433.338-15
479.628.488-55
067.498.078-60
262.777.188-43
118.780.938-19
425.241.508-01
455.537.918-71
390.395.098-08
065.593.118-05

CLT
CLT
Freelancer/Autônomo
Freelancer/AutOnomo
CLT
Freelancer/Autônomo
Freelancer/Autônomo
CLT
Freelancer/Autánomo
CLT
CLT
Contrato
Contrato
CLT
CLT
CLT
CLT
Freelancer/Autônomo

T;

167

Sabrina Santos Souza - GPF 463449.628-36
Aline dos Santos Souza 441.124.818-29
Maria Carolina
Bianca de Brito Pereira

Aria Beatriz Games dos Santos
Aria GabrieDy Serafim Inkio
Errify Raissa dos Santos Nora
Laura Patrizzi Vof
Maria Eduarda Moreno Riheiro
RaIssa Paula Rodrigues do Silva -• CPF 424465808-40
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• Pesquisa quantitativa domiciliar, estratificada por gênero, faixa
etâria, rend a familiar e religiao
• Universo: São José do Rio Preto/SP
Amostra: 493 entrevistas
• Margem de erro: 4%, num intervalo de confiança de 95%
• Periodo: Agosto de 2015
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• Pesquisa quantitativa domiciliar, estratificada por gênero, faixa
etária, renda familiar e religiao
• Universo: Presidente Alves/SP
Amostra: 200 entrevistas
Margem de erro: 5%, num intervalo de confianca de 95%
• Periodo: Agosto de 2015
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• Pesquisa quantitativa domiciliar, estratificada por género, faixa
etària, renda familiar e religiao
• Universo: Mirassol!SP
Amostra: 287 entrevistas
• Margem de erro: 5%, num intervalo de confiança de 95%
• Periodo: Agosto de 2015
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SIMPATICO

Sexo

]PEP

dade

R

w Nota
ríi

r(

fltj

N

L

Ni

PONTOS NEGATIVOS
NAO IN VEST/U NA SAODE
NAO FEZ NADA
DE/XOU A DESEJAR
NAG FEZ ASFALTO
MAU ADM/N/STRADOR
PREC/SA MELHORAR MA/S
EX/STEM OBRAS PARADAS
A C/DADE PARADA
NAG CU/DA DA C/DADE
20 MANDATO ESTA RU/M

/PEP pesqwsa e mat*ating

r
It
k)
w

.. ..... ....

NS/NR

IPEP

L-i pesqusa e marietng

/PEP

75%

marketing

r

L>

;

i

w1
CO

i

QUALIDADES
BONDOSO
SINCERO
HONES TO
BOM ADMNISTRADOR
BOM PROFISS/ONAL
HUMILDE
PREOCUPADO COM POBRES

DEFEITOS
SEM EXPER/ENCIA ADM
NAO FOI BOM VEREADOR
ANTI PA TICO

fl'EP

LiI

peqwsa & m81*ethg

;

E preocupado corn os mais

pobres

Sim

57%
E urna pessoa simples

ira resolver os problemas da
cidade
Náo

43%

E urn politico bastante simpático

NS/NR

IPEP

psqusa e mat*ehug

/PEP pesqwsa e mat*etrng
______

QUALIDADES
BOM COMO PESSOA
S/MPA T/CO
TPABALHADOR
ATENC/OSO
HUM/LDE
JO VEM
HONES TO
CULTO
BOM ADM/N/STRADOR
ABERTOAO POVO
A P0/A ESPORTES
PREOCUPADO COMA C/DADE

DEFEITOS
SEM AT/TUDE
/NFLUENC/A VEL
NAO AJUDA AS PESSOAS
ANT/PAT/CO
PARADO

/PEP pesqwsa e mat*etg

H

SaUde

Agua e esgoto

NotaMédia-1 a 1

IPEP pequa e mameg

Nota Media —1 a 10

/PEP pesqwsa 0 mar*ng

Umpeza pübflca

Geraçäo de em pregos

NotaMédia-1 a10

Nota Media —1 a 10

*'

IPEP

L1

pesqusa 8 mar*etng

IPEP
L!'i]

pesqwsa e mat*e1ng

F

1

L / W :1

Assstência social

Esporte e lazer

Nota Media —1 a 10

Nota Media —1 a 10

4

/PEP pestima e mai*&ing
z:

IPEP pesqusa e

r

Elk

Asfato
Nota Media —1 a 10

3

IPEP pesqwa e marketing

_____ pesquisa e mark etng

AVALIAcAOADMINISTRAI

..

-___

Estradas rurais

Ensino municipal

Nota Media —1 a 10

IPEP

L1 pesqwsa e marketing

NotaMédia-1 a 1

IPEP
Lsfl

pesqwsa 8

Habtaçâo
Nota Media— 1 a 10

pasqa 8 mai*etng

pesqwsa e marketg

r

SAUDE

4,6

Araçatuba: (18) 9 9706-7778
São Paulo: (11) 9 6407-6000
IPEP pesqusa e marketing

co

• Pesquisa quantitativa domiciliar, estratificada por gènero, faixa
etària, renda familiar e religiao
• Universo: Presidente Alves/SP
Amostra: 200 entrevistas
Margem de erro: 5%, num intervalo de confianca de 95%
• Periodo: Agosto de 2015
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LEJ pesqwsa e marketing
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sm

!PEP

fl pesqwa 8 inaiketing
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Outros/NR
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pequtsa e mat*e&g

ii1

-

M

!PEP
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IN

pesqua a marketing
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01,11

1PI
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simples
Tern que resolver os problernas
da cidade

IPEP

I
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12%
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48%
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1%
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1%

/PEP pesquta e marketing
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IPEP pesquisa e marketing
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9%
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Experiente

IPEP

T..
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Determinado

Imagem de lIder

iiIPi!II

18%

WwIN

55%
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IPEP

IPEP

pesquisa e marketing
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PONTOS POSIT! VOS
BOM ADMIN/STRADOR
COMPETENTE
TRABALHA PELA C/DADE
MELHOROUA SA ODE
FAZ 0 QUE PODE
AJUDA AS PESSOAS
BONDOSO
PREOCUPADO COMA C/DADE

68

PONTOS NEGATIVOS
MA ADMIN/5TRA cAD
NAO INVEST/U EM HAB/TA cAD
NAO FEZ NADA
DEIXOUA DESEJAR
NAO INVESTE NA C/DADE
NAO SE RREOCUPA COM OS POBRES
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I
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DEFEITOS
GEN/OSO
CARATER DUV/DOSO
NAO GOSTA DE TRABALHAR
NAO TRANSM/TE CONF/ANA
ANT/PAT/CO

I

Sim

99%

Näo 1%

/PEP

r

IPEP
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pes'.wsa e mat*ehng

VS$IiFit
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pesqusaematketig
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Nota Media - 1 a 10
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Nota Media —1 a 10

IPEP

Lfl
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Asfato
Nota Media — i a 10
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NotaMédia-1 a 1

IPEP

NotaMédia-1 a 1
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Nota Media —1 a 10
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NUmero da Nota
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Data Readallota

I

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAATUBA

09 2015

Secretaria Municipal da Fazenda
Nota Fiscal de Servicos Eletrônica - NFS-e

Data e Hora da Emissão
04/09/2015 as 11:38:48
Codigo de Verificacao
1010- 75A_n118 a -I
I1.L

CNPJ
Nome
Logradouro
Bairro

Optante simples
lelol'ones
Ma II s

Municipio
Sim
4141-2175

PRESTADORDESERVIOS
13.546.441/0001-35
Cod, MobiliOrio 67442
778892-ABREU & ODAHARA LTDA - ME
RUA-MARCILIO DIAS
PARAISO
ARAATUBA

442 262
lnsc. Mun.
IE SENTOe& T
NOmero 1101
CEP 16050-190
UF sP

TOMADOR DE SERViCOS
CPFICNPJ
lnscrição Mum.
Home
Logradouro
Bairro
Municiplo
Complernento

32.095.101/0001-80

IE
COd, MoNlHiric,

1098878-PARTIDO REPUBLICANO PROGRASSISTA
-RUA SANTO ANDRE
JARDIM EUROPA
SÃO JOSE DO RIO PRETO

Ooscriço
I
IIPESQUISA DE OPINIAO PUBLICA
9
Valor Total dos Servicos - R$ 4:1.000.00
Servico

0

NCtmoro 534
CEP 15014-490
UF SP

DSCRtMlNAcAO DOS SERVCOS
Vfr. Unitãrio IF Qtde
41000,0000
1.0000

Desconto
0,0000

Ahq. Tributo
0,00

Total
41000,00

INFORMAcOES REFERENTE A OISCRIMINACAO DOS SERVICOS
SERVIOS DE COLETA F TABuLAcA0 DE DADOS F INFORMAcOES DE FORMA QUALITATIVA EQUANTITATIVA REFERENTE AS
SEGUINTES CIDADES:
AVARE - 1/2 - R$9.000,00
CARAPICUIBA - 1/2 - R$1 1.000,00
MAIRINQUE - 1/2 - R$9.000,00
MIRANTE DO PARANAPANEMA - 1/2 - R$6.000,00
ROSANA - 1/2 - R$6.000,00
TAU - AG: 7158 - C/C 17452-9
PbS R&)

COFINS (R$)

INSS (R$)

POST OS
IR (R$)

CIDE (R$)

ICMS (R$)

IOF (R$)

IPI (R$)

VALOR TOTAL DA NOTA R$
Attvidade
6311900-Tratarnento de dados. provedores de serv ços de aplicaçäo e serviços de hospedagem na internet
Operacao
Deduçao do Materials
Sem Lançamentos de Materiais
Ndo
SttuacOo do Nato Fiscal
Local do Seiço
Simples Nacional
Dentro do Municipio
Aliquota (%) Base de COk, (R$)
VIr. Total das Dedugoes (R$)
2.00

41.000,00

0.00

CSLL (R$)

Outras Retencoes (R$)
Outros Tributos (R$)

4.060.0O

Responsavel polo imposto
Prestador dos Serviços
VI-. Total Rettdo (R.)
000

VU% rio lS3 (R$
820,00

VALOR LiQUDO DA NOTA PS 41.00000
OUTRAS INFORMAçOES (RESERVADO AO FISCO)
0 crédito gerado estarä disponIvel somente apos o recolhimento do ISS deste NF-e.

Recebi(ernos) do Prestador: ABREU & ODAHARA LTDA - ME CNPJ:

13.546.44110001-35

los servicos constantes da Nota Fiscal de Servicos EletrOnica n. 0 218 emitida em 04/09/2015 as 11:38:48 - cOd Vent 1010-5754-0118
http //201.49.72.1 30'8083/issonli rtelservlet/hnotafiscaleletronicahtml ?uueWA7sZ+p2m Rax2taWwvz+CE8sCsuYPn+zxgtDZ5FQ=
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CondcOes de Pagameto Venc!mento, 04/09/2015 Valor Total R$ 41.000,00 Valor Liquido R$ 41.000,00
Ass:
em/I______
Assinatura do DesLnatârio/Tomador do(s) Servico(s) Data da Assinatura

EL LO&
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14/09/2015

Nümero da Nota
219
Data Real Nota

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAATUBA
Secretaria Municipal da Fazenda
Nota Fiscal de Servicos Eletrónica - NFS-e

Data e Hora da Emissão
14/09/2015 as 17:17:34
Codigo de Vorificacao
4519-7349-42FtF

CNPJ
Name
Logradouro
Barro
Municipto
Optante Simples
Teefones
E-Mail's

Sim
4141-2175

CPF/CNPJ
tnscrição Mun.
Name
Logradouro
Bairro
Mwiicipio
Complemento

32.095.101/0001-80

PRESTADOR DE SERVIcOS
Cod. Mobliário 67442

13.546.441/0001-35

:r,ii

Insc, Mon.

442

264

1E SENTQ

778892-ABREU & ODAHARA LTDA - ME

-

'

NOrnero 1101
CEP 16050-190
HF SP

RUA-MARCILIO DIAS
PARAISO
ARAATUBA

TOMADOR DE SERVICOS
Cod. MohOrio

NOmero 534
CEP 15014-490
UF SP

-RUA SANTO ANDRÉ
JARDIM EUROPA
SAO JOSE DO RIO PRETO

DscRlMlNAcAo DOS SERVOS
Vir. Urntário
Qtde

Descrico

Serviço

IPESQUISA DE OPINIAO PUBLICA

9

0

1098878-PARTIDO REPUBLICANO PROGRASSISTA

41000,0000 II

Desconto

1,0000 II

Aq. Trihuto
0,00 1

0,0000 II

Total

I

41000,00

Valor Total dos Servios R$ 41,000,00
INFORMAQOES REFERENTE A DISCRIMNACAO DOS SERVICOS
SERVIOS DE COLATA E TABuLAcA0 DE DADOS E INF0RMAc6Es DE FORMA QUALITATIVA EQUANTITATIVA REFERENTE AS
SEGUINTES CIDADE:
AVARE - 2/2 - R$9.000,00
CARAPICUIBA - 2/2 - R$1 1.000,00
MAIRINQUE - 2/2 - R$9.000,00
MIRANTE DO PARANAPANEMA - 2/2 - R$6.000,00
ROSANA - 2/2 - R$6.000,00
.BRADESCO - AG: 2126-1 -C/C: 20433-1

PIS (R$)

COFINS (R$)

INSS (R$)

IM POST OS
IR (R$)

CDE (R$)

ICMS (R$)

IOF (R$)

IPI (R$)

VALOR TOTAL DA NOTA = R$

CSLL (R$)

Outras RetencOes (R$)
Outros Tributos (R$)

41,000,00

Atividade
6311900-Tratamenlo de dados. provedores de servlcos do aplicaçdo e servjcos de hospedaem na internet

Operacao

Deducao de Materiats

Sern Lanpamentos de Materiais

Situacáo da Nota Fiscal
Simples Nacionat

Ahquota (%)
2.00

Ndo

Responsâvel peto imposto
Prestador dos Serviços

Local do Serviço
Dentro do Muriicipio

Base de Cák, (R$)
41,000,00

VIr. Total das DeducOes (R$)
0.00

Vfr. Total Retido (R)
0,00

VIr. do ISS (R$)
820.00

VALOR UQUDO DA NOTA = R$ 41.08000
OUTRAS INFORMAQ61ES (RESERVADO AO FSCO)
0 crédito gerado estara disponivel somente apOs a recolhimento do ISS desta NF-e.

Recebi(emos) do Prestador: ABREU & ODAHARA LTDA - ME CNPJ: 13.546.441/0001-35
http'11201 .49.72.1 30:8083/issonli ne/servlet/hnotafiscaleletronicahtml?CAsLmx7JnO5yU WOtheTKd9y46xOCj Pu/rnYxRhWqZDp8 =
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Services Eletrdnica n.° 219 emitida em 14/09/2015 as 17:17:34 - COd Verif 4519-7549-4286
Os servlços constantes da Note Frscal
CondiçOes de Pagamento. Vencjmento: 14/09/2015 Valor Total R$ 41.000,00 Valor Liquido R$ 41.000,00
Ass
em/I_______
Assinetura do Destinatário/Tomador do(s) Servico(s) Data da Assinatura
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'ONTRATO DE PRESTAçAO DE SERVIQOS DE PESQUISA
No 150901
, .. urn lado ABR Intel gència (Abreu & Odahara Ltda), sedia4 a RL6

rcIo Dias, No11O1sa!aQ2 -ra2atuba/SPcNPJI3546441/000135e_qfto
NOME/RAZAO SOCIAL: PARTIDO REPUBLICANO P ROGRESSISTA DRETÔRO NAàUN
_.ENDEREçO: RUA SANTO ANDRE, 534, JARDM EUROPA, S. J
ADMMSTRATvA)

CEP_15014490

iTh 095. 101I000180

ravante denominacjo CLIENTE, tern entre si, justo e acertado, o presente Contrato de
estação do Serviços, referento a PESQUSA DE

VAUAAO DA
IUAUDADE DOS SERvços PUBUCOS PRESTADOS A POPULAçAO E
;:ALSE DE COMPORTAMENTO DO POLITICO DO CDADAO PARA
H"MS DE ANAUSE PARTiDARAELETORAL regido peas seguintes clausulas:
- /- ABR - INTEL/GENCIA realizara a
PESQ(JJSA nas cidades do AVARE/SP,
ARAPlCUfBA/Sp MAIR/NQUEIs p, MIRANTE DO PARANAPANEMNSP a
r--:QSANAJSP visando levantar as informaçaes sobre o traba/ho em estudo para
;5 alidade part/dária-elejtoral,
/r asses serviços, o cliente pagará a ABR Inteligência,
o valor do R$ 82.000,00
(IPITENTA E DOIS MIL REAJS);
Opaamento pelo servço prestado sera efetuado da seauinte forma:

Entrada: R$41.000,00
JNa_entroga
$41.0000

do relatório final d pesquisa1 0.
Obs. ENTRADA: 0 pagamento deverá serdepositado no BAN—
00- BRADESCO, AG:

2126-1, cIC 20433-1.

4. Em caso do desistência, o cl/ante se obriga ao pagamento dos setviços prestados.
5. 0 cliente fica obrigado a fornecer a ABR Intellgência, todas as informaçoes para a
rea/izaçäo das pesquisas.
6. 0 prazo para a entrega dos traba/hos corn relatório final c/a pesquisa
é de 30 dias

Q
. inaturado contrato,
7. A ABR Inte!igência, assume a responsabiljdade do não divulgar ou fazer public/dade
dos dados das pesquisas assim como o diente nao pode faz6-lo sam pro via
autorização da ABR, pois ox/stem normas a deterrninaçoes para a mesma.
8. F/ca eleito o foro central desta cornarca para os procedimentos jurIdicos oriundos
desta avonça.
Aracatuba/SP, 01 de setembro de 2015-

TARRIINTEL!GENCIA

C UNTE

Arçatuha: Tel: (18) 997O677'78 - So Paulo: Tel.: (11) 96407-6000

NOME COMPLETO

Alessandra Carvaiho de Andrade
André Fabricio Labaki Hernandes
Dafny Aparecida Trindade Barcelos
Gabriel Barros
Marta Cristina Bonifácio
Maura Odahara
Milena Dantas de Paula
Nathália Cristina Pereira da Silva
Ricardo Luna Conte
Samuel Basquerotto
Thayná Bonfim dos Santos
Peterson de Abreu
Suseli Tiemi Odahara de Abreu
Elder Alcantara Sarjorato
Elen Lopes Monezi
Natália Soares Lopes Nascimento
Paolla Fernanda Feitosa Riemma
Marcos Narcizo Machado

CPF/MF - RG

336.874.628-62
269.411.228-54
462.215.868-01
023.783.421-95
446.068.048-31
255.358.908-55
215.306.368-09
410.908.038-00
338.786.208-37
923.433.338-15
479.628.488-55
067.498.078-60
262.777.188-43
118.780.938-19
425.241.508-01
455.537.918-71
390.395.098-08
065.593.118-05

c0NTRATAcAO
CLT
CLT
Freelancer/Autônomo
Freelancer/Autônomo
CLI
Freelancer/Autônomo
Freelancer/Autônomo
CLT
Freelancer/Autônomo
CLT
CLI
Contrato
Contrato
CLI
CLI
CLI
CLT
Freelancer/AutOnomo

T.

Reaçao dos Estagiáros
Sabrina Santos Souza - CPF

463.449.628-36

Ali n e dos Santos Souza - 441124.818-29
Maria Carolina
Bianca do Brito Pereira

Em treinarnento
Ana Beatriz Games dos Santos
Ana GabrieHy Serafim inacio
Emily Raissa dos Santos Nora
Laura Patrizzi VoIf
Maria Eduarda Moreno Ribeiro
Raissa Paula Rodrigues da Silva - CPF 424.465.808-40
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• Pesquisa quantitativa domiciliar, estratificada por gênero, faixa
etária, renda familiar religiao e setores.
• Universo: Mairinquel/SP
Amostra: 350 entrevistas
Margem de erro: 5%, num intervalo de confiança de 95%
• Periodo: Setembro de 2015
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• Pesquisa quantitativa domiciliar, estratificada
etària, renda familiar , religião e setores.

P01 género,

• Universo: Carapicuiba/SP
Amostra: 500 entrevistas
Margem de erro: 4%, num intervalo de confianca de 95%
• Periodo: Setembro de 2015
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• Pesquisa quantitativa domicUlar, estratificada P01 género, faixa
etària, renda familiar, religiao e setores.
• Universo: Avaré/SP
• Amostra: 380 entrevistas
Margem de erro: 5%, num intervalo de confiança de 95%
• Periodo: Setembro de 2015
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Tribunal Superior Eleitoral
SECRETARIA JUDICIARIA
PRE5TAçA0 DE CONTAS N o 153-68.2016.6.00.0000

TERMO DE ENCERRAMENTO

Aos treze dias do mês de maio do ano de dois mil e dezenove, procedi ao
encerramento do anexo 23, a fL370.
Eu,

, da Coordenadoria de Registros Partidários, Autuacão

e Distribuição - CPADI, Iavrei o presente termo.
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