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DECISÃO
 

 
 
  

Trata-se de ação declaratória da existência de justa causa para desfiliação
partidária, com pedido liminar, proposta por ISAAC DA COSTA FILGUEIRA, Vereador do
Município de Mossoró/RN, em desfavor do DEMOCRACIA CRISTÃ (DC), nos termos em que
facultado pelo § 3º do art. 1º da Res.-TSE nº 23.610/2007 e segundo a causa prevista no § 6º do
art. 17 da Constituição Federal.
 

Em prol de sua pretensão, alega o parlamentar que o surgimento de divergências
com a legenda tornou insustentável a sua permanência no quadro de seus filiados, o que teria
sido expressamente reconhecido pelo órgão partidário competente. Invocou, em amparo às suas
alegações, o teor § 6º do art. 17 da Constituição Federal e do art. 22-A, inciso II, da Lei nº
9.096/1995 (Lei dos Partidos Políticos). Fez juntar Carta de Anuência da agremiação.
Colacionou decisões do TSE.
 

Assim demonstrada (por sua ótica) a plausibilidade do direito, sustenta que “a
urgência do caso, no que atine ao perigo na demora, é que o vereador pretende ser
candidato nas eleições vindouras, necessitando estar devidamente filiado a algum partido
político no máximo até 01 de abril/2022, o que, a depender da situação de aguardar o
julgamento destes autos, poderá te trazer prejuízos de grande monta, impedindo-o de
concorrer por alguma nominata que o acolha. Sem falar na necessidade de se começar a
buscar partidos que realmente acolham seu projeto político, o que demanda tempo.”.
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Pede, de forma antecedente, a concessão da tutela provisória de urgência
(evidencia), “a fim de que, constatada liminarmente a existência de justa causa, seja autorizada a
desfiliação partidária do Sr. Isaac da Costa Filgueira”.
 

Por fim, pleiteia a intimação do partido requerido e, “Ao final, confirmando o pleito da
tutela provisória de urgência ou evidência, requer-se a procedência da presente demanda, para
que seja declarada a existência de justa causa para a desfiliação do Sr. Isaac da Costa Filgueira
do partido Democracia Cristã (DC).”.
 

É o que importa relatar. Passo a análise do pedido liminar.
 

A teor do art. 294 e seguintes do CPC, a Tutela Provisória, que se opõe à final e
definitiva, pode fundar-se na urgência (perigo e plausibilidade) ou na evidência (plausibilidade).
 

Nesta fase de cognição sumária, cumpre ao julgador examinar e sopesar se os fatos
narrados na petição inicial agasalham, com rigor e precisão, os pressupostos processuais
autorizadores dos provimentos de natureza liminar.
 

Para a concessão de medida liminar, fundada na urgência, necessária se faz a
demonstração cristalina da existência concomitante dos requisitos legais autorizadores da
tutela de urgência, ou seja, a relevância do fundamento (fumus boni iuris) e o perigo da demora
da prestação jurisdicional (periculum in mora).
 

No caso concreto, para além da verossimilhança do direito para o qual se requer a
proteção provisória, o peticionante demonstrou (a meu sentir) situação ensejadora de crise de
perigo a reclamar proteção imediata, de forma liminar. Senão, vejamos.
 

Primeiramente, o requerente fez juntar declaração de anuência à desfiliação
pretendida (ID 10644416) subscrita pelo atual dirigente estadual da legenda requerida (DC/RN), o
senhor KARLO RODRIGO LÚCIO VIEIRA, consoante se colhe de consulta no Sistema de
Gerenciamento de Informações Partidárias (SGIP).1
 

Tal circunstância, com efeito, não somente conta com o beneplácito da
jurisprudência, como também encontra abrigo no próprio texto constitucional, conforme alteração
promovida pelo art. 1º da EC nº 111/2021, nos conformes da redação seguinte.
 

 
 

Art. 17. É livre a criação, fusão, incorporação e extinção de partidos
políticos, resguardados a soberania nacional, o regime democrático,
o pluripartidarismo, os direitos fundamentais da pessoa humana e
observados os seguintes preceitos:
 
[…].
 
§ 6º Os Deputados Federais, os Deputados Estaduais, os Deputados
Distritais e os Vereadores que se desligarem do partido pelo qual
tenham sido eleitos perderão o mandato, salvo nos casos de
anuência do partido ou de outras hipóteses de justa causa
estabelecidas em lei, não computada, em qualquer caso, a migração
de partido para fins de distribuição de recursos do fundo partidário ou
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de outros fundos públicos e de acesso gratuito ao rádio e à televisão.
 
 
 

 
  

Giro outro, o requerente também logrou demostrar o perigo de dano ou o risco ao
resultado útil do processo, uma vez que, de fato, o prazo de filiação partidária, para concorrer no
pleito vindouro por outra sigla, finda logo no início do mês abril de 2022, ou seja, daqui a menos
de dois meses, situação que, a despeito da conhecida celeridade desta Justiça Especializada,
pode, sim, causar embaraço à tempestiva prestação jurisdicional, desvelando perigo de dano ou
o risco ao resultado útil do processo.
 

De maneira que, a toda evidência, resta demonstrada a presença concomitante dos
pressupostos autorizadores da tutela de urgência.
 

Por fim, cumpre registrar, à guisa de obiter dictum, que o convencimento deste
julgador está levando em conta, sobremaneira, a boa fé da postulação, tendo em vista que
eventuais alegações, ou mesmo a apresentação de documentos, discrepantes da realidade fática
 somente trarão prejuízo ao próprio postulante, que, nessa eventualidade, poderá ter a decisão
final em sentido diverso, o que, por via de consequência, colocará em risco o próprio mandato
que se pretende proteger.
 

Feita essa ponderação, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA pretendida, em ordem
a reconhecer, de forma liminar (portanto, provisória) a existência de justa causa para a desfiliação
partidária de ISAAC DA COSTA FILGUEIRA, Vereador do Município de Mossoró/RN, do
DEMOCRACIA CRISTÃ (DC), nos termos do § 3º do art. 1º da Res.-TSE nº 23.610/2007 c/c o §
6º do art. 17 da Constituição Federal.
 

À Secretária Judiciária para:
 

Citar o partido requerido, nos termos do § 3º do art. 1º da Res.-TSE nº 23.610/2007
e art. 306 do CPC.
 

Após, abra-se vista à Procuradoria Regional Eleitoral.
 

Em seguida, faça-me o feito imediatamente concluso.
 

Intime-me. Publique-se. Cumpra-se.
 

Natal, 3 de fevereiro de 2022.
 

 
 

Juiz MARCELLO ROCHA LOPES 
Relator

 
 
 

1https://sgip3.tse.jus.br/sgip3-consulta/#!/orgao-partidario/detalhe-orgao-partidario
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