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AGRAVO REGIMENTAL EM PETIÇÃO. DECISÃO
ADMINISTRATIVA. RECEBIMENTO COMO PEDIDO DE
RECONSIDERAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL E
ELEITORAL. PMB. REQUERIMENTO DO MPE DE
DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO
PARTIDÁRIO E DO DIREITO DE ANTENA COM BASE

NA ATUAL REPRESENTAÇÃO POLÍTICA DA
AGREMIAÇÃO NAS CASAS DO CONGRESSO
NACIONAL, COM O DESCARTE DA DENSIDADE
ORIGINÁRIA, VERIFICADA NO MOMENTO DA
CRIAÇÃO DO NOVEL PARTIDO POLÍTICO.
ADMISSIBILIDADE, À LUZ DO DISPOSTO NA EC
91/2016 E NO ENTENDIMENTO FIRMADO POR ESTA
CORTE NA RES.-TSE 23.485/2016. PROCEDÊNCIA
INTEGRAL DOS PEDIDOS FORMULADOS PELO MPE.
ALEGADA INOBSERVÂNCIA AO POSICIONAMENTO
FIRMADO PELO STF NAS ADIs 4.430, 4.795 e 5.105.
INOCORRÊNCIA. REALIZAÇÃO DE DISTINGUISHING,
LEVANDO-SE EM CONTA A SITUAÇÃO FÁTICA
DELINEADA NOS AUTOS, BEM COMO A EXPRESSA
VONTADE DO LEGISLADOR CONSTITUINTE
DERIVADO, MATERIALIZADA NA EC 91/2016. AGRAVO
INTERNO RECEBIDO COMO PEDIDO DE
RECONSIDERAÇÃO, EM ORDEM A INDEFERI-LO.
PREJUÍZO DA AÇÃO CAUTELAR 0600923-12 (PJE),
CONEXA AO PRESENTE FEITO, TORNANDO-SE SEM
EFEITO A LIMINAR CONCEDIDA.
1. O Agravo Regimental interposto contra decisão em
processo de natureza administrativa é recebido como
pedido de reconsideração (PP 13-34/DF, Rei. Mm.
HENRIQUE NEVES DA SILVA, DJe de 3.4.2017).
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Pretende o MPE, em suma, que seja reconhecido que
a representatividade política, com acesso ao Fundo
Partidário e à propaganda no rádio e na TV, pertence aos•
Partidos pelos quais foram eleitos os Parlamentares que
migraram para o PMB após sua criação e que dele já se
desfiliaram, bem como que se determine que a
distribuição dos recursos do Fundo Partidário e do acesso
gratuito ao tempo de rádio e TV do PMB, para fins de
propagandas eleitoral e partidária, não leve em
consideração, respectivamente, a soma dos votos obtidos
pelos Parlamentares que se desfiliaram do PMB e o
número de Deputados Federais que migraram para essa
legenda, e a ela não mais pertencem, mas apenas sua
atual representação política nas Casas do Congresso
Nacional.
Consoante consignado no decisum agravado, na AC
0600923-12 (PJe), conexa com a presente Petição, a
douta Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA,
Relatora à época, houve por bem deferir a liminar para
obstar o acesso do PMB aos recursos do Fundo
Partidário e ao tempo de propaganda no rádio e na
televisão com base na representatividade política advinda
dos Parlamentares que migraram para a referida legenda
no momento de sua criação, mas que saíram durante a
janela prevista na EC 91/2016. Com o advento da EC
91/2016, surgiu situação fática que fez minguar a
expressão política numérica dos Deputados filiados aos
quadros do PMB, limitando-se, inicialmente, à
permanência de um único Parlamentar na referida grei,
mas que também veio a se desfiliar em seguida.
Consignou Sua Excelência, na ocasião, que não cabe
atribuir ao PMB o acesso ao Fundo Partidário e ao
chamado direito de antena com a consideração de
Parlamentares que, não tendo sido por ele eleitos, não
mais integram suas fileiras, na medida em que inexistente
a situação fática que lhe garantia a transferência da
representatividade política, mediante a portabilidade dos
votos e dos mandatos desses Parlamentares.
O STF, ao apreciar os Mandados de Segurança
26.602/DF, 26.603/DF e 26.604/DF, firmou o
entendimento de que o mandato eletivo pertence aos
Partidos Políticos e às coligações, corolário do sistema
proporcional e da exigência de filiação partidária como
condição de elegibilidade, nos termos dos arts. 14, § 30,
inciso V, e 45 da CF, do que resultou a diminuição das
hipóteses de movimentação dos Parlamentares para
outros Partidos Políticos já existentes, com o
fortalecimento da fidelidade partidária.
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Ao julgar as ADIs 4.430/DF e 4.795/DE, o STF
prestigiou a liberdade de criação e transformação de
Partidos Políticos, conforme, prevê o art. 17, caput, da
Constituição, assegurando a portabilidade dos votos, com
transferência da representatividade dos Deputados
Federais para a nova grei, entendimento que não se
aplica ao caso em que Parlamentares migram de seus
Partidos de origem para agremiações que já tenham
participado de pleitos anteriores. Nessas hipóteses,
embora o Deputado possa manter seu mandato, caso
seja reconhecida a justa causa para a troca de Partido,
não há transferência de representatividade, pois não se
trata de alteração partidária decorrente da criação de
Partido
novo,
reconhecida
e
estimulada
constitucionalmente, mas, sim, de casos pessoais e
individuais de troca de Partido (ADI 4.430/DF, ReI. Mm.
DIAS TOFFOLI, DJe de 19.9.2013).
Ao promulgar a EC 91/2016, o Congresso Nacional
externou opção do poder constituinte derivado de
flexibilizar o princípio constitucional da fidelidade
partidária. Facultou ao detentor de mandato eletivo o
desligamento do Partido pelo qual foi eleito, sem prejuízo
do mandato, em janela única criada nos trinta dias
seguintes à promulgação da referida Emenda
Constitucional. Em contrapartida, como forma de
salvaguardar a soberania popular e o sistema eleitoral
representativo proporcional, a aludida desfiliação não foi
considerada para fins de distribuição dos recursos do
Fundo Partidário e de acesso gratuito ao tempo de rádio e
televisão, assegurados aos Partidos Políticos, e não aos
Parlamentares, na forma da lei, conforme expresso pela
Constituição da República (art. 17, § 30).
O entendimento consolidado no julgamento das ADIs
4.430/DE, 4.795/DE e 5.105/DE não se aplica ao disposto
na EC 91/2016, visto que, nas ADIs, é tratada a hipótese
de criação de novo Partido, sendo que, na EC 91/16, foi
criada
hipótese
excepcional
de
migração,
independentemente da criação de novo Partido ou de
causa da desfiliação.
A EC 91/2016 configurou causa nova, excepcional,
que possibilitou a saída dos Parlamentares que se
encontravam recém-filiados ao novo Partido, PMB,
transformando-o em mera rota de passagem. Dessa
forma, o PMB não se enquadra na hipótese prevista na
Emenda Constitucional de Partido pelo qual foi eleito o
Parlamentar, mas unicamente intermediário para se
chegar a Partido já existente, sem que a referida
transferência pudesse resultar em prejuízo ao seu
mandato parlamentar.
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No caso, deve prevalecer a orientação - tal como
defendida pela eminente Ministra MARIA THEREZA em
seu decisum liminar - de que permanece a
representatividade política com as agremiações que
elegeram os Parlamentares que migraram para o PMB no
momento de sua criação e, logo em seguida, o deixaram
pela janela da EC 91/2016. Não se trata de presunção de
fraude das filiações partidárias ao PMB, mas de
reconhecimento e aplicação da realidade fática e jurídica
advinda com a promulgação da EC 91/2016 e a efetiva
desfiliação em massa dos Parlamentares que inicialmente
haviam migrado para o PMB.
Aplica-se o entendimento sufragado na Res.-TSE
23.485, de 10.7.2016, de que a nova desfiliação, como
fato superveniente, anula os motivos autorizadores da
transferência da representatividade dos votos
conquistados pelo Parlamentar para o Partido recémcriado, pois a vinculação do Parlamentar com a
agremiação deixa de existir de fato e de direito.
Assim como na divisão do tempo de rádio e TV (parte
variável - 90%), o acesso aos recursos do Fundo
Partidário, em sua cota mais expressiva (parte variável 95%), também deve levar em conta a respectiva
representatividade parlamentar, não cabendo contemplar
agremiações desprovidas de tal elemento representativo
- situação do PMB -, o que converteria a atribuição de
tais valores em aparente doação ou premiação ex gratia.
Nem se diga que o referido entendimento configuraria
ameaça à subsistência do PMB no cenário políticopartidário nacional, pois, mesmo não dispondo de
representatividade parlamentar atual na Câmara dos
Deputados, a lei assegura à referida grei, em pé de
igualdade com as demais agremiações, um direito mínimo
de acesso tanto ao tempo de rádio e TV como também
aos recursos do Fundo Partidário, nos termos do que
disposto, respectivamente, nos arts. 47, § 20, li, da Lei
9.504/97 e 41-A, 1, da Lei 9.096/95.
Agravo Regimental recebido como pedido de
reconsideração, em ordem a indeferi-lo, ficando, por
conseguinte, prejudicada a Ação Cautelar 0600923-12
(PJe), conexa ao presente feito, tornando-se sem efeito a
liminar concedida.

Acordam os ministros do Tribunal Superior Eleitoral, por
maioria, em receber o agravo regimental como pedido de reconsideração e
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indeferi-lo e julgar Prejudicada.AçãC~utelar no 0600923-1 2, tornando sem
efeito a liminar anteriormenroncedida, ns termos do voto do relator.
Brasília, 19 d1unho de 2018.

ILAO

-

RELATOR
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RELATÓRIO

O SENHOR MINISTRO NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO:
Senhor Presidente, trata-se de Agravo Regimental interposto pelo PMB da
decisão deste Relator que julgou totalmente procedentes os requerimentos
formulados pelo MPE na presente Petição, em virtude das alegadas distorções
no acesso aos recursos do Fundo Partidário e ao chamado direito de antena,
considerando as posteriores migrações dos Deputados que outrora se filiaram
ao PMB imediatamente após sua criação para outras siglas partidárias.
2. A decisão foi assim resumida:
PETIÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ELEITORAL. PARTIDO
DA MULHER BRASILEIRA (PMB). CRIAÇÃO AMPARADA PELA
LIMINAR CONCEDIDA NOS AUTOS DA AD! 5.398, DO COLENDO
STF, COMO HIPÓTESE DE JUSTA CAUSA PARA A DESFILIAÇÃO
PARTIDÁRIA E CONSEQUENTE MIGRAÇÃO DE
PARLAMENTARES DE OUTROS PARTIDOS PARA OS SEUS
QUADROS, SEM A PERDA DO MANDATO ELETIVO POR
INFIDELIDADE PARTIDÁRIA. REQUERIMENTO DO MPE DE
DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO PARTIDÁRIO E DO
DIREITO DE ANTENA COM BASE NA ATUAL REPRESENTAÇÃO
POLÍTICA DA AGREMIAÇÃO NAS CASAS DO CONGRESSO
NACIONAL, COM O DESCARTE DA DENSIDADE ORIGINÁRIA,
VERIFICADA NO MOMENTO DA CRIAÇÃO DO NOVEL PARTIDO
POLÍTICO. ADMISSIBILIDADE, À LUZ DO DISPOSTO NA EC 9 1/16
E NO ENTENDIMENTO FIRMADO POR ESTA CORTE NA RES. TSE 23.485/16. PROCEDÊNCIA INTEGRAL DOS PEDIDOS
FORMULADOS PELO MPE.
A criação do PMB foi expressamente contemplada na decisão
liminar pro ferida pelo eminente Ministro ROBERTO BARROSO, nos
autos da AD! 5.398, do colendo STF, a qual determinou a devolução
integral do prazo de 30 dias para filiações aos Partidos registrados
no TSE até a data da entrada em vigor da Lei 13.165/15. Assim,
considerando-se que o pedido de registro do PMB foi formulado
anteriormente à vigência da referida lei e que os requisitosjá haviam
sido preenchidos, mister se faz, em respeito ao princípio da
segurança jurídica, afastar a incidência do art. 22-A da Lei 9.096/95
e aplicar o regime anterior contido na Res.-TSE 22.610/07, quanto a
considerar-se justa causa a desfiliação partidária em virtude da
criação de novo Partido no prazo de 30 dias.
Por outro lado, a orientação que deve prevalecer é aquela que
valoriza a permanência da representatividade política com as
agremiações que elegeram os Parlamentares que migraram para o
PMB no momento de sua criação e, logo em seguida, o deixaram
pela janela da EC 91116, cuja redação, vale ressaltar, de fato não
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resguarda o Partido que correspondeu a uma rota de passagem,
mas, tão somente, aquele pelo qual o Parlamentar realmente se
elegeu.
A Res.-TSE 23.485, de 1o.7.2016 - que acrescentou o § 1°-A ao
art. 39 da Res.-TSE 23.457, de 15.12.2015, a qual dispõe sobre
propaganda eleitoral, utilização e geração do horário gratuito e
condutas ilícitas em campanha eleitoral nas eleições de 2016 -,
estabelece que, na convenção para a escolha de candidatos, os
Deputados que migraram no momento da criação do Partido nele
deveriam ter permanecido, sob pena de a representatividade de que
se revestiam retornar à agremiação de origem. Isso porque a nova
desfiliação, como fato superveniente, anula os motivos autorizadores
da transferência da representatividade dos votos conquistados pelo
Parlamentar para o Partido recém-criado, pois a vincula ção daquele
com a grei deixa de existir de fato e de direito.
Assim como na divisão do tempo de rádio e TV, os recursos do
Fundo Partidário também devem ser distribuídos aos Partidos
Políticos, com base na respectiva representatividade parlamentar,
não cabendo contemplar agremiações desprovidas de tal elemento
representativo, o que converteria a atribuição de tais valores em
aparente doação ou premiação ex gratia.
Pedidos do MPE julgados totalmente procedentes para: (i)
declarar que a representatividade política, com acesso ao Fundo
Partidário e à propaganda no rádio e na televisão, pertence aos
Partidos pelos quais foram eleitos os Parlamentares que migraram
para o PMB, após sua criação, e que dele se des filiaram em virtude
da EC 91/2016; e (ii) determinar que a distribuição dos recursos do
Fundo Partidário e do acesso gratuito ao tempo de rádio e televisão,
para fins de propagandas eleitoral e partidária do PMB, não leve em
consideração, respectivamente, a soma dos votos obtidos pelos
Parlamentares que se des filiaram do PMB e o número de Deputados
Federais que migraram para essa legenda, e a ela não mais
pertencem, mas apenas sua atual representação política nas Casas
do Congresso Nacional (fis. 255-257).
Em suas razões (fls. 287-297), o agravante sustenta que o
referido decisum está em desarmonia com os preceitos constitucionais
envolvidos, mormente com o da garantia insculpida no art. 17, caput, da CF,
que preconiza a liberdade de criação de novas agremiações, mediante,
inclusive, a permissão para que Parlamentares eleitos por outras legendas
possam para elas migrar, portando a sua representatividade em termos de
tempo de rádio e televisão e de acesso ao Fundo Partidário (fis. 287).
Assevera, no tocante ao ponto, com fundamento no voto
condutor proferido pelo eminente Ministro DIAS TOFFOLI no julgamento das
ADI5 4.430 e 4.795, que o STF houve por bem interpretar o referido dispositivo
e lhe emprestar eficácia, relativizando a ideia de que o mandato pertence ao
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reconhecendo a opção constitucional pelo

pluripartidarismo, que significa não apenas liberdade abstrata de criação, no
sentido formal de não se estabelecerem obstáculos à sua formação, mas,
especialmente, no seu sentido material de viabilizar a permanência e o
desenvolvimento dessas novas agremiações (fls. 290).
Alega que a posterior investida de reversão legislativa
dessa interpretação, por meio da Lei 12.875/2013, teria sido corretamente
refutada pela Suprema Corte no julgamento da ADI 5.105, registrando, para
tanto, o seguinte:
(...) a aferição da representatividade da nova agremiação deve levar
em conta a votação obtida pelos parlamentares que participaram da
fundação ou migraram no trintídio inicial de sua existência, sendo
irrelevante que esses Deputados, por incompatibilidade
superveniente ou por mero oportunismo, venham a se valer de nova
janela de migração partidária e abandonem a sigla posteriormente.
O interesse maior é que se viabiizem as novas agremiações,
permitindo-lhes acesso ao direito de antena e ao Fundo Partidário de
forma proporcional à estatura com que surgiram no cenário político,
em atenção à justa expectativa criada na parcela da população que
anuiu à sua criação ou mesmo que aderiu ao seu projeto
imediatamente depois, considerando, inclusive, a perspectiva de
disputar o poder com chances reais de êxito (fls. 292).
Reitera que a suposta existência de fraude nas migrações
para o PMB não pode ser alegada com base em mera presunção, devendo ser
provada em foro próprio. Além disso, mesmo se existente, ela somente
alcançaria a específica migração questionada, não podendo ser utilizada para
tisnar a credibilidade de toda a agremiação e, mais que isso, justificar a adoção
de medida tão comprometedora da sua subsistência (fls. 293).
Pondera ainda não ser aplicável ao caso, tal como
assentado no decisum agravado, a diretriz emanada da Res.-TSE 23.485/2016
- segundo a qual, se o Parlamentar não mais compõe os quadros do Partido
novo, deve ser compreendido que não se pode, por consequência lógica,
reconhecer à agremiação uma representatividade que, no mundo fático, não se
confirma -, seja porque dissonante da orientação firmada pelo STF quanto ao
estímulo dado à Carta Magna para a consolidação de novas legendas, seja
porque a manutenção da representatividade havida na criação não pode ser
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condicionante do direito de antena e de acesso ao Fundo Partidário, tanto
quanto o eventual aumento não seria fato de ampliação (fis. 294). No ponto,
afirma o seguinte:
(...) no caso de desfihiação de Parlamentares que não foram eleitos
pela sua legenda, o agravante fica indefeso, não podendo sequer
pleitear a perda do mandato do trânsfuga. Não é justo, assim, que
seja refém de oportunistas, perdendo, além de seu poder de
influenciar as decisões do Congresso Nacional, também a sua
participação no horário eleitoral gratuito e no Fundo Partidário,
indispensáveis à sua inserção nacional de acordo com a expectativa
criada em fundação.
Desse modo, o justo e razoável, dentro da perspectiva de
fortalecimento real das novas agremiações, é que a diretriz
estabelecida pelo Supremo Tribunal Federal prevaleça
independentemente da permanência dos Parlamentares filiados no
momento da criação do Partido, sendo incompreensível a restituição
desses direitos às agremiações de origem, em relação às quais
esses quadros nem sequer são considerados trâns fugas (fis. 295).
Corrobora a sua alegação enfatizando, com base no que
decidido por esta Corte Superior nos autos do RO 129-50/DF, Rei. Mm.
HENRIQUE NEVES DA SILVA, DJe de 5.11.2014, que a solução expendida na
decisão agravada e na Res.-TSE 23.485/2016 revela-se incompatível com o
sistema, pois, uma vez autorizada a portabilidade, a vinculação do Parlamentar
com a agremiação pela qual foi eleito também deixa de existir de fato e de
direito, devendo, por esse motivo, prevalecer o direito da nova agremiação
para a qual autorizada a migração, evitando-se que, aí, sim, a criação de novos
Partidos se tome mera forma de burla ao instituto da fidelidade partidária, com
o beneplácito e até o incentivo das agremiações pelas quais os Parlamentares
tenham sido eventualmente eleitos (fis. 296).
Requer, assim, em caráter sucessivo: (a) a reconsideração
da decisão agravada, ao menos para que o julgamento seja realizado pelo
Colegiado, inclusive com a possibilidade de ser realizada sustentação oral
pelas partes; ou (b) a submissão do presente Agravo Regimental a julgamento
pelo Colegiado, a fim de que seja reformado o decisum monocrático e julgada
integralmente improcedente a Petição.
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Foram apresentadas contrarrazões pelo MPE (fls. 306309v.).
Éorelatório.

VOTO

O SENHOR MINISTRO NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO
(relator): Senhor Presidente, trata-se de Agravo Regimental interposto pelo
PMB da decisão deste Relator que julgou totalmente procedentes os
requerimentos formulados pelo MPE na presente Petição, em virtude das
alegadas distorções no acesso aos recursos do Fundo Partidário e ao
chamado direito de antena, considerando as posteriores migrações dos
Deputados que outrora se filiaram ao PMB imediatamente após sua criação
para outras siglas partidárias.
De início, recebe-se o presente recurso como pedido de
reconsideração, haja vista ser o meio de impugnação cabível das decisões
administrativas, conforme entendimento desta Corte (AgR-Pet 1 38-07/DF, ReI.
Mm. LUCIANA LÓSSIO, DJe de 4.2.2014).
Nessa linha, colhe-se o seguinte precedente desta Corte
Superior:
PROPAGANDA PARTIDÁRIA. AGRAVO REGIMENTAL.
DESCABIMENTO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. MANTIDAS
AS DATAS DA VEICULAÇÃO. ALTERAÇÃO DO HORÁRIO.
IMPOSSIBILIDADE DA EXIBIÇÃO EM OUTRO HORÁRIO OU
DATA. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. AFASTA VIOLAÇÃO AO ART.
46, § 40, DA LEI 9.096/95 E AO ART. 20, § 2°, DA RES.-TSE 20.034.
O Agravo Regimental interposto contra decisão em processo de
natureza administrativa é recebido como pedido de reconsideração.
Precedentes.
Nos feitos de natureza administrativa não se aplica a disciplina
dos arts. 300 et seq do Código de Processo Civil, atinente à tutela de
urgência no processo civil.
Mantido o dia previamente designado, a eventual alteração do
horário da exibição decorrente de situação excepcional não viola o
art. 46, § 4°, da Lei 9.096/95 nem o art. 2111 § 20, da Res.-TSE

AgR-Pet no 278-36.20 16.6.00.0000IDF

11

20.034, mormente quando a medida é tomada, como no caso, em
razão da impossibilidade de exibição em outro horário ou data.
Agravo Regimental recebido como pedido de reconsideração e
indeferido, ficando prejudicado o pedido de tutela de urgência (PP
13-341DF, Rei. Mm. HENRIQUE NEVES DA SILVA, DJe de
3.4.2017).
Pois bem. Conforme já esclarecido, a presente Petição foi
antecedida por Procedimento Preparatório Eleitoral (PPE) instaurado pelo MPE
em razão de notícia apresentada pelo Deputado Federal SÉRGIO OLÍMPIO
GOMES - posteriormente corroborada pelos Deputados Federais WHERLES
ROCHA e DANIEL PIRES COELHO - acerca da ocorrência de distorções no
acesso aos recursos do Fundo Partidário e ao chamado direito de antena,
considerando os Parlamentares que migraram para o PMB após sua criação e
que dele já se desfiliaram.
Pretende o MPE, em suma, que seja reconhecida que a
representatividade política, com acesso ao Fundo Partidário e à propaganda
no rádio e na TV, pertence aos Partidos pelos quais foram eleitos os
Parlamentares que migraram para o PMB após sua criação e que dele já se
desfiliaram, bem como que se determine que a distribuição dos recursos do
Fundo Partidário e do acesso gratuito ao tempo de rádio e TV do PMB, para
fins de propagandas eleitoral e partidária, não leve em consideração,
respectivamente, a soma dos votos obtidos pelos Parlamentares que se
desfiliaram do PMB e o número de Deputados Federais que migraram para
essa legenda, e a ela não mais pertencem, mas apenas sua atual
representação política nas Casas do Congresso Nacional.
Os pedidos do

Parquet

foram julgados totalmente

procedentes por este Relator, ensejando, com isso, o manejo do presente
Agravo Interno - ora recebido como pedido de reconsideração -, cujas razões,
contudo, não merecem prosperar. Senão, veja-se.
Consoante consignado no decisum impugnado, na AC
0600923-12 (PJe), conexa com a presente Petição, a douta Ministra MARIA
THEREZA DE ASSIS MOURA, então Relatora, houve por bem deferir a liminar
para obstar o acesso do PMB aos recursos do Fundo Partidário e ao tempo de
propaganda no rádio e na televisão com base na representatividade política
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advinda dos Parlamentares que migraram para a referida legenda no momento
de sua criação, mas que saíram durante a janela prevista na EC 9 1/2016.
Com o advento da EC 91/2016, surgiu situação fática que
fez minguar a expressão política numérica dos Deputados filiados aos quadros
do PMB, limitando-se, inicialmente, à permanência de um único Parlamentar
na referida grei, mas que também veio a se desfiliar em seguida.
Nesse sentido, confira-se o seguinte trecho da referida
decisão liminar:
A análise sobre a probabilidade do direito invocado, no caso, deve
ter como premissa inicial a constatação de que a política não é
estática. E é precisamente por esse motivo que o Poder Judiciário
tem sido convocado, diante do princípio da inafastabiidade da
jurisdição, a se pronunciar mais de uma vez sobre a mesma matéria
quando confrontado com diferentes realidades fáticas em torno de
semelhantes premissas jurídicas.
Digo isso porque a aparente tensão existente entre os princípios da
isonomia, do pluralismo político - com a correspondente garantia de
livre criação de Partidos novos - e da representatividade política que
decorre dos votos obtidos nas urnas, considerado pela lei (art. 41-A,
II da Lei 9.096/95 e ad. 47, 1 da Lei das Eleições) como fator de
discrímen para a distribuição dos recursos do Fundo Partidário e do
tempo de antena, já foi objeto de apreciação judicial diversas vezes
neste Tribunal Superior e também no âmbito de controle de
constitucionalidade perante o Supremo Tribunal Federal.
Dito isso, é preciso registrar que o panorama jurídico normativo atual
sobre o tema constitui-se, no plano legal, das seguintes regras:
Quanto à distribuição dos recursos do Fundo Partidário - Lei
9.096/95:
Ad. 41-A. Do total do Fundo Partidário:
1 - 5% (cinco por cento) serão destacados para entrega,
em partes iguais, a todos os Partidos que atendam aos
requisitos constitucionais de acesso aos recursos do
Fundo Partidário; e (Redação dada pela Lei 13.165/15).
II - 95% (noventa e cinco por cento) serão distribuídos
aos Partidos na proporção dos votos obtidos na última
eleição geral para a Câmara dos Deputados. (Incluído
pela Lei 12.875113) (Vide ADI-5. 105).
Parág. único. Para efeito do disposto no inciso II, serão
desconsideradas as mudanças de filiação partidária em
quaisquer hipóteses. (Redação dada pela Lei 13.107115).
Quanto à distribuição do tempo de propaganda - Lei 9.504/97:
Ad. 47. As emissoras de rádio e de televisão e os canais
de televisão por assinatura mencionados no ad. 57,
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reservarão, nos trinta e cinco dias anteriores à
antevéspera das eleições, horário destinado à
divulgação, em rede, da propaganda eleitoral gratuita, na
forma estabelecida neste artigo (Redação dada pela Lei
13.165/15).
§ 21 Os horários reservados à propaganda de cada
eleição, nos termos do § lo., serão distribuídos entre
todos os Partidos e coligações que tenham candidato,
observados os seguintes critérios: (Redação dada pela
Lei 12.875113) (Vide ADI-5.105).
1 - 90%
(noventa
por
cento)
distribuídos
proporciona/mente ao número de representantes na
Câmara dos Deputados, considerados, no caso de
coligação para eleições majoritárias, o resultado da soma
do número de representantes dos seis maiores Partidos
que a integrem e, nos casos de coligações para eleições
proporcionais, o resultado da soma do número de
representantes de todos os Partidos que a integrem;
(Redação dada pela Lei 13.165/15).
II - 10% (dez por cento) distribuídos igualitariamente.
(Redação dada pela Lei 13.165/15).
§ 31 Para efeito do disposto neste artigo, a representação
de cada Partido na Câmara dos Deputados é a resultante
da eleição. (Redação dada pela Lei 11.300/06).
§ 400 número de representantes de Partido que tenha
resultado de fusão ou a que se tenha incorporado outro
corresponderá à soma dos representantes que os
Partidos de origem possuíam na data mencionada no
parágrafo anterior.
Daí já se vê que a lei estabelece, tanto para o acesso aos recursos
do Fundo Partidário quanto para o chamado tempo de antena um
sistema binário de divisão: uma parte deve ser dividida de forma
igual, considerando todos os Partidos que participarão do pleito, e
outra de forma proporcional à representatividade de cada Partido
obtida na última eleição para Deputado Federal.
Tal critério de divisão foi referendado pelo STF no julgamento das
ADIs 4.430 e 4.795 (ReI. Mm. DIAS TOFFOLI, DJe 19.9.2013),
quando aquela Corte assentou que:
(a) solução interpretativa pela repartição do horário da
propaganda eleitoral gratuita de forma igualitária entre todos os
Partidos partícipes da disputa não é suficiente para espelhar a
multiplicidade de fatores que influenciam o processo eleitoral.
Não há igualdade material entre agremiações partidárias que
contam com representantes na Câmara Federal e legendas
que, submetidas ao voto popular, não lograram eleger
representantes para a Casa do Povo. Embora iguais no plano
da legalidade, não são iguais quanto à legitimidade política. Os
incisos 1 e II do § 21 do art. 47 da Lei 9.504/9 7, em
consonância com o princípio da democracia e com o sistema
proporcional, estabelecem regra de equidade, resguardando o
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direito de acesso à propaganda eleitoral das minorias
partidá rias e pondo em situação de privilégio não odioso
aquelas agremiações mais lastreadas na legitimidade popular.
O critério de divisão adotado — proporcionalidade à
representação eleita para a Câmara dos Deputados - adéquase à finalidade colimada de divisão proporcional e tem respaldo
na própria CF, que faz a distinção entre os Partidos com e sem
representação no Congresso Nacional, concedendo certas
prerrogativas, exclusivamente, às agremiações que gozam de
representatividade nacional (art. 5o., LXX, "a", art. 103, VIII; art.
53, § 30; art. 55, § 211 e § 31; ad. 58, § 11).
Naquele mesmo julgamento, o Supremo Tribunal, confrontado com a
problemática relativa à hipótese de criação de Partido novo - e por
isso destituído de representatividade com base em eleição anterior decorrente da manifesta impossibilidade da nova legenda ter acesso
ao critério de divisão proporcional ao número de Deputados
anteriormente eleitos, entendeu, com base no princípio da liberdade
de criação e transformação de Partidos Políticos, que:
Na hipótese de criação de um novo Partido, a novel legenda,
para fins de acesso proporcional ao rádio e à televisão, leva
consigo a representatividade dos Deputados Federais que,
quando de sua criação, para ela migrarem diretamente dos
Partidos pelos quais foram eleitos. Não há razão para se
conferir às hipóteses de criação de nova legenda tratamento
diverso daquele conferido aos casos de fusão e incorporação
de Partidos (art. 47, § 40 Lei das Eleições), já que todas essas
hipóteses detêm o mesmo patamar constitucional (art. 17,
caput CF/88), cabendo à lei, e também ao seu intérprete,
preservar o sistema.
No julgamento da AD! 5.105 (ReI. Min. LUIZ FUX, DJe 4.4.2014), o
STF voltou a discutir a matéria (sob o prisma das alterações
promovidas pela Lei 12.875/13) e além de confirmar o entendimento
quanto à adequação do critério legal de divisão, reafirmou a
possibilidade de a novel legenda, para fins de acesso proporcional
ao rádio e à televisão bem como aos recursos do Fundo Partidário,
levar consigo a representatividade dos Deputados Federais que,
quando de sua criação, para ela migrarem diretamente dos Partidos
pelos quais foram eleitos, ostentando o status de fundadores do
novo Partido.
Na Petição 572-25 (sob minha relatoria), proposta aos 10.12.2015, o
PARTIDO DA MULHER BRASILEIRA veicula pedido de manutenção
do repasse do percentual de 5% (..) dos recursos do Fundo
Partidário que é distribuído igualmente a todos os Partido Políticos, e
de repasse dos 95% (..) restantes de forma proporcional aos
1.689.714 (..) votos recebidos pelos seus filiados que concorreram à
Câmara dos Deputados na última eleição, com fundamento
justamente no citado entendimento da Suprema Corte.
Ocorre que o entendimento do STF quanto à possibilidade de o
Partido recém-criado ter acesso ao critério proporcional de
distribuição dos recursos do Fundo Partidário e do tempo de antena
está alicerçado num fundamento primordial, que é justamente a
representatividade do Parlamentar migra nte.
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Nesse exato sentido, trecho do voto do Mm. DIAS TOFFOLI, Relator
da citada AD! 4.430 e ADI 4.795.
Não haverá autêntica liberdade de criação de Partidos Políticos
se não se admitir que os fundadores de uma nova agremiação
que detenham mandato parlamentar possam contar com sua
representatividade para a divisão do tempo de propaganda,
desigualando esses Parlamentares de seus pares, com a
exclusão do direito de propaganda proporcionalmente à
representatividade de seus quadros.
Para concluir, no meu sentir, declarar a inconstitucionalidade
da interpretação questionada pelos autores da AD! 4.795 seria
deixar de lado a representatividade de Partidos que já nascem,
ao receber Parlamentares oriundos de outros Partidos, com
força política nacional, frustrando, assim, sua participação nos
processos eleitorais de forma compatível e condizente com a
representatividade política que ostentam e com a legitimidade
popular de seus membros advinda das urnas.
Tal fundamento, entretanto, não parece se encontrar presente no
caso do PARTIDO DA MULHER BRASILEIRA. Primeiro, porque é
fato público e notório (noticiado por toda a imprensa nacional e
alegado na petição inicial pelo MPE) que a representatividade atual
da agremiação é de apenas 1 (um) Deputado Federal, pois todos os
outros que migraram naqueles 30 (trinta) dias após a sua criação
fizeram uso da janela criada pela EC 91, de 18.02.2016, que assim
dispôs:
Art. 10 É facultado ao detentor de mandato eletivo desligar-se
do Partido pelo qual foi eleito nos trinta dias seguintes à
promulgação desta Emenda Constitucional, sem prejuízo do
mandato, não sendo essa desfiliação considerada para fins de
distribuição dos recursos do Fundo Partidário e de acesso
gratuito ao tempo de rádio e televisão.
Apesar de não estar em discussão neste processo à legalidade das
migrações perpetradas pelos mandatários que estavam filiados ao
PMB, o próprio texto da norma indica que a autorização foi para que
o detentor de mandato eletivo se desligasse do Partido pelo qual foi
eleito, o que não se vislumbra no presente caso.
Ou seja, nessa hipótese de desligamento, o Legislador constituinte
derivado expressamente estabeleceu que a representatividade para
fins de acesso ao Fundo Partidário e ao tempo de propaganda
permaneceria com a legenda pelo qual o Parlamentar fora eleito,
merecendo registro o fato de também essa norma haver sido
submetida ao crivo do controle concentrado de constitucionalidade
através da AD! 5.497 (ReI. Mm. DIAS TOFFOLI), proposta sob o
fundamento principal de violação aos princípios da
proporcionalidade, soberania popular, igualdade do voto e sistema
representativo.
Além disso, fora noticiado ao MPE (fis. 24-32) que as migrações
iniciais para o PMB se deram mediante fraude, com o único intuito de
obter o Fundo Partidário e o tempo de rádio e televisão (fis. 30),
havendo indícios de que sequer a representatividade inicialmente
obtida decorreu de movimentações partidárias legítimas, o que não
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se coaduna com o ideário subjacente democrático que informa, no
ponto, a CF/88, a própria Lei 9.504/97 e a Lei dos Partidos Políticos,
bem como as decisões tomadas em controle concentrado pelo
Supremo Tribunal Federal (fis. 117-120).
Como se vê, a sempre louvada Ministra MARIA THEREZA
DE ASSIS MOURA consignou que não cabe atribuir ao PMB o acesso ao
Fundo Partidário e ao chamado direito de antena com a consideração de
Parlamentares que, não tendo sido por ele eleitos, não mais integram suas
fileiras, na medida em que inexistente a situação fática que lhe garanta a
transferência da representatividade política mediante a portabilidade dos votos
e dos mandatos desses Parlamentares.
O STF, ao apreciar os Mandados de Segurança
26.602/DF, 26.603/DE e 26.604/DF, firmou o entendimento de que o mandato
eletivo pertence aos Partidos Políticos e às coligações, corolário do sistema
proporcional e da exigência de filiação partidária como condição de
elegibilidade, nos termos dos arts. 14, § 30, V, e 45 da CF, do que resultou a
diminuição das hipóteses de movimentação dos Parlamentares para outros
Partidos Políticos já existentes, com o fortalecimento da fidelidade partidária.
Ao julgar as ADIs 4.430/DE e 4.795/DF, o STF prestigiou a
liberdade de criação e transformação de Partidos Políticos, conforme prevê o
art. 17, caput, da Constituição, assegurando a portabilidade dos votos, com
transferência da representatividade dos Deputados Federais para a nova grei,
entendimento que não se aplica ao caso em que Parlamentares migram de
seus Partidos de origem para agremiações que já tenham participado de
pleitos anteriores. Nessas hipóteses, embora o Deputado possa manter seu
mandato, caso seja reconhecida a justa causa para a troca de Partido, não há
transferência de representatividade, pois não se trata de alteração partidária
decorrente da criação de Partido novo, reconhecida e estimulada
constitucionalmente, mas, sim, de casos pessoais , e individuais de troca de
Partido (ADI 4.430/DF, ReI. Mm. DIAS TOFFOLI, DJe de 19.9.2013).
Ao promulgar a EC 91/2016, o Congresso Nacional
externou opção do poder constituinte derivado de flexibilizar o princípio
constitucional da fidelidade partidária. Facultou ao detentor de mandato eletivo
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desligamento do Partido pelo qual foi eleito, sem prejuízo do mandato, em
janela única criada nos trinta dias seguintes à promulgação da referida
Emenda Constitucional. Em contrapartida, como forma de salvaguardar a
soberania popular e o sistema eleitoral representativo proporcional, a aludida
desfiliação não foi considerada para fins de distribuição dos recursos do Fundo
Partidário e de acesso gratuito ao tempo de rádio e televisão, assegurados aos
Partidos Políticos, e não aos Parlamentares, na forma da lei, conforme
expresso pela Constituição da República (art. 17, § 30).
O entendimento consolidado no julgamento das ADIs
4.430/DF, 4.795/DF e ADI 5.105/DF não se aplica ao disposto na EC 91/2016,
visto que, nas ADIs, é tratada a hipótese de criação de novo Partido, sendo
que, na EC 91/2016, foi criada hipótese excepcional de migração,
independentemente da criação de novo Partido ou da causa da desfiliação.
A EC 91/2016 configurou causa nova, excepcional, que
possibilitou a saída dos Parlamentares que se encontravam recém-filiados ao
novo Partido, PMB, transformando-o em mera rota de passagem. Dessa forma,
PMB não se enquadra na hipótese prevista na Emenda Constitucional de
Partido pelo qual foi eleito o Parlamentar, mas unicamente intermediário para
se chegar a Partido já existente, sem que a referida transferência pudesse
resultar em prejuízo ao seu mandato parlamentar.
16. No caso, a orientação que deve prevalecer é aquela que
valoriza - tal como defendido pela eminente Ministra MARIA THEREZA em seu
decisum liminar - a permanência da representatividade política com as
agremiações que elegeram os Parlamentares que migraram para o PMB no
momento de sua criação e, logo em seguida, o deixaram pela janela da EC
91/2016, cuja redação, vale ressaltar, de fato não resguarda o Partido que
correspondeu a uma rota de passagem, mas, tão somente, aquele pelo qual o
Parlamentar realmente se elegeu. Confira-se:
EC 9 1/16: Art. 11> É facultado ao detentor de mandato eletivo
desligar-se do Partido pelo qual foi eleito nos trinta dias seguintes à
promulgação desta Emenda Constitucional, sem prejuízo do
mandato, não sendo essa desfiliação considerada para fins de
distribuição dos recursos do Fundo Partidário e de acesso gratuito ao
tempo de rádio e televisão.

AgR-Pet no 278-36.2016.6.00.0000IDF

18

Não se trata de presunção de fraude das filiações
partidárias ao PMB, mas de reconhecimento e aplicação da realidade fática e
jurídica advinda com a promulgação da EC 91/2016 e a efetiva desfiliação em
massa dos Parlamentares que inicialmente haviam migrado para o PMB.
A propósito, conforme bem ponderado pelo ilustre ViceProcurador-Geral Eleitoral em sua manifestação:
Ainda que se pudesse desconsiderar o quadro fático delineado nos
autos, que demonstra que o PMB foi mera rota de passagem para os
Deputados que a ele se filiaram em um primeiro momento, não seria
aplicável ao caso concreto a jurisprudência do Supremo Tribunal
Federal quanto à portabilldade da representatividade daqueles
Deputados, na medida em que o Legislador Constituinte somente
ressalvou a manutenção de tal prerrogativa quando da promulgação
da EC 9 1/16, aos casos em que o Parlamentar tenha sido eleito pelo
Partido do qual se des filiou.
Frise-se mais uma vez: a decisão agravada não contraria a
construção hermenêutica feita pela Corte Suprema, realizando, em
verdade, um distinguishing em relação àquele posicionamento,
levando-se em conta a situação fática delineada nos autos, bem
como a expressa vontade do Legislador constituinte derivado,
materializada na EC 91/16 (fls. 309).
Com efeito, diversamente do que se argumenta no
reclamo dirigido ao Colegiado, o decisum impugnado não se desertou do
entendimento jurisprudencial sufragado pela Corte Suprema, tendo, ao revés,
diante da realidade fática erigida nos autos, apenas consignado a
impossibilidade de sua incidência para albergar as distorções verificadas na
espécie quanto ao acesso do PMB aos recursos do Fundo Partidário e ao
chamado direito de antena, logo após a desfiliação em massa dos
Parlamentares que para ele haviam migrado por ocasião de sua criação.
Noutras palavras, embora fosse possível proceder a um
balanceamento de valores constitucionais de inegável e sobrelevada
importância, especialmente sob o prisma da liberdade de atuação parlamentar,
postulado este que, entre outras atuações, possibilita a criação e o
desenvolvimento de agremiações partidárias, a referida lógica não se viu
confrontada com a decisão unipessoal que ora é submetida à forja, porquanto
a desconsideração dos efeitos da desfiliação (acesso a recursos e tempo de
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rádio e TV) estava condicionada, como visto, às hipóteses em que o
desligamento se deu quanto ao Partido ao qual o Parlamentar se elegeu.
Em tal raciocínio jurídico, o Parlamentar que invoca o
direito de fundar agremiações e efetuar sucessivas movimentações derivadas
de janelas de migração franqueadas pela legislação eleitoral se encontra na
contingência de não obter nem recursos nem antena, se e quando o
desligamento não for adveniente da legenda para a qual foi sufragado nas
urnas - que bem foi caso dos autos, consoante registrou a solução unipessoal
ora agravada.
A nova desfiliação - expressão que passou a ser usada
para exprimir a dinâmica que se operou quanto a consecutivos ingressos e
saídas partidárias franqueadas pelas janelas eleitorais (dinâmica esta nem
sequer vislumbrada pelos experimentados próceres que regulamentaram a
matéria neste Tribunal Superior) - consubstancia a perda de reconhecimento
de representatividade da legenda, por não mais haver a ligação primitiva com o
Partido ao qual o Deputado se elegeu, sobretudo e especialmente na hipótese
em que se verificou o esvaziamento do rol de componentes do PMB,
circunstância que, se não é uma prova, ao menos é um indício de reticência,
isto é, ter-se efetuado a engenharia partidária como rota de passagem aos
Parlamentares, visando ao mero alcance dos efeitos de verba e de antena uma perversão ao sistema representacional.
Nesse sentido, mostra-se correta a decisão impugnada, ao
aplicar o entendimento sufragado na Res.-TSE 23.485, de 10.7.2016, de que,
se o Parlamentar não mais compõe os quadros do Partido novo, deve ser
compreendido que não se pode, por consequência lógica, reconhecer à
agremiação uma representatividade que, no mundo fático, não se confirma,
uma vez que a nova desfiliação, como fato superveniente, anula os motivos
autorizadores da transferência da representatividade dos votos conquistados
pelo Parlamentar para o Partido recém-criado, pois a vincula ção do
Parlamentar com a agremiação deixa de existir de fato e de direito.
Confira-se, por pertinente, o seguinte trecho do luminoso
voto proferido pelo eminente Ministro GILMAR MENDES na referida resolução:
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Na hipótese da divisão do tempo de televisão, o § 30 do art. 47 da
Lei 9.504/97 estabelece que, para efeito do disposto neste artigo, a
representação de cada Partido na Câmara dos Deputados é a
resultante da eleição.
A regra de divisão, portanto, considera o resultado da última eleição
para a Câmara dos Deputados e tem como exceção as
trans ferências de filiação para formação de novos Partidos Políticos,
consoante decidido pelo Supremo Tribunal Federal.
Ocorre, porém, que, ante o novo quadro gerado, alguns
Parlamentares que deixaram as legendas pelas quais foram eleitos
para constituir novos Partidos Políticos também se desligaram de
tais Partidos e transferiram suas filiações para outras agremiações,
com base no permissivo constante da EC 91.
Essa situação não foi expressamente contemplada nas resoluções
deste Tribunal, nem foi objeto de análise pelo Supremo Tribunal
Federal no julgamento das Ações Diretas de Inconstitucionalidade.
Aliás, consoante as premissas e os fundamentos constantes do voto
proferido pelo Ministro DIAS TOFFOLI, no julgamento da ADI 4.430,
o Supremo Tribunal Federal considerou que a representatividade do
Parlamentar seria levada em conta apenas na primeira migração,
naquela destinada à criação de um novo Partido, como acentuado na
parte final de seu voto:
Esclareço, por fim, que o entendimento aqui defendido se
restringe aos casos de Deputados Federais que migram
diretamente dos Partidos pelos quais foram eleitos para a nova
legenda, criada após as últimas eleições para a Câmara
Federal. Nesses casos, embora o Partido recém-criado não
tenha sido submetido às eleições, conta com representantes
eleitos. Desse modo, ocorrida a migração legítima de
Parlamentares para o novel Partido, devem eles levar consigo
parte da outorga democrática expressa pelo eleitorado: a
representatividade dos seus membros, circunstância essa que
impõe novo fator de divisão do tempo de rádio e TV.
Situação diversa é aquela em que Parlamentares migram de
seus Partidos de origem para agremiações que já tenham
participado de pleitos anteriores. Nessas hipóteses, embora o
Deputado possa manter seu mandato, caso seja reconhecida a
justa causa para a troca de Partido, não há transferência de
representatividade, pois não se trata de alteração partidária
decorrente da criação de Partido novo, reconhecida e
estimulada constitucionalmente, mas, sim, de casos pessoais e
individuais de troca de Partido.
Da mesma forma, o próprio texto da EC 91 registra que a desfiliação
por ela autorizada não deve ser computada para efeito da
distribuição do acesso ao rádio e à televisão e de recursos do Fundo
Partidário.
Assim, sem maior dificuldade, pode-se afirmar que a desfiliação dos
Parlamentares que se filiaram aos novos Partidos no momento da
sua criação não transfere para as outras agremiações a que se

AgR-Pet no 278-36.20 1 6.6.00.0000/DF

21

tenham filiado a representatividade origina/mente conquistada para
efeito da distribuição do tempo de propaganda eleitoral.
Subsiste, contudo, a análise da situação do Partido novo que
recebeu a representatividade dos Parlamentares que a ele se
filiaram no momento da sua criação, mas que, em momento
seguinte, deixaram a agremiação.
Nessa situação, é forçoso reconhecer que a representatividade do
Partido Político está necessariamente atrelada à representatividade
dos seus filiados que disputaram as eleições anteriores, ainda que
por Partidos diversos, como decidido pelo Supremo Tribunal Federal.
Entretanto, se o Parlamentar não mais compõe os quadros do
Partido novo, deve ser compreendido que não se pode, por
consequência lógica, reconhecer à agremiação uma
representatividade que, no mundo fático, não se confirma.
Nesse caso, a nova desfiliação, como fato superveniente, anula os
motivos autorizadores da transferência da representatividade dos
votos conquistados pelo Parlamentar para o Partido recém-criado,
pois a vincula ção do Parlamentar com a agremiação deixa de existir
de fato e de direito.
Assim, se não é possível reconhecer a representatividade do Partido
que contou com a filiação do Parlamentar no momento de sua
criação e, ao mesmo tempo, não se pode transferir tal
representatividade ao outro Partido para o qual ele transferiu sua
filiação, a única solução possível é reconhecer que a
representatividade deve ser atribuída de acordo com a regra geral,
ou seja, a apurada no momento da eleição (Lei 9.504/97, art. 47,
31), computando-se os votos recebidos no último pleito em favor do
Partido pelo qual o candidato foi originalmente eleito.
Por essas razões e para elucidar a matéria, a regra do § 11 do art. 39
da Res.-TSE 23.457/15 deve ser mantida, porém completada com o
acréscimo de um novo parágrafo, nos seguintes termos:
§ 19-A. A ressalva constante do § 11 não se aplica no caso do
Parlamentar que migrou para formação do novo Partido não
estar a ele filiado no momento da convenção para escolha dos
candidatos, sendo que nessa hipótese a representatividade
política será computada para o Partido pelo qual o Parlamentar
foi originariamente eleito.
25. Ressalte-se que o referido entendimento foi encampado
pela novel Res.-TSE 23.551, de 18.12.2017, que, ao versar sobre a
distribuição dos horários reservados à propaganda de cada eleição, também
consignou que a referida hipótese de transferência da representatividade
política conferida aos Parlamentares que migraram diretamente dos Partidos
Políticos pelos quais foram eleitos para o novo Partido, no momento de sua
criação, não se aplica no caso de o referido Parlamentar migrante não estar a
ele filiado no momento da convenção para a escolha dos candidatos, hipótese
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na qual a representatividade política será computada para o Partido Político
pelo qual o Parlamentar foi originariamente eleito (art. 48, § 41).
Com efeito, por se cuidar a hipótese de excepcional causa
de migração de Parlamentares para Partido recém-criado - consagrada na
versão originária da Res.-TSE 22.610/2007 -, a nova desfiliação dessa
agremiação, como fato superveniente, tem, conforme assentado por esta Corte
Superior na já referida Res.-TSE 23.485, de 10.7.2016, o condão de anular os
motivos autorizadores da transferência da representatividade dos votos
conquistados pelo Parlamentar para a novel grei, restabelecendo-se, por
conseguinte, o

status quo ante, ou

seja, o retorno integral da

representatividade política para a agremiação que elegeu o Parlamentar que
migrou para o PMB no momento de sua criação e, logo em seguida, o deixou
pela janela da EC 91/2016.
Portanto, assim como na divisão do tempo de rádio e TV
(parte variável - 90%), o acesso aos recursos do Fundo Partidário, em sua
cota mais expressiva (parte variável - 95%), também deve levar em conta a
respectiva representatividade parlamentar, não cabendo contemplar
agremiações desprovidas de tal elemento representativo - situação do PMB -,
o que converteria a atribuição de tais valores em aparente doação ou
premiação ex gratia.
Nem se diga que o referido entendimento configuraria
ameaça à subsistência do PMB no cenário político-partidário nacional, pois,
mesmo não dispondo de representatividade parlamentar atual na Câmara dos
Deputados, a lei assegura à referida grei, em pé de igualdade com as demais
agremiações, um direito mínimo de acesso tanto ao tempo de rádio e TV como
também aos recursos do Fundo Partidário, nos termos do que disposto,
respectivamente, nos arts. 47, § 20, II, da Lei 9.504/97 e 41-A, 1, da Lei
9.096/95.
Não merece prosperar, por fim, a alegação trazida pelo
requerente de que ficaria indefeso, no caso, por não poder sequer pleitear a
perda dos mandatos dos Parlamentares trânsfugas que não foram eleitos sob
sua legenda. No ponto, conforme bem assinalado pelo MPE, se não lhe é
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possível pleitear o mandato do Parlamentar trânsfuga, com maior razão o
agravante não pode ter acesso ao Fundo Partidário e ao direito de antena,
considerando migrações de Parlamentares que não mais integram seus
quadros (fls. 309).
Assim, recebe-se o recurso interposto como pedido de
reconsideração, em ordem a indeferi-lo, confirmando-se a decisão de fls. 255277, a qual (i) declarou que a representatividade política, com acesso ao
Fundo Partidário e à propaganda no rádio e na televisão, pertence aos
Partidos pelos quais foram eleitos os Parlamentares que migraram para o
PMB, após sua criação, e que dele já se desfiliaram, em virtude da EC
91/2016; e (ii) determinou que a distribuição dos recursos do Fundo Partidário
e do acesso gratuito ao tempo de rádio e televisão não leve em consideração a
soma dos votos obtidos pelos Parlamentares que se desfiliaram do PMB nem o
número de Deputados Federais que migraram para essa legenda, e a ela não
mais pertencem, mas apenas sua atual representação política na Câmara dos
Deputados.
Fica, por conseguinte, prejudicada a análise meritória da
AC 0600923-12 (PJe), conexa ao presente feito, tornando-se sem efeito a
liminar concedida.
Éovoto.

PEDIDO DE VISTA

O SENHOR MINISTRO ADMAR GONZAGA: Senhor
Presidente, peço vista dos autos.
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EXTRATO DA ATA

AgR-Pet no 278-36.2016.6.00.0000IDF.

Relator: Ministro

Napoleão Nunes Maia Filho. Agravante: Partido da Mulher Brasileira (PMB) Nacional (Advogados: Antonio César Bueno Marra - OAB: 1766-NDF e
outros). Agravado: Ministério Público Eleitoral.
Decisão: Após o voto do relator, recebendo o agravo
regimental como pedido de reconsideração e indeferindo-o, antecipou o pedido
de vista o Ministro Admar Gonzaga.
Composição: Ministros Luiz Fux (presidente), Rosa Weber,
Luís Roberto Barroso, Napoleão Nunes Maia Filho, Luís Felipe Salomão,
Admar Gonzaga e Tarcisio Vieira de Carvalho Neto.
Vice-Procurador-Geral Eleitoral: Humberto Jacq ues de
Medeiros.

SESSÃO DE 27.3.2018.
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VOTO-VISTA (vencido em parte)

O SENHOR MINISTRO ADMAR GONZAGA: Senhor
Presidente, trata-se de agravo regimental interposto pelo Partido da Mulher
Brasileira (PMB) - Nacional (fls. 283-297) em face de decisão individual da
lavra do eminente Ministro Napoleão Nunes Maia Filho (fls. 255-277), que
julgou integralmente procedentes os pedidos formulados pelo Ministério
Público Eleitoral nos presentes autos, a fim de (fi. 277):
"declarar que a representatividade política, com acesso ao
Fundo Partidário e à propaganda no rádio e na televisão,
pertence aos Partidos pelos quais foram eleitos os
Parlamentares que migraram para o PMB após sua cria çãó, e
que dele se desfiliaram em virtude da EC 91/16"; e
"determinar que a distribuição dos recursos do Fundo
Partidário e do acesso gratuito ao tempo de rádio e televisão,
para fins de propagandas eleitoral e partidária do PMB, não
leve em consideração, respectivamente, a soma dos votos
obtidos pelos Parlamentares que se des filiaram do PMB e o
número de Deputados Federais que migraram para essa
legenda, e a ela não mais pertencem, mas apenas sua atual
representação política nas Casas do Congresso Nacional"
Na sessão administrativa de 27.3.2018, o relator votou no
sentido de receber o agravo regimental como pedido de reconsideração, e
indeferi-lo.
Na ocasião, antecipei pedido de vista dos autos e, após
examiná-los, trago-os para a continuidade do julgamento.
De início, acompanho Sua Excelência quanto ao recebimento
do agravo regimental como pedido de reconsideração, na linha da
jurisprudência desta Corte Superior, por se tratar de feito de natureza
administrativa.
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Na espécie, trata-se de pedido formulado pela ProcuradoriaGeral Eleitoral, no qual postulou a distribuição de recursos do fundo partidário
e do direito de antena, com base na atual representação política da
agremiação no Congresso Nacional (fis. 2-20), o que foi acolhido pelo relator,
pelas seguintes razões:
na Ação Cautelar 0600923-12, conexa com a presente
Petição, a então relatora, Ministra Maria Thereza de Assis
Moura, deferiu o pedido de liminar para obstar o acesso do
PMB aos recursos do Fundo Partidário e ao tempo de
propaganda no rádio e na televisão com base na
representatividade política advinda dos parlamentares que
migraram para a referida legenda no momento de sua criação,
mas que saíram durante a janela prevista na EC 91/2016. Com
o advento da EC 91/2016, surgiu situação fática que fez
minguar a expressão política numérica dos Deputados filiados
aos quadros do PMB, limitando-se, inicialmente, à
permanência de um único Parlamentar na referida grei, mas
que também veio a se desfiliar em seguida;
o STF, ao apreciar os Mandados de Segurança 26.602/DE,
26.603/DE e 26.604/DE, firmou o entendimento de que o
mandato eletivo pertence aos Partidos Políticos e às
coligações, corolário do sistema proporcional e da exigência de
filiação partidária como condição de elegibilidade, nos termos
dos arts. 14, § 31, inciso V, e 45 da CF, do que resultou a
diminuição das hipóteses de movimentação dos Parlamentares
para outros Partidos Políticos já existentes, com o
fortalecimento da fidelidade partidária;
o entendimento consolidado no julgamento das ADIs
4.430/DE, 4.795/DF e 5.105/DE não se aplica ao disposto na
EC 91/2016, visto que, nas ADIs, é tratada a hipótese de
criação de novo partido, sendo que, na EC 91/2016, foi criada
hipótese excepcional de migração, independentemente da
criação de novo Partido ou de causa da desfiliação;
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a EC 91/2016 configurou causa nova, excepcional, que
possibilitou a saída dos Parlamentares que se encontravam
recém-filiados ao novo Partido, PMB, transformando-o em
mera rota de passagem. Dessa forma, o PMB não se enquadra
na hipótese prevista na Emenda Constitucional de Partido pelo
qual foi eleito o Parlamentar, mas unicamente intermediário
para se chegar a Partido já existente, sem que a referida
transferência pudesse resultar em prejuízo ao seu mandato
parlamentar;
no caso, deve prevalecer a orientação de que permanece a
representatividade política com as agremiações que elegeram
os Parlamentares que migraram para o PMB no momento de
sua criação e, logo em seguida, o deixaram pela janela da EC
91/2016. Não se trata de presunção de fraude das filiações
partidárias ao PMB, mas de reconhecimento e aplicação da
realidade fática e jurídica advinda com a promulgação da EC
91/2016 e a efetiva desfiliação em massa dos Parlamentares
que inicialmente haviam migrado para o PMB;
aplica-se o entendimento sufragado na Res.-TSE 23.485, de
1°.7.2016, de que a nova desfiliação, como fato superveniente,
anula os motivos autorizadores da transferência da
representatividade dos votos conquistados pelo Parlamentar
para o Partido recém-criado, pois a vinculação do Parlamentar
com a agremiação deixa de existir de fato e de direito;
assim como na divisão do tempo de rádio e TV (parte
variável - 90%), o acesso aos recursos do Fundo Partidário,
em sua cota mais expressiva (parte variável - 95%), também
deve levar em conta a respectiva representatividade
parlamentar, não cabendo contemplar agremiações
desprovidas de tal elemento representativo - situação do
PMB -, o que converteria a atribuição de tais valores em
aparente doação ou premiação ex grafia.
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Isso posto, inicialmente verifico que Sua Excelência reconhece
a representatividade política, para fins de acesso ao fundo partidário e à
propaganda no rádio e na televisão, das agremiações que elegeram os
parlamentares que migraram para o PMB no momento de sua criação e, logo
em seguida, o deixaram pela janela da EC 91/2016.
O relator registra que não se tratou de assentar a presunção
de fraude das filiações partidárias ao PMB, mas de reconhecer a aplicação da
realidade fática e jurídica advinda com a promulgação da EC 91/2016 e a
efetiva desfiliação em massa sucedida.
O Tribunal, inclusive, já tinha assim decidido no âmbito da
Res.-TSE 23.485, ao acrescentar o § 11-A no art. 39 da Resolução 23.457,
resolução esta que dispôs sobre propaganda eleitoral, utilização e geração do
horário gratuito e condutas ilícitas em campanha eleitoral nas eleições de
2016.
Eis como ficou a redação do citado §§ 1° e 11-A da Res.-TSE
23.457:
Art. 39. Os Juizes Ele itorais distribuirão os horários reservados à
propaganda em rede, para o cargo de prefeito, e à propaganda em
inserções, para ambos os cargos, entre os partidos e as coligações
que tenham candidato, observados os seguintes critérios (Lei n°
9.504/1997, art. 47, §§ 21 a 71):

E ... ]
§ 10 Para efeito do disposto neste artigo, serão desconsideradas as

mudanças de filiação partidária, ressalvada a hipótese de criação de
nova legenda, quando prevalecerá a representatividade política
conferida aos parlamentares que migraram diretamente dos partidos
pelos quais foram eleitos para o novo partido político, no momento
de sua criação (Lei n° 9.504/1997, art. 47, § 31; STF ADI n° 4430/D1=,
DJEde 19.9.2013, eADln°5105/DF, 11.10.2015).
§ 11-A. A ressalva constante do § 10 não se aplica no caso do
parlamentar que migrou para formação do novo partido não
estar a ele filiado no momento da convenção para escolha dos
candidatos, sendo que nessa hipótese a representatividade
política será com putada para o partido pelo qual o parlamentar
foi originariamente eleito. Grifo nosso.
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Na ocasião da apreciação da mudança da resolução que
disciplinou o horário eleitoral gratuito do pleito de 2016, o relator das
instruções, Ministro Gilmar Mendes, igualmente ponderou:
Subsiste, contudo, a análise da situação do partido novo que
recebeu a representatividade dos parlamentares que a ele se filiaram
no momento da sua criação, mas que, em momento seguinte,
deixaram a agremiação.
Nessa situação, é forçoso reconhecer que a representatividade do
partido político está necessariamente atrelada à representatividade
dos seus filiados que disputaram as eleições anteriores, ainda que
por partidos diversos, como decidido pelo Supremo Tribunal Federal.
Entretanto, se o parlamentar não mais compõe os quadros do
partido novo, deve ser compreendido que não se pode, por
consequência lógica, reconhecer à agremiação uma
representatividade que, no mundo fático, não se confirma.
Nesse caso, a nova desfiliação, como fato superveniente, anula
os motivos autorizadores da transferência da representatividade
dos votos conquistados pelo parlamentar para o partido recémcriado, pois a vincula ção do parlamentar com a agremiação
deixa de existir de fato e de direito.
Assim, se não é possível reconhecer a representatividade do partido
que contou com a filiação do parlamentar no momento de sua
criação e, ao mesmo tempo, não se pode transferir tal
representatividade ao outro partido para o qual ele transferiu sua
filiação, a única solução possível é reconhecer que a
representatividade deve ser atribuida de acordo com a regra geral,
ou seja, a apurada no momento da eleição (Lei n° 9.504/1997, art.
47, § 30), computando-se os votos recebidos no último pleito em
favor do partido pelo qual o candidato foi originalmente eleito.
Ademais, idêntico entendimento foi manifestado pelo Tribunal
também quanto à regra dos debates, conforme assim aduzido na Consulta
106-94, rei. Mm. Henrique Neves, DJe de 9.5.0216, em que se respondeu que:
"Para aferição da obrigatoriedade de ser convidado o candidato de partido
político ou de coligação que possuam mais de nove representantes na Câmara
dos Deputados (Lei n° 9.504/97, art. 46), somente devem ser consideradas
as mudanças de filiação realizadas com justa causa até a data da
convenção de escolha do candidato, não computadas as trans ferências
realizadas com fundamento na EC n° 9 1/2016" (grifo nosso).
Essa solução também foi adotada na edição da Res.-TSE
23.551, alusiva às eleições de 2018, cujo art. 48, §§ 3° e 41, prevê o seguinte:

AgR-Pet n° 278-36.20 16.6.00.0000IDF

30

Art. 48.[..]
§ 31 Para efeito do disposto neste artigo, serão desconsideradas as
mudanças de filiação partidária, ressalvada a hipótese de criação de
nova legenda, quando prevalecerá a representatividade política
conferida aos parlamentares que migraram diretamente dos partidos
políticos pelos quais foram eleitos para o novo partido político, no
momento de sua criação (Lei n° 9.504/1997, art. 47, § 31; STF AD! n°
4430/DF, DJEde 19.9.2013, eAD!n°5105/DF, 10.10.2015).
§ 40 A ressalva constante do § 30 deste artigo não se aplica no
caso de o parlamentar que migrou para formação do novo
partido político não estar a ele filiado no momento da
convenção para escolha dos candidatos, hipótese na qual a
representatividade política será computada para o partido
político pelo qual o parlamentar foi originariamente eleito. Grifo
nosso.
No caso concreto, não obstante o acerto das ponderações do
Ministro Napoleão Nunes Maia Filho e de todos os fundamentos lançados nos
precedentes acima, há aspecto relevante que deve ser considerado por esta
Corte: a aparente violação aos princípios da segurança jurídica e da
proteção da confiança, na perspectiva - mutatis mutandis - inserta no escólio
do Ministro Edson Fachin e da professora Christine Peter da Silva em artigo
publicado em recente obra em homenagem ao Ministro Celso de Mello1, de
que as "Propostas de reforma política não deveriam ser capturadas por
sistema de ideias de ocasião, nem por vieses conjecturais, devendo ser
enfrentadas com o cuidado exigido pelas suas múltiplas complexidades, a
serviço do interesse maior da Nação e dentro dos quadros da segurança
jurídica, da responsabilidade e do respeito à ordem jurídica.
Faço esse destaque porquanto, no caso em apreço, verifica-se
que houve período, entre a criação do partido, em 29 de setembro de 2015 e a
publicação da Emenda Constitucional 91, de 18 de fevereiro de 2016, em que
o partido tinha a justa expectativa de acesso aos recursos do Fundo Partidário,
de acordo com a representatividade dos parlamentares que migraram para a
legenda no referido período.

1

FACHIN, Luiz Edson; SILVA, Cristine Peter da. Democracia representativa no Brasil: breves reflexões sobre a
participação do povo como sujeito político. In: PEREIRA, Erick Wilson. Reforma Política Brasil república. Brasília:
OAB, 2017, p. 115-130.
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Com efeito, estava o PMB, até esse ponto, resguardado pelas
decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal nas ADI's 4.430, 4.795 e
5.398, as quais, em resumo, estabeleceram:
em princípio, alteração legislativa que subtrair, de forma
significativa, o direito de novos partidos criados ao acesso do
Fundo Partidário e do tempo de televisão estará em conflito
com o disposto no art. 47, § 20, da Constituição Federal;
o novo regime jurídico mais restritivo inaugurado pela Lei
13.165/2015 não se aplica aos partidos criados antes da sua
entrada em vigor, o que alcança, inclusive, o Partido da Mulher
Brasileira.
Ademais disso, na linha da jurisprudência - parcialmente
desnaturada com o advento da Emenda Constitucional 91/2016 -, o partido
tinha a expectativa de que as desfiliações imotivadas seriam alcançadas pelas
regras da Res.-TSE 22.610, ou seja, que eventual ato de infidelidade partidária
redundaria na indeclinável perda do mandato do trânsfuga.
No entanto, por razões insindicáveis pela Justiça Eleitoral, o
Congresso Nacional promulgou a Emenda Constitucional 91/2016, na qual se
previu: "É facultado ao detentor de mandato eletivo desligar-se do partido pelo
qual foi eleito nos trinta dias seguintes à promulgação desta Emenda
Constitucional, sem prejuízo do mandato, não sendo essa desfiiação
considerada para fins de distribuição dos recursos do Fundo Partidário e
de acesso gratuito ao tempo de rádio e televisão" (grifo nosso).
Tal previsão inédita - e, de certo modo, heterodoxa -,
associada ao óbice de acesso aos recursos pela agremiação em relação ao
período que manteve quadro de representação parlamentar, traduz inegável
surpresa e quebra da confiança que a agremiação tinha a respeito da
observância do quadro normativo de outrora, que - repita-se - lhe garantia o
acesso a esses recursos em virtude da migração motivada de parlamentares
para os seus quadros.
Ressalto que esta Corte Superior, em julgamento de processo
que envolvia bem jurídico ainda mais relevante, atinente ao exercício do
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mandato, aplicou o principio da proteção da confiança e afastou a cassação do
candidato que agiu secundado em pronunciamento da própria Justiça Eleitoral.
Eis a ementa do referido julgado:
ELEIÇÕES 2008. RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE.
NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO CONTRA EXPEDIÇÃO DE
DIPLOMA ÇÃO. SUSPENSÃO DA DIPLOMA ÇÃO. ALEGAÇÃO.
INELEGIBILIDADE. QUARTO MANDA TO. DOMICILIO DIVERSO.
AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. PRINCÍPIO DA PROTEÇÃO À CONFIANÇA.
CANDIDATO AMPARADO POR DECISÃO MONOCRÁTICA QUE
DEFERIU O REGISTRO DE CANDIDATURA. PRECEDENTE.
PRO VIMENTO.

O ora recorrente agiu em estrita observância ao que fora
decidido pela Justiça Eleitoral, caracterizando a sua boa-fé, não
devendo ser surpreendido com a cassação, no âmbito de RCED,
referente ao mesmo pleito, sob pena de violação aos princípios
da proteção à confiança e da segurança jurídica.
Inexiste vedação na Constituição Federal relativa à alteração do
domicílio para que o candidato concorra em município diverso do
mandato anterior (no qual tenha vínculos econômicos, profissionais,
etc.), criando uma hipótese de inelegibilidade inexistente (artigo 14, §
50 CF).
Em razão do princípio da proteção à confiança, também
aplicado na atividade jurisdicional, devem-se proteger situações
já consolidadas no tempo, notadamente, se o candidato agiu
com boa-fé, como é o caso, não havendo falar em tentativa de
fraudar a lei constitucional no que tange à transferência do
domicilio eleitoral.
Recurso especial a que se dá provimento.

(REspe n° 31-11, rei. Min. Gilson Dipp, redator para o acórdão Mm.
Arnaldo Versiani, DJe de 26.10.2012, grifo nosso.)

Não é diferente o posicionamento do Supremo Tribunal
Federal, que permite desconsiderar certa situação jurídica decorrente de
mudança jurisprudencial que contrarie os princípios da boa-fé, da segurança
jurídica e da proteção da confiança2 .
Da mesma forma, aquela Corte já decidiu que "a boa-fé e a
proteção da confiança como projeções específicas do postulado da segurança
2

Cito, por exemplo: "A mudança jurisprudenciai solapou projeção razoaveimente nutrida pelo impetrante e
descortinou cenário suscetível de afastar, de modo pontual e excepcional, considerados os princípios da boa-fé, da
segurança jurídica e da proteção da confiança, a regra do art. 46, § 30, da Lei n°8.112/1990. Precedentes: MS 25.430,
Tribunal Pleno, Rei. Mm. Edson Fachin, DJe de 12.5.201 6; MS 31543 AgR, Primeira Turma, Rei. Min. Edson Fachin,
DJe de 8.11.2016; e MS 26132 AgR, Segunda Turma, Rei. Mm. Dias Toffoii, DJe de 10.1 2.2016)" (AgR-MS 30.556, rei.
Mm. Rosa Weber
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jurídica - Situação de fato já consolidada no tempo que deve ser mantida em
respeito à boa-fé e à confiança" (AgR-MS 27.006, reI. Min. Celso de Melio,
Segunda Turma, DJe de 8.4.2016).
Desse modo, sem maior aprofundamento - tendo em vista se
tratar de processo administrativo -, entendo que a aplicação estrita dos
dispositivos descritos nas resoluções desta Corte e do texto da Emenda
Constitucional 91/2016 acabaria por afetar a segurança jurídica, dada a
expectativa do partido em acessar, ainda que parcialmente, os recursos
financeiros a que tinha direito, segundo o regime jurídico à época, tendo em
vista as filiações válidas ocorridas entre a sua criação e a efetiva desfiliação
dos parlamentares.
É bem verdade que a inicial traz alegação de que o partido
teria servido como mero instrumento de passagem de parlamentares, o que
afastaria a necessidade de distribuição dos recursos do Fundo Partidário. Não
ignoro o dado da realidade, de que a agremiação tem diminuta representação
parlamentar no momento.
No entanto, vedada a presunção de má-fé dos atos da
agremiação e à míngua de provas do elemento subjetivo que motivou, por
primeiro, as filiações ao recém-criado PMB e, meses depois, as desfiliações
em massa, entendo que não há como prejudicar o partido que, ao menos
durante certo período de tempo, tinha o direito de acessar quotas do Fundo
Partidário e que foi surpreendido.
Aliás, à falta de alegação mais qualificada nesse sentido e de
produção de provas a esse respeito, não tenho como aferir se a alegada
fraude teria partido da agremiação ou dos parlamentares que nela
ingressaram. Se foi o partido que se deixou usar como verdadeiro trampolim
partidário ou se ele foi usado, sem o seu consentimento, como instrumento de
burla à regra da fidelidade partidária.
Nesse cenário, o que se tem de objetivo é que o partido teve
obstado, liminarmente, o acesso ao Fundo Partidário em relação a período no
qual ele tinha direito, ainda em 2017, o que me leva a propor solução
intermediária, a saber: que o acesso proporcional aos recursos do Fundo
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Partidário fique restrito ao período compreendido entre a entrada em vigor da
liminar proferida na ADI 5.398 e a efetiva desfiliação dos filiados que outrora
compuseram a sua representação parlamentar.
Por outro lado, entendo prejudicado o pedido de acesso ao
tempo de televisão nas eleições de 2016, bem como improcedente esse pleito
específico quanto às eleições de 2018, visto que, nesse caso, se trata apenas
de expectativa de direito, ainda não exercido, não albergada pelo fundamento
alusivo à quebra do princípio da confiança decorrente da promulgação da
Emenda Constitucional 91/2016.
Por essas razões, acompanho o eminente relator quanto ao
conhecimento do agravo regimental como pedido de reconsideração e,
com as mais respeitosas vênias a Sua Excelência, acolho parcialmente o
pedido, a fim de permitir ao Partido da Mulher Brasileira (PMB) o acesso
proporcional dos recursos do Fundo Partidário, apenas quanto ao
montante correspondente ao período compreendido entre o dia
13.11.2015, data da entrada em vigor da decisão liminar proferida na ADI
5.398, e o dia da desfiliação dos parlamentares.

VOTO (ratificação)

O SENHOR MINISTRO NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO
(relator): Senhor Presidente, não tentarei persuadir nenhum dos eminentes
pares, nem o eminente Ministro Admar Gonzaga.
Quando foi feita a partilha, o Partido da Mulher Brasileira
(PMB) tinha 22 deputados e, logo em seguida, esse número foi reduzido para
dois parlamentares; logo após, para um deputado e, finalmente, para zero.
Então, acabou completamente a presença de parlamentares
nesse partido. Não estou afirmando que houve fraude na filiação, mas essa
filiação estratégica ao PMB permitiu que a partilha o favorecesse e depois o
partido murchou, digamos assim, esvaziou-se por completo.
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Com todo o respeito ao Ministro Admar Gonzaga, reafirmo que
a realidade é outra: o partido não existe mais, pelo menos em termos de
presença de parlamentares federais.
Por isso peço vênia ao eminente Ministro Admar Gonzaga para
manter o meu voto nesse sentido.

VOTO (vencido em parte)

O SENHOR MINISTRO TARCISIO VIEIRA DE CARVALHO
NETO: Senhor Presidente, eu peço vênia ao eminente Ministro Napoleão
Nunes Maia Filho para acompanhar o Ministro Admar Gonzaga.
Na minha percepção, enquanto os trânsfugas compuseram os
quadros do Partido da Mulher Brasileira (PMB), não há falar em fraude, que,
aliás, não se presume, e se tivesse havido fraude, não está descartada a
hipótese de o próprio partido ter sido vítima dessa fraude, levada a efeito pelos
trânsfugas.
Parece-me que a decisão salomônica proposta pelo Ministro
Admar Gonzaga, nesse caso concreto, adere mais ao conteúdo de justiça
material.
É como voto.

VOTO

A SENHORA MINISTRA ROSA WEBER: Senhor Presidente,
peço vênia à divergência para acompanhar o voto do eminente relator, como
eu já havia me manifestado.
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PEDIDO DE VISTA

O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO: Senhor
Presidente, peço vista dos autos.
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EXTRATO DA ATA

AgR-Pet n° 278-36.2016.6.00.0000/DE. Relator: Ministro
Napoleão Nunes Maia Eilho. Agravante: Partido da Mulher Brasileira (PMB) Nacional (Advogados: Antonio César Bueno Marra - OAB: 1766-A/DF e
outros). Agravado: Ministério Público Eleitoral.
Decisão: Prosseguindo no julgamento, após o voto-vista do
Ministro Admar Gonzaga, acompanhando o relator quanto ao recebimento do
agravo regimental como pedido de reconsideração, mas dele divergindo
quanto ao mérito, acolhendo parcialmente o pedido, a fim de permitir ao
Partido da Mulher Brasileira (PMB) o acesso proporcional dos recursos do
Fundo Partidário, apenas quanto ao montante correspondente ao período
compreendido entre o dia 13.11.2015, data da entrada em vigor da decisão
liminar proferida na ADI 5.398, e o dia da desfiliação dos parlamentares, no
que foi acompanhado pelo Ministro Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, e o voto
da Ministra Rosa Weber, acompanhando o relator, pediu vista o Ministro Luís
Roberto Barroso.
Composição: Ministros Luiz Eux (presidente), Rosa Weber,
Luís Roberto Barroso, Napoleão Nunes Maia Filho, Jorge Mussi, Admar
Gonzaga e Tarcisio Vieira de Carvalho Neto.
Vice-Procurador-Geral Eleitoral: Humberto Jacq ues de
Medeiros.

SESSÃO DE 24.4.2018.
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VOTO-VISTA

O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO: Senhor
Presidente, trata-se de requerimento formulado pelo Ministério Público Eleitoral
em face do Partido da Mulher Brasileira (PMB), no sentido de que o acesso da
agremiação aos recursos do Fundo Partidário e ao tempo de rádio e televisão
seja balizado por sua atual representação na Câmara dos Deputados, após as
migrações decorrentes da Emenda Constitucional n° 91/2016, e não por
aquela que passou a deter após as migrações ocorridas por ocasião de sua
criação.
O eminente Mm. Relator Napoleão Nunes Maia Filho, em
decisão monocrática de fls. 255-277, acolheu o requerimento formulado pelo
Ministério Público Eleitoral, de forma a determinar que a distribuição dos
recursos do fundo partidário e do tempo de rádio e televisão ao Partido da
Mulher Brasileira (PMB) leve em consideração a sua representatividade após
as migrações realizadas com fundamento na Emenda Constitucional n°
91/2016.
Essa decisão deu ensejo à interposição de agravo interno
pelo Partido da Mulher Brasileira (PMB), recebido pelo Mm. Relator como
pedido de reconsideração, ora trazido a julgamento. O Mm. Relator votou no
sentido de se negar provimento ao pedido de reconsideração, ratificando
integralmente os termos de sua decisão monocrática. Votou, então, o eminente
Min. Admar Gonzaga, inaugurando divergência no sentido de se acolher
apenas em parte a pretensão do Ministério Público Eleitoral, de forma a
assegurar ao Partido da Mulher Brasileira "o acesso proporcional dos recursos
do Fundo Partidário, apenas quanto ao montante correspondente ao período
compreendido entre o dia 13.11.2015, data da entrada em vigor da decisão
liminar proferida na ADI n° 5.398, e o dia da desfiliação dos parlamentares".
Pedi vista dos autos, para melhor exame da controvérsia.
De início, acompanho integralmente o Mm. Relator, no
sentido de receber o agravo interno como pedido de reconsideração, meio
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adequado para impugnação de decisões administrativas, conforme
precedentes desta Corte Superior.
Para análise das pretensões deduzidas pelo Ministério
Público Eleitoral (Pet n° 278-36) e pelo Partido da Mulher Brasileira (Pet. n°
572-25), é necessário rememorar o histórico de eventos que precederam a
criação da agremiação e influenciaram as migrações de parlamentares para as
suas fileiras, os quais, posteriormente, dela se desligaram.
O Supremo Tribunal Federal fixou, em 2007, a tese de que
a mudança de agremiação por parlamentar eleito pelo sistema proporcional
confere ao partido o direito de reter sua vaga (Mandados de Segurança nos
26.602, 26.603 e 26.604). Essa decisão confirmou interpretação realizada pelo
Tribunal Superior Eleitoral em resposta à Consulta n° 1.398/2007. Firmou-se,
assim, o entendimento de que é possível a perda de mandato parlamentar em
decorrência de ato de infidelidade partidária. Nessas ocasiões, tanto o TSE
quanto o STF reconheceram a existência de hipóteses excepcionais em que a
mudança de partido político não acarretaria a perda do cargo pelo parlamentar,
tais como mudança significativa de orientação programática do partido e
prática odiosa de perseguição.
Em decorrência desse entendimento, o Tribunal Superior
Eleitoral editou a Res.-TSE n° 22.610/2007, que regulamentou o procedimento
de perda de mandato por infidelidade partidária. Essa resolução previu
expressamente a criação de nova legenda como causa legitimadora (justa
causa) da desfiliação partidária (art.

10, § 10, ll).

Posteriormente, em 2.6.2011,

o TSE definiu, na Consulta n° 755-35, que o prazo razoável para a filiação no
novo partido, com amparo na justa causa prevista na Res.-TSE n°
22.610/2007, seria de 30 dias, contados do registro do estatuto partidário pelo
TSE. Ainda como consequência do reconhecimento da criação de novo partido
como causa legitimadora da desfiliação partidária, o STF, ao apreciar as ADIs
n°5 4.430 e 4.795 (j. em 29.6.2012) e a ADI n° 5.105 (j. em 11.10.2015),
assentou a inconstitucionalidade de impedir que partidos novos aproveitem a
Art. l O partido político interessado pode pedir, perante a Justiça Eleitoral, a decretação da perda de cargo eletivo
em decorrência de desfiliação partidária sem justa causa.
§ lO - Considera-se justa causa:
II) criação de novo partido;
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representatividade dos deputados federais que tenham para eles migrado,
para fins de acesso proporcional ao direito de antena e aos recursos do fundo
partidário.
8. Esse contexto não foi alterado pela edição da Lei n°
13.107/2015, que deu nova redação aos arts. 29, § 6° e 41-A, parágrafo
único5, da Lei n° 9.096/1 995, bem como ao art. 47, § 706, da Lei n° 9.504/1 997.
Essa lei, na essência, reproduziu o regramento da Lei n° 12.875/2013, cuja
inconstitucionalidade foi declarada na ADI no 5.105. Por essa razão, no voto
que proferi nessa ação direta de inconstitucionalidade, entendi que a
superveniência da Lei n° 13.107/2015 não trazia prejuízo à análise do mérito
da ação direta, apesar da ausência de aditamento da petição inicial, a fim de
que as alterações promovidas fossem consideradas:
No curso do processo, os dispositivos legais impugnados foram
parcialmente alterados pela Lei n° 13.10712015. (...)
(...)

Ressalto, ainda, que o fato de não ter havido aditamento à petição
inicial para inserir, expressamente como objeto da ação, a nova
redação dada pela Lei n° 13.107/2015 aos dispositivos impugnados
não abala a conclusão a que cheguei. A exigência de aditamento
visa a garantir a atualidade do debate processual e do exercício
jurisdicional nas ações de controle abstrato, conferindo, a este
último, a maior efetividade possível. A ideia é que o STF se dedique
a analisar a validade em abstrato apenas de normas ainda em vigor.
Para atingir essa finalidade é que se exige do requerente a emenda
da inicial em caso de alteração das normas impugnadas; ou seja,
para assegurar que a discussão judicial tome por base o quadro
normativo atual e se promova, assim, o exercício mais efetivo
possível do controle de constitucionalidade. Nos casos, porém, em

Art. 29. Por decisão de seus órgãos nacionais de deliberação, dois ou mais partidos poderão fundir-se num só ou
incorporar-se um ao outro.

§ 60 No caso de incorporação, o instrumento respectivo deve ser levado ao Oficio Civil competente, que deve, então,
cancelar o registro do partido incorporado a outro.
Art. 41-A. Do total do Fundo Partidário:
II - 95% (noventa e cinco por cento) serão distribuídos aos partidos na proporção dos votos obtidos na última eleição
geral para a Câmara dos Deputados.
Parágrafo único. Para efeito do disposto no inciso II, serão desconsideradas as mudanças de filiação partidária em
quaisquer hipóteses.
6

Art. 47. As emissoras de rádio e de televisão e os canais de televisão por assinatura mencionados no art. 57
reservarão, nos quarenta e cinco dias anteriores à antevéspera das eleições, horário destinado à divulgação, em rede,
da propaganda eleitoral gratuita, na forma estabelecida neste artigo.
§ 2° Os horários reservados à propaganda de cada eleição, nos termos do parágrafo anterior, serão distribuídos entre
todos os partidos e coligações que tenham candidato e representação na Câmara dos Deputados, observados os
seguintes critérios:
§ 70 Para efeito do disposto no § 2, serão desconsideradas as mudanças de filiação partidária em quaisquer
hipóteses.
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que a mudança legislativa não seja substancial, não impactando as
discussões já realizadas no processo, não há motivo para se exigir a
formalidade de aditamento. Nessas hipóteses, o Tribunal pode, de
ofício, considerar a mudança nos dispositivos impugnados e
controlar, ainda assim, com a atualidade devida, as normas
impugnadas na ação, que são, substancialmente, as mesmas.
Esse regime foi substancialmente modificado, contudo, pela
Lei n° 13.165, de 29 de setembro de 2015, que incluiu na Lei n° 9.09611995 o
art. 22-A7, com novo elenco de hipóteses justificadoras da desfiliação
partidária, substituindo aquele constante da Res.-TSE no 22.610/2007. Esse
novo rol de justas causas não incluiu, porém, a criação de novo partido. A
limitação ensejou a propositura da ADI no 5.398, na qual proferi decisão
cautelar em 11.11.2015, ad referendum do Plenário, a fim de assegurar aos
partidos cujo prazo de 30 (trinta) dias para migração partidária estava em curso
(Partido Novo, Rede Sustentabilidade e Partido da Mulher Brasileira) a
devolução integral deste prazo para filiações de parlamentares. Entendi, na
ocasião, que a aplicação retroativa do art. 22-A da Lei n° 9.09611995 violava a
segurança jurídica e, mais especificamente, o direito adquirido e as legítimas
expectativas das agremiações recém-fundadas, criando obstáculos ao seu
desenvolvimento e fortalecimento. Essa cautelar foi referendada pelo Supremo
Tribunal Federal em sessão realizada em 9.5.2018. Como decorrência da
cautelar concédida em 11.11.2015, cerca de 20 deputados federais migraram
de outras agremiações para o Partido da Mulher Brasileira (PMB).
Após tais eventos, foi promulgada a EC n° 91, de 18 de
fevereiro de 2016, autorizando o detentor de mandato eletivo a se desligar do
partido pelo qual foi eleito, nos 30 (trinta) dias seguintes à sua promulgação.
Essa migração não caracteriza infidelidade partidária e não acarreta, portanto,
a perda do mandato eletivo. Criou-se, assim, uma "janela" excepcional e única
para a migração partidária. Em contrapartida, as migrações realizadas não
modificam a participação no Fundo Partidário e o acesso gratuito ao tempo de
Art. 22-A. Perderá o mandato o detentor de cargo eletivo que se desfilar, sem justa causa, do partido pelo qual foi
eleito.
Parágrafo único. Consideram-se justa causa para a desfiliação partidária somente as seguintes hipóteses:
- mudança substancial ou desvio reiterado do programa partidário;
II - grave discriminação política pessoal; e
lii - mudança de partido efetuada durante o período de trinta dias que antecede o prazo de filiação exigido em lei para
concorrer à eleição, majoritária ou proporcional, ao término do mandato vigente.
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rádio e televisão, que considerarão a representatividade do partido pelo qual o
parlamentar foi eleito (art.

10)8.

Com a abertura dessa nova "janela" para migrações, os
deputados federais que migraram para o Partido da Mulher Brasileira (PMB),
quando de sua criação, amparados pela cautelar proferida na ADI n° 5.398,
vieram a, logo em seguida, migrar para outras agremiações partidárias. Dessa
forma, dos cerca de 20 parlamentares que migraram para o PMB por ocasião
de sua criação, apenas um permaneceu filiado, vindo este posteriormente a
também se desfiliar. Desta forma, atualmente, o partido não conta com
representantes na Câmara dos Deputados.
É nesse contexto normativo e fático que as pretensões
deduzidas pelo Ministério Público Eleitoral (Pet. n° 278-36) e pelo Partido da
Mulher Brasileira (Pet. n° 572-25) devem ser apreciadas. A controvérsia, com
efeito, consiste em determinar se o acesso aos recursos do Fundo Partidário e
ao direito de antena será definido, para o PMB, com base no número de
deputados que passou a ter imediatamente após sua criação, ou em
consideração à sua representatividade atual, após as desfiliações realizadas
com base na EC n° 91/2016.
Destaco, de início, que a distribuição dos recursos do
Fundo Partidário é regulada pelo art. 41-A da Lei n° 9.096/1995. O direito de
antena, no que diz respeito à propaganda eleitoral gratuita no rádio e na
televisão, é regulado pelo art. 47, § 20, da Lei n°9.504/1997.
O art. 41-A da Lei n° 9.096/1995, com a redação dada
pela Lei n° 12.875/2013 e pela Lei n° 13.165/2015, prescreve que a
distribuição dos recursos do Fundo Partidário observará o seguinte
regramento: (i) 5% (cinco por cento) são distribuídos de forma igualitária a
8

Art. 10 É facultado ao detentor de mandato eletivo desligar-se do partido pelo qual foi eleito nos trinta dias seguintes
à promulgação desta Emenda Constitucional, sem prejuízo do mandato, não sendo essa desfihiação considerada para
fins de distribuição dos recursos do Fundo Partidário e de acesso gratuito ao tempo de rádio e televisão.
Art. 41-A. Do total do Fundo Partidário:
- 5% (cinco por cento) serão destacados para entrega, em partes iguais, a todos os partidos que atendam aos
requisitos constitucionais de acesso aos recursos do Fundo Partidário; e
II - 95% (noventa e cinco por cento) serão distribuídos aos partidos na proporção dos votos obtidos na última eleição
geral para a Cãmara dos Deputados.
Parágrafo único. Para efeito do disposto no inciso II, serão desconsideradas as mudanças de filiação partidária em
quaisquer hipóteses.
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todos os partidos políticos que atendam aos requisitos constitucionais para
acesso aos seus recursos; e (ii) 95% (noventa e cinco por cento) são
distribuídos aos partidos políticos, na proporção dos votos obtidos na última
eleição geral para a Câmara dos Deputados.
A distribuição do tempo de rádio e televisão na
propaganda eleitoral gratuita, por sua vez, é disciplinada pelo art. 47, § 20, da
Lei n° 9.504/1997, com a redação dada pela Lei n° 12.875/2013 e pela Lei n°
13.165/201510, segundo o qual: (i) 90% (noventa por cento) do tempo será
distribuído de forma proporcional ao número de representantes na Câmara dos
Deputados; e (ii) 10% (dez por cento) do tempo será distribuído
igualitariamente entre todos os partidos e as coligações que tenham candidato.
O legislador, portanto, privilegiou a representatividade do
partido político, aferida pelo número de parlamentares a ele vinculados na
Câmara dos Deputados, tanto no regramento do acesso aos recursos do
Fundo Partidário, quanto no do direito de antena. Estabeleceu-se, contudo,
que parcela dos recursos do Fundo e do acesso aos meios de comunicação
seria distribuída igualitariamente entre todos os partidos, independentemente
de terem ou não representação na Câmara dos Deputados. Essa parcela,
embora de menor dimensão, assegura o surgimento de novas forças políticas
e ideológicas na sociedade, cumprindo o disposto no art. 17, § 3°, da
Constituição Federal, na sua redação original11.
Esse modelo de distribuição contou também com o
respaldo do Supremo Tribunal Federal, nas ADIs nos 4.430 e 4.795 (j. em
29.6.2012). A Corte Suprema, com efeito, ao analisar a constitucionalidade do
art. 47, § 20, II, da Lei n° 9.504/199712, em sua redação original, entendeu que
Art. 47, § 20 Os horários reservados à propaganda de cada eleição, nos termos do § 10, serão distribuídos entre
todos os partidos e coligações que tenham candidato, observados os seguintes critérios: (Redação dada pela Lei n°
12.875, de 2013) (Vide ADI-5105)
- 90% (noventa por cento) distribuídos proporcionalmente ao número de representantes na Câmara dos Deputados,
considerados, no caso de coligação para eleições majoritárias, o resultado da soma do número de representantes dos
seis maiores partidos que a integrem e, nos casos de coligações para eleições proporcionais, o resultado da soma do
número de representantes de todos os partidos que a integrem; (Redação dada pela Lei n° 13.165, de 2015)
II - 10% (dez por cento) distribuídos igualitariamente.
11 Art. 17, § 30. Os partidos políticos têm direito a recursos do fundo partidário e acesso gratuito ao rádio e
à televisão,
na forma da lei.
12
Art. 47, § 20. Os horários reservados à propaganda de cada eleição, nos termos do parágrafo anterior, serão
distribuídos entre todos os partidos e coligações que tenham candidato e representação na Câmara dos Deputados,
observados os seguintes critérios:
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era constitucional o rateio parcial do tempo de propaganda eleitoral gratuita,
com fundamento na representação dos partidos na Câmara dos Deputados.
Esse formato de repartição assegura, a um só tempo, espaço às minorias
políticas, sem desconsiderar a diferente representatividade política das
agremiações partidárias, aferida por seus resultados nas urnas.
A representatividade política das agremiações partidárias
é, portanto, o norte que orientou o regramento legal do acesso ao Fundo
Partidário e ao tempo de rádio e televisão. Além disso, como bem ressaltou a
Ministra Maria Thereza de Assis Moura, na decisão liminar proferida na AC n°
0600923-12, é também o fundamento primordial que permeou, no Supremo
Tribunal Federal e nesta própria Corte, os julgamentos relativos à possibilidade
de migração de parlamentares para partidos recém-criados, dentre os quais as
ADIs nOS 4.430 e 4.795.
Com efeito, as decisões proferidas pelo STF nas ADIs nos
4430 e 4795 e, ainda, na ADI n° 5105 (j. em 10.10.2015) buscaram prestigiar a
representação política da nascente agremiação partidária, fomentando seu
desenvolvimento. Se, aproveitando-se da "janela" criada pela EC n° 91/2016,
os deputados se desfiliaram do partido recém-criado, inexiste
representatividade política a ser protegida para essa agremiação. Como
ressaltou o Mm. Relator, "a nova desfiliação, como fato superveniente, anula
os motivos autorizadores da transferência da representatividade dos votos
conquistados pelo Parlamentar para o Partido recém-criado, pois a vinculação
daquele com a grei deixa de existir de fato e de direito".
Por essa razão, a Res.-TSE n° 23.457/2015, que tratou da
propaganda eleitoral gratuita nas eleições de 2016, foi alterada pela Res.-TSE
n° 23.485/2016. Introduziu-se regra segundo a qual a representatividade
política dos deputados federais que migraram para um partido novo apenas
aproveita à nova agremiação, para fins de distribuição do tempo de rádio e
televisão, se os parlamentares ainda integrarem as suas fileiras no momento
da convenção para a escolha dos candidatos. Se houverem se desfiliado do
novo partido, a representatividade dos parlamentares será considerada para o
II - dois terços, proporcionalmente ao número de representantes na Câmara dos Deputados, considerado, no caso de
coligação, o resultado da soma do número de representantes de todos os partidos que a integram.
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partido pelo qual foram originalmente eleitos (art. 39, § 10-A)13. Essa orientação
foi também adotada, por iguais razões, no art. 48, §

4014,

da Res.-TSE n°

23.551/2017, que dispõe sobre a propaganda eleitoral em campanhas
eleitorais nas eleições.
A legislação e a jurisprudência do Supremo Tribunal
Federal, portanto, evoluíram no sentido de prestigiar a representatividade
política do partido pelo qual o parlamentar se elegeu para fins de distribuição
do fundo partidário e do tempo de antena. A transferência dessa legitimidade
política para outro partido, em razão da migração do parlamentar para legenda
criada no curso da legislatura, tem caráter excepcional e assim deve ser
interpretada. Quando o STF, nas ADIs nOS 4.430, 4.795 e 5.105, entendeu que
a representatividade política do parlamentar se transferia para as novas
agremiações partidárias, a premissa subjacente era a de que essas novas
agremiações trazem ao contexto político um novo viés programático ou
ideológico com o qual se identificam os parlamentares que para elas se
transferem. Essa identificação legitima o novo partido - logicamente destituído
de representatividade com base no pleito anterior - a incorporar a
representatividade política dos parlamentares que migrarem diretamente para
ele, quando de sua fundação, em atenção à liberdade de criação de partidos.
Constatando-se,

porém,

que

esses

mesmos

parlamentares, em brevíssimo período, migraram para outras agremiações,
aproveitando-se da "janela" criada pela Emenda Constitucional n° 91/2016, não
há sentido em manter no novo partido criado a representatividade política
conferida aos parlamentares que já não mais integram seus quadros, para fins
de acesso ao Fundo Partidário e ao tempo de rádio e televisão.
A conclusão possível é a de que, no presente cenário, em
que a permanência dos parlamentares na nova legenda se deu por brevíssimo
período e em que houve desfiliação em massa após a abertura da "janela"
13

Art. 39, § 10-A A ressalva constante do § 11[criação de nova legenda] não se aplica no caso do parlamentar que
migrou para formação do novo partido não estar a ele filiado no momento da convenção para escolha dos candidatos,
sendo que nessa hipótese a representatividade política será computada para o partido pelo qual o parlamentar foi
originariamente eleito.
14

Art. 48, § 40 A ressalva constante do § 30 [criação de nova legenda] deste artigo não se aplica no caso de o
parlamentar que migrou para formação do novo partido político não estar a ele filiado no momento da convenção para
escolha dos candidatos, hipótese na qual a representatividade política será computada para o partido político pelo qual
o parlamentar foi originariamente eleito.
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criada pela Emenda Constitucional no 91/2016, a transferência da
representatividade desses parlamentares ao novo partido perde seu
fundamento. Não se trata, portanto, de discutir a existência de fraude,
simulação ou qualquer outro tipo de ilícito nas migrações realizadas. Trata-se
simplesmente da constatação, no plano fático, de que a representatividade
política da nova agremiação não subsiste quando há uma rápida e massiva
migração de parlamentares para outros partidos. Nesse cenário, não há
justificativa legítima para retirar do partido originário o acesso ao Fundo
Partidário e ao tempo de antena correspondente aos parlamentares que
saíram de suas fileiras.
Somam-se a esses fundamentos os limites semânticos da
Emenda Constitucional n° 91/2016. Essa, com efeito, expressamente dispôs
que o acesso aos recursos do Fundo Partidário e ao tempo de rádio e televisão
é mantido no partido pelo qual foi eleito o parlamentar. A emenda se alinha,
dessa forma, à interpretação aqui defendida, no sentido de que, se a nova
agremiação passou a não mais deter, de fato, a representatividade obtida por
ocasião da migração de parlamentares no momento da sua criação, o acesso
ao Fundo Partidário e aos meios de comunicação deve ser mantido com a
agremiação pela qual foi eleito o parlamentar. Essa é a regra decorrente do
reconhecimento da fidelidade partidária como um valor caro à democracia.
Por essas razões, com a devida vênia à divergência
inaugurada pelo eminente Min. Admar Gonzaga, acompanho o Mm. Relator,
Napoleão Nunes Maia Filho, para negar provimento ao pedido de
reconsideração do Partido da Mulher Brasileira e confirmar a decisão de fls.
255-277. Dessa forma, fica definido que a representatividade política, para fins
de acesso ao Fundo Partidário e ao tempo de rádio e televisão, pertence aos
partidos pelos quais foram eleitos os parlamentares que migraram para o PMB,
por ocasião de sua criação, mas posteriormente dele se desfiliaram, em razão
da EC n° 91/2016. Como resultado, fica determinado que a distribuição dos
recursos do Fundo Partidário e do acesso ao tempo de rádio e televisão levará
em consideração a atual representação política do PMB na Câmara dos
Deputados e não a soma dos votos obtidos, quando da migração dos
parlamentares para a legenda na sua criação.
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Por fim, acompanho também o relator e voto por
considerar prejudicada a Ação Cautelar n° 0600923-12.2016.6.00.0000,
conexa ao presente processo, extinguindo-a sem o julgamento do mérito e
tornando sem efeito a liminar concedida.
É como voto.

VOTO (ratificação)

O SENHOR MINISTRO NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO
(relator): Senhor Presidente, informo que no AgR-Pet n° 278-36 acrescento ao
meu voto o prejuízo à Ação Cautelar n° 0600923-12, que o Ministro Luís
Roberto Barroso incluiu no item 26 do seu voto. E no item 34 da Pet no 572-25,
Vossa Excelência traz: "Fica prejudicado, outrossim, o agravo interno interposto em
decisum que indeferiu o requerimento de tutela de evidência".
Acrescento essas duas observações do Ministro Luís Roberto
Barroso ao meu voto.
O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO: Na
verdade, eu acompanho o voto do ministro relator, inclusive quanto a
considerar prejudicada a ação cautelar.

VOTO

O SENHOR MINISTRO JORGE MUSSI: Senhor Presidente,
acompanho os votos dos Ministros Napoleão Nunes Maia Filho e Luís Roberto
Barroso, que negam provimento ao pedido de reconsideração do Partido da
Mulher Brasileira (PMB) e mantêm a procedência dos pedidos formulados pelo
Ministério Público Eleitoral quanto ao acesso proporcional pela legenda, ao
direito de antena e ao Fundo Partidário.
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EXTRATO DA ATA

AgR-Pet n° 278-36.201 6.6.00.0000/DE. Relator: Ministro
Napoleão Nunes Maia Filho. Agravante: Partido da Mulher Brasileira (PMB) Nacional (Advogados: Antonio César Bueno Marra - OAB: 1766-NDF e
outros). Agravado: Ministério Público Eleitoral.
Decisão: O Tribunal, por maioria, recebeu o agravo regimental
como pedido de reconsideração e o indeferiu e julgou prejudicada a Ação
Cautelar n° 0600923-12, tornando sem efeito a liminar anteriormente
concedida, nos termos do voto do relator. Vencidos parcialmente os Ministros
Ad mar Gonzaga e Tarcisio Vieira de Carvalho Neto.
Composição: Ministros Luiz Fux (presidente), Rosa Weber,
Luís Roberto Barroso, Napoleão Nunes Maia Filho, Jorge Mussi, Admar
Gonzaga e Tarcisio Vieira de Carvalho Neto.
Vice-Procurador-Geral Eleitoral: Humberto Jacques de
Medeiros.

SESSÃO DE 19.6.2018.

