
Caros colegas, 
O Procurador-Geral da República ajuizou ação direta de inconstitucionalidade 
contra a Resolução TSE 22.610. 
O arquivo da inicial segue anexa.  
Os argumentos pela inconstitucionalidade, na minha opinião, estão expostos de 
maneira bem convincente na inicial. 
Vamos esperar que o STF julgue em breve o pedido de cautelar.  
Abraços, 
Mario Bonsaglia 
 
PGR questiona resolução do TSE que trata da desfiliação partidária 
6/6/2008 10h22  

Antonio Fernando diz que norma afronta a Constituição. 

O procurador-geral da República, Antonio Fernando Souza, ajuizou, ontem, 5 de 
junho, no Supremo Tribunal Federal, uma ação direta de inconstitucionalidade 
(ADI 4086), com pedido de medida cautelar, contra a Resolução nº 22.610/2007, 
do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), que dispõe que os mandatos dos 
parlamentares desfiliados pertencem aos partidos. Antonio Fernando quer a 
suspensão da resolução para um exame mais aprofundado sobre o assunto, "bem 
como para se evitar o crescente número de cassações havidas. Indiscutível será o 
quadro de tumulto político-eleitoral com a existência de decisões contraditórias 
adotadas pelos tribunais regionais eleitorais sobre o tema". 
 
Para Antonio Fernando, a referida resolução criou competência por via imprópria 
ao determinar que cabe ao próprio TSE o processo e julgamento dos pedidos de 
perda de cargo eletivo em decorrência de desfiliação partidária, restando aos 
tribunais regionais eleitorais os demais casos. Isso afronta o artigo 121 da 
Constituição Federal, que impõe a edição de lei complementar para definir as 
competências dos tribunais, juízes e juntas eleitorais. 
 
Além disso, invadiu competência do Congresso Nacional e do presidente da 
República, pois o artigo 1º da resolução instituiu direito eleitoral novo sobre a 
perda de cargo eletivo em razão de desfiliação partidária sem justa causa e deixou 
sem punições as desfiliações por "justa causa". A resolução considera justa 
causa: incorporação ou fusão do partido; criação de novo partido; mudança 
substancial ou desvio reiterado do programa partidário e graves discriminação 
pessoal. 
 
O procurador-geral explica que a Resolução nº 22.610 viola a Constituição 
Federal, também, ao dispor sobre normas processuais, como prazo para que os 
parlamentares peçam a desfiliação, apresentem provas, respondam às citações, 
requisitos e direitos de defesa, julgamento antecipado do processo de desfiliação, 
ônus da prova, além de instruções e julgamento de recursos. 
 
Ministério Público - Outra inconstitucionalidade apontada por Antonio Fernando é 



que a resolução cria uma atribuição ao Ministério Público, o que só pode ser feito 
por lei. A resolução determina que o Ministério Público Eleitoral pode pedir a 
desfiliação partidária se o próprio partido não o fizer depois de 30 dias da 
desfiliação. 
 
O procurador-geral afirma que as resoluções, ainda que editadas no Judiciário 
Eleitoral, não se confundem com leis no sentido formal, pois não acarretam nem 
podem acarretar nenhuma modificação à ordem jurídica vigente. Elas têm que se 
restringir a interpretá-la com finalidade executiva. O poder regulamentar do TSE 
restringe-se, de acordo com o procurador, a expedir as instruções que julgar 
convenientes à execução do Código Eleitoral. "Expedir instruções para 
cumprimento de leis não se confunde com a ideação de todo o instrumental 
processual para a perda do mandato em caso de fidelidade partidária, assumindo 
o Tribunal Superior Eleitoral papel de verdadeiro legislador. E de legislador 
complementar e ordinário", conclui Antonio Fernando, para quem a resolução 
viola, nesse ponto, o princípio da separação dos poderes. 
 
Suplente não pode formular o pedido de decretação de perda de cargo eletivo em 
função de desfiliação partidária sem justa causa. Esse é outro entendimento do 
procurador-geral da República. A possibilidade de o suplente fazer o pedido, 
aventada na resolução, representaria flagrante e grave violação ao princípio da 
segurança jurídica. O suplente só poderia solicitar a decretação, caso fosse 
substituto processual do partido. Mas, Antonio Fernando menciona que tal ato não 
pode constar na resolução do TSE porque este órgão não tem competência para 
legislar em matéria processual. 
 
O procurador-geral requer, também, que seja considerada inconstitucional a 
Resolução nº 22.773/2008, que deu nova redação a um artigo da Resolução 
22.610. 
 
O parecer de Antonio Fernando será analisado pelo ministro Joaquim Barbosa, 
relator da ação no STF. 
 
Leia a íntegra da ação. 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR MINISTRO PRESIDENTE DO SUPREMO 
TRIBUNAL FEDERAL 
 
O Procurador-Geral da República, com fundamento nos artigos 102, I, “a”, e 103, VI, da 
Constituição da República, vem, perante o Supremo Tribunal Federal, ajuizar AÇÃO 
DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE, com pedido de medida cautelar, em 
impugnação às Resoluções n.ºs 22.610 e 22.733, editadas pelo Tribunal Superior Eleitoral 
em 25 de outubro de 2007 e 11 de março de 2008, respectivamente, com lastro nas razões 
adiante expostas, razões estas, evidenciadoras de sua contrariedade às disposições dos arts. 
2º; 5º, II; 22, I; 48; 60, § 4º, III, 84, IV; 121; 128, § 5º e 129, IX, da Constituição da 
República de 1988. 
2. 



Dispõe a Resolução n.º 22.610, do Tribunal Superior Eleitoral, de 25 de outubro de 2007, 
da seguinte forma: 
“Art. 1º 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.  
§ 1º - Considera-se justa causa:  
I) incorporação ou fusão do partido;  
II) criação de novo partido;  
III) mudança substancial ou desvio reiterado do programa partidário;  
IV) grave discriminação pessoal.  
§ 2º - Quando o partido político não formular o pedido dentro de 30 (trinta) dias da 
desfiliação, pode fazê-lo, em nome próprio, nos 30 (trinta) subseqüentes, quem tenha 
interesse jurídico ou o Ministério Público eleitoral.  
§ 3º - O mandatário que se desfiliou ou pretenda desfiliar-se pode pedir a declaração da 
existência de justa causa, fazendo citar o partido, na forma 
desta Resolução.  
Art. 2º O Tribunal Superior Eleitoral é competente para processar e julgar pedido relativo 
a mandato federal; nos demais casos, é competente o tribunal eleitoral do respectivo 
estado.  
Art. 3º Na inicial, expondo o fundamento do pedido, o requerente juntará prova  
documental da desfiliação, podendo arrolar testemunhas, até o máximo de 3 (três), e 
requerer, justificadamente, outras provas, inclusive requisição de documentos em poder de 
terceiros ou de repartições públicas.  
Art. 4º O mandatário que se desfiliou e o eventual partido em que esteja inscrito serão 
citados para responder no prazo de 5 (cinco) dias, contados do ato da citação.  
Parágrafo único - Do mandado constará expressa advertência de que, em caso de revelia, 
se presumirão verdadeiros os fatos afirmados na inicial.  
Art. 5º Na resposta, o requerido juntará prova documental, podendo arrolar testemunhas, 
até o máximo de 3 (três), e requerer, justificadamente, outras provas, inclusive requisição 
de documentos em poder de terceiros ou de repartições públicas.  
Art. 6º Decorrido o prazo de resposta, o tribunal ouvirá, em 48 (quarenta e oito) horas, o 
representante do Ministério Público, quando não seja requerente, e, em seguida, julgará o 
pedido, em não havendo necessidade de dilação probatória.  
Art. 7º Havendo necessidade de provas, deferi-las-á o Relator, designando o 5º (quinto) 
dia útil subseqüente para, em única assentada, tomar depoimentos pessoais e inquirir 
testemunhas, as quais serão trazidas pela parte que as arrolou.  
Parágrafo único - Declarando encerrada a instrução, o Relator intimará as partes e o 
representante do Ministério Público, para apresentarem, no prazo comum de 48 (quarenta 
e oito) horas, alegações finais por escrito.  
Art. 8º Incumbe aos requeridos o ônus da prova de fato extintivo, impeditivo ou 
modificativo da eficácia do pedido.  
Art. 9º Para o julgamento, antecipado ou não, o Relator preparará voto e pedirá inclusão 
do processo na pauta da sessão seguinte, observada a antecedência de 48 (quarenta e oito) 
horas. É facultada a sustentação oral por 15 (quinze) minutos.  
Art. 10 Julgando procedente o pedido, o tribunal decretará a perda do cargo, 
comunicando a decisão ao presidente do órgão legislativo competente para 
que emposse, conforme o caso, o suplente ou o vice, no prazo de 10 (dez) dias.  



Art. 11 São irrecorríveis as decisões interlocutórias do Relator, as quais poderão ser 
revistas no julgamento final, de cujo acórdão cabe o recurso previsto no art. 121, § 4º, da 
Constituição da República. (com a redação da Resolução TSE nº 22.733)  
Art. 12 O processo de que trata esta Resolução será observado pelos tribunais regionais 
eleitorais e terá preferência, devendo encerrar-se no prazo de 60 (sessenta) dias.  
Art. 13 Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, aplicando-se apenas às 
desfiliações consumadas após 27 (vinte e sete) de março deste ano, quanto a mandatários 
eleitos pelo sistema proporcional, e, após 16 (dezesseis) de outubro corrente, quanto a 
eleitos pelo sistema majoritário.  
Parágrafo único - Para os casos anteriores, o prazo previsto no art. 1º, § 2º, conta-se a 
partir do início de vigência desta Resolução. ” 
3. 
É imperioso destacar que, não obstante haja o Supremo Tribunal Federal, no julgamento 
dos Mandados de Segurança nº 26.602 e 26.603-DF, acolhido a tese, já anteriormente 
vencedora no Tribunal Superior Eleitoral (Consulta n. 1.398, Classe 5ª – DF), de que a 
infidelidade partidária sem justa causa gera a perda do cargo, eis que este pertence ao 
Partido, há formas constitucionalmente adequadas para se garantir tal fidelidade. 
4. 
E, com redobradas vênias ao Tribunal Superior Eleitoral, a forma escolhida, ao se editar a 
Resolução nº 22.610, de 25.10.2007, não se coaduna com diversos dispositivos  
constitucionais. 
5. 
Tome-se, de antemão, que o artigo constitucional 121 reserva à Lei Complementar a 
definição de competência dos Tribunais, Juizes e Juntas Eleitorais. Que fez o art. 2º da 
Resolução impugnada? Determinou ao próprio Tribunal Superior Eleitoral o processo e 
julgamento dos pedidos de perda de cargo eletivo em decorrência de desfiliação partidária, 
restando aos Tribunais Regionais Eleitorais os demais casos. Criou-se competência por via 
imprópria. 
6. 
Ademais, invadiu a reserva de lei, de competência do Parlamento e do Presidente da 
República (art. 22, I 48; 84, IV) com seu art. 1º, ao instituir direito eleitoral novo sobre a 
perda de cargo eletivo em decorrência de desfiliação partidária, tanto quanto, a contrario 
senso, deixou sem penalidade as desfiliações ocorridas por “justa causa”. 
7. 
Fez o mesmo em matéria processual ao dispor sobre a forma da petição inicial e das provas 
(art. 3º), o prazo para a resposta e conseqüências da revelia (art. 4º caput e parágrafo 
único), os requisitos e direitos da defesa (art. 5º), o julgamento antecipado da lide (art. 6º), a 
disciplina e o ônus da prova (art. 7º, caput e parágrafo único; art. 8º), além das instruções 
de julgamento e recursos (art. 9º e 11). 
8. 
O artigo 1º, §2º, da Resolução 22.610/2007 incide no mesmo vício, além de distanciar-se 
das decisões do Tribunal Superior Eleitoral que a embasaram. 
9. 
Dita tal dispositivo que “quando o partido político não formular o pedido dentro de 30 
(trinta) dias da desfiliação, pode fazê-lo, em nome próprio, nos 30 (trinta) subseqüentes, 
quem tenha interesse jurídico ou o Ministério Público eleitoral.” (grifo nosso) 
10. 



Nessa passo, criou-se uma atribuição nova ao MP, violando a reserva de lei prevista na 
Constituição (art. 128, §5º, c/c 129, IX, CRFB). 
11. 
As resoluções, ainda que editadas no âmbito do Judiciário Eleitoral, não se confundem com 
leis no sentido formal, pois “não acarretam, não podem acarretar qualquer modificação à 
ordem jurídica vigorante. Hão de restringir-se a interpretá-la com finalidade executiva”1 . 
O poder regulamentar do TSE restringe-se, nos termos do artigo 23, IX do Código Eleitoral 
a “expedir as instruções que julgar convenientes à execução deste Código”. 
12. 
“Expedir instruções” para cumprimento de leis não se confunde com a ideação, ab ovo, de 
todo o instrumental processual para a perda do manda to, em caso de infidelidade 
partidária, assumindo o Tribunal Superior Eleitoral papel de verdadeiro legislador. E de 
legislador complementar e ordinário, como vimos. 
13. 
É dizer, o ato impugnado promoveu invasão de competência legislativa, violando, por 
conseguinte, o princípio da separação dos poderes (art. 2º; art. 60, §4º, III, CRFB). Ainda 
há mais. 
14. 
Tem-se entendido que o suplente – e discute-se se do partido ou da coligação – teria, como 
terceiro interessado, legitimidade para formular o pedido de decretação de perda de cargo 
eletivo, em decorrência de desfiliação partidária sem justa causa. 
15. 
Todavia, não obstante haja previsão, no artigo 1º, § 2º da Resolução TSE n. 22.610, de 
25.10.2007 de que “quem tenha interesse jurídico ou o Ministério Público eleitoral” possa, 
na ausência de iniciativa do Partido Político, postular a decretação da perda do mandado, 
em decorrência de desfiliação partidária sem justa causa, entende-se que o suplente não está 
autorizado a postular, em nome próprio, provimento jurisdicional neste sentido. 
16. 
Para se chegar a tal conclusão, tem-se em conta que a Resolução em tela é conseqüência – 
como anuncia o seu preâmbulo – do julgamento do Supremo Tribunal Federal nos 
Mandados de Segurança n. 26.602, 26.603 e 26.604 e tem ainda, como precedente lógico a 
resposta à Consulta n. 1398, Classe 5ª - DF que resultou na Resolução n. 22.526 do TSE. 
17. 
Na resposta à citada consulta, asseverou o TSE, nos termos do voto do Ministro CÉSAR 
ASFOR ROCHA, relator do feito, que “os partidos e coligações têm o direito de preservar 
a vaga obtida pelo sistema eleitoral proporcional, quando, sem justificação nos termos já 
expostos, ocorra cancelamento de filiação ou de transferência de candidato eleito para 
outra legenda”. FAGUNDES, Miguel Seabra. O Controle dos Atos Administrativos pelo 
Poder Judiciário 6ª. ed. SP, Saraiva, 1984, p. 17 
18. 
Não só pela literalidade da resposta à consulta, em que não se menciona o eventual direito 
do suplente à obtenção da vaga, mas também e principalmente, pelos próprios fundamentos 
que a embasaram, não se vislumbra qualquer possibilidade de se atribuir ao suplente a 
legitimidade ativa para postular a decretação da perda do mandato eletivo. 
19. 
De fato, da atenta leitura dos votos dos ilustres Ministros daquela Corte Superior percebe-
se, muito nitidamente, que a linha de pensamento adotada, em apertada síntese, foi a de que 
os mandatos pertencem aos Partidos Políticos e não aos candidatos eleitos e que portanto 
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têm aqueles o direito de conservar os cargos, caso os eleitos venham a se desvincular da 
agremiação partidária, mantendo, desta forma, íntegra sua representação. 
20. 
Em suma, sendo a titularidade do cargo eletivo do Partido Político e, tendo o mesmo direito 
subjetivo a manter sua representação, é evidente que um “terceiro” só pode postular a perda 
do mandato em caso de desfiliação partidária se estiver a agir em nome do Partido, como 
substituto processual, pois, como é cediço e encontra-se de forma literalmente expressa no 
Código de Processo Civil (art. 5º), “ninguém poderá pleitear, em nome próprio, direito 
alheio, salvo quando autorizado por lei”. Porém, na hipótese de legitimação extraordinária 
ou anômala, não se pode prescindir de lei autorizativa que, no caso em exame, inexiste. 
21. 
Com efeito, não se podendo equiparar resolução – ato normativo de natureza administrativa 
- à lei e, sendo certo que não é dado ao Tribunal Superior Eleitoral legislar em matéria 
processual, evidencia-se que não é possível ao suplente, seja em nome próprio (pois não 
possui direito subjetivo, de cunho privado, ao cargo público), seja como substituto 
processual do Partido Político a pleitear em juízo a perda do cargo eletivo. 
22. 
Não se deve olvidar, outrossim, que no julgamento do citado Mandado de Segurança pelo 
Pretório Excelso, outro aspecto de grande destaque foi o da necessidade de se preservarem 
os princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança, assegurando-se que a nova 
orientação do TSE não tivesse efeito retroativo. Por isto, como é sabido, estabeleceu-se 
como marco temporal para a aplicação da nova orientação jurisprudencial a resposta à 
consulta em que se tornou pública a nova visão da Corte Eleitoral Superior sobre o tema. 
23. 
E é certo que na resposta à Consulta n. 1398, Classe 5ª-DF que resultou na Resolução n. 
22.526 do TSE, nenhuma linha se escreveu sobre a possibilidade de o suplente pleitear o 
cargo eletivo em caso de desfiliação partidária do seu titular, o que significa que tal 
possibilidade, agora aventada na Resolução n. 22.610, representaria flagrante e grave 
violação aos princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança legítima. 
24. 
Presentes estão os pressupostos autorizadores da concessão de medida cautelar, no caso 
em espécie. 
25. 
A prova da verossimilhança da alegação está evidenciada na argumentação anterior, é dizer, 
acerca da plausibilidade da tese de inconstitucionalidade do ato normativo impugnado. 
26. 
O periculum in mora decorre da necessidade de suspensão da eficácia dos dispositivos 
impugnados, para um exame mais aprofundado do tema, bem como, para se evitar o 
crescente número de cassações havidas. Indiscutível será o quadro de tumulto político-
eleitoral com a existência de decisões contraditórias adotadas pelos Tribunais Regionais 
Federais sobre o tema. 
27. 
Em caso de negativa da medida cautelar, solicito seja dado ao feito o rito sumário previsto 
no artigo 12 da Lei 9868/99, devido à dimensão da matéria. 
Diante do exposto, colhidas as informações necessárias e ouvido o Advogado-Geral da 
União, requer o Procurador-Geral da República seja-lhe aberta vista dos autos, e julgado, ao 
final, procedente o pedido, declarando-se a inconstitucionalidade dos atos normativos ora 
impugnados. 



Pede deferimento. 
Brasília, 29 de maio de 2008.  
ANTONIO FERNANDO BARROS E SILVA DE SOUZA 
PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA 
 


