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OFÍCIO PSL-P 38/2020

À Sua Excelência o Senhor
Deputado Federal Rodrigo Maia
Presidente da Câmara dos Deputados

Assunto: Suspensão de Deputados por aplicação de penalidade pelo Conselho de Ética

Prezado Senhor Presidente,

Após regular processo disciplinar junto ao Conselho de Ética do Partido
Social Liberal, os Deputados Federais Alessandra da Silva, Beatriz Kicis, Carla Zambelli,
Christine Tonietto e Eduardo Bolsonaro, foram regularmente suspensos de suas
atividades parlamentares pelo prazo de 12 (doze) meses.
Naquela oportunidade, os atos supra foram devidamente comunicados a
esta casa, através dos Ofícios PSL-P 33/2020 e 34/2020. Ocorre, porém, que em
virtude de decisão judicial os Deputados outrora suspensos continuaram a gozar de
suas prerrogativas.
O Diretório Nacional do Partido Social Liberal, entretanto, vem comunicar
que, após batalha judicial em sede dos agravos de instrumento de n!l 070590053.2020.8.07.0000 e 0710480-29.2020.8.07.0000 (em anexo) AFASTOU-SE a decisão
que suspendia as decisões do Conselho de Ética do Partido, de forma que os
Deputados Federais acima referidos devem ser imediatamente suspensos de suas
atividades parlamentares.
Diante do exposto, solicitamos que sejam realizados os registros de praxe.

Brasília/DF, 22 de dezembro de 2020.

Presidente Nacional do PSL

DIRETÓRIO NACIONAL I SHS, Quadra 06, Complexo Brasil 21, Conjunto A, Bloco A, Sala 906, Brasília/DF
CEP: 70.316-102, Tel: (61) 3322-1721 1 FAX: (61) 3225-1805
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Poder Judiciário da União
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS

Órgão

2ª Turma Cível

Processo N.

AGRAVO DE INSTRUMENTO 0705900-53.2020.8.07.0000

ALCIBIO MESQUITA BIBO NUNES,ALINE SLEUTJES,CARLOS ROBERTO
COELHO DE MATTOS JUNIOR,CAROLINE RODRIGUES DE TONI,DANIEL
LUCIO DA SILVEIRA,ELIESER GIRAO MONTEIRO FILHO,FILIPE BARROS
AGRAVANTE(S)
BAPTISTA DE TOLEDO RIBEIRO,GERALDO JUNIO DO AMARAL,HELIO
FERNANDO BARBOSA LOPES,MARCIO DA SILVEIRA LABRE,UBIRATAN
ANTUNES SANDERSON e VITOR HUGO DE ARAUJO ALMEIDA
AGRAVADO(S)

PARTIDO SOCIAL LIBERAL

Relator

Desembargador CESAR LOYOLA

Acórdão Nº

1275683

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR. REJEIÇÃO. PARTIDO POLÍTICO.
DEPUTADOS FEDERAIS. PROCEDIMENTO DISCIPLINAR. SANÇÃO DE SUSPENSÃO.
ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. REQUISITOS. AUSÊNCIA. DECISÃO
MANTIDA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão pela qual se deferiu parcialmente a medida de
urgência postulada, para manter, em relação aos deputados federais Agravantes, a sanção disciplinar
aplicada por partido político.
2. Não prospera a preliminar de não conhecimento do recurso, sob argumento de que a matéria
impugnada é relativa a questões interna corporis do partido, se o inconformismo é amparado no
argumento de violação das disposições estatutárias da agremiação política.
3. Para a concessão da tutela de urgência devem estar presentes os requisitos do artigo 300, do Código de
Processo Civil: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
4. Em juízo sumário de cognição superficial, próprio do agravo de instrumento em que se analisa tutela de
urgência, não se vislumbrando vício nas notificações realizadas no âmbito de procedimentos disciplinares
e tampouco nos votos proferidos mediante procurações, ante a previsão estatutária, deve ser indeferida a
medida de urgência com finalidade de suspender as sanções aplicadas, por não caracterizada a
probabilidade do direito.
5. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. Agravo Interno prejudicado.
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ACÓRDÃO
Acordam os Senhores Desembargadores do(a) 2ª Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e
dos Territórios, CESAR LOYOLA - Relator, SANDOVAL OLIVEIRA - 1º Vogal e SANDRA REVES 2º Vogal, sob a Presidência do Senhor Desembargador JOAO EGMONT, em proferir a seguinte decisão:
CONHECIDO. IMPROVIDO. PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO. UNÂNIME., de acordo com a
ata do julgamento e notas taquigráficas.

Brasília (DF), 26 de Agosto de 2020

Desembargador CESAR LOYOLA
Relator

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por VITOR HUGO DE ARAUJO
ALMEIDA, UBIRATAN ANTUNES SANDERSON, MARCIO DA SILVEIRA LABRE, HELIO
FERNANDO BARBOSA LOPES, GERALDO JUNIO DO AMARAL, FILIPE BARROS
BAPTISTA DE TOLEDO RIBEIRO, ELIESER GIRAO MONTEIRO FILHO, DANIEL LUCIO
DA SILVEIRA, CAROLINE RODRIGUES DE TONI, CARLOS ROBERTO COELHO DE
MATTOS JUNIOR, ALINE SLEUTJES e ALCIBIO MESQUITA BIBO NUNES contra decisão
proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Brasília/DF que, nos autos da ação de conhecimento de nº
0705521-12.2020.8.07.0001, ajuizada em face do PARTIDO SOCIAL LIBERAL – PSL, deferiu, em
parte, o pedido de antecipação de tutela provisória de urgência por eles formulado.
Narram os Agravantes que ajuizaram ação declaratória de nulidade de procedimentos disciplinares por
infidelidade partidária em desfavor do Agravado, objetivando, em sede de tutela antecipada, obstar os
efeitos da penalidade de suspensão aplicada pelo partido a todos os parlamentares autores. A medida
postulada foi deferida tão somente aos autores Alessandra, Beatriz, Carla, Christiane e Eduardo, uma vez
que não foi vislumbrado, na decisão agravada, vício formal relativamente à notificação endereçada aos
demais autores, ora Agravantes.
Asseveram que a medida antecipatória deve ser estendida aos demais Autores/Agravantes, haja vista que
configurado o vício com relação a todos eles, que foram cerceados em seu direito de defesa e
contraditório antes da aplicação da penalidade pelo partido.
Afirmam, para tanto, que as deliberações sobre os procedimentos disciplinares foram realizadas,
propositalmente, durante o recesso parlamentar, para que as notificações fossem encaminhadas aos
respectivos gabinetes, como forma de atribuir falsas nuances de cumprimento do procedimento previsto
nas normas partidárias.

Número do documento: 20090109051774100000018637169
https://pje2i.tjdft.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=20090109051774100000018637169
Assinado eletronicamente por: CESAR LABOISSIERE LOYOLA - 01/09/2020 09:05:17

Num. 19195460 - Pág. 2

6 Quarta-feira 23

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS - SUPLEMENTO

Dezembro de 2020

Aduzem que, a despeito de as notificações terem sido entregues em seus gabinetes durante o recesso, não
foram realizadas pessoalmente, como exige a norma de regência, o que impediu que estivessem presentes
durante as deliberações ou mesmo constituíssem procuradores para tanto.
Alegam que o prejuízo em decorrência desse vício é manifesto, notadamente diante da grave penalidade
que lhes fora aplicada – suspensão pelo prazo de 12 meses –, ensejando a nulidade dos procedimentos e
consequente suspensão da sanção, até o julgamento do mérito da demanda.
Esclarecem que, além da nulidade procedimental apontada, questionam a própria regularidade dos votos
proferidos por membros do partido por meio de procuração, haja vista que estavam presentes apenas 20
membros, de um total de 153, e 7 suplentes, de um total de 51. Argumentam, ainda, que sequer essas
procurações foram apresentadas, apesar de solicitadas.
Questionam, também, a regularidade da formação do Diretório Nacional, que é o órgão responsável pela
aplicação de penalidade aos membros do partido.
Nesse contexto, alegam que todos esses elementos são suficientes para demonstrar a probabilidade do
direito vindicado, seja pela ofensa ao devido processo legal e vícios procedimentais, seja pela ausência de
comprovação da regularidade dos votos por procuração ou, ainda, pela nulidade da Convenção Nacional,
que elegeu o Diretório Nacional, órgão que lhes aplicou as penalidades.
Apontam que o dano grave e de difícil reparação decorre da implementação das penalidades desde o dia
02/03/2020, uma vez que os parlamentares estão privados de exercer as prerrogativas que lhes são
constitucionalmente garantidas, com impacto direto na qualidade da representação popular.
Requerem, assim, a concessão da tutela antecipada postulada, com a imediata suspensão dos
procedimentos disciplinares em trâmite contra os agravantes.
No mérito, postulam o provimento do agravo, nos termos da medida liminar concedida.
Preparo recolhido (ID Num. 14925497, pág. 1).
A antecipação dos efeitos da tutela recursal foi indeferida na decisão de ID Num. 14983388, págs. 1/2,
contra a qual foi interposto Agravo Interno (ID Num. 15500131, págs. 1/9), no qual os Agravantes
suscitam, primeiramente, que a edição da Resolução nº 313/2020 do Conselho Nacional de Justiça, ao
suspender todos os prazos processuais até 30/04/2020, constitui fato superveniente hábil a autorizar a
modificação da decisão de indeferimento da medida de urgência, porquanto a suspensão dos prazos,
retardando o termo final para resposta ao Agravo de Instrumento, atrasará a marcha processual,
intensificando os danos aos Agravantes.
No mérito, reprisam as mesmas alegações deduzidas nas razões do Agravo de Instrumento, ressaltando
ser desnecessário aguardar o exercício do contraditório, uma vez que, segundo argumentam, os elementos
que instruem os autos de origem seriam suficientes para demonstrar suas alegações.
Requerem, assim, a reforma da decisão para que seja deferida a antecipação dos efeitos da tutela recursal.
Em contrarrazões ao Agravo de Instrumento (ID Num. 15813192, págs. 1/21), o Agravado ressalta,
preliminarmente, que as alegações deduzidas pelos Agravantes são relativas a matérias internas do partido
político, que não são passíveis de apreciação pelo Poder Judiciário.
No mérito, defende a regularidade dos procedimentos disciplinares, ao argumento de que foram
cumpridas as formalidades estatutárias, requerendo o desprovimento do recurso.
Noticia que também interpôs Agravo de Instrumento em face da mesma decisão objeto do presente
recurso.
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Requer, assim, não seja conhecido o recurso no que tange às matérias internas do partido e, no mérito, o
seu desprovimento.
Também foram apresentadas contrarrazões ao Agravo Interno, nas quais o Agravado suscita,
preliminarmente, o não conhecimento do recurso, por ausência de impugnação específica, requerendo seu
desprovimento no mérito (ID Num. 15813196, págs. 1/13).
É o relatório.

VOTOS

O Senhor Desembargador CESAR LOYOLA - Relator
Admissibilidade
Inicialmente, cumpre apreciar a preliminar suscitada pelo Agravado, de que o Agravo de Instrumento
não deve ser conhecido quanto às matérias interna corporis do Partido, deduzidas pelos Agravantes.
O Agravado argumenta que não poderiam ser examinadas no presente recurso as seguintes questões: “(i)
(...) a regularidade dos votos dos membros do Diretório Nacional representados por procuração; (ii) a
Convenção Nacional para eleição do Diretório teria ocorrido à revelia dos agravantes porque não teria
sido observado o art. 27, IV, do Estatuto do PSL; (iii) estariam sendo privados de exercer as
prerrogativas que lhes seriam constitucionalmente garantidas (...)(ID Num. 15813192, pág. 7).
Razão, contudo, não lhe assiste.
É certo que não compete ao Poder Judiciário interferir nas matérias relativas às orientações e decisões da
agremiação política.
Contudo, a abordagem deduzida no presente recurso não ostenta tal natureza.
De fato, a apreciação da regularidade dos votos emitidos por procuração, bem como de eventual
realização da Convenção Nacional sem a adequada notificação aos filiados e da alegada privação dos
parlamentares de suas prerrogativas políticas, requer cognição sob a ótica estritamente formal, conforme
já consignado na decisão agravada.
Todas as alegações deduzidas pelos Agravantes no presente Agravo de Instrumento dizem respeito a
supostas violações a previsões estatutárias, não se tratando de questões interna corporis.
Rejeito, pois, a preliminar.
Conheço do recurso, uma vez que presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de sua
admissibilidade. O recurso é cabível, tempestivo, certificado digitalmente por advogado regularmente
constituído o preparo foi recolhido (ID Num. 14925497, pág. 1).
Mérito Recursal
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Os Agravantes pretendem a reforma da decisão pela qual o juiz a quo deferiu parcialmente a medida de
urgência por eles postulada, para suspender a sanção disciplinar apenas em relação a 05 (cinco) dos 17
(dezessete) Autores da demanda. Buscam, assim, a extensão da suspensão da penalidade a todos os
autores da ação.
A concessão da tutela de urgência pressupõe os requisitos estabelecidos no artigo 300 do Código de
Processo Civil, quais sejam a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do
processo.
Na hipótese, ainda que se possa considerar presente o risco de dano, não se vislumbra a probabilidade
do direito.
Os Agravantes alegam, em linhas gerais, que os procedimentos disciplinares que ensejaram a aplicação
das sanções foram conduzidos em afronta a normas estatutárias.
Segundo argumentam, as reuniões do Conselho de Ética, da Comissão Executiva Nacional e do Diretório
Nacional, realizadas em 15/01/2020, 04/02/2020 e 11/02/2020, respectivamente, teriam ocorrido sem a
notificação pessoal dos Agravantes, em desconformidade com o art. 144 do Estatuto do PSL.
Além disso, asseveram que a Convenção Nacional realizada em 19/11/2019, com finalidade de eleger
novo Diretório Nacional, órgão competente para aplicar sanções disciplinares a outros órgãos e a
filiados, teria sido convocada em desacordo com o art. 27, IV, do Estatuto, uma vez que também não
teria sido realizada a notificação pessoal dos Agravantes. Em decorrência, todos os atos subsequentes
seriam viciados.
O exame dos autos, contudo, não ampara a alegação dos recorrentes, porquanto a análise presente deve
se circunscrever á presença dos requisitos para fins de concessão da tutela de urgência.
Os artigos 27, IV, e 144 do Estatuto do Partido Social Liberal estabelecem, in verbis:
Art. 27 A convocação das Convenções Partidárias devera obedecer aos seguintes requisitos,
sob pena de nulidade:
(...)
IV - notificação pessoal, sempre que possível, daqueles que tenham direito ao voto, no
mesmo prazo, não sendo motivo de nulidade a falta desta notificação; (destaquei)
(...)
Art. 144. O relacionamento entre o Partido e os detentores de mandato será sempre
formalizado através de correspondência escrita pessoal, que contenha a pauta, o local, a
data e o horário da reunião. As deliberações tomadas na reunião serão sempre
comunicadas por escrito aos detentores de mandato.
Os documentos coligidos nos IDs Nums. 57378816 a 57378840 da ação de origem
(0705521-12.2020.8.07.0001), revelam que foram expedidas comunicações escritas dando ciência aos
parlamentares agravantes acerca das reuniões partidárias, as quais foram encaminhadas e entregues nos
respectivos gabinetes, sediados na Câmara dos Deputados, sendo recebidas por terceiros.
Considerada a natureza do provimento vindicado, não constato desacerto na decisão do MM juiz a quo
ao considerar que, entregues as notificações nos gabinetes, as normas estatutárias teriam sido
observadas.
Com efeito, o artigo 127, IV, do Estatuto, estabelece que que a convocação das Convenções Partidárias
pressupõe a “notificação pessoal, sempre que possível”, ou seja, a regra da notificação pessoal, não é
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absoluta. Por outro lado, o artigo 144 exige tão somente que as comunicações sejam feitas por meio de
correspondência escrita pessoal, o que sem dúvida foi observado.
O fato da correspondência escrita pessoal ter sido recebida por servidores do gabinete, e não
pessoalmente pelo parlamentar, quanto a sua validade, deve ser analisada em cognição exauriente após o
exercício do contraditório e da ampla defesa, pois não há que se considerar inválido ato que, ainda que
realizado por outra forma, tenha atingido a sua finalidade.
Em princípio, considerando o que consta dos autos, deve-se presumir válida a notificação dirigida e
entregue no Gabinete do deputado, ainda que tenha sido recebida por terceira pessoa - presumidamente
de confiança e credenciadas para tanto - porquanto não evidenciado, pelos elementos de informação que
compõem o recurso, que o ato não tenha atingido a sua finalidade- no caso, o de dar ciência acerca da
realização futura de reuniões partidárias para os fins especificados.
Melhor sorte não lhes assiste, quanto ao argumento de que a nulidade dos procedimentos decorreria,
também, dos votos por procuração, na reunião deliberativa do Diretório Nacional, que aplicou as
penalidades.
Segundo os Agravantes, 104 (cento e quatro) votos foram proferidos mediante procurações, as quais não
teriam sido apresentadas pelo Agravado.
Ocorre que o art. 25, parágrafo único, do Estatuto do PSL dispõe que “O voto é direto, sendo permitido o
voto por procuração”.
Portanto, em exame sumário não se constata a ocorrência de vício nos votos por procuração, não sendo
possível presumir irregularidade na representação dos participantes ausentes tão somente á vista do
grande número de representados . Por outro lado, a exibição dos instrumentos pressupõe o exercício do
contraditório e a instrução processual, a ser realizada na origem.
Dessa forma, não vislumbro os vícios noticiados e, por conseguinte, a probabilidade do direito, razão
pela qual deve ser mantida a decisão agravada.
Do Agravo Interno
Conforme relatado, da decisão de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal foi interposto
Agravo Interno.
Com o julgamento do mérito do Agravo de Instrumento, contudo, resta prejudicado o referido recurso.
Da Conclusão
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento e mantenho inalterada a decisão
agravada.
Julgo prejudicado o exame do Agravo Interno.
É como voto.

O Senhor Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA - 1º Vogal
Com o relator
A Senhora Desembargadora SANDRA REVES - 2º Vogal
Com o relator
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DECISÃO
CONHECIDO. IMPROVIDO. PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO. UNÂNIME.
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Poder Judiciário da União
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS

Órgão

2ª Turma Cível

Processo N.

AGRAVO DE INSTRUMENTO 0710480-29.2020.8.07.0000

AGRAVANTE(S) PARTIDO SOCIAL LIBERAL

AGRAVADO(S)

GERALDO JUNIO DO AMARAL,HELIO FERNANDO BARBOSA
LOPES,MARCIO DA SILVEIRA LABRE,UBIRATAN ANTUNES
SANDERSON,VITOR HUGO DE ARAUJO ALMEIDA,ALESSANDRA DA
SILVA,ALINE SLEUTJES,BEATRIZ KICIS TORRENTS DE SORDI,CARLA
ZAMBELLI SALGADO,CARLOS ROBERTO COELHO DE MATTOS
JUNIOR,CAROLINE RODRIGUES DE TONI,CHRISTINE NOGUEIRA DOS
REIS,DANIEL LUCIO DA SILVEIRA,EDUARDO NANTES
BOLSONARO,ELIESER GIRAO MONTEIRO FILHO,FILIPE BARROS
BAPTISTA DE TOLEDO RIBEIRO e ALCIBIO MESQUITA BIBO NUNES

Relator

Desembargador CESAR LOYOLA

Acórdão Nº

1275698

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINARES. PRECLUSÃO E INOVAÇÃO RECURSAL.
TUTELA DE URGÊNCIA. PARTIDO POLÍTICO. SANÇÃO. ANULAÇÃO. NOTIFICAÇÃO.
VOTO POR PROCURAÇÃO. PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO VERIFICADA.
INDEFERIMENTO.
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão pela qual se deferiu parcialmente a medida de
urgência postulada, suspendendo-se, apenas em relação a 05 (cinco) dos 17 (dezessete) autores da
demanda, a sanção disciplinar aplicada por partido político a deputados federais.
2. Não procede a preliminar de preclusão temporal para apresentar documentos com a contestação se, no
caso concreto, a decisão agravada foi proferida ao se despachar a petição inicial, antes, portanto, de ter
sido apresentada a contestação.
3. Não se verifica inovação recursal se a parte expõe em suas razões recursais fundamentos referentes ao
mérito, com o fim de demonstrar a probabilidade do direito e obter a tutela de urgência, nos termos do art.
300 do CPC, tanto mais quando a decisão agravada foi proferida antes mesmo da citação.
4. Em juízo sumário de cognição, para fins de concessão de tutela de urgência, reputa-se que as
mensagens de correio eletrônico (email) enviadas para os endereços dos deputados e respectivos patronos,
cumprem os requisitos de validade da notificação.
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5. Também não se vislumbram, de plano, irregularidades em votação por procuração, tendo em vista a
existência de previsão estatutária nesse sentido.
6. Rejeitadas as preliminares de não conhecimento. Agravo de Instrumento conhecido e provido.

ACÓRDÃO
Acordam os Senhores Desembargadores do(a) 2ª Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e
dos Territórios, CESAR LOYOLA - Relator, SANDOVAL OLIVEIRA - 1º Vogal e SANDRA REVES 2º Vogal, sob a Presidência do Senhor Desembargador JOAO EGMONT, em proferir a seguinte decisão:
CONHECIDO. PROVIDO. UNÂNIME., de acordo com a ata do julgamento e notas taquigráficas.

Brasília (DF), 26 de Agosto de 2020

Desembargador CESAR LOYOLA
Relator

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por PARTIDO SOCIAL
LIBERAL – PSL contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Brasília/DF que, nos autos da
ação de conhecimento de nº 0705521-12.2020.8.07.0001, ajuizada por ALCIBIO MESQUITA BIBO
NUNES e OUTROS, deferiu, em parte, o pedido de antecipação dos efeitos da tutela provisória de
urgência formulado pelos agravados.
Em breve síntese, narra o agravante que os agravados ajuizaram ação declaratória de nulidade de
procedimentos disciplinares por infidelidade partidária em seu desfavor, objetivando, em sede de tutela
antecipada, obstar os efeitos da penalidade de suspensão aplicada pelo partido a todos os parlamentares
autores. A medida postulada foi deferida tão somente aos autores Alessandra, Beatriz, Carla, Christiane e
Eduardo, ora agravados, uma vez que a decisão agravada não apontou vício formal relativamente à
notificação endereçada aos demais autores.
Sustenta que o Poder Judiciário não pode se imiscuir em questões interna corporis do partido político e
tece longas considerações sobre infidelidade partidária, bem como sobre a conduta dos Agravados, no
intuito de deixar o partido.

Número do documento: 20090109041667400000018532139
https://pje2i.tjdft.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=20090109041667400000018532139
Assinado eletronicamente por: CESAR LABOISSIERE LOYOLA - 01/09/2020 09:04:16

Num. 19086101 - Pág. 2

Dezembro de 2020

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS - SUPLEMENTO

Quarta-feira 23 13

Assevera que a sanção aplicada deve ser mantida, porquanto plenamente cabível, diante da manifesta
infidelidade partidária dos agravados. Esclarece que a medida não se confunde com subtração de mandato
nem os impede de exercer suas prerrogativas parlamentares.
Afirma que todos os parlamentares foram regularmente intimados pessoalmente, mediante entrega de
notificações escritas em seus respectivos gabinetes, para todas as fases dos processos administrativos,
tendo sido comunicados, também, por meio de e-mails enviados a seus endereços eletrônicos oficiais.
Ressaltam que, além disso, seus respectivos advogados foram comunicados.
Assim, sustenta que não se justifica a manutenção da decisão agravada.
Aponta, ainda, a existência de risco inverso, em razão da possibilidade de os agravados deixarem o
partido, sem o cumprimento das sanções que lhes foram impostas.
Requer, assim, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, suspendendo-se os efeitos da decisão
agravada na parte que deferiu a antecipação de tutela aos agravados.
No mérito, postula o provimento do agravo, com a consequente reforma da decisão agravada.
Preparo no ID Num. 15803533, pág. 2.
A medida de urgência foi indeferida na decisão de ID Num. 15846633, págs. 1/2.
Contrarrazões apresentadas (ID Num. 16469082, págs. 1/23), nas quais os Agravados suscitam
preliminarmente, ocorrência de preclusão temporal em relação “aos documentos apresentados após a
juntada de contestação, ressalta-se que são preexistentes e deveriam ter sido acostados junto com a
defesa, nos termos do 434 do CPC” (ID Num. 16469082, pág. 5) e inovação recursal, ao argumento de
que o Agravante deduz, nas razões recursais, matérias inerentes ao mérito da demanda.
Assim, requerem não seja conhecido o recurso e, no mérito, seja desprovido.
Juntam documentos.
É o relatório.

VOTOS

O Senhor Desembargador CESAR LOYOLA - Relator
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Admissibilidade
Inicialmente, cumpre apreciar as preliminares suscitadas em contrarrazões recursais.
Segundo os Agravados, o recurso não deve ser conhecido em razão da preclusão temporal para a juntada
de documentos e por veicular inovação recursal.
As preliminares não devem ser acolhidas.
A preliminar de preclusão temporal é deduzida, ao argumento de que os “documentos apresentados após
a juntada de contestação, ressalta-se que são preexistentes e deveriam ter sido acostados junto com a
defesa, nos termos do 434 do CPC” (ID Num. 16469082, pág. 5), assim, continuam, “os documentos
coligidos pelo agravante nos autos da ação anulatória e na instrução desse agravo de instrumento
constituem prova documental extemporânea” (ID Num. 16469082, pág. 8).
A juntada de documentos a destempo na ação principal não interfere no presente recurso, em que se
analisa decisão proferida pelo magistrado que, ao despachar a petição inicial, deferiu parcialmente a
antecipação dos efeitos da tutela. Portanto, a decisão agravada foi proferida antes da apresentação de
contestação, não cabendo, nesta sede, analisar a alegada irregularidade na juntada de documentos.
Por outro lado, o Código de Processo Civil, em seu art. 1.017, assegura ao agravante instruir a petição do
Agravo de Instrumento com peças que “reputar úteis”, razão pela qual não há que se falar em
extemporaneidade se os documentos foram juntados com a petição recursal, portanto, em conformidade
com o referido dispositivo legal;
Ainda em preliminar, os Agravados alegam inovação recursal, ao argumento de que o Agravante teria
deduzido “fatos referentes ao mérito dos procedimentos disciplinares”, constituindo matéria que “não foi
submetida ou apreciada nem pelo juízo a quo” (ID Num. 16469082, págs. 89/).
De igual modo, a preliminar não prospera.
A inovação recursal, em prestígio aos princípios do contraditório e da ampla defesa, ocorre quando a
parte recorrente apresenta ao órgão ad quem argumento ou pedido que não foi submetido ao Juízo de
origem.
Ocorre que, na hipótese, conforme acima ressaltado, a decisão agravada foi proferida ab initio litis, de
que forma que o Agravante nem mesmo havia tido oportunidade de se manifestar nos autos de origem.
A alegação, em razões recursais, de matéria relativa ao mérito da demanda, não configura inovação
recursal, mas, sim, exercício regular do direito da parte com o objetivo de demonstrar a probabilidade do
direito vindicado, a fim de obter a tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC.
No que tange às alegações de mérito deduzidas pelo Agravante, compete ao órgão ad quem delimitar os
argumentos tangíveis pelo Poder Judiciário e aqueles que, de fato, configuram matéria interna do partido
político, sobre as quais não é possível sua insurgência.
A alegação de tais matérias, contudo, não configura vício, de forma que possa impedir o conhecimento
do recurso.
Rejeito, pois, as preliminares.
Conheço do recurso, uma vez que presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de sua
admissibilidade. O recurso é cabível, tempestivo, certificado digitalmente por advogado regularmente
constituído o preparo foi recolhido (ID Num. 15803533, pág. 1).
Mérito Recursal
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O Agravante pretende a reforma da decisão pela qual o juiz a quo deferiu parcialmente a antecipação dos
efeitos da tutela, para suspender as penalidades impostas pelo Agravante a 05 (cinco) dos Autores, ora
Agravados – Alessandra da Silva Ribeiro, Beatriz Kicis, Carla Zambelli, Chtistine Nogueira dos Reis e
Eduardo Bolsonaro.
Busca, assim, a reforma da decisão, para que as sanções administrativas aplicadas produzam seus
regulares efeitos.
Embora o efeito suspensivo tenha sido indeferido, melhor analisando a questão verifica-se que razão
assiste ao Agravante.
O objeto do presente recurso coincide com o do Agravo de Instrumento de nº
0705900-53.2020.8.07.0000.
Ambos os recursos foram interpostos contra a decisão proferida na Ação de Conhecimento distribuída
sob nº 0705521-12.2020.8.07.0001, pela qual o juiz a quo deferiu a antecipação dos efeitos da tutela em
relação a 05 (cinco) dos Autores da demanda, para suspender as sanções disciplinares a eles impostas
pelo PSL, indeferindo-a em relação aos outros 12 (doze).
A controvérsia deduzida em juízo reside em identificar se os procedimentos disciplinares que ensejaram
a aplicação das sanções aos parlamentares foram conduzidos em afronta a normas estatutárias ou se tais
regras foram cumpridas.
Segundo os Autores da demanda, ora Agravados, as reuniões do Conselho de Ética, da Comissão
Executiva Nacional e do Diretório Nacional, realizadas em 15/01/2020, 04/02/2020 e 11/02/2020,
respectivamente, teriam ocorrido sem a notificação pessoal dos deputados, em afronta ao art. 144 do
Estatuto do PSL.
Além disso, a Convenção Nacional realizada em 19/11/2019, com finalidade de eleger novo Diretório
Nacional, órgão competente para aplicar sanções disciplinares a outros órgãos e filiados, teria sido
convocada em desacordo com o art. 27, IV, do Estatuto, uma vez que também não teria sido realizada a
notificação pessoal dos parlamentares. Em decorrência, todos os atos subsequentes seriam viciados.
O PSL, ora Agravante, por sua vez, a par de todas as suas considerações que extrapolam o limite de
apreciação pelo órgão jurisdicional, dada a natureza do recurso,alega que foram observados os ditames
estatutários, cumprindo-se a previsão de notificação dos parlamentares.
Pois bem.
Os artigos 27, IV, e 144 do Estatuto do Partido Social Liberal estabelecem, in verbis:
Art. 27 A convocação das Convenções Partidárias devera obedecer aos seguintes requisitos,
sob pena de nulidade:
(...)
IV - notificação pessoal, sempre que possível, daqueles que tenham direito ao voto, no
mesmo prazo, não sendo motivo de nulidade a falta desta notificação; (destaquei)
(...)
Art. 144. O relacionamento entre o Partido e os detentores de mandato será sempre
formalizado através de correspondência escrita pessoal, que contenha a pauta, o local, a
data e o horário da reunião. As deliberações tomadas na reunião serão sempre
comunicadas por escrito aos detentores de mandato.
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Conforme consignei no AGI nº 0705900-53, o exame dos autos do processo de origem (Ação nº
0705521-12. 2020.8.07.0001), notadamente dos documentos juntados nos IDs Nums. 57378816 a
57378840, revela que as comunicações escritas sobre as reuniões partidárias em referência foram
encaminhadas para os respectivos Gabinetes dos parlamentares, sediados na Câmara dos Deputados.
Em relação aos 12 (doze) deputados para os quais foi indeferida a antecipação dos efeitos da tutela, as
notificações foram recebidas por terceiros e, em relação aos outros 05 (cinco) parlamentares, ora
Agravados, não foram recebidas.
De fato, conforme consta dos documentos juntados aos autos de origem pelos próprios Autores, no que
tange aos ora Agravados – Alessandra da Silva Ribeiro, Beatriz Kicis, Carla Zambelli, Chtistine
Nogueira dos Reis e Eduardo Bolsonaro –, embora as notificações escritas tenham sido enviadas pelo
PSL diretamente aos Gabinetes da Câmara dos Deputados, os assessores (termo aqui utilizado de forma
genérica) se recusaram a receber as notificações (ID Num. 57378817 e seguintes).
As disposições estatutárias consideradas malferidas têm por objetivo assegurar ao integrante da
agremiação não só a ampla participação na condução ideológica da entidade e de suas atividades, como
também seu direito de manifestação nos casos permitidos e de defesa em eventual procedimento
disciplinar.
A essência da norma é assegurar que o integrante do partido tenha ciência do evento a ser realizado com
todos os elementos que lhe são inerentes, como o motivo e a finalidade, data, horário e local, conforme,
aliás, estabelece o art. 144 do Estatuto, viabilizando sua participação.
O art. 27, IV, do Estatuto, prevê que a convocação das Convenções Partidárias pressupõe a “notificação
pessoal, "sempre que possível”, ou seja, a regra estatutária possibilita que, não sendo possível a
notificação pessoal, possa ela ser feita por outro modo. Por sua vez, o artigo 144 exige tão somente que
as comunicações sejam feitas por meio de correspondência escrita pessoal, não havendo prescrição de
forma ou que deva ser feita mediante a entrega pessoal de documento escrito ao destinatário, portanto,
depreende-se que a notificação possa ser feita por todos os meios em direito permitidas, devendo ser
considerada válida e eficaz desde que tenha atingido a sua finalidade independentemente da forma
como realizada.
Em exame inicial, tenho que os normativos pertinentes foram observados.
Com efeito, não obstante tenha havido recusa em receber as notificações no gabinete dos deputados
agravados, todos eles foram devidamente comunicados da realização futura dos atos por intermédio de
mensagem enviada por correio eletrônico, conforme se extrai dos seguintes documentos constantes dos
autos da origem - Alessandra da Silva - Num 57520387, pgs. 34 a 37; Beatriz Kicis Torrents de Sordi Num 57520356, pgs. 31a 34; Carla Zambelli Sagado - Num 57520385, pgs. 34 a 36; Crhistine Nogueira
dos Reis - Num 57520372, pgs. 30 a 33 e Eduardo Nantes Bolsonaro - Num 57520374, pgs. 32 a 34.
Destaco que as mensagens também foram direcionadas aos respectivos patronos dos Deputados.
Enviadas as comunicações aos endereços eletrônicos dos parlamentares, a presunção é de que eles
tomaram ciência do assunto tratado.
Assim, em cognição sumária, tão somente para os fins de analisar a presença dos requisitos da tutela de
urgência, considero que as mensagens acima referidas observaram as disposições estatutárias e foram
suficientes para que os notificados tomassem conhecimentos da realização dos atos a que se referiam,
possibilitando-lhes o comparecimento e o exercício dos direitos que lhes são inerentes, notadamente o
contraditório e a ampla defesa.
Por outro lado, no que tange à suposta nulidade dos procedimentos em decorrência dos votos por
procuração, na reunião deliberativa do Diretório Nacional, que aplicou as penalidades, de igual modo,
não se vislumbra, pelos elementos que instruem o recurso, irregularidade no procedimento.
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O art. 25, parágrafo único, do Estatuto do PSL dispões que “O voto é direto, sendo permitido o voto por
procuração”.
Portanto, a princípio, não haveria vício decorrente de votos por procuração, não sendo possível presumir
que não existam tais procurações, uma vez que sua apresentação, pelo PSL, ora Agravante, pressupõe o
exercício do contraditório e a instrução processual, o que refoge aos limites do presente recurso, em que
se analisa requisitos para a concessão de tutela de urgência.
Dessa forma, não constatado os vícios noticiados e, por conseguinte, a probabilidade do direito, hábil a
autorizar a antecipação dos efeitos da tutela em relação aos Agravados, impõe-se a reforma da decisão
agravada.
Da Conclusão
Ante o exposto, rejeito as preliminares e revogo a decisão de ID Num. 15846633, págs. 1/2 e DOU
PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, para reformar a decisão agravada e indeferir a antecipação
dos efeitos da tutela aos Agravados – Alessandra da Silva Ribeiro, Beatriz Kicis, Carla Zambelli,
Chtistine Nogueira dos Reis e Eduardo Bolsonaro.
É como voto.
O Senhor Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA - 1º Vogal
Com o relator
A Senhora Desembargadora SANDRA REVES - 2º Vogal
Com o relator

DECISÃO
CONHECIDO. PROVIDO. UNÂNIME.
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PRESIDÊNCIA/SGM
Of. 38/2020, de 22 de dezembro de 2020, encaminhado pelo Senhor Deputado
LUCIANO CALDAS BIVAR, Presidente Nacional do Partido Social Liberal.
Comunicação de decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal
e Territórios no Agravo de instrumento n. 0710480-9.2020.8.07.0000.
Revogação da decisão liminar proferida em 27 de fevereiro de 2020 nos autos
do Processo n. 0705521-12.2020.8.07.0001, que havia sustado os efeitos das
penas de suspensão das atividades parlamentares por doze meses impostas
pelo Partido Social Liberal em 11 de fevereiro de 2020 às Senhoras Deputadas
Alê Silva, Bia Kicis, Carla Zambelli e Chris Tonietto e ao Senhor Deputado
Eduardo Bolsonaro, não registradas na Câmara dos Deputados.
Em 22/12/2020.
Nos termos do art. 17, § 1º, da Constituição Federal e do art. 25 da Lei n.
9.096/1995, é do Partido Político a prerrogativa de estabelecer sanções
disciplinares em seu estatuto, bem como regular o processo necessário a
efetivar tais punições. A decisão de sancionar parlamentar por falta disciplinar
é, portanto, privativa de sua agremiação.
Ao receber a comunicação de aplicação de penalidade disciplinar, desse
modo, não compete à Câmara dos Deputados imiscuir-se no mérito da sanção,
cabendo-lhe somente averiguar a observância das formalidades extrínsecas
relativas ao regular processo disciplinar, bem como os reflexos das punições
impostas pelo partido no âmbito da Casa Legislativa.
Constatando-se pelos documentos apresentados a existência de
oportunidade de defesa, sanção motivada e punição pelo órgão partidário
competente, cumpre examinar os consectários ocasionados.
Os deputados sancionados ficam afastados do exercício de funções de
liderança ou vice-liderança, bem como ficam impedidos de orientar a bancada
em nome do partido e de participar da escolha do líder da bancada durante
todo o período do desligamento.
A Presidência não promoverá modificações de ofício na composição das
comissões, competindo ao líder da bancada fazê-lo, nos termos regimentais.
Caso a prerrogativa outorgada aos parlamentares pelo art. 26, § 3º, do
Regimento Interno da Câmara dos Deputados (RICD) não seja
espontaneamente assegurada pela Liderança, esta Presidência se encarregará
de garanti-la dentro das possibilidades fáticas e jurídicas disponíveis.
Ficam preservados os mandatos dos parlamentares sancionados em
órgãos colegiados, a saber, as presidências e vice-presidências de comissão
permanente ou temporária, tendo em vista a não incidência da hipótese
prevista no art. 40, § 2º, do RICD. Fica igualmente preservada eventual vaga
no Conselho de Ética e Decoro Parlamentar, em razão de expressa disposição
regimental (art. 7º, § 1º, do Código de Ética e Decoro Parlamentar).
Por sua vez, a decisão partidária de aplicar a sanção de desligamento
temporário a seus membros traz consequências não somente para o
parlamento apenado, mas também para a própria sigla, uma vez que certos
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institutos regimentais têm como referência o tamanho atual da bancada do
partido ou bloco, a exemplo do cálculo do tempo das comunicações de
liderança (art. 89, RICD), da definição sobre o número de requerimentos de
destaque de bancada (art. 161, § 2º, RICD), da legitimidade para apresentar
requerimento de verificação de votação (art. 185, § 3º, RICD) e do quórum para
a indicação do líder (art. 9º, § 2º, RICD).
Para esses fins, portanto, a bancada do Partido Social Liberal fica
reduzida em 5 parlamentares, devendo aumentar na medida que se encerrar o
prazo de desligamento imposto aos deputados. Enfatizo que a redução
temporária da bancada partidária não opera efeito sobre a estrutura de cargos
da Liderança, os serviços de que disponha ou suas instalações na Câmara dos
Deputados.
Registrem-se as sanções e seus consectários.
Publique-se e arquive-se.
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