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- AÇÃO DE JUSTIFICAÇÃO DE DESFILIAÇÃO 
PARTIDÁRIA - DEPUTADO ESTADUAL - ATOS QUE 
CONFIGURAM GRAVE DISCRIMINAÇÃO PESSOAL -
DESTITUIÇÃO DO CARGO DE PRESIDENTE ESTADUAL 
DA AGREMIAÇÃO SEM QUALQUER ESCLARECIMENTO -
NOTAS VEICULADAS, INCLUSIVE, NO "SITE" OFICIAL DO 
PARTIDO QUE DENIGREM A IMAGEM DO MANDATÁRIO 
NO ÂMBITO PARTIDÁRIO - DECLARAÇÃO EXPRESSA, 
NA DEFESA, DE QUE O MANDATO NÃO SERIA 
QUESTIONADO - DEMONSTRAÇÃO DE DESINTERESSE 
PELA FILIAÇÃO E MANIFESTO APOIO Á SAÍDA DO 
MANDATÁRIO QUE REVELAM A TOTAL FALTA DE APOIO 
NO ÂMBITO PARTIDÁRIO - JUSTA CAUSA À 
DESFILIAÇÃO CONFIGURADA - PROCEDÊNCIA DO 
PEDIDO. 

Vistos etc. 

A C O R D A M os Juízes do Tribunal Regional Eleitoral de Santa 
Catarina, à unanimidade, afastada a preliminar suscitada, em conhecer da ação e 
julgar procedente o pedido, nos termos do voto do Relator, que fica fazendo parte 
integrante da decisão. 

Sala de Sessões do Tribunal Regional Eleitoral. 

Florianópolis, 3 de dezembro de 2012. 

/ 
v L h -

fL - ^ v 
- Juiz LUIZ HENRIQUE MARTINS PORTELINHA 

Relator 
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R E L A T Ó R I O 
Trata-se de ação declaratória de justificação de desfiliação partidária 

ajuizada por Narcizo Luiz Parisotto, deputado estadual, em face do Partido 
Trabalhista Brasileiro (PTB), com fundamento na Resolução TSE n. 22.610/2007. 

Em suas razões, o requerente relata que: 

- é filiado ao PTB desde 1°.10.2001, exercendo seu quinto mandato 
parlamentar como Deputado Estadual, Líder da Bancada do PTB na Assembléia 
Legislativa e membro da Executiva Nacional do PTB, exercendo a função de 
Presidente da Estadual do PTB a partir de 2003 até o dia 05.10.2011; 

- sempre realizou "um grande trabalho de valorização da sigla" 
partidária. Foi reconduzido à Assembléia Legislativa para seu quinto mandato por 
46.911 eleitores. Integrou a coalisão vencedora ao Governo do Estado e o primeiro 
escalão do Governo com a Presidência da Agência Reguladora de Serviços 
Públicos. Teve participação nas Secretarias de Desenvolvimento Regional, 
PROCON e outros; 

- "Promoveu, em diversas ocasiões a vinda da executiva nacional e 
do Presidente, Dr. Roberto Jefferson ao estado, como incentivo às lideranças locais, 
orientação política e direcionamento de ações"; 

- no dia 05 de outubro de 2011, "foi surpreendido por uma ligação 
telefônica de um assessor do PTB Nacional, de nome Norberto, informando que não 
era mais o Presidente do PTB de Santa Catarina"; 

- sua destituição, sem nenhuma explicação, do cargo de Presidente do 
PTB de Santa Catarina foi o início de uma sucessão de fatos que revelariam a 
existência de justa causa para o seu afastamento do Partido; 

- tais fatos tiveram grande repercussão nos meios de comunicação 
locais; 

- "a perseguição pessoal ao deputado requerente é evidente, 
extrapolando as esferas da discussão das idéias políticas, usando de meios 
ilegítimos para destruir uma jornada política que só engrandeceu o PTB. 
Denegrindo, humilhando, desprezando a maior liderança política do partido no 
estado, tornando a sua convivência insustentável, não restando outra alternativa 
senão a desfiliação" (fl. 7). 

Requer seja declarada a existência de justa causa para o seu 
afastamento dos quadros do Partido Trabalhista Brasileiro (PTB), a teor do que 
dispõe o art. 1o, IV, da Resolução TSE n. 22.610/2007. Arrolou testemunhas e juntou 
documentos (fls. 12-38). 
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Citado, o requerido compareceu e apresentou resposta (fls. 44-61), 
aduzindo, em resumo, que: 

- o afastamento da presidência não aconteceu da forma como 
narrada na inicial; 

- as convocações para as reuniões das executivas regionais sempre 
foram feitas por meio de editais, aos quais se dá ampla publicidade; 

- nenhuma das circunstâncias que justificariam a desfiliação 
partidária por justa causa estão presentes do caso sob exame; 

- "o Deputado Narciso Parisotto sabe, e isso foi informado ao próprio, 
que no caso de sua desfiliação, o PTB não iria solicitar a perda de seu mandato". 

Em arremate, insta pela improcedência do pedido. 

Com vista dos autos, o Procurador Regional Eleitoral opinou pela 
expedição de Carta de Ordem para a oitiva das testemunhas arroladas pelas partes, 
assinalando-se, em seguida, prazo para a apresentação das alegações finais (fls. 
66-67). 

À fl. 101, foi determinada a inquirição das testemunhas arroladas por 
meio de Carta de Ordem. 

Colhida a prova testemunhal, o requerente apresentou suas alegações 
finais (fls. 195-210), quedando-se inerte o Partido requerido (fl. 211). 

Em sua manifestação, a Procuradoria Regional Eleitoral posicionou-se 
pela: I) procedência do pedido, em face da falta de advogado subscritor da defesa 
apresentada, o que tornaria os fatos alegados na inicial verdadeiros; II) procedência 
da inicial, em face da concordância da agremiação partidária com o pedido inicial; III) 
no mérito propriamente dito, procedência do pedido, reconhecendo-se a justa causa 
para a desfiliação do requerente (fls. 212-223). 

É o relatório. 

V O T O 

O SENHOR JUIZ LUIZ HENRIQUE MARTINS PORTELINHA (Relator): Sr. 
Presidente, presentes os pressupostos processuais e as condições da ação, 
conheço do pedido. 

De início, afasto a preliminar suscitada pela Procuradoria Regional 
Eleitoral relativa à falta de advogado subscritor da defesa apresentada (fls. 44-53), 
circunstância que tornaria verdadeiros os (fatos àegados \ a inicial, pois constato que 
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a peça foi subscrita pelo Delegado Nacional do PTB, Dr. Luiz Gustavo Pereira da 
Cunha, devidamente inscrito nos quadros da Ordem dos Advogados do Brasil, tendo 
sido acostada, à fl. 64, procuração outorgada pelo partido requerido ao referido 
causídico. 

No que tange à suposta concordância da agremiação partidária com o 
pedido inicial, também ressaltada pela Procuradoria Regional Eleitoral, verifico que, 
de fato, o partido requerido afirma textualmente que não irá pedir o mandato do 
requerente; entretanto, contesta a forma como se deram os fatos relatados na inicial 
e, ao final, pugna pelo "reconhecimento do injusto afastamento do autor dos quadros 
do Partido Trabalhista Brasileiro", inclusive, arrola testemunhas, razão pela qual 
entendo deva-se aprofundar a questão no mérito. 

Pois bem, segundo o relato contido na inicial, o requerente, deputado 
estadual, então filiado há mais de 12 anos ao Partido Trabalhista Brasileiro -
agremiação partidária pela qual elegeu-se Deputado Estadual por cinco mandatos; 
foi Líder da Bancada na Assembléia Legislativa e membro da sua Executiva 
Nacional, exercendo a função de Presidente da Estadual do PTB - , vê-se obrigado a 
solicitar sua desfiliação do Partido, em razão de atos de grave discriminação 
pessoal. 

A esse respeito, consta da petição inicial, textualmente: 

[...] realizava, no dia 05 de outubro de 2011, evento com cerca de 150 
lideranças do PTB e PTB Mulher em Florianópolis quando foi surpreendido 
por uma ligação telefônica de um assessor do PTB Nacional, de nome 
Norberto, informando que o deputado Narcizo Parisotto, a partir daquele 
momento, não era mais o Presidente do PTB de Santa Catarina, função que 
passaria a ser exercida pelo então Secretário-Geral Francisco Camargo, ex-
funcionário do seu gabinete e agora dirigindo a AGESC. 

O fato repercutiu de maneira muito negativa pois o Autor estava reunido com 
lideranças de todo o estado e a notícia rapidamente chegou aos meios de 
comunicação, ganhando grandes dimensões, repercutindo negativamente 
para o Autor, uma vez que noticiou-se em todos os cantos que Parisotto 
estava sendo destituído, defenestrado, enxotado do PTB. 

A surpresa foi grande pois nenhum contato antes ou depois foi feito pelos 
dirigentes do PTB, sob qualquer meio para esclarecer o que estava 
acontecendo. 

Nenhum motivo foi dado, nenhuma explicação, nenhuma satisfação. 
[destaquei] 

É uma agressão à nossa inteligência e à inteligência de V.Exas., que a 
sórdida intervenção tenha sido realizada "pof-acaso" às 15:30 da tarde do dia 
05 de outubro de 2011, ao final (do/prazo Ipgal para-filiações, tolhendo 
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qualquer oportunidade de reação ou de busca de caminhos políticos 
alternativos para o Autor ou seu grupo político. O Autor viu "sepultada" a 
possiblidade de concorrer a Prefeitura de Chapecó, projeto que era 
entabulado com lideranças locais. 

Estava sendo quebrado ali o elo de confiança, de gratidão, de respeito, 
de consideração do PTB para com a sua liderança maior no estado. 
[destaque no original] 
[...] 

Passados quase seis meses do fato, o Autor não sabe oficialmente qual o 
motivo do seu afastamento da presidência pois sequer foi chamado para uma 
reunião ou conversa pessoal para tratar do assunto, não recebeu sequer uma 
ligação ou correspondência do PTB, para este ou qualquer assunto, 
[destaque no original] 

A frustração e profundo desapontamento fizeram o Autor buscar as razões, 
que foram surgindo no decorrer de uma sucessão de fatos os quais tornaram 
insuportável a permanência do requerente no Partido Trabalhista Brasileiro. 
[...] 

É fato notório e público, noticiado por diversos órgãos da imprensa de 
Florianópolis que o motivo da "fritura" política que está sendo submetido o 
deputado Parisotto é motivado por acordos políticos cujo conteúdo não teve a 
devida publicidade, que não transitaram nas esferas partidárias. 

Logo após a destituição do Autor Deputado Parisotto, a imprensa passou a 
divulgar a aliança política do PTB/SC com o grupo do PMDB: 
[....] 

Ressalta-se que esta conduta foi realizada à revelia da executiva do PTB, das 
suas lideranças, não tendo havido consulta aos mesmos, em postura de 
deboche e afronta ao Deputado, ora Requerente. 

Para que um momento de vitória tão importante fosse comemorado sem 
objeções, foram afastados da Executiva Estadual, o próprio deputado e 
TODOS os dirigentes partidários e delegados a ele ligados, notadamente Jair 
Antonio Miotto, ex-vereador, ex-presidente da Câmara e ex-líder de Governo 
de Dário Berger. Foram nomeadas pessoas ligadas ao atual presidente (does. 
19 e 24). 
[...] 

[...] jamais foi consultado, convocado, comunicado das reuniões e 
deliberações do PTB de Santa Catarina, processo de "fritura" que se espalha 
por todo o estado, interferindo negati^mehte no ^eu mandate^-parlamentar. 
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[...] 

Ora Excelência a perseguição pessoal ao deputado requerente é evidente, 
extrapolando as esferas da discussão das idéias políticas, usando de meios 
ilegítimos para destruir uma jornada política que só engrandeceu o PTB. 
Denegrindo, humilhando, desprezando a maior liderança política do partido no 
estado, tornando a sua convivência insustentável, não restando outra 
alternativa senão a desfiliação. 

Pretende, assim, seja declarada judicialmente a existência de justa 
causa para sua desfiliação do Partido Trabalhista Brasileiro, com fundamento no art. 
1o, IV, da Resolução TSE n. 22.610/2007, in verbis: 

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: 
[...] 

IV) grave discriminação pessoal. 

A agremiação partidária ofereceu defesa sustentando que os fatos 
narrados na inicial teriam se dado de maneira diversa. Segundo ela (fls. 49-51), 
verbis: 

Referida decisão foi tomada à ocasião da reunião da executiva nacional, 
ocorrida em 30.11.2011, a qual referendou a decisão pelo seu afastamento. 
Esta seria a oportunidade primeira de esclarecimento acerca das razões da 
atitude tomada pela presidência nacional do PTB. Tal direito nunca foi negado 
ao autor, tampouco a qualquer outro na sua situação. 
[...] 

A decisão pelo afastamento do autor da presidência do diretório do PTB/SC 
foi comunicada não por um mero assessor, mas pelo 1o Secretário Geral do 
Partido Trabalhista Brasileiro, Norberto Martins, ao qual cabe toda a 
administração partidária. 

[...] 

Quanto as alegações constantes da exordial no tópico inerente às ações do 
novo comando partidário esclarece o acionado que as tratativas com o PMDB 
em Florianópolis para as eleições municipais foram iniciadas pela executiva 
estadual catarinense e, devido à sua importância, foram levadas ao 
conhecimento da executiva nacional do PTB para efeito de anuência e 
chancela, pelo fato das coligações,gfn^papitais nas eIeições- muniüipais serem 
objeto de apreciação pelo órgão fiaiciotial. 
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Esclarece, em tempo, o acionado, que foi exatamente a mudança de 
comportamento do autor, na qualidade de presidente da agremiação no 
estado de Santa Catarina, no que tange ao quadro eleitoral da capital que 
chamou a atenção dos membros do diretório estadual e também dos 
membros da executiva nacional. A executiva nacional somente resolveu então 
agir para evitar que o interesse pessoal do autor, com relação à eleições 
municipais de Chapecó, não comprometessem os resultados das eleições 
municipais em todo o estado. 
[...] 

Impugna também o vindicado a inverídica informação no sentido de que o 
autor não estaria sendo convocado para as reuniões e deliberações do 
diretório do PTB em Santa Catarina, pontuando, ao final, que sua perseguição 
pessoal restaria clara. Pontua o acionado, no particular, que todas as 
convocações para as reuniões das executivas regionais são feitas por meio 
de editais, aos quais se dá ampla publicidade. Dessa forma, cabe ao 
interessado comparecer ou questionar a validade do edital, o que jamais foi 
feito pelo vindicante. 

Sobre esses pontos foram ouvidas, durante a instrução, quatro 
testemunhas, duas arroladas pelo requerente e outras duas pelo requerido. 

Em seu depoimento, João Batista Pereira, funcionário da Assembleia 
Legislativa do Estado, devidamente compromissado, declarou, verbis: 

[...] 

que o depoente é funcionário da ALESC há 30 anos e conhece o Deputado 
Parisotto desde que o mesmo passou a exercer o seu primeiro mandato 
e sempre o considerou um parlamentar atuante dentro de seu partido, o 
PTB; que soube que o deputado foi afastado da presidência estadual do 
PTB no final do ano passado, mas desconhecia as razões; que algum 
tempo depois, encontrou no Centro da cidade o secretário geral do PTB 
neste Estado, Sr. Francisco Camargo, e este lhe disse que o deputado 
Parisotto não estava sendo atuante na função de líder partidário e que o 
partido precisava fazer uma renovação e o deputado era um parlamentar 
"ultrapassado"; que não sabe mais nada acerca dos fatos; [...] que o Sr. 
Francisco, quando usou o termo "ultrapassado" quis se referir à atuação 
do deputado apenas na presidência do partido; que pouco tempo depois 
encontrou o deputado e nessa ocasião o mesmo se mostrou bastante 
abatido com a injustiça que o partido havia feito contra ele [fls. 126-127 
- grifei]. 

Felipe Rebello Schmidt, também compromissado, em seu depoimento 
(fls. 146-147), confirma a surpresa e o descontentamento que o requerente noticia 
haver experimentado com a destituição - o que teria, segundo o depoente, causado 
surpresa até mesmo entre os demais corp^ r íg i ^ a situação 
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de isolamento a que foi submetido o requerente. 

O referido depoimento consta dos autos em áudio (fl. 147) e, 
considerando a minuciosa análise feita pelo ilustre Procurador Regional Eleitoral, 
transcrevo excertos do parecer a esse respeito, verbis: 

Felipe Rebelo Schmidt, ex-Presidente do PTB de Penha e da Juventude do 
PTB de Santa Catarina, asseverou que soube que houve problemas com o 
requerente a partir de outubro de 2011, sendo que o novo grupo que 
assumiu o comando daquela sigla partidária em Santa Catarina isolou o 
requerente, tornando sua situação insustentável dentro do respectivo 
quadro partidário; disse, ainda, que atuou no PTB de Santa Catarina desde 
2003, por influência de seu pai, Felipe Schmidt, o qual atuou naquela 
agremiação partidária no âmbito nacional e teve grande militância nesta por 
um longo período. Afirmou ter se desfiliado da mencionada grei no ano de 
2011. Em relação ao requerente, afirmou que este era uma referência 
estadual do PTB em Santa Catarina, atuando com muita correção e 
promovendo o crescimento dessa sigla neste Estado 

Indagado a respeito da saída do demandante da Presidência do PTB de 
Santa Catarina em 2011, o aludido depoente tachou tal situação de 
"atroz", informando que jamais vira algo tão agressivo nos anos de 
militância que teve no PTB, sendo tomado de surpresa e recebendo 
diversas ligações de correligionários querendo saber a real situação 
sobre tal assunto, chamando a atenção o fato de isso ter ocorrido 
exatamente a um ano do pleito municipal que estava por vir, o que 
parecia significar a prática de uma verdadeira 'sacanagem' com o 
político ora requerente; na época, além do demandante, foram afastados 
muitos membros da Executiva Estadual do PTB a ele ligados, inclusive 
ensejando o afastamento do próprio depoente; sabe que os militantes que 
continuaram nos quadros partidários do PTB estão sofrendo retaliações por 
parte da nova direção que assumiu a agremiação partidária, inclusive com 
sérias dificuldades para obterem vaga como candidatos no pleito municipal 
vindouro. 

Assinalou ainda que as razões para que o requerente fosse destituído da 
Presidência do PTB de Santa Catarina não restaram bem claras, até 
porque o Presidente empossado, o então Secretário Francisco Camargo, 
era da convivência do político demandante, o que causou muita 
estranheza por parte dos demais militantes partidários, sendo difícil 
explicar-lhes que a saída em questão não decorreu de mérito ou 
demérito. Ouviu comentários pela imprensa e redes sociais de que a 
nova direção do PTB andava propalando que o Deputado Estadual 
requerente era um entrave para a referida agremiação partidária, não 
queria que esta crescesse, e outros comentários afins, o que o deixou 
bastante chateado (inclusive divulgado no site nacional do PTB). 

* . . . -

A mencionada testemunha ^firr^ay Jarnbem queTW^teuniões partidárias 
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estaduais e nacionais eram realizadas por meio de convocações dos 
correligionários mediante telefonemas, e-mails, intimações prévias apostas 
em atas e afins, mas editais não eram utilizados para tais fins; asseverou 
que o então Secretário Estadual do PTB, Francisco Camargo, conhecido 
por "Coxa", era o interlocutor dessa grei partidária com o Diretório 
Nacional daquela sigla, com a anuência do requerente. As tratativas do 
PTB com o PMDB de Florianópolis foram feitas por "Coxa" no âmbito 
nacional, sem que o Diretório Estadual, pelo seu então Presidente, ora 
requerente, tivesse conhecimento disso. Ratificou o isolamento pelo 
qual o requerente passava no atual momento do PTB em Santa Catarina 
e que não foi mais convidado para nenhuma reunião do Diretório 
Estadual, sendo que o seu sentimento era o de ter sido "traído" por seus 
correligionários. 

Por fim, a testemunha Felipe Rebelo Schmidt declarou que o Deputado 
Estadual demandante pretendia disputar a eleição como candidato a 
Prefeito de Chapecó pelo PTB, mas que havia desistido desse projeto 
após a maneira pela qual foi afastado do comando partidário estadual. 
Afirmou que achava que o então Secretário Estadual do PTB influenciou 
a direção nacional do referido partido político para que o requerente 
fosse destituído da Presidência daquela grei em Santa Catarina, tanto é 
que foi designado para substituí-lo como Presidente, sendo que o 
procedimento que retirou o demandante da Presidência foi levado a efeito de 
modo deliberado e influenciado diretamente pela tratativa de "Coxa" com o 
Diretório Nacional para que fosse acertada a negociação do PTB com o 
PMDB de Florianópolis relativa às eleições municipais de 2012 (CD juntado 
na fl. 147, com duração de 25 min 38 s). 

Como se infere, a prova testemunhal corrobora a versão dos fatos 
dada pelo requerente, segundo o qual, a destituição da Presidência Estadual do 
partido deu-se de forma arbitrária e foi o início de um processo de isolamento e 
enfraquecimento de sua pessoa dentro do âmbito partidário. 

Por outro lado, os depoimentos prestados por Norberto Paulo de 
Oliveira Martins (fls. 166-168) e Honésio Pimenta Pedreira Ferreira (fls. 169-171), 
arroladas pelo partido requerido, apenas reforçam a conclusão pela existência da 
justa causa invocada pelo requerente na inicial. 

A testemunha Norberto Paulo de Oliveira Martins, que noticiara a 
destituição ao ora requerente, informou que é o 1o Secretário Geral do PTB 
Nacional; disse que o requerente é uma pessoa maravilhosa, apesar de como 
político "deixa a desejar". 

A respeito da destituição do demandante da Presidência do PTB em 
Santa Catarina, asseverou que (fl. 167): 

[...] recomendado à executivanádional qu^ existiria üm acordo com o 
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PMDB em SC, mas no meio do caminho mudou o jogo do acordo, 
acreditando que PARISOTTO quis negociar a municipal de Florianópolis em 
troca da campanha dele em Chapecó; perguntando sobre quem trouxe o 
acordo para a executiva nacional, disse ter sido FRANSCISCO 
CAMARGO; acredita que PARISOTTO era sempre informado por COXA; 
acredita que PARISOTTO tenha sido comunicado sobre o acordo que 
COXA trouxe para Brasília; pode afirmar que a relação entre 
FRANSCISCO CAMARGO e PARISOTTO atualmente não é boa; 

[...] perguntado sobre a comunicação dele a respeito da destituição da 
comissão provisória, disse o declarante que foi o responsável por 
comunicar a PARISOTTO, para quem foi exposto o motivo, ou seja, a 
quebra do acordo anteriormente trazido para Brasília; perguntado se 
após o rompimento do acordo, se ele teria que cumprir o acordo, 
acredita a testemunha que ele foi avisado sobre o compromisso de 
cumpri-lo; 

À perguntas do causídico do requerente, a referida testemunha 
respondeu que (fl. 167): 

Perguntado se PARISOTTO foi notificado a participar da reunião que 
homologou a destituição, disse que sim, tanto por edital, como por 
telegrama; perguntado sobre a reunião que decidiu pela destituição, 
sobre quem participou e quem decidiu, disse a testemunha que foram o 
declarante, HONÉSIO e a cúpula do partido, pois não decide nada 
sozinho; que PARISOTTO não foi convidado para a reunião que decidiu 
pela destituição dele do diretório estadual; perguntado se sabe informar se 
logo após PARISOTTO haver sido destituído do diretório estadual, se foi 
destituição da executiva nacional, disse que não pois ele é membro nato; que 
em razão da destituição PARISOTTO perdeu um dos votos que tinha na 
executiva estadual; perguntado se nas ocasiões passadas que PARISOTTO 
deixou a presidência, se foi feita de forma amigável, disse que sim, tanto que 
o próprio PARISOTTO indicou o sucessor o que ocorreu também na segunda 
vez; perguntado se sabe o motivo de outras pessoas também ligadas a 
PARISOTTO na executiva estadual também terem sido destituídas, afirma 
que apenas PARISOTTO foi destituído; não sabe informar se pessoas 
ligadas a PARISOTTO foram destituídas após a destituição daquele, nem 
mesmo pelo cargo que o declarante exerce; não tem conhecimento da 
ligação de pessoas em SC com o deputado PARISOTTO; 

Já ao ser perguntado pelo Ministério Público Eleitoral respondeu nos 
seguintes termos (fls. 167-168): 

que ligou para o requerente dia 06.10.2011, informando da destituição do 
cargo de presidente, não comunicando a ele sobre quem seria o 
sucessor, a data não foi escolhida; pelo que se recorda, dia 07 era o 
último dia de prazo para filiação^ como houvejrompimento do acordo, 
tudo ocorreu na época; FRAN^ÍSCO \ ÇAIVIARC^Ç foi escolhido para 
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presidente porque conhece tudo do partido, quem são e quem não são as 
pessoas, tendo uma ligação muito forte com o partido há muitos anos; quanto 
à alegação de FRANCISCO CAMARGO, "vamos acabar com a era 
PARISOTTO" disse não ter notícia desta afirmação; quanto à alegação 
de que até o ajuizamento da ação PARISOTTO não havia sido 
comunicado acerca do motivo de sua destituição, disse que por se tratar 
de comissão provisória não precisaria dar o motivo ao telefonar para o 
requerente; pode afirmar que até a data do ajuizamento da ação ele não 
tinha conhecimento das razões, dos motivos de sua destituição; 
perguntado se a executiva nacional vai sugerir resposta para acatamento ou 
não do pedido de desfiliação, disse que o partido não vai interferir, ficando a 
critério dele sair ou não, pois o partido não pedirá; na ligação telefônica que 
manteve com PARISOTTO não relatou ao mesmo os motivos da 
destituição e nem foi questionado por ele. 

Às perguntas do respectivo Juízo Eleitoral que colheu a prova 
testemunhal em questão, a testemunha respondeu o seguinte (fl. 168): 

que o requerente integra o diretório nacional e acredita que seja delegado 
representando o PTB de Santa Catarina; ROBERTO JEFFERSON também 
estava na reunião da cúpula, que decidiu pela destituição; a decisão foi 
de comum acordo do colegiado e PARISOTTO não foi convidado. 

Vê-se que as contradições quanto à destituição são flagrantes. 

Inicialmente a referida testemunha disse: "que foi o responsável por 
comunicar a PARISOTTO, para quem foi exposto o motivo, ou seja, a quebra do 
acordo anteriormente trazido para Brasília". 

Mais adiante, perguntado quanto à alegação de que até o ajuizamento 
da ação o mandatário requerente não havia sido comunicado acerca do motivo de 
sua destituição: "disse que por se tratar de comissão provisória não precisaria dar o 
motivo ao telefonar para o requerente; pode afirmar que até a data do ajuizamento 
da ação ele não tinha conhecimento das razões, dos motivos de sua destituição". 

Em seguida, afirmou que: "na ligação telefônica que manteve com 
PARISOTTO não relatou ao mesmo os motivos da destituição e nem foi questionado 
por ele". 

Quanto à testemunha Honésio Pedreira, dirigente da área de 
comunicação do PTB Nacional, destacou a Procuradoria Regional Eleitoral: 

Já a testemunha Honésio Pimenta Pedreira Ferreira, que é dirigente da área 
de comunicação do PTB nacional, o qual confirmou a existência de um pré 
acordo entabulado há mais de um ano entre o PTB de Santa Catarina e o 
PMDB de Florianópolis para as eleiçpesjriunicipais de 2012, o qual foi trazido 
para conhecimento do Diretório Na^ignáT üa agremiação pa rtidáriafeque ri d a, 
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já que não havia notícia de que tal pacto não estaria sendo cumprido naquele 
Estado, o que não poderia ser aceito; após, a dita testemunha teceu alguns 
comentários no sentido de que o requerente não sofreu perseguição por parte 
do PTB, afirmou que a Executiva Nacional do referido partido político tinha um 
relacionamento excelente com o político requerente, inclusive fazendo 
menção à pretensão da candidatura deste a Prefeitura de Chapecó, local no 
qual houve recente encontro partidário; após tais comentários, a testemunha 
afirmou expressamente que "o diretório não solicitará a cadeira de 
PARISOTTO, sendo este um compromisso firmado pelo diretório 
nacional e não aceita que o diretório estadual peça". 

Especificamente sobre a destituição do demandante da Presidência do 
PTB de Santa Catarina, a mencionada testemunha asseverou, após 
discorrer sobre alguns detalhes, que essa decisão foi tomada pelo 
Presidente Nacional daquela sigla partidária, Roberto Jefferson, sendo 
posteriormente homologada em novembro de 2011 pela Executiva 
Nacional do PTB, esclarecendo que esta foi efetuada de forma amigável, 
tanto é que assumiu a Presidência em questão, no lugar do requerente, uma 
pessoa ligada a este. 

A dita testemunha prestou outras informações, dizendo que a relação 
entre o ora demandante e o atual presidente do PTB em Santa Catarina, 
Francisco Camargo, posteriormente à destituição do primeiro, ficou 
"estremecida"; após, discorreu sobre o trato entre o PTB e o PMDB de 
Florianópolis, afora outros detalhes inerentes à situação do político 
requerente no PTB em Santa Catarina (fls. 169-171). 

Constata-se que as testemunhas arroladas pelo partido requerido não 
são uníssonas a respeito da decisão que levou à destituição do requerente, 
revelando a grave discriminação pessoal por ele sofrida, não obstante os longos 
anos de atuação intensa e dedicação ao partido, consoante se vê dos documentos 
acostados aos autos e da própria prova testemunhal. 

A suposta quebra de acordo firmado pelo partido para as eleições na 
Capital - que teria motivado a destituição do requerente - sequer restou 
suficientemente esclarecida, e não poderia, por outro lado, ser motivo para, sem 
aplicação das normas estatutárias, isolar o mandatário. A propósito, mutatis 
mutandis, colhe-se da jurisprudência a esse respeito, verbis: 

- AÇÃO DE DECRETAÇÃO DE PERDA DE MANDATO ELETIVO POR 
DESFILIAÇÃO PARTIDÁRIA - PRELIMINARES DE DECADÊNCIA DO 
DIREITO DO AUTOR, DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO PARTIDO 
REQUERIDO E DE INCONSTITUCIONALIDADE DA DECRETAÇÃO DA 
PERDA DE MANDATO POR DESFILIAÇÃO PARTIDÁRIA - AFASTADAS -
GRAVE DISCRIMINAÇÃO PESSOAL - CONFIGURAÇÃO 
IMPROCEDÊNCIA. 

Configura-se grave íp^oaÚfMSído kparficlo, ao invés de 
\ 
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aplicar as regras estatutárias de disciplina partidária ao filiado que se 
insurge contra as diretrizes da agremiação, deixa de prestar-lhe apoio e 
de convocá-lo para reuniões [TRESC. Ac. n. 22.114, de 23.4.2008, 
Relatora Juíza Eliana Paggiarin Marinho - destaquei]. 

Ressalta-se que, a despeito da controvérsia instaurada, o partido 
requerido sequer desincumbiu-se do ônus de provar, por meio da juntada de 
documentos, ter havido a referida reunião que culminaria na destituição da 
presidência então exercida pelo mandatário requerente, bem como ter o mandatário 
sido convocado a participar das demais reuniões ocorridas no âmbito estadual, o 
que confere credibilidade às alegações, deduzidas na inicial, de existência de atos 
perpetrados pelo partido objetivando o isolamento e o enfraquecimento do 
parlamentar no âmbito partidário, tornando, de fato, insustentável a sua permanência 
na agremiação. 

Aliás, outra não foi a conclusão do ilustre Procurador Regional Eleitoral 
após acurada análise da prova colacionada aos autos e de cuja manifestação 
transcrevo o seguinte excerto que também adoto como razão de decidir: 

[...] 

Quanto à última testemunha arrolada pela agremiação partidária demandada, 
João Vicente Scarpin, esta não compareceu na audiência designada para sua 
oitiva, restando preclusa sua oitiva, já que é obrigação da parte trazê-la à 
audiência, nos termos do art. 7o, caput, da Res. TSE n. 22.610/2007 (fl. 111). 

Dito isso, tem-se que restou configurada a justa causa invocada pelo 
requerente na inicial. 

Em síntese, a partir dos próprios testemunhos arrolados pela grei 
partidária requerida, verifica-se que o afastamento do requerente da 
Presidência do PTB de Santa Catarina foi arbitrário, sequer havendo a 
declinação do motivo para tanto, afora o fato de este ostentar pretensão 
em ser candidato a Prefeito de Chapecó, projeto que foi frustado às 
vésperas do limite final relativo ao prazo de filiação partidária hábil para 
tanto - já que a partir daí o clima dentro daquela grei partidária 
inviabilizou de maneira inexorável a referida e pretensa candidatura o 
que configura um quadro de justa causa em face de grave discriminação 
pessoal sofrida pelo político demandante, o qual, além de ser o único 
Deputado Estadual eleito pelo PTB em Santa Catarina com expressiva 
votação, tinha um histórico virtuoso dentro daquele partido político, o 
que foi desprezado pela alta cúpula deste (circunstâncias também 
especialmente c > 

[...] 

[ • • • ] 
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Ademais, há prova nos autos da repercussão do assunto nos 
periódicos locais. À fl. 37, foi providenciada a juntada de reportagem veiculada no 
jornal Diário do Iguaçu, de circulação no Oeste do Estado, base eleitoral do ora 
requerente, dando conta de que "Parisotto é destituído da presidência" (negritei). A 
reportagem é datada de 7 de outubro de 2011 - dias após a data em que o 
requerente fora comunicado da referida destituição - e dela extrai-se o seguinte 
desabafo feito por ele: "Foi um golpe cruel, após anos de dedicação e investimentos, 
construindo um ideal de partido e receber o recado por telefone com ingratidão e 
deselegância, foi um golpe baixo". 

Consta dos autos, ainda, a seguinte matéria que, conforme se 
depreende, foi publicada no Diário do Iguaçu e postada no próprio site da 
agremiação, ali permanecendo pelo menos até o dia 30.5.2012, data da impressão 
dasfls. 134-135: 

"Só ir para ajudar os outros não dá mais". Essa frase, do presidente da 
executiva municipal do PTB de Chapecó (SC), Valdecir Stobe, reforça o 
entendimento do partido em buscar novos desafios naquele município, a 555 
km de Florianópolis. 

Stobe aproveitou a entrevista ao jornal Diário do Iguaçu para criticar a 
atuação do antigo presidente estadual do PTB, o deputado Narcizo 
Parisotto, que foi destituído da presidência em outubro passado pelo 
comando nacional da sigla. Conforme ele, Parisotto "amarrava o partido" 
e "nunca apoiava o diretório municipal a lançar candidatura própria". "Ele só 
ameaça que seria o candidato, mas sempre desistia. Além disso, não apoiava 
mais ninguém. Agora possuímos apoio da direção estadual". 

A mesma matéria foi também postada no dia 21.3.2012 no "site" da 
RedeComSC (fl. 136) - "segunda maior rede de mídia impressa de SC. Formada 
por 8 (oito) jornais regionais que cobrem o litoral e o Oeste Catarinense, onde 
concentram-se mais de 1 milhão de leitores e uma população em torno de 2 milhões 
de pessoas", conforme consta de sua página eletrônica na internet. 

Dúvidas não existem, vénia maxima, que as notas, por óbvio, tiveram 
imensa repercussão negativa em relação ao autor, pois, efetivamente, denigrem sua 
imagem pessoal, profissional, política, como ainda de líder partidário, sendo 
veiculada no próprio site da agremiação. 

Além do mais, o fato de a agremiação requerida, em sua defesa, 
afirmar textualmente que: "O Deputado Narciso Parisotto sabe, e isso foi informado 
ao próprio, que no caso de sua desfiliação, o -fiâq iria solicitar a perda de seu 

[...] 

Críticas 
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mandato. [...]", bem como de as próprias testemunhas arroladas pela grei partidária 
confirmarem que esta não tinha interesse em pedir o mandato do ora requerente (fls. 
168 e 170), reforçam ainda mais a conclusão pela existência de justa causa para a 
desfiliação. 

Ora, se o próprio partido revela não ter interesse em pedir o mandato, 
sugerindo apoio a sua saída, a meu juízo, não resta outra alternativa ao mandatário 
se não a desfiliação, ante a evidente falta de apoio no âmbito partidário. 

Este Tribunal, mutatis mutandis, assim já deliberou: 

- AÇÃO DE DECRETAÇÃO DE PERDA DE MANDATO ELETIVO POR 
DESFILIAÇÃO PARTIDÁRIA - OCORRÊNCIA DE GRAVE DISCRIMINAÇÃO 
PESSOAL - CORRESPODÊNCIA DO PARTIDO MANIFESTANDO FALTA DE 
INTERESSE NA PERMANÊNCIA DO MANDATÁRIO EM SEUS QUADROS -
CONFIGURAÇÃO - IMPROCEDÊNCIA. 

Configura grave discriminação pessoal o ato do partido que, 
manifestando oficialmente falta de interesse na permanência de 
mandatário filiado em seus quadros, torna insustentável sua situação na 
agremiação, obrigando-o a se desfiliar [TRESC. Ac. n. 22.170, de 
4.6.2008, Rei. Juiz Jorge Antônio Maurique - destaquei]. 

Do Tribunal Superior Eleitoral, mutatis mutandis, é precedente: 

Pedido. Perda de cargo eletivo. Desfiliação partidária. Justa causa. Grave 
discriminação pessoal. 

1. A expressiva votação obtida por parlamentar, que logrou votos superiores 
ao quociente eleitoral, não o exclui da regra de fidelidade partidária. 

2. Embora a grave discriminação pessoal, a que se refere o inciso IV, do § 1o, 
da Res.-TSE n° 22.610/2007, possa, em regra, estar relacionada a aspectos 
partidários, não se pode excluir outros aspectos do conceito de justa causa 
para a desfiliação, inclusive os essencialmente pessoais, o que envolve, até 
mesmo, questões de nítida natureza subjetiva. 

3. Hipótese em que a permanência do deputado no partido pelo qual se 
elegeu se tornou impraticável, ante a sucessão de fatos que revelaram o 
abandono e a falta de apoio ao parlamentar, configurando, portanto, 
grave discriminação pessoal, apta a ensejar justa causa para a migração 
partidária. 

Pedido improcedente [TSE. Pef n_2.766, de 12.3.2009. Rei. Ministro 
Arnaldo Versiani - destaquei]. - \ \ — 
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Colhe-se da jurisprudência também: 

- PETIÇÃO - AÇÃO DE JUSTIFICAÇÃO DE DESFILIAÇÃO PARTIDÁRIA 
CONEXA COM AÇÃO DE DECRETAÇÃO DA PERDA DE CARGO ELETIVO 
- RESOLUÇÃO TSE N. 22.610 - CONCORDÂNCIA DO PARTIDO COM A 
SAÍDA DO MANDATÁRIO - JUSTA CAUSA CONFIGURADA -
PROCEDÊNCIA DA AÇÃO DE JUSTIFICAÇÃO DE DESFILIAÇÃO 
PARTIDÁRIA E IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO DE PERDA DE CARGO 
ELETIVO [TRESP. Pet. n. 1667-09.2011.6.26.0000 e 1831-
71.2011.6.26.0000 - destaquei]. 

Ante o exposto, julgo procedente o pedido formulado por Narcizo Luiz 
Parisotto em face do Partido Trabalhista Brasileiro (PTB) e declaro judicialmente a 
existência de justa causa para a sua d^i l tóção^art idár j^ . 

t — \ _ -É como voto. 

/ 
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RELATOR: JUIZ LUIZ HENRIQUE MARTINS PORTELINHA 

REQUERENTE(S): NARCIZO LUIZ PARISOTTO 
ADVOGADO(S): BRUNO NORONHA BERGONSE 
REQUERIDO(S): PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO 
ADVOGADO(S): ALCESTE VILELA JÚNIOR; LUIZ GUSTAVO PEREIRA DA CUNHA; 
RODRIGO MAZONI CÚRCIO RIBEIRO; BRUNO GURGEL DO AMARAL CRUZ RIOS 

PRESIDENTE DA SESSÃO: JUIZ LUIZ CÉZAR MEDEIROS 

PROCURADOR REGIONAL ELEITORAL: ANDRÉ STEFANI BERTUOL 

Decisão: à unanimidade, afastada a preliminar suscitada, julgar procedente o pedido 
formulado por Narcizo Luiz Parisotto em face do Partido Trabalhista Brasileiro (PTB), 
declarando judicialmente a existência de justa causa para a sua desfiliação partidária, nos 
termos do voto do Relator. Foi assinado o Acórdão n. 27875. Presentes os Juízes Luiz 
Cézar Medeiros, Eládio Torret Rocha, Luiz Antônio Zanini Fornerolli, Luiz Henrique 
Martins Portelinha, Marcelo Ramos Peregrino Ferreira, Ivorí Luis da Silva Scheffer e 
Bárbara Lebarbenchon Moura Thomaselli. 

SESSÃO DE 03.12.2012. 


