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EXCELENTfsSIMO SENHOR PRESIDENTE DO COL. TRIBUNAL SUPERIOR 

ELEITORAL 

o DIRETÓRIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO 

- PSD, constituído com amparo na Lei 9.096/95, na Resolução-TSE 
nO 23.282 e no Estatuto do Partido, vem, respeitosamente, por seus 
advogados devidamente constituídos (procuração anexa) para 
requerer 

REGISTRO 

do Estatuto e dos órgãos nacionais do Partido Social Democrático 
PSD. O faz com as razões de fato e de direito a seguir alinhadas, 
bem como dos documentos exigidos na legislação de regência. 

DOS FATOS· 

OS PROCEDIMENTOS E OCORRÊNCIAS NO 
PROCESSO DE CONSTITUiÇÃO DO PSD 

01. Os subscritores da ata de fundação do Partido 

Social Democrático - PSD (doc. incluso) se reuniram em 13 de abril 
de 2011, no Plenário Freitas Nobre da Câmara dos Deputados, para 
aprovação de seu Programa Polftico, formulado com respeito aos 

valores supremos da nossa República Federativa, bem com~ 
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Estatuto do Partido, conforme orientação do art. 8° da Lei nO 
9.096/95 e do art. 17 da Constituição Federal. 

02. Publicados Estatuto e Programa no Diário Oficial 
(doc. incluso) da União de 15 de abril deste ano, o PSD foi levado a 
registro no Cartório do 2° Ofício de Registro Civil e Casamentos, 
Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas de Brasilia, lavrado no 
Livro A-27 de Registro de Pessoas Jurídicas, sob o número de 
ordem 6748 (ref. Protocolo nO 73.948), em 11 de maio passado 
(doc. incluso). 

03. Cumprida a etapa inicial de constituição formal 
como pessoa jurídica, passou-se à nomeação de Comissões 
Provisórias Estaduais e credenciamento de representantes para a 
tarefa de coleta e certificação de assinaturas perante as Zonas 
Eleitorais, a teor do art. 7°, § 1°, da Lei 9.096/95. 

04. Nessa fase o PSD começou a enfrentar larga 
demora na informação dos credenciados aos Cartórios Eleitorais, 
haja vista que alguns Tribunais Regionais levaram de 10 a 15 dias 
para a incumbência. 

05. Seguiu-se o processo de coleta de assinaturas e 
certificação junto aos Cartórios Eleitorais de todo país, fase em que 
surgiram os maiores problemas enfrentados pelo Partido, muitos 
deles encaminhados à Diretoria Geral, e mais recentemente à il. 
Corregedora dessa col. Corte, que proferiu decisão com pedido de 
informações sobre o quanto noticiado em requerimento formulado 
pelo ora Requerente (doc. incluso). Abaixo o bem alinhado 
despacho da il. Ministra Nancy Andrighi, verbis: 

Decisão monocrática PUBLICACÃO DE DECISÃO N° 42/2011 

CGE PETIÇÃO N° 1354-71.2011.6.00.0000 REQUERENTE: 

PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO (PSD) NACIONAL 

ADVOGADO : DR. ADMAR GONZAGA NETO RELATO;::'s~ 


MINISTRA NANCY ANDRIGHI PROTOCOLO: 17.418/2011//' . 
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DECISAO Cuidam os autos de pedido de providencias formulado 
pelo Partido Social Democrático (PSD), agremiação política em 
processo de formação, por intermédio do qual noticia o alegado 
descumprimento de regras fzxadas na Res.-TSE 23.282, de 2010, 
especialmente quanto ao prazo para a conferencia das assinaturas 
firmadas pelos eleitores nas listas de apoiamento a formação da 
nova sigla, por cartórios eleitorais nas unidades da Federação que 
discrimina. Sustentou o peticionário a ocorrência de situações que 
estariam comprometendo a tempestividade das medidas 
necessárias à constituição definitiva do partido, a exemplo de: 
insuficiência do numero de servidores nos cartórios, agravada, em 
algumas localidades, pela implantação do projeto de identificação 
biométrica do eleitorado; errônea interpretação das unidades da 
Justiça Eleitoral relativamente ao procedimento de certificação 
das assinaturas nas listas de apoiamento, ora mediante exclusiva 
comparação com a folha de votação do ultimo pleito, impedindo a 
verificação de eleitores com inscrições recentes e daqueles que 
deixaram de comparecer as eleições de 2010, ora pelo uso do 
"cadastro original" - providência que não consideraria as 
alterações nas próprias assinaturas operadas em razão do tempo; 
ausência de servidores em decorrência da greve do Poder 
Judiciário, "cujas conseqüências se consubstanciam no principal 
objeto deste pedido de providencias". Assinalou, ainda, a 
formulação, por alguns cartórios, de exigências que extrapolariam 
a previsão legal, no sentido da "apresentação do nome dos pais do 
apoiador" e do "represamento das certidões de apoio expedidas 
pelo Cartório e as listas de assinaturas, bem como a remessa 
desses documentos originais a Policia Federal". Submetida a 
matéria a apreciação do em. Ministro Ricardo Lewandowski, 
Presidente do TSE, deliberou S. Exa. pela distribuição dos autos a 
esta Corregedora-Geral, para as providencias reputadas cabíveis 
(fls. 38-39). Relatados, decido. No que concerne ao apoiamento 
dos eleitores para a constituição de novo partido, a Lei 9.096/95 
estabelece em seu art. 9~ §§ 1° e 2°: Art. 9° (. . .) (..) § 1° A prova 
do apoiamento mínimo de eleitores e foita por meio de suas 
assinaturas, com menção ao numero do respectivo titulo eleitoral, 
em listas organizadas para cada Zona, sendo a veracidade das 
respectivas assinaturas e o numero dos títulos atestados pelo 
Escrivão Eleitoral. § 2° O Escrivão Eleitoral da imediato recibo de 
cada lista que lhe for apresentada e, no prazo de quinze dias, lavra 
o seu atestado, devolvendo-a ao interessado. (. . .) A Res.-TSE 
23.282, ih 2010, que regulamentou a matéria, disCipli~ 
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ponto, em seu art. 11, §§ 2° e 3~ que: Art. 11. (...) (. ..) § 2° O chefe 
de cartório dará imediato recibo de cada lista ou formulário que 
lhe for apresentado e, no prazo de 15 (quinze) dias, apos conforir 
as assinaturas e os números dos títulos eleitorais, lavrara o seu 
atestado na própria lista ou formulário, devolvendo-o ao 
interessado, permanecendo copia em poder do cartório eleitoral 
(Lei n° 9.096/95, art. 9~ § 2° c.c. o art. 4° da Lei n° 10.842/2004). § 
3° No caso de duvida acerca da autenticidade das assinaturas ou 
da sua correspondência com os números dos títulos eleitorais 
informados, o chefo de cartório determinara diligencia para a sua 
regularização. (...) Considerada a noticia de alegado 
descumprimento de regras fixadas em norma editada por esta 
Corte Superior por cartórios eleitorais, determino a expedição, por 
fac-símile ou outro meio célere, de oficio as Corregedorias 
Regionais Eleitorais do Mato Grosso, do Paraná, do Amazonas e 
da Bahia, solicitando informações, a seremfornecidas no prazo de 
48 (quarenta e oito) horas, por idêntica forma, a respeito das 
situações noticiadas nestes autos. Recebidas, conclusos. Brasília, 9 
de agosto de 2011. Ministra NANCY ANDRlGHI Corregedora
Geral da Justiça Eleitoral. 

06. Cabe aqui respeitosamente assinalar que a maior 
parte dos Cartórios Eleitorais deixou de cumprir o prazo de 15 dias 
fixado na Resolucão nO 23.282. Alegaram, invariavelmente: (i) falta 
de pessoal para a tarefa; (i i) que estavam empenhados em outras 
atividades da serventia; (iii) que estavam ocupados com o 
recadastramento biométrico; e (iv) paralisação em face da greve do 
Judiciário. 

07. Esclarece o PSD, contudo, que não pretende, com 
o presente requerimento de registro, levar crítica.s à Justiça 
Eleitoral. Com efeito, o Partido é testemunha do zelo e dedicação 
de seus servidores, mas verificou que já ocorreu a devolução de 
boa parte do pessoal requisitado para auxiliar no pleito de 2010. 

08. Demais disso, o recadastramento biométrico tem 

ocu~a~~ bastante. os servidores de Alago~s, pernambuco,~ 

MUnlclplO de GOiânia e alguns do Estado de Sao Paulo. / /' 
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09. A greve do judiciário, contudo, foi o grande entrave 
no processo de certificação em alguns estados onde o PSD goza de 

boa estrutura, como foi o caso da Bahia. Não fosse isso, 

certamente o Partido teria antecipado mais de um mês a coleta 

total de assinaturas, por conseguinte, todo o procedimento 

estabelecido. 

10. Outro revés ocorrido foi, data maxima venia, a 

equivocada interpretação sobre a tarefa de certificação de 
assinaturas, tomada como rigoroso procedimento de 

reconhecimento de firma, levado a cabo de forma distinta pelos 

Cartórios Eleitorais. 

11. De fato a Resolução-TSE nO 23.282 não especifica 

em qual documento a assinatura do eleitor deve ser comparada 

se a folha de votação ou o cadastro original - e qual o rigor deve 

ser imprimido a essa certificação, se uma checagem de semelhança 

ou rigoroso procedimento de reconhecimento de firma. Houve casos 

em que a assinatura do próprio credenciado e de sua famrlia não 

foram certificadas. O mesmo se deu em relação a vereadores, 
prefeitos, deputados que aderiram ao PSD. 

12. A falta dessa orientação resultou na atuação dos 
Cartórios de diferentes formas. Alguns promoveram a certificação 

mediante exclusiva comparação com as folhas de presença do 
pleito de 2010, quando sabido que muitos eleitores assinalam 

rapidamente sua rubrica para liberação da urna, ao invés da 

assinatura que normalmente utilizam. A rubrica é muito utilizada. e 

dificilmente contestada em face da celeridade que se aplica no 

processo de votação, já que o eleitor é obrigado a apresentar-se 

com o título ou outro documento de identificação; a maioria com 
foto. 

13. Já no processo de apoiamento para a criação de 
partidos políticos, a listagem é encaminhada ao Cartório por /Af!::; 
terceiros que, credenciados para a tarefa, dirigem-se aos cidadãos~ 
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confiando nas informações prestadas e nas assinaturas apostas 
nas listas. Assim, o PSD foi vítima de alguns que não tomaram a 
tarefa com a responsabilidade devida, como também a já apurada 
infiltração de adversários, que se aproveitaram do processo para 
apresentar-se e assinar no lugar de pessoas já falecidas e 
conhecida mente analfabetas, buscando com isso macular a imagem 
do novo partido perante a opinião pública. Essa estratégia de 
infiltração por parte de adversários foi revelada por vários setores 
da imprensa. 

14. Além disso, com esse método de conferência por 
meio das folhas de presença do último pleito~ simplesmente foram 
certificadas as assinaturas de eleitores com inscrição recente, 
como também daqueles que não compareceram para votar na 
eleição passada. 

15. Quanto aos Cartórios que se utilizaram da base de 
dados da Justiça Eleitoral, o processo de certificação não levou em 
consideração que muitos eleitores com inscrição antiga já não 
assinam da mesma forma como faziam tempos atrás, sem falar na 
dificuldade daqueles que têm pouca escolaridade, que não se 
utilizam da escrita e da leitura com frequência. 

16. Ademais disso, rogando respeitosas venias, 

importante considerar que a Justiça Eleitoral não promove 
atualização frequente da firma e da rubrica dos eleitores, ao 
contrário do que ocorre nos Cartórios que prestam serviço de 
reconhecimento de firmas, onde a atualização é constante. A 
Justiça Eleitoral sequer possui a rubrica do eleitor em seus 
arquivos. 

17. Outra situação inusitada foi que os Cartórios 
Eleitorais de algumas capitais simplesmente não aceitaram a 
apresentação dos apoiamentos na forma indicada na Res.-TSE nO 
23.282, ou seja, em listas ou formulários com o nome, o número do ~ 
título e a assinatura dos eleitores. Pediram a apresentação na~ 
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forma de fichas com o acréscimo do número da Seção de votação e 
separadas também por esse critério. 

18. o PSD compreende a dificuldade desses Cartórios 
responsáveis por Zonas Eleitorais com muitas Seções. Mesmo 
empenhados em cumprir suas responsabilidades com zelo, 
dedicação e com a celeridade possível, atrasaram 
significativamente a expedição das certificações em função do 
elevado volume. O PSD atendeu as solicitações de apresentação 
dos apoiamentos na forma e com o acréscimo da Seção. Contudo, 
rogando respeitosas venias, o processo também por esse motivo foi 
demasiadamente retardado. 

19. O Requerente compreende que os Cartórios 
Eleitorais têm outros afazeres de alto significado, que contribuíram 
para o reconhecido sucesso do nosso processo eleitoral, como 
também o direito de greve dos servidores, para reivindicar 

benefícios e melhorias das condições de trabalho. Entende 
igualmente, contudo, que não pode ter seu direito de constituição 
atingido com a demora causada por essas ocorrências. 

20. O Partido se estruturou de maneira forte e rápida 
em mais de 20 (vinte) Estados para o cumprimento das exigências 
estabelecidas na legislação de regência e, caso não tivesse se 
deparado com as situações acima apresentadas - aqui reveladas 
com o devido respeito, certamente teria antecipado 
significativamente as etapas definidas pela legislação de regência 
para sua constituição. 

21. Oportuno ainda aqui salientar que toda essa 
estrutura tem sua base em milhares de vereadores, prefeitos e 
demais cidadãos e cidadãs interessados no processo político do 
próximo ano. Todos abraçaram a tarefa de constituição da legenda, 
que tem base constitucional no pluralismo político, confiantes ~ 
atuação sempre célere e responsável da Justiça Eleitoral. ~ 
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22. Tal estrutura também pode ser observada 

considerado o fato que o PSD ajuizou pedido de registro no TRE de 

22 (vinte e duas) unidades da federação, nos termos do art. 13 da 

Resolução-TSE 23.282, que foram acompanhados dos documentos 

exigidos, dentre os quais: "1/1 - certidões fornecidas pelos 
cartórios eleitorais que comprovem ter o. partido político em 

formação obtido, no estado, o apoiamento mínimo de eleitores 
a que se refere o § 1° do art. 7° desta resolução;" (g.n.). 

23. Assim, muito embora o § 1° do art. 7° da Res.-TSE 
nO 23.282 exija o cumprimento de percentual mínimo em 1/3 (um 

terço) das unidades da federação (nove), o PSD pediu registro em . 

22 (vinte e dois) TRE's, e em todos eles juntou certidões que 

revelam apoiamento significativamente maior que o mínimo exigido 

para o respectivo Estado. Este o teor do dispositivo observado pelo 
PSD: 

Art. 7° O partido político, após adquirir personalidade jurídica na 
forma da lei civil, registrará seu estatuto no Tribunal Superior 
Eleitoral (Lei nO 9.096/95, art. 7~ copul). 
§ l/'J 86 será admitido o registro do estatuto de partido 
poUtico que tenha caráter nacional, considerando-se 
como tal aquele que comprove o apoiamento de 
eleitores correspondente a, pelo menos, meio por cento 
dos votos dados na última eleição geral para a Câmara 
dos Deputados, não computados os votos em branco e 
os nulos, distribufdos por um terço, ou mais, dos 
estados, com um mfnimo de um décimo por cento do 
eleitorado que haja votado em cada um deles (Lei n/'J 
9.096/95, art. 7/'J, § l/'J). (g.n.) 

24. O texto do parágrafo acima transcrito é idêntico ao 

inscrito no § 1° do art. 7° da Lei nO 9.096/95, e assim cabe repisar 

que a meta nacional e dos Estados exigida foi significativamente 
ultrapassada, a revelar que o PSD se constituiu com vistas a 

tornar-se um partido forte, estruturado e composto por lideranças
/"L 

expressivas em todo país. 
____ 
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25. Tal estrutura possibilitou ao Partido coletar e 
encaminhar aos Cartórios Eleitorais mais de um milhão de 

assinaturas. Contudo, em face das ocorrências descritas ao norte, 

somente agora pode se apresentar a essa colo Corte para registro 
do Estatuto e de seus órgãos de direção nacional, que faz por meio 

desta petição acompanhada dos documentos relacionados no art. 
9° da Lei nO 9.096/95. 

26. o ora Requerente também solicitou dos 22 (vinte e 
dois) TRE's em que requereu registro, expedição da certidão 

consolidada de apoiamento mínimo de que dispõe o inciso III do 

art. 19 da Res.-TSE nO 23.282. Não obstante, somente os Tribunais 

Regionais Eleitorais do Rio Grande do Norte, Rondônia e Tocantins 
acolheram o pedido. Os demais se recusaram ao argumento de que 

tais certidões apenas podem ser emitidas após o deferimento do 

registro do órgão estadual e municipais. O TRE de Santa Catarina 

também emitiu a certidão consolidada, mas isto em decorrência da 

aprovação do registro do PSD por aquele ego Tribunal. 

27. Entende o PSD que equivocado (d.m.v.) o 

entendimento desses Tribunais em expedir a certidão única 

somente após o registro, haja vista que as certidões cartoriais 
gozam de fé pública e presunção iuris tantum. 

28. Ademais disso, esse novo tema levantado pelo 
Ministério Público do Estado de São Paulo, de suspeita de 

duplicidade de apoiamento de um mesmo eleitor nas listas 

encaminhadas aos Cartórios, é matéria já acobertada pelo manto 

da preclusão. Com efeito, o § 5° do art. 11 da Res.TSE nO 23.282 

estabelece prazo para impugnação dos dados constantes das 

listas, conforme se vê claramente a seguir: 

Art. 11. '" 

§ 5° - Os dados constantes nas listas ou formul~r~~:~ 
publicados em cart6rio poderão ser impugnados./~ 
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qualquer interessado, em petição fundamentada, no 
prazo de 5 (cinco) dias contados da publicação. 

29. Isto posto, desde já requer à V.Exa. que oficie os 
egrégios Tribunais Regionais Eleitorais do Acre, Alagoas, 

Amazonas, Bahia, Ceará, Distrito Federal, Espírito Santo, Goiás, 
Minas Gerais, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Paraíba, 
Pernambuco, Piauí, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, 
Roraima e São Paulo, para que expeçam certidão consolidada do 
total apoiamentos certificados pelos Cartórios Eleitorais. 

30. Quanto ao apoiamento nacional exigido pelo § 1° 
do art. 7° da Lei nO 9.096/95, o PSD encaminha a esse col. TSE as 
certidões excedentes, ou seja, as expedidas após o ingresso do 
pedido de registro nos TRE's, mas que perfazem o total nacional, e 
o faz com espeque no art. 9° do mesmo diploma legal, que tem o 
seguinte teor, verbís: 

Art. 9° Feita a constituição e designação, referidas no § 3° do 
artigo anterior, os dirigentes nacionais promoverão o registro do 
estatuto do partido junto ao Tribunal Superior Eleitoral, através de 
requerimento acompanhado de: 
! - exemplar autenticado do inteiro teor do programa e do estatuto 
partidários, inscritos no Registro Civil; 
II - certidão do registro civil da pessoa jurídica, a que se refere o § 
2° do artigo anterior; 
lI! - certidões dos cartórios eleitorais que comprovem ter o partido 
obtido o apoiamento mínimo de eleitores a que se retere o § 1° do 
art. r. 

31. Além disso, e desde já rogando respeitosas venías 
pelo volume apresentado com a inicial, o ora Requerente passa a 

fazer considerações sobre os apoiamentos colhidos e certificados, 

bem como o processamento do pedido de registro em cada unidad~ 

da federação. ~ 
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OS APOIAMENTOS CERTIFICADOS E O 
PROCESSAMENTO DO REGISTRO NOS TRE's 

- ACRE 

32. As resenhas de acompanhamento processual 
impressas ilustram que o PSD pediu registro em 22 (vinte e duas) 
unidades da federação, ou seja, 13 (treze) a mais que os 9 (nove) 
exigidos. 

33. No Estado do Acre o PSD do Acre ajuizou seu 
pedido de registro no dia 25/07/2011. às 17h48. 

34. Contudo, muito embora o art. 14 da Res. 23.282 
disponha claramente que cabe à Secretaria do Tribunal publicar, {l••• 

imediatamente, na imprensa oficial, edital para ciências dos 
interessados." (g.n.), a publicacão do edital somente ocorreu no 
dia 10/8/2011, ou seja. 16 (dezesseis) dias após o protocolo. em 
atendimento a despacho do iI. relator do feito. 

35. Cumpre quanto a isso assinalar que a publicação 
do edital, conforme assinalado no art. 15, deflagra a contagem do 
prazo para impugnação. Assim sendo, com as mais respeitosas 
venias, o TRE não atendeu a orientação legal de publicação 
imediata do edital, causando um atraso injustificado (d.v.), a 
demonstrar que o PSD não depende só do próprio esforço para 
participação no pleito de 2012. 

36. Além disso, o Democratas e o Partido Trabalhista 
Brasileiro impugnaram o pedido de registro no dia 04/08/2011, ou 
seja, antes mesmo da publicação do Edital. Cabendo aqui assinalar 
que, à exceção de São Paulo, esses partidos encaminharam as 
mesmas peças de impugnação a todos os TRE's, como forma de 
procrastinar o deferimento do registro, considerados os frá5~~.i~~s."argumentos lançados, que serão comentados em capítulo pr~
dessa inicial. 
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37. o pedido de registro do PSD/AC (ROPPF 28829) 

encontra-se concluso ao n. Relator desde 18/08/2011, e o sítio do 

TRE do Acre prevê sessões para os dias 22 e 23 deste mês, sem 
outras até o momento para este mês ou para o próximo. 

38. Quanto às demais unidades da federação, o ora 

Requerente fará a ilustração do processamento de forma 
compactada, de modo a prestar as informações sem estender 
demasiadamente o texto desta inicial. 

39. Agrega ainda as seguintes informações sobre o 
registro do PSD no Acre: 

N° de certificações ajuizadas no TRE: 802 (cópias em anexo) 
N° de certificações excedentes: 293 (originais em anexo) 
Total de certificações no Estado: 1.095 

- ALAGOAS

ROPPF nO 113079 

Protocolo: 1%8/2011, às 14h39 

Edital publicado em: 09/08/2011 (8 dias de atraso) 

N° de certificações ajuizadas no TRE: 2.598 (cópias em anexo) 
N° de certificações excedentes: 521 (originais em anexo) 

Total de certificações no Estado: 3.119 
Fase atual: 17/8/2011 - para conclusão ao Relator 
Obs.: O acompanhamento processual demonstra que os autos não 
foram imediatamente remetidos ao Ministério Público, mas 

conclusos ao relator. 

- AMAZONAS-

Protocolo nO 22.257/2011 

Protocolo: 17/0812011 

Edital publicado em: ainda não publicado 
12 
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N° de certificações ajuizadas no TRE: 20.040 (cópias em anexo) 
N° de certificações excedentes: O 

Total de certificações no Estado: 20.040 
Fase atual: 19/8 - distribuído ao Relator 
Obs.: O TRE procedeu no prazo a autuação e distribuição do feito 
ao Relator, mas não consta do andamento processual a publicação 
do Edital, que deve ser imediata. 

- BAHIA 

ROPPF nO 127469 

Protocolo: 29/07/2011, às 11h18 
Edital publicado em: 03/08/2011 (5 dias de atraso) 
N° de certificações ajuizadas no TRE: 42.188 (cópias em anexo) 
N° de certificações excedentes: 24.466 (originais em anexo) 
Total de certificações no Estado: 66.654 
Fase atual: 19/08/2011 - despacho determinando vista à PRE 
Obs.: Os autos foram conclusos ao em. Relator em 08/08/2011, que 

emitiu despacho determinando vista à PRE apenas em 
19/08/2011. 

- CEARÁ 

Protocolo n° 49217 
Protocolo: 19/08/2011, às 11 h18 
Edital publicado em: não publicado (O dias de atraso) 
N° de certificações ajuizadas no TRE: 9.998 (cópias em anexo) 
N° de certificações excedentes: O 
Total de certificações no Estado: 9.998 
Fase atual: recém protocolado 

- DISTRITO FEDERAL 

ROPPF nO 57439 


Protocolo: 26/07/2011, às 15h31 . ~ 


Edital publicado em: 12/08/2011(17 dias de atraso)~ 
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N° de certificações ajuizadas no TRE: 4.461 (cópias em anexo) 
N° de certificações excedentes: 751 (originais em anexo) 
Total de certificações no Estado: 5.212 
Fase atual: 18/08/2011 - autos conclusos ao Relator 
Obs.: Após a larga demora na publicação do Edital, DEM e PTB 

ajuizaram suas impugnações padronizadas. O relator ainda 
não abriu prazo para contestação. 

- EspíRITO SANTO 

ROPPF nO 10818 

Protocolo: 04/08/2011, às 13h39 
Edital publicado em: 15/08/2011 (11 dias de atraso) 
N° de certificações ajuizadas no TRE: 6.179 (cópias em anexo) 
N° de certificações excedentes: 6.117 (originais em anexo) 
Total de certificações no Estado: 12.296 
Fase atual: 19/08/2011 - para conclusão ao Relator 
Obs.: Larga demora na publicação do Edital. 

- GOIÁS 

ROPPF nO 111348 

Protocolo: 25/07/2011, às 18h27 
Edital publicado em: 29/07/2011 (4 após o protocolo) 
N° de certificações ajuizadas no TRE: 20.667 (cópias em anexo) 
N° de certificações excedentes: 11.437 (originais em anexo) 
Total de certificações no Estado: 32.104 
Fase atual: 18/08/2011 - intimação dos Impugnantes 
Obs.1: Ainda que não tenha havido demora na publicação do 

Edital, o em. Relator concedeu ao Democratas novo prazo 
de 48 horas em face da juntada de novas certificações aos 
autos. 

Obs.2: Iniciado o processo em 25 de julho, ou seja, há exatos 26 

dias, até o momento não se ultrapassou a fase. ~de _. 
impugnação. / ~ 
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- MATO GROSSO 

ROPPF nO 25560 

Protocolo: 29/07/2011, às 16h16 

Edital publicado em: 05/08/2011 (7 dias de atraso) 

N° de certificações ajuizadas no TRE: 1 0.118 (cópias em anexo) 

N° de certificações excedentes: 19.224 (originais em anexo) 
Total de certificações no Estado: 29.342 
Fase atual: 15/08/2011 - com vista à PRE 
Obs.: 	Além do atraso de 7 dias entre o protocolo e a publicação do 

Edital, também já expirado o prazo para parecer do MP. 

- MATO GROSSO DO SUL 

ROPPF nO 25193 

Protocolo: 05/08/2011, às 17h12 
Edital publicado em: 12/08/2011 (7 dias de atraso) 

N° de certificações ajuizadas no TRE: 4.758 (cópias em anexo) 

N° de certificações excedentes: 683 (originais em anexo) 
Total de certificações no Estado: 5.441 
Fase atual: 	 18/08/2011 - despacho para publicação de prazo 

para contestação das impugnações. 
Obs.: 	Atraso entre o protocolo e a publicação do Edital. Também 

desnecessária a publicação de prazo para contestação, já 
que bastaria a notificação do patrono do requerente do 
pedido de registro. 

- MINAS GERAIS 

ROPPF nO 73314 

Protocolo: 11/08/2011, às 18h30 
Edital publicado em: 17/08/2011 (6 dias de atraso) 
N° de 	certificações ajuizadas no TRE: 43.796 (cópias em anexo) 

N° de certificações excedentes: 575 (originais em anexo) ./t"~"'-,.--." 
Total de certificações no Estado: 44.371 
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Fase atual: 19/08/2011 - ainda no prazo para impugnações. 
Obs.: Atraso na publicação do Edital para impugnação. Certamente 

haverá a interposição das impugnações padronizadas, de 

cunho meramente protelatório, pelo DEM e PTB. 

- PARAíBA-

Protocolo nO 26799 

Protocolo: 19/08/2011, às 09h22 
Edital publicado em: não publicado (sem atraso) 
N° de certificações ajuizadas no TRE: 4.676 (cópias em anexo) 

N° de certificações excedentes: o 
Total de certificações no Estado: 4.676 
Fase atual: 19/08/2011 - protocolo 

- PARANÁ 

ROPPF nO 67612 

Protocolo: 27/07/2011, às 17h35 

Edital publicado em: 05/08/2011 (9 dias de atraso) 
N° de certificações ajuizadas no TRE: 30.010 (cópias em anexo) 
N° de certificações excedentes: 16.149 (originais em anexo) 
Total de certificações no Estado: 46.159 
Fase atual: 18/08/2011 - autos conclusos ao em. Relator 

Obs.: Largo atraso entre o protocolo e a publicação do Edital. 

- PERNAMBUCO 

ROPPF nO 49751 


Protocolo: 29/07/2011, às 15h30 

Edital publicado em: 02/08/2011 (4 dias após) 


N° de certificações ajuizadas no TRE: 23.239 (cópias em anexo) 

N° de certificações excedentes: 4.364 (originais em anexo) 


Total de certificações no Estado: 27.675 


Fase atual: 18/08/2011 - autos no gabo do 11. Relator# 
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Obs.: 	Não obstante a agilidade de publicação do Edital por parte do 
TRE-PE, os autos já poderiam ter sido enviados à PRE. 

- PIAuí 

ROPPF n° 59254 
Protocolo: 08/08/2011, às 15h13 
Edital publicado em: 10/08/2011 (sem atraso) 
N° de certificações ajuizadas no TRE: 4.722 (cópias em anexo) 
N° de certificações excedentes: 857 (originais em anexo) 
Total de certificações no Estado: 5.579 

Fase atual: 	19/08/2011 - publicado· na imprensa oficial prazo 
para contestação das impugnações 

Obs.: 	Desnecessária a publicação de prazo para contestação, já 
que bastaria a notificação do patrono do requerente do 

pedido de registro. 

- RIO DE JANEIRO 

ROPPF nO 63561 

Protocolo: 29/07/2011, às 17h25 
Edital publicado em: 05/08/2011 (7 dias de atraso) 
N° de 	certificações ajuizadas no TRE: 10.376 (cópias em anexo) 

N° de certificações excedentes: 17.073 (originais em anexo) 
Total de certificações no Estado: 27.449 
Fase atual: 18/08/2011 - publicação de despacho para 

regularização da representação do DEM 
Obs.: Atraso na publicação do Edital de impugnação. Larga demora 

na tramitação do feito e, ainda, despacho para regularização 

do mandato do patrono do DEM, que se aproveitará do 

próprio erro. Sequer foi encaminhado ao MP. 

- RIO GRANDE DO NORTE 

ROPPF nO 80858 


Protocolo: 25/07/2011, às 18h34 ~ 


~ 
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Edital publicado em: 29/07/2011 (4 dias após) 
N° de certificações ajuizadas no TRE: 20.581 (cópias em anexo) 
N° de certificações excedentes: O 

Total de certificações no Estado: 20.581 

Fase atual: 18/08/2011 - com vista à PRE 

Obs.: 	Demora na tramitação do feito. 

- RONDÔNIA

ROPPF nO 59254 

Protocolo: 27/07/2011, às 16h08 
Edital publicado em: 1 °10812011 (5 dias de atraso) 
N° de certificações ajuizadas no TRE: 1.668 (cópias em anexo) 
N° de certificações excedentes: O 

Total de certificações no Estado: 1.668 
Fase atual: 16/08/2011 - vista à PRE 
Obs.: Demora na publicação do Edital e na tramitação do feito. 

- RORAIMA

ROPPF nO 44672 

Protocolo: 1 °108/2011, às 16h08 
Edital publicado em: não publicado (18 dias de atraso) 
N° de certificações ajuizadas no TRE: 307 (cópias em anexo) 
N° de certificações excedentes: O 

Total de certificações no Estado: 307 

Fase atual: 17/08/2011 - concluso ao Relator 
Obs.: 	Protocolizado o pedido de registro à 22 (vinte e dois) dias, 

sequer houve a publicação do Edital, que deve ser imediata. 

- SANTA CATARINA 

ROPPF n° 80070 

Protocolo: 26/07/2011, às 18h51 

Edital publicado em: 29/07/2011 (3 dias após) ~ 


N° de certificações ajuizadas no TRE: 35.051 (certidão em anexo)/"/' 
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N° de 	certificações excedentes: 5.813 (originais em anexo) 
Total de certificações no Estado: 40.864 
Fase atual: 17/08/2011 - deferido o Registro 
Obs.1: O TRE de Santa Catarina cumpriu criteriosa mente os prazo 

e deferiu o registro do PSD/SC, por unanimidade, em 

17/08/2011. 
Obs.2: Cópia do relatório e voto em anexo. 
Obs.3: Cópia da certidão consolidada de apoiamento em anexo. 

- SÃO 	PAULO

ROPPF nO 162205 

Protocolo: 25/07/2011, às 16h46 

Edital publicado em: 02/07/2011 (8 dias de atraso) 

N° de certificações ajuizadas no TRE: 30.000 (cópias em anexo) 

N° de certificações excedentes: 85.290 (originais em anexo) 

Total de certificações no Estado: 115.290 

Fase atual: 17/08/2011 - vista à PRE 

Obs.: 	O TRE de São Paulo levou mais de 15 dias para informar os 

credenciados aos Cartórios Eleitorais, como também tardou a 
publicar o Edital. 

- TOCANTINS 

ROPPF nO 16690 
Protocolo: 02/08/2011, às 17h59 
Edital 	publicado em: 04/08/2011 (2 dias após) 
N° de 	certificações ajuizadas no TRE: 14.190 (certidão em anexo) 
N° de 	certificações excedentes: 2.009 (originais em anexo) 
Total de certificações no Estado: 16.199 
Fase atual: 18/08/2011 - vista à PRE 

40. Conforme ilustrado nos resumos acima, o PSD 
cumpriu folgadamente o percentual mínimo de apoiamentos por 
unidade da federaçao, como também o percentual nacional, jã qu~;, 

/~--
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apresenta a essa col. Corte o total de 538.263 (quinhentos e trinta 
e oito mil e duzentos e sessenta e três) apoiamentos. 

41. A tabela aba.ixo ilustra adequadamente os 
apoiamentos certificados em cada unidade da federação e total do 
país. 

UF Certificações 
apresentadas no TRE 

Certificações 
excedentes 

Total 

AC 802 293 1.095 
AL 2.598 521 3.119 
AM 20.040 O 20.040 
BA 42.188 24.466 66.654 
CE 9.998 O 9.998 
DF 4.461 751 5.212 
ES 6.179 7.669 13.848 
00 20.667 11.437 32.104 
MT 10.118 19.224 29.342 
MS 4.758 683 5.441 
MO 43.796 575 44.371 
PB 4.676 592 5.268 
PR 30.010 16.149 46.159 
PE 23.239 4.364 27.675 
PI 4.722 857 5.579 
RJ 10.376 17.073 27.449 
RN 20.581 O 20.581 
RO 1.668 O 1.668 
RR 307 O 307 
SC 35.051 5.813 40.864 
SP 30.000 85.290 115.290 
TO 14.190 2.009 16.199 

Total Nacional 538.263 

42. Com à presente inicial seguem ainda as atas de 
constituição do Diretório e da Comissão Executiva Nacional, 
mediante cópias devidamente autenticadas, como também os dados 
dos seus integrantes. 

43. Esta a composição do Diretório Nacional eleito ~. 
convenção: 
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Titulares: Gilberto Kassab; Kátia Regina de Abreu; Sérgio de 
Oliveira Cunha; Joao Raimundo Colombo; Ornar José Abdel Aziz; 
Guilherme Afif Domingos; Otto Roberto Mendonça de Alencar; 
Robinson Mesquita de Faria; Rômulo José de Gouveia; Joao 
Oliveira de Souza; Francisco Tarquínio Da.ltro; Armando Vergílio 
dos Santos Junior; Thiago Melo Peixoto da Silveira; Vilmar da Silva 
Rocha; Gladson de Lima Cameli; Joao José Pereira de Lyra; 
Carlos Alberto Cavalcante de Souza; Silas Câmara; Edson Sampaio 
Pimenta; Fernando Dantas Torres; José Carlos Leao de Araújo;José 
Nunes Soares; Paulo Sérgio Paranhos de Magalhaes; Alexandre 
Silveira de Oliveira; Geraldo Thadeu Pedreira dos Santos; Walter 
da Rocha Tosta; Eliene José de Lima; Neri Geller; Roberto Dorner; 
Hugo Napoleao Do Rego Neto; Julio Cesar de Carvalho Lima; André 
Zacharow; Eduardo Francisco Sciarra; Arolde de Oliveira; Fábio 
Salustino Mesquita de Faria; Rubens Moreira Mendes Filho; Raul 
da Silva Lima Sobrinho; Joao Rodrigues; Onofre Santo Agostini; 
Paulo Roberto Barreto Bornhausen; José Heleno da Silva; César 
Hanna Halum; Irajá Silvestre Filho; Nice Lobao; Guilherme Campos 
Junior; Walter Shindi IIhoshi; Eleuses Vieira de Paiva; Junji Abe; 
Marcelo Theodoro de Aguiar; Guilherme Mussi Ferreira; Saulo 
Garcia Queiroz; Roberto LIJcio Rocha Brant; Antônio Pedro de 
Siqueira [ndio da Costa; André Carlos Alves de Paula Filho; 
Sebastiao Almircy Bezerra Pinto; Rogério Schumann Rosso; 
Enivaldo Euzebio dos Anjos; José Geraldo Riva; Antônio Joao Hugo 
Rodrigues; Paulo Safady Simao; Nelson Antônio Serpa; Jeferson 
Luiz de Andrade; Alfredo Cotait Neto; Natanael Miranda dos Anjos; 
Flávio Castelli Chuery; Ivani Perrone Boscolo; Cláudio Marcelo 
Schmidt Rehder; Cláudio Salvador Lembo; Rubens Frascino 
Jordao;Rubens Chammas;Antonio Carlos Rizeque Malufe; Laudenir 
Lino de Alencar; Elton Santa Fé Zacarias;Rita de Cassia Trinca 
Passos; Herculano Castilho Passos Junior; Milton Vieira Pinto; 
Marcelo Cardinalle Branco; Walter Abrahao Filho; José Rubens 
Domingues Filho;Miguel Luiz Bucalem; Sérgio Luiz Caetano 
Rondino; Pedro Grunauer Kassab; Jorge de Faria Maluly; Zulaiê 
Cobra Ribeiro; Orlando Almeida Filho; Luiz Ricardo Pereira Leite; 
Ivone Franceschi; Ricardo da Santa Cecília Corrêa; Pedro pereira~ 
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Evangelista; Solange Amaral; Antônio Carlos dos Reis; Franco 
Finato Scornavacca; Leandro Finato Scornavacca; Gildásio Penedo 
Cavalcanti de Albuquerque Filho; Alceni Ângelo Guerra; Fuad 
Patah; Felipe Leone Bornier de Oliveira; José Humberto Soares; 
Homero Alves Pereira; Eliana Maria Passos Pedrosa; Vinicius de 
Azevedo Gurgel. Suplentes: Nevoral Alves Buquerone; Ailton de 
Araújo Brandão; Paulo Regis Salgado; Roberto Ney Campanhã 
Marciano; João Francisco Aprá; Roberto Pacheco e Silva; Ricardo 
Pellicci Bighetti; Everaldo Teixeira Dourado Junior; Guilherme 
Furegato Mattar; Hamilton Carneiro;Carlos Nabil Ghobril; Luiz 
Ricardo Santoro; Guilherme Estanislau do Amaral; Marcelo Bruni; 
Carlos Alberto Fonseca; Nelson Antunes Almeida; Eugênio Pavicic; 
Alberto Mussallem; Jânio de Souza Barbosa; Carlos Koji Takahashi; 
Wagner Gama; Abarê Maynart de Oliveira; Vander Luiz Stephanin; 
Flávio Aurélio Lantelme; Cassio Freire Loschiavo; Jonas Marques 
de Matos; José Frederico Méier Neto; Dácio Barbosa Lima Parada; 
Hernani Mora Varella Guimarães Junior; Carlos Augusto Curiati 
Bueno; Alfonso Orlandi Neto; Eduardo Henry Haddad; Regis Gehlen 
Oliveira; Ricardo Luis Mellão. Conselho Fiscal: - Presidente: 
Cláudio Marcelo Schmidt Rehder; 1 ° Membro: Rubens Chammas; 2° 

10Membro: José Frederico Meier Neto; Suplente: Pedro Pereira 
20 3 0Evangelista; Suplente:João Francisco Aprá; Suplente: Luiz 

Ricardo Santoro. Conselho de Ética: - Presidente: Natanael 
Miranda dos Anjos; 10 Membro: André Carlos Alves de Paula Filho; 
20 Membro: Eduardo Francisco Sciarra; 10 Suplente: Miguel Luiz 

30Bucalem; 2° Suplente: Hamilton Carneiro; Suplente: Rubens 
Frascino Jordão. 

44. Segue ainda abaixo a composlçao da Comissão 
Executiva Nacional, devidamente eleita pelo Diretório Nacional: 

Titulares: 
Presidente: Gilberto Kassab 
1° Vice-Presidente: Kátia Regina de Abreu 

2° Vice-Presidente: Roberto Lúcio Rocha B~a ..n.t_~. 
30 Vice-Presidente:João Raimundo COlomb/~ 
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40 Vice-Presidente:Omar José Abdel Aziz 
Secretário-Geral: Saulo Garcia Queiroz 

10 
 Secretário: Eduardo Francisco Sciarra 
20 Secretário: André Carlos Alves de Paula Filho 

10 
 Tesoureiro: Flávio Castelli Chuery 


20 
 Tesoureiro: Alfredo Cotait Neto 

10 
 Vogal: Sergio de Oliveira Cunha 

20 
 Vogal: Hugo Napoleão do Rego Neto 
30 Vogal: Paulo Safady Simão 

4° Vogal: Paulo Roberto Barreto Bornhausen 

50 Vogal: Vilmar da Silva Rocha 


60 Vogal:Antonio Pedro de Siqueira Indio da Costa 
70 Vogal: Fabio Salustiano Mesquita de Faria 
80 Vogal:Paulo Sergio Paranhos Magalhães 

9° Vogal: Geraldo Thadeu Pedreira dos Santos 

100 Vogal: Eliene José de Lima 

11 0 Vogal: Arolde de Oliveira 

120 Vogal: Armando Vergílio dos Santos Junior. 

130 Vogal: Júlio Cesar de Carvalho Lima 

140 Vogal: Onofre Santo Agostini 

150 Vogal: Guilherme Campos Júnior 

Suplentes: 
10 Suplente: Natanael Miranda dos Anjos 
20 Suplente: Antonio Carlos Rizeque Malufe 
30 Suplente: Zulaiê Cobra Ribeiro 

40 
 Suplente: Miguel Luiz Bucalem 
50 Suplente: Elton Santa Fé Zacarais 
60 Suplente: Ivani Perrone Boscolo 
70 Suplente: Ricardo da Santa Cecília Correa 

80 
 Suplente: Rubens Frascino Jordão 

9° Suplente: Luiz Ricardo Pereira Leite 


45. Por fim, o PSD verificou que seu Estatuto não 
dispôs adequadamente sobre alguns temas exigidos no art. 34 da 
Resolução nO 23.282 ej assim, com o permissivo previsto no art. 95 
de seu diploma interno, aprovou as alterações necessárias, que ~ 
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foram devidamente registradas no Cartório do 20 Ofício de Registro 
Civil e Casamentos, Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas de 
Brasília. Segue em anexo, portanto, a ata da reunião da Comissão 
Provisória Nacional, acompanhada da Resolução nO 028. 

DAS IMPUGNAÇÕES AJUIZADAS PELO DEM E 
PTB JUNTO AOS TRE's 

46. Conforme já assinalado ao norte, DEM e PTB 
interpuseram impugnações em todas as unidades da federação 
onde ajuizado pedido de registro previsto no art. 13 da Res. TSE nO 
23.282. 

47. Tais impugnações foram formuladas 
padronizadamente, com o exclusivo intuito de servirem como pedra 
de tropeço, e assim procrastinar o deferimento do pedido de 
registro perante as ego Cortes Regionais, como também para 
impedir o deferimento por esse col. TSE em prazo razoável, ou 
seja, com antecedência suficiente a permitir a participação do PSD 
no pleito vindouro. 

48. Essa atuação, data maxima venia, reflete postura 
anti-republicana e inadequada às agremiações políticas, que de 
fato têm causado ainda mais atrasos no processo de constituição 
do Partido, a ponto de se ver que no Rio de Janeiro, o TRE abriu 
ainda outro prazo de 3 (três) dias para regularização do 
instrumento de representação, nos termos do art. 13 do CPC. 

49. A impugnação padronizada do Democratas alega 
inicialmente que o Estatuto do PSD traz exigência de autorização 
ou fixação de calendário para a realização das Convenções, bem 
como de número mínimo de filiados para viabilizar o evento. Diz 
que o Estatuto do PSD obriga a Comissão Provisória Nacional 
autorizar ou fixar calendário específico para a realização das 
convenções de constituição dos Diretórios Estaduais. ~ 
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50. Se esquece ou aparenta esquecer que, além da 
plena liberdade de reunião constitucionalmente garantida, o 
assunto é de natureza interna corporis e incapaz de causar prejuízo 
ou ameaça a direito de terceiros. Com efeito, além de não 
esclarecer de qual forma a alegada irregularidade o atingiria, 
também não apresentou qualquer elemento comprobatório do 
quanto alegado. 

51. Quanto ao tema - ad argumentandum tantum oN 

Estatuto do PSD não estabelece rito ou Indica a forma da 
concessão da discutida autorização, que assim pode ser feita pelos 
diversos meios disponíveis, dentre eles a comunicação pessoal, 
sobretudo quando dirigida a um colégio de convencionais bastante 
reduzido. 

52. Ainda quando ao tema - para tranquilidade absoluta 
dessa col. Corte, a ata da segunda reunião da Comissão Provisória 
Nacional (em anexo) expõe claramente que todas as convenções de 
âmbito municipal e estadual foram referendadas, situação que 
(d.m. v.) encerra a discussão aberta pelo DEM. 

53. Em relação à alegada "... exigência de número 

mínimo de filiados como condição para a realização das convenções ... " 

argumento apresentado sem qualquer apontamento específico -, 
trata-se de questão absolutamente imprópria, quando todos os 
envolvidos no jogo político sabem que a filiação a partidos só é 
possível após o registro definitivo. 

54. Em recente pronunciamento na Consulta 755-35, o 
ego TSE, à unanimidade, chancelou o entendimento da em. Ministra 
Nancy Andrighi sobre a impossibilidade de filiação a partidos ainda 

em formação. Este o teor da pergunta formulada, ve44rbiS~ 
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lI1 - Após O pedido de registro de nova agremiação no Cartório 
de Registro Civil é possível que a ela se filiem eleitores com e sem 
mandato eletivo? 

55. Conforme se vê, com essa primeira indagação o 
Consulente buscou resposta sobre a possibilidade ou não de filiar 
eleitores ao partido durante o período de sua criação, ou seja, 
antes do registro definitivo. E a em. Ministra Nancy Andrighi, com o 
costumeiro brilho, assim resolveu a questão, verbis: 

A filiação partidária é uma das condições de elegibilidade 
previstas no art. 14, § 3~ V, da CF/88, cuja ausência impede a 
postulação a qualquer mandato eletivo, haja vista que os partidos 
políticos possuem o monopólio das candidaturas no sistema 
eleitoral brasileiro vigente, tanto para cargos disputados por meio 
de eleições majoritárias, quanto eleições proporcionais. 
O mencionado dispositivo constitucional está regulamentado pelos 
arts. 4° e 9° da Lei 9.504/97 e 16 a 22 da Lei 9.096/95. 
Conforme destacado pela ASESP em seu parecer, o TSE já 
assentou, 

(. . .) por ocasião do julgamento do REspe nO 15.384/986, que: "A 
autonomia dos partidos políticos quanto à sua estrutura interna, 
organização e funcionamento flui diretamente da Constituição 
Federal para os estatutos, como se estes fossem uma lei 
complementar. A lei ordinária, portanto, não pode se sobrepor 
ao que estiver nos estatutos em se tratando de estrutura interna, 
organização e funcionamento ". 
20. Por outro lado, definiu também o Tribunal que, a despeito da 
ampla autonomia defendida pela Carta Magna: "O partido 
político é obrigado a observar, na elaboração de seu programa e 
estatuto, as disposições constitucionais e as da Lei dos Partidos 
Políticos". Assim é que "A autonomia partidária não impede a 
apreciação do Poder Judiciário em matéria afeta à legalidade e à 
observância das normas estatutárias ", submetendo-se, assim, ao 
crivo do Judiciário até mesmo as normas de fidelidade partidária 
de que cuida o art. 17, § 1~ do aludido diploma, acaso violadoras 
dos princípios ali albergados. 
21. E, de igual modo, as normas de filiação partidária, embora 
esteja esta também contida no dmbito da autonom~ 
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organização e estruturação interna propalada pela Constituição 
da República. (!l. 15) 

Da legislação infraconstitucional, denota-se que qualquer 
interessado em concorrer a pleitos eleitorais deve estar filiado a 
partido político há, pelo menos, um ano das eleições, salvo se o 

9Qestatuto partidário prever prazo mais dilatado (arts. da Lei 
9.504/97 e 18 da Lei 9.096/95). 
Ressalta-se, ademais, que - nos termos do art. 17 da Lei dos 
Partidos Políticos - "considera-se deferida, para todos os efeitos, 
a filiação partidária, com o atendimento das regras estatutárias do 
partido". 
Assim, a filiação partidária, stricto sensu, é o vínculo formal 
existente entre determinado partido político e uma pessoa física 
que atenda aos requisitos previstos no estatuto dessa agremiação e 
tenha seu pedido deforido pelo partido. 
Consequentemente, não há falar em filiação partidária antes da 
constituição definitiva do partido político, tampouco 
considerar como filiado propriamente dito o indivíduo que se 
associa ao partido ainda em formação. Tanto o é que o exercente 
de mandato eletivo possui a faculdade de organizar um novo 
partido sem que isso importe desvinculação ao partido anterior, 
pois trata-se de etapa intermediária para a constituição definitiva 
da nova agremiação. Nesse sentido: 
(...) o registro de um novo partido no Cartório de Registro Civil 
não implica a desfiliação automática dos fundadores dessa nova 
agremiação, que continuam vinculados a seus partidos de 
origem, até que se efetive o registro do estatuto do novo partido 
no TSE. A filiação partidária, pois, inicia-se com a chancela da 
Justiça Eleitoral, quando o novo partido estiver definitivamente 
constituído. (Pet 3.019/DF, ReI. Min. Aldir Passarinho Junior, DJe 
de 13.9.2010) (destaques no original) 

Assim, após o pedido de registro exclusivamente no Registro Civil 
da nova agremiação, é impossível a filiação partidária, isso 
porque o partido político não está definitivamente constituído. 
Durante o processo de criação de partido político, descabe 
mencionar o ato de filiação, o qual pressupõe a plena existência do 
partido político. 
A resposta é não. 
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56. Concorde ou não o Democratas, a resposta acima é 
definitiva sobre a impossibilidade de filiação a partidos políticos em 
formação. O voto bem alinhado - chancelado pela unanimidade do 
TSE - diz claramente que isso somente ocorre após a concessão 
do registro definitivo. 

57. Causou ademais espécie o argumento a respeito da 
necessidade de adequação do Estatuto do PSD para possibilitar a 
superação da exigência do percentual mínimo de filiados. Com 
efeito, quem vasculhou diploma alheio a fim de causar obstáculo de 
constituição, certamente leu o art. 45, que dispõe sobre aqueles 
que participam da convenção convocadas por comissão provisória. 
Trata-se, ademais, de dispositivo similar ao contido no Estatuto do 
Democratas, que tem o seguinte teor: 

Art. 36 - Constituem as Convenções convocadas por Comissões 
Provisórias, para deliberar sobre qualquer matéria, inclusive 
escolha de candidatos a cargos eletivos: 
a) Os membros da Comissão Provisória; 
b) Os Deputados Estaduais, os Deputados Federais e os Senadores 
filiados ao Partido, com domicílio eleitoral no Município e no 
Estado, conforme o caso; e 
c) Os Vereadores, apenas nas Convenções Municipais. 
Parágrafo único - O quorum qualificado para deliberar nas 
Convenções previstas neste artigo é representado pela presença da 
maioria absoluta dos convencionais. 

58. Por outro lado, os requisitos e formalidades 
apontados são de natureza interna corporis. Os necessários, ou 
seja, aqueles exigidos pela Lei dos Partidos e os garantidores de 
direitos dos participantes da constituição da legenda foram 
integralmente respeitados. A contestada autorização e o número 

mínimo de diretórios definitivos foram observados, tanto assim que 

não se houve falar numa s6 contestação interna'7 
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59. Cabe assim invocar o quanto consignado na 
Constituição da República em contraste ao argumento forjado pelo 
DEM: 

"Art. 17 ... 
§ 1°É assegurada aos partidos pollticos autonomia para 
definir sua estrutura interna, organização e 
funcionamento e para adotar os critérios de escolha e o regime 
de suas coligações eleitorais, sem obrigatoriedade de vinculação 
entre as candidaturas em âmbito nacional, estadual, distrital ou 
municipal, devendo seus estatutos estabelecer normas de disciplina 
e fidelidade partidária". (sem destaque no óriginal) . 

60. O Democratas ainda questionou maliciosamente a 
semelhança entre atas de reuniões municipais e estaduais do PSD. 

61. Cabe quanto a isso assinalar - por dever de 
lealdade, que as semelhanças de fato ocorreram, bem como foram 
recomendadas pela direção nacional e estaduais do PSD. 

62. Todos os partidos fazem o mesmo, ou seja, quando 
estão na proximidade do período das convenções editam manuais, 
nos quais sempre incluídos modelo de edital, modelos de ata e 
outras orientações importantes, que são rigorosamente utilizados 
como roteiro, para afastar erros formais indesejáveis. 

63. Ademais, cediço que no interior deste imenso país 
as pessoas se sentem naturalmente inseguras para produzir 
documentos dessa relevância. Portanto, solicitam veementemente a 

edição desses manuais internos, que afastam os riscos que erros 
capazes de por em xeque garantias políticas. 

64. Cumpre ainda dizer sobre a má-fé contida no 
argumento impugnat6rio, haja vista que recentemente o 
Democratas fez convenções municipais ordinárias em diversas 

cidades do pais, e delas surgiram as respectivas atas, lavrad~ 
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forma semelhante ao modelo sugerido no manual, que foi 
distribuído em vários Estados. 

65. Os documentos que seguem anexados demonstram 
a inadequação e a má-fé contida no argumento impugnatório do 
Democratas, e que ademais confirma a postura anti-republicana 
que vem adotando contra a constituição do PSD. 

66. Não bastasse, a impugnação interposta pelo DEM 
pretendeu abertura de processo investigatório, sob a alegação de 
que em alguns Estados foram constatadas irregularidades em listas 
de apoiamento. Contudo, além de impertinente à jurisdição do TRE 
e sim à esfera cartorial, não apresentaram elementos mínimos 
contra a condição iuris tantum das certidões emitidas pelos 
cartórios eleitorais. Cabe observar o quanto dispões o § 5° do art. 
11 da Res.TSE 23.282: 

Art. 11.... 

§ 5° Os dados constantes nas listas ou formulários publicados em 
cartório poderão ser impugnados por qualquer interessado, em 
petição fundamentada, no prazo de 5 (cinco) dias contados da 
publicação. 

67. Ademais disso, conforme já comentado ao norte, os 
meios de comunicação tem falado sobre a infiltração de adversários 
no processo de coleta de assinaturas do PSD. 

68. Cumpre ainda assinalar que o PSD aplaude a 
iniciativa de abertura de inquérito em face das supostas 
irregularidades encontradas, desde que perpetradas em sede 
própria. A uma para apuração da verdadeira origem desses eventos 
e, a duas, para que sejam aplicadas as penalidades cabíveis contra 

os infratores. sejam eles adversários ou "aliadOS"? 
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69. Já O PTB interpôs sua padronizada impugnação 
perante os TRE's via fac-símile, primeiramente alegando que o PSD 
é agremiação já existente, em longo discurso sobre pequena parte 
da história política brasileira, em que assenta a existência de 
partido denominado PSD, com numeração 41, fundado em 1945, 
porém extinto em 2002. 

70. Demais disso, o PTB também insinua que outra 
agremiação, com nomenclatura idêntica, já estaria registrada no 
mesmo Cartório do 2° Oficio de Brasília. 

71. Cumpre quanto a isto informar que os responsáveis 
pelo registro daquela agremiação desistiram de nominá-Io de 
Partido Social Democrático - PSD e, assim, alteraram sua 
denominação para Partido Liberal - Pl, isso em 15.04.2011 
(documento em anexo). 

72. Ademais disso, pouco importa se existia ou não 
registro em Cartório de outra entidade para os fins eleitorais 
pretendido. O que interessa e torna a legenda efetivamente válida é 
o quanto expresso na lei dos Partidos, verbis: 

Lei nO 9.096/95 
Art. 7° O partido político, após adquirir personalidade jurídica na 
forma da lei civil, registra seu estatuto no Tribunal Superior 
Eleitoral. 
(..) 
§ 3° Somente o registro do estatuto do partido no 
Tribunal Superior Eleitoral assegura a exclusividade 
da sua denominação, sigla e símbolos, vedada a utilização, por 
outros partidos, de variações que venham a induzir a erro ou 
confusão. 

73. O PTB também argumenta que no direito partidário 
somente existem as hipóteses de criação, fusão e incorporação, e 
que assim o procedimento de fundação do PSD seria, na verdade, a 
"recriação· de partido por ele incorporado. Chega ao ponto de faz~ 
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o seguinte questionamento: ··Caso seja permitida a recriação do 

Partido Social Democrático qual agremiação será responsável pelas 

dívidas pendentes atualmente cobradas pelo Tribunal de Contas da 

União? Uma forma criativa de tentar se livrar das dívidas, data 

maxima venial 

74. Além disso, a resposta ao questionamento está 
impresso na Lei nO 9.096/95, que exorta de forma límpida, verbis: 

Art. 29. Por decisão de seus órgãos nacionais de deliberação, dois 
ou mais partidos poderão fundir-se num só ou incorporar.:..se um ao 
outro. 
(...) 
§ 5° No caso de incorporação, o instrumento respectivo 
deve ser levado ao Oficio Civil competente, que deve, 
então, cancelar o registro do partido incorporado a 
outro. 

75. Portanto, com a incorporação do antigo PSD pelo 
PTS, o registro anterior é cancelado e não suspenso, Assim, 
obviamente, não há hipótese de "recriação" de partido. 

76. Por fim. o PTS questiona a "violação ao princípio da 

autenticidade do sistema representativo partidário no caso de aprovação 

do registro partidário", Assenta que o PSD não deve ser novamente 
criado em face de possível confusão no eleitorado, assim: 

"Pelo exposto até aqui, a manobra de recriação do Partido 
Social Democrático soa ao vindicante como uma tentativa de 
confundir o eleitor, já que [ileglvel] de auto proclamação por 
parte de terceiro que agora visa ser reconhecido como o herdeiro 
da sigla de Juscelino Kubitschek", 

77. Conforme se vê, o PTS lançou mão de teses 
indecifráveis como forma de atrair suposta idoneidade ao pedido. 

78. Não bastasse, também alegou a questão da falta 
de autorização e a suposta irregularidade na coleta de apoiamento~ 
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o PSD entende, contudo, que já cuidou satisfatoriamente do tema 
ao norte, e passa agora às suas razões de direito 

DO DIREITO 

O FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL DO 
PLURALISMO POLiTICO 

79. A Constituinte de 1988 afixou no preâmbulo da 
nossa Carta Política que a instituição de um Estado Democrático 
significa " ... assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais, 
a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a 
igualdade e a justiça como valores supremos de uma sociedade 
fraterna, pluralista e sem preconceitos ... ". 

80. A partir dessas premissas inseriu no art. 1° os 
fundamentos máximos da República, dentre os quais o pluralismo 
político. 

81. Daí a importância das agremiações partidárias, que 
funcionam "intermediário entre o corpo de eleitores de uma dada 
circunscrição e todo e qualquer candidato a cargo de representação 
popular" 1. Daí que a criação de um partido é direito constitucional 
fundamentalmente assegurado. É por intermédio dos partidos que a 
sociedade encontra mecanismo legítimo de atuar politicamente, 
optando pelos programas, propostas e ideais propagados. 

82. No caso, o PSD conquistou o apoio de mais de 530 
mil cidadãos interessados em instalar no Brasil uma nova sigla. 
Estes avaliaram sua proposta programática, suas lideranças e, com 
todo respeito, Excelência, tal fato deve ser revestido da relevância 
devida. 

1 Consulta 1407 - Voto do Min. Carlos Ayres Britto 
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83. Caso a sociedade não estivesse interessada, 

certamente os entusiastas do PSD jamais conseguiriam adesões 

em tão pouco tempo. Portanto, satisfeita a mais sublime etapa para 


. a criação da agremiação, e a regra orienta para tal autorização. 

84. Com efeito, quis o constituinte permitir e facilitar o 

surgimento das facções políticas, eis que, conforme acima 

destacado, a Assembléia Nacional de 88 instituiu um Estado 

Democrático destinado a assegurar, dentre outras prerrogativas, as 

liberdades políticas com fundamento na pluralidade de convicções. 


85. Em outros trechos da Carta Constitucional se 

confirma a dimensão destes princípios basilares, ao se consagrar 

ampla e irrestrita permissão à criação dos partidos políticos. O art. 

5°, destinado aos direitos coletivos, assegura: 


XVI - todos podem reunir-se pacificamente, sem armas, em 

locais abertos ao público, independentemente de autorização, 

desde que não frustrem outra reunião anteriormente convocada 

para o mesmo local, sendo apenas exigido prévio aviso à 

autoridade competente; 

XVII - é plena a liberdade de associaç6.o para fins lícitos, 

vedada a de caráter paramilitar; 

XVIII - a criaç6.o de associações e, na forma da lei, a de 

cooperativas independem de autorizaç6.o, sendo vedada a 

interferência estatal em seufoncionamento; 

(g.n.) 


86. Especificamente quanto às associações partidárias, 

a Constituição reserva capítulo específico como forma de destacar 

e tornar ainda mais relevante a liberdade de instituição e criação 

dos grupos políticos. Vejamos: 


Art. 17. É livre a criaç6.o, fusão, incorporação e extinção de 
partidos polfticos. resguardados a soberania nacional, o 
regime democrático, o pluripartidarismo, os direitos fun~damentais 
da pessoa humana e observados os seguintes preceitos: 
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87. Por sua vez, a legislação especial também dispõe 
ser H livre a criação, fusão, incorporação e extinção de partidos 
políticos cujos programas respeitem a soberania nacional, o regime 
democrático, o pluripartidarismo e os direitos fundamentais da 
pessoa humana" (art. 2°, Lei 9.096/95). 

88. Conforme se vê, Excelência, o pedido de criação 
de uma instituição partidária é direito consagrado pela Constituição 
Federal, que se perfaz mediante. conduta voluntária, caso 
satisfeitos os critérios objetivos instituídos pela legislação 
i nfraconstitucional. 

89. No caso, com todo respeito, o PSD foi instituído 
com finalidade lícita, desprovida de caráter paramilitar e dotado de 
todos os princípios programáticos fincados com vistas a assegurar 
a "soberania nacional, ao regime democráfico, ao pluripartidarismo 

e aos direitos fundamentais da pessoa humana". 

90. Assim, verificados os elementos formais e objetivos 
instituídos por lei - e o PSD reafirma que em anexo ao presente 

pedido estão satisfeitos fados os pressupostos legais de 
constituição -, não há óbice ao seu deferimento definitivo. 

91. Diante do quanto expendido, pede-se, desde logo, 
seja proclamada a criação do Partido Social Democrático. 

A EFETIVIDADE DO PROCESSO DE CRIAÇÃO DO 
PARTIDO E A PROTEÇÃO DESSE DIREITO 
CONSTITUCIONAL 
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92. A renomada obra Teoria Geral do Process02 ensina 
que: "todo processo deve dar a quem tem um direito tudo aquilo e 
precisamente aquilo que ele tem o direito de obter". 

93. As frentes teóricas que sustentam tal princípio 
justificam que a observância de um processo célere e efetivo serve 
de alerta contra tomadas de posição que tornem acanhadas ou 
mesmo inúteis as medidas judiciais. 

94. Assim, na busca da efetividade do processo de 
registro e da segurança do direito de criação da legenda, o 
Requerente pede, com respeitosas venias, para alinhar algumas 
considerações com o objetivo de, respeitosamente, provocar nova 
reflexão desse col. Tribunal sobre exigências previstas na 
Resolução-TSE nO 23.282, que o PSD entende em desalinho com a 
Lei dos Partidos Políticos (Lei nO 9.096/95), como também com os 
propósitos consignados na Constituição da República. 

95. Com o devido acatamento, a citada Resolução 
dificultou demasiadamente o procedimento de criação de partidos, 
mediante adição de formalidades e a possibilidade de impugnação 
não previstas na Lei dos Partidos em vigor. 

96. A Lei nO 9.096/95 inicialmente dispõe que o partido 
político deve registrar-se como entidade civil junto a Cartório de 
Registro de Pessoas Jurídicas. 

97. Para o posterior pedido junto a esse col. TSE, a Lei 
dos Partidos impõe a obtenção de apoiamento mínimo de 0,5% 
(meio por cento) de eleitores - considerados os votos válidos da 
última eleição para a Câmara dos Deputados -, distribuídos em 1/3 

2 Teoria Geral do Processo. Antonio Carlos de Araújo Cintra, Ada Pellegrini Grinover e 

Cândido Rangel Dinamarco. 26' edição. São Paulo: Malheiros Editores, 2010. P 
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(um terço) dos Estados, com um mínimo de 0,1 % (um décimo por 

cento) do eleitorado que haja votado em cada um deles. 

98. Seu artigo 8°, § 3°, estabelece a necessidade de 
constituição definitiva "de seus órgãos e designação dos dirigentes, 
na forma do estatuto". A norma respeita o comando do § 1° do art. 
17 da Constituição Federal, que assegura aos partidos liberdade 
para definir sua estrutura, organização e funcionamento. 

99. Entende o PSD, contudo, que a Lei 9.096/95 
estabeleceu tão somente a necessidade de constituição definitiva 
dos órgãos de direção nacional, quais sejam,· o diretório nacional é 

sua comissão executiva, ou equivalentes segundo a denominação 

indicada pelos diferentes diplomas estatutários. 

100. Isto fica bastante claro, data venia, na leitura do 
dispositivo seguinte. O art. 9° da Lei dos Partidos dispõe que após 

a constituição e designação dos órgãos de direção os dirigentes ti••• 

nacionais promoverão o registro do estatuto do partido junto ao 
Tribunal Superior Eleitoral, através de requerimento acompanhado 
de: 1 - exemplar autenticado do inteiro teor do programa e do 
estatuto partidários, inscritos no Registro Civil; 11 - certidão do 
registro civil da pessoa jurídica, a que se refere o § 2° do artigo 
anterior; III - certidões dos cartórios eleitorais que comprovem ter 
o partido obtido o apoiamento mínimo de eleitores a que se refere o 
§}O do art. 7°." (g.n.). 

101. Conforme se vê, o inciso 111 em destaque dispõe 
sobre apresentação das certidões de apoiamento dos Cartórios 

Eleitorais diretamente no Tribunal Superior Eleitoral. Demais disso, 
a Lei dos Partidos não prevê registro de órgãos de direção 
regionais e municipais, e tampouco certificação de apoiamento 
junto aos TRE's. 

102. 	 A Resolução-TSE nO 23.282, que preserva quase ~ 
integralmente 	a redação original da Resolução-TSE nO 19.406, de~ 
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dezembro de 1995, instituiu outras exigências que, com renovadas 
venias, não são compatíveis com o procedimento mais simplificado 
inscrito na Lei dos Partidos. 

103. Ao editá-Ia, incluiu-se a necessidade de registro 
dos órgãos de direção regionais e municipais, antes mesmo da 
criação do partido com o registro definitivo da direção nacional, 
bem como estabeleceu a expedição de nova certificação do 
apoiamento mínimo nos Estados pelos respectivos TRE's. enquanto 
a Lei dos Partidos dispõe que a apresentação das certidões 
cartoriais é feita diretamente no TSE. Incluiu-se, ademais, a 
possibilidade de impugnação também nos Tribunais Regionais, ou 
seja, criou vários foros de impugnação não previsto em Lei. 

104. Oportuno aqui comentar que a imposição de 
registro dos órgãos municipais e estaduais, sem a possibilidade de 
filiação, tem causado dificuldades de compreensão dessa lógica 
pelas pessoas envolvidas no processo político. As perguntas mais 
frequentes são: 

"É possível fazer a convenção sem a participação de filiados?" 

"Posso ser Presidente da Comissão Executiva Municipal do 
PSD, mesmo ainda filiado a outro partido e também integrante 
de seu órgão de direção?" 

"Meu partido quer me expulsar e como farei se o PSD não for 
registrado a tempo de possibilitar filiação para participação 
no pleito de 2012? Ficarei sem filiação, com risco de perder o 
mandato e ainda sem candidatura para o próxima eleição?" 

1 05. Tais indagações, de difícil resposta, data venia, 

são a comprovação da quebra da lógica democrática perpetrada 
pelo texto da Resolução 23.282, associado à impossibilidade de 
filiação durante esse processo de constituição. De fato, a 
constituição de órgão partidário sem a participação de filiados não ~ 
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é coerente com os princípio democrático, posto que se transforma 
em ato de mera nomeação. 

106. O texto da Resolução - com quase dezesseis anos 
- sofr.eu a influência da lógica de constituição de partidos 

estabelecida na Lei nO 5.682/71 (antiga LOPP - Lei Orgânica dos 
Partidos Políticos), com as alterações promovidas pela Lei 
6.767/79. Contudo, a norma anterior permitia filiação ao partido em 
formação e, ainda, registro provisório para participação no 
processo político. Concedia, ademais, prazo de 12 (doze) meses 
para formação de seus órgãos municipais, regionais e nacional. 

107. Já a Resolução 23.282 estabeleceu procedimentos 
extras, em franco desalinho com a organicidade de constituição dos 
partidos prevista na Lei 9.096/95. Com efeito, se a norma 
balizadora orienta que o partido político é primeiramente instituído 
nacionalmente, com o registro de seu estatuto junto ao TSE 

mediante a apresentação das certidões de apoiamento expedidas 
pelos Cartórios Eleitorais, a passagem pelos TRE's inverte essa 
lógica, causando entraves não previstos, e assim à fruição da 
liberdade organizacional dos partidos instituída pela Constituição. 

108. Assim, além da onerosa tarefa de obtenção do 
apoiamento mínimo nacional, que atualizadamente significa 
aproximadamente 483 mil assinaturas, o PSD ainda enfrentou os 
percalços relatados ao norte. Na passagem pelos Cartórios 
Eleitorais e pelos TRE's se deparou com descumprimento de 
prazos e, ainda, com as impugnações nitidamente protelatórias do 
Democratas e do Partido Trabalhista Brasileiro - PTB. 

109. Com efeito, a alegação de falta de servidores, a 
muito bem vinda implantação do cadastramento biométrico, a greve 
do Judiciário e a inusitada alegação de falta de "técnicos 
especializados em exame grafotécnico" foram, dentre outros, 
elementos que obstruíram a fruição do direito do ReqUerente~-

39 



PSD 
Partido Social Democrático 

obter seu registro após cumprir as condições dispostas na Lei nO 
9.096/95. 

110. Irrefreável dizer, com a maxima venia, que o 
Requerente abraçou fortemente a tarefa de coletar o apoiamento 

mínimo, bem como o cumprimento dos demais requisitos legais. No 
entanto, a contrapartida da Justiça Eleitoral nas instâncias 
inferiores foram demasiadamente lentas, quando não inertes em 
face da greve e demais situações apresentadas. 

111. Assim o Requerente traz à lume outra valiosa 
contribuição da mencionada "Teoria Geral do Processo", em que os 
autores destacam o princípio do impulso processual oficial como 
forma de " ... assegurar a continuidade dos atos procedimentais e seu 
avanço em direção aos resultados esperados do processo". 

112. Segundo o escólio, o predomínio do interesse 

público impõe ao Estado o dever de dar rápida solução às causas 
e, por essa razão, atribui ao órgão jurisdicional a ativação que 
move o procedimento de fase em fase até a solução definitiva da 
causa no tempo mais breve possível. 

113. Some-se a isso o fato do presente procedimento 
dotar de jurisdição voluntária, isto é, desenvolve-se unilateralmente 
e, cumpridas as exigências legais, o direito deve ser satisfeito. 
Tanto assim que a Lei dos Partidos não prevê contraditório, sendo 
as impugnações eventos extravagantes, pOis não afiguram como 
próprias à obtenção do registro, data maxima venia. 

114. Aliás, no presente caso, as investidas contra a 
obtenção do registro do PSD nas Zonas Eleitorais e nos TRE's 
foram realizadas por dois únicos entes partidários, cujas teses de 
impugnação repetiram idênticos fundamentos em todas as unidades 
da federação. As iniciativas do PTB e do DEM revelam que as 

impugnações tem sido utilizadas como instrumentos meram~ 
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protelatórios, já que interpostas sem qualquer adequação às 

situações próprias das instâncias. 

115. Não bastasse, a avidez e a falta de argumentos de 

ambas agremiações foram descortinadas ao terem elas ingressado 

com o pedido de providências (Representação 1356

41.2011.6.00.0000/DF) formulado à Corregedoria-Geral Eleitoral. 

Tão inadequados os fundamentos que a il. Ministra Nancy Andrighi 

indeferiu de plano a~ pretensões dos partidos. 

116. Diante do expendido, pretende-se aqui ilustrar, com 

todo respeito, o desalinho dos procedimentos estipulados pela 

Resolução-TSE nO 23.282 face aos vetores constitucionais da 

pluralidade e da liberdade de criação dos entes partidários, bem 

como o escopo impresso na Lei nO 9.096/95. 

117. Outrossim, ainda que cumprida as exigências 

previstas, permita V.Exa. (d. v.) repisar a dificuldade de obtenção 

das certificações no prazo previsto, tendo em vista a ocorrência de 

fatos perpetrados no seio da própria Justiça Eleitoral. Pede-se, 

assim, a supremacia da Lei sobre os termos da Res.TSE nO 23.282. 

118. Diante de todos os elementos trazidos à apreciação 

de V.Exa. e dessa col. Corte Superior, entende o PSD, ademais, 

que o princípio da celeridade sempre perseguido no trâmite dos 

feitos eleitorais e partidários orientam a se permitir a apresentação 

das certidões cartoriais diretamente nesta instância, como também 

a dispensa do registro antecipado dos. órgãos regionáis .e 

municipais pelos TRE's. Cabendo consignar que o eventual 

deferimento não causará qualquer confronto à norma, ao contrário, 

irá prestigiar seu escopo conforme já esclarecido nos argumentos 

alinhados ao norte. 

119. Contudo, ainda que se entenda que a manutenção 

do registro dos órgãos partidários nos TRE's não evidencie conflito 

com a norma e nem contradiga a Constituição - ad argumentandum ~ 
41~~ 



PSD 

Partido Social Democrático 

tantum -, insiste o PSD que não seja tomado como condição sine 
qua non para o ingresso do pedido de registro definitivo. 

120. Caso V.Exa. concorde com a súplica do 
Requerente, pede-se que esse cal. Tribunal Superior requisite dos 

TRE's a expedição imediata das certidões consolidadas de 
apoiamento na respectiva unidade da federação. 

121. Assim, constatado o número mínimo exigido em 
nove unidades da federação, somados. às demais certificações 
apresentadas a essa cal. Corte, cumprida estará a exigência formal 
de constituição. 

122. Por derradeiro, insiste-se o Requerente que a 
Constituição Federal exalta a liberdade de associação e o 
pluralismo político, e assim deve ser tomado como incentivo contra 
os obstáculos encontrados, que devem ser encarados como 
exceção. 

123. A partir daí I observadas as exigências previstas na 
Lei nO 9.096/95, o deferimento do registro é medida que se impõe 
como forma de salvaguardar a eficácia do processo de registro e a 
segurança ao direito aqui tutelado. 

124. São estas as razões postas pelo PSD com vistas à 
obtenção do seu registro junto a esse cal. Tribunal Superior. 

DO PEDIDO 

125. Ante o exposto, considerado o quadro fático, os 
documentos acostados e os argumentos de direito alinhados no 
presente procedimento de jurisdição voluntária de registro 
partidário, REQUER: 
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a) o recebimento do presente com a instauração do processo de 
pedido de registro conforme nos termos da Lei nO 9.096/95; 

b) sejam recebidas e contabilizadas por esse co!. TSE as certidões 
de apoiamento devidamente expedidas pelos Cartórios Eleitorais, 
que seguem anexadas ao presente instrumento, por terem sido 
obtidas após o ingresso do pedido de registro perante os TRE's; 

c) seja requisitado aos TRE's do Acre, Alagoas, Amazonas, Bahia, 
Ceará, Distrito Federal, Espírito Santo, Goiás, Minas Gerais, Mato 
Grosso, Mato Grosso do Sul, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Paraná, 
Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Roraima e São Paulo a 
certidão consolidada dos apoiamentos certificados pelos cartórios 
eleitorais; 

d) alternativamente, em face do princípio da celeridade, que sejam 
consideradas as cópias das certidões apresentadas aos TRE's, que 

também seguem em anexo com este pedido e registro; 

e) no caso de diligências dirigidas ao Requerente, pede-se 
dispensa de publicação e que a mesma seja procedida com 
notificação aos patronos infra-firmados, por meio de fac símile nos 
seguintes números: (61) 3225.8908 e 3225.1146; 

f) havendo imp.ugnações e caso aceitas, a notificação para 
contestação na forma requerida no item anterior; 

g) passada a fase impugnatória, o imediato encaminhamento à 
douta Procuradoria-Geral Eleitoral, para emissão de parecer; 

h) o deferimento do registro definitivo do PSD, na forma do art. 7 da 
Lei nO 9.096/95, com a aprovação de seu Estatuto, de seu 
Programa, bem como lhe seja assegurado a utilização da 
denominação PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO, e a respectiva 

siglaPSD; ~ 
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i} O direito de filiar eleitores para participação em pleitos eleitorais; 

j} o direito a utilizar o número "55" (cinquenta e cinco), não 
requerido por outras legendas; 

Protesta pela juntada dos das certidões referidas nos 
itens 30 a 41 dessa inicial (anexo IV), em face do volume, bem 
como outros documentos que essa col. Corte entender necessários 
ao deferimento do registro. 

Termos em que, 
Pede deferimento. 

Brasília, em 23 de agosto de 2011. 
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