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4. Por sua vez,  a discriminação pessoal que justifica a desfiliação partidária tem que se dar no âmbito da 
agremiação partidária e ser grave a ponto de demonstrar a total incompatibilidade existente entre o eleito e o 
partido pelo qual se elegeu. Não basta a mera discordância em relação àconjuntura partidária, pois 
divergências internas decorrem do embate político intrínseco àatuação partidária, descabendo falar em justa 
causa para a desfiliação sem a prova concreta de atos que caracterizem injusta discriminação. 

5. Pedido julgado procedente. 

 A _C _O _R _D _A _M _ os juízes que compõem o Tribunal Regional Eleitoral do Acre, por unanimidade, rejeitar 
a preliminar de cerceamento de defesa, suscitada pelos Requeridos, e, no mérito, por maioria, divergentes os 
Juízes Thales Bordignon e Afonso Braña, julgar procedente o pedido para decretar, por consequência, a perda 
do cargo de Vereador do Município de Cruzeiro do Sul de MARIVALDO VALENTE DE FIGUEIREDO, em razão da 
ausência de justa para sua desfiliação do MDB, tudo nos termos do voto do relator. 

 

Acórdão n. 5.565/2019 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –EFEITOS MODIFICATIVOS E PREQUESTIONATÓRIOS - OMISSÃO NO JULGADO 
–INEXISTÊNCIA –EMBARGOS REJEITADOS. 

1. Não há que se falar em omissão no julgado que, valorando a prova, entendeu não ter havido mudança 
substancial e/ou desvio reiterado do programa partidário, tampouco grave discriminação pessoal em face do 
embargado, a ensejar quaisquer das hipóteses de justa causa previstas no art. 1º, §1º, da Resolução n. 
22.610/07. 

2. Outrossim, não se verifica omissão a ofender o art. 5º, LV, da Constituição Federal, quando o indeferimento 
da oitiva de testemunha éjustificado nos autos, resultando na rejeição da preliminar de cerceamento de defesa 
arguida pelo embargante quando da instrução do feito.  

3. Revelam-se improcedentes os embargos declaratórios em que as questões levantadas traduzem 
inconformismo com o teor da decisão embargada, pretendendo rediscutir matérias já decididas, sem 
demonstrar dúvida, omissão, contradição ou obscuridade no julgado. 

A _C _O _R _D _A _M _ os juízes que compõem o Tribunal Regional Eleitoral do Acre, por unanimidade, rejeitar 
os embargos de declaração, nos termos do voto do relator. 

Os Recorrentes pretendem seja reformada a decisão que redundou na decretação da perda do cargo de 
Vereador do Município de Cruzeiro do Sul de MARIVALDO VALENTE DE FIGUEIREDO, em razão da ausência de 
justa para sua desfiliação partidária. 

Éo breve relato. Passo a decidir. 

Prima facie, verifico que o recurso foi tempestivamente interposto, tomada a data em que publicado o 
Acórdão n. 5.565/2019 (ID 815583) e o prazo previsto nos artigos 258 e 276, §1º, do Código Eleitoral e 268, 
§1º, do Regimento Interno deste Regional. 

A peça recursal ostenta regularidade formal. 

A matéria consubstanciada no recurso foi amplamente debatida no julgamento desta Corte. Presente o 
prequestionamento, portanto. 

Os Recorrentes alegaram suposta violação a dispositivos legais e constitucionais e realizaram cotejamento 
analítico sobre pretenso conflito entre o aresto deste Tribunal e outros proferidos pelos Tribunais Regionais 
Eleitorais de São Paulo e do Paraná.       

Em razão da nomenclatura dada e da forma como os argumentos recursais foram articulados, o recurso foi 
submetido a esta Presidente, para que procedesse ao juízo de admissibilidade. 

É de se considerar, não obstante, que o Acórdão n. 5.496/2018, deste Regional, implica perda de mandato 
eletivo, em razão de desfiliação partidária, situação que evidencia o cabimento de recurso ordinário, na forma 
dos artigos 121, §4º, inciso IV, da Constituição Federal de 1988, 276, inciso II, do Código Eleitoral e 268, inciso 
II, alínea “c”, do Regimento Interno.                              

Não se vislumbra, nesse contexto, tenham incorrido os Recorrentes em erro grosseiro. Além disso, os requisitos 
de admissibilidade do ordinário também se encontram presentes. 

Aplicável, pois, a tese da fungibilidade recursal. 

Assim, tomo o recurso interposto como ordinário, inclusive para fins de aplicação do disposto no artigo 257, 
§2º, do Código Eleitoral, que trata do efeito suspensivo, conforme hipótese ventilada na parte dispositiva do 
voto do relator que conduziu ao Acórdão n. 5.496/2018. 


