


políticos e, sobretudo, jurídicos que marcam a atuação da Magistratura, todos 

voltados para à plena democratização do mesmo. 

2 – A título informativo, impetrou mandado de injunção no Supremo Tribunal 

Federal (MI 6632 – doc.03) – para exatamente se começar a modernizar as 

relações do exercício da cidadania, afinal, até os dias de hoje a Magistratura ainda 

é regida por normas dos tempos da ditadura, para que o STF declare sua própria 

mora no envio da nova Loman – Lei Orgânica da Magistratura Nacional. 

 

3 – Ingressou, também, com petição constitucional no Congresso Nacional 

(doc.04), que culminou na propositura de mandado de segurança parlamentar, com 

deferimento de medida de liminar por parte do Exmo. Sr. Min. Luiz Fux em defesa 

da lei de abuso de autoridade – a conhecida lei de iniciativa contra a corrupção – 

10 medidas.  

 

4 – Promoveu a defesa intransigente por meio de diversas notas públicas para 

aprimoramento do Poder Judiciário, donde sua última e mais recente busca inserir 

a maior participação de Magistrados de 1ª Instância nos quadros do Supremo 

Tribunal Federal, sendo repercutido pelos principais veículos de imprensa 

nacional, como se vê pelos portais do Jornal do Estado de São Paulo, Portal Uol de 

notícias, Isto é, dentre outros (doc 5 a 7).   

 

5 – Pois bem, esse é um pequeno, mas importante sumário das atividades da 

requerente, no que toca a esses aspectos voltados para a democratização do Poder 

Judiciário, dentre o seu leque de postulações e ações, dentre outros. 

 

6 – Importante pontuar tais medidas, pois guardam íntima perspectiva com a 

pretensão que ora se deduz neste pleito e as consequências jurídicas que dele se 

buscam frente aos contornos Constitucionais, especialmente após a nova ordem 

jurídica, modificada que foi pela inserção das normas oriundas da Convenção 

Americana Sobre Direitos Humanos – o chamado Pacto de São José. 

 

7 – A entidade vem ao Poder Judiciário Eleitoral, agora, para resgatar a dívida 

histórica com o povo brasileiro, alijado do direito de escolher em plenitude seus 

representantes, para que regulamente o exercício do poder político por parte dos 

integrantes da Magistratura em sua plenitude e, especificamente, aos associados da 

ora requerente no que diz respeito à filiação partidária e a participação ativa 

enquanto sujeitos do direito de votar e ser votado.  Eis a breve síntese da 

demanda. 

 

 

PRELINARMENTE –  

Da competência eleitoral e de 1ª instância 
 

 

8 – A competência desta Justiça Especializada decorre da última parte do art. 109, 

I da CF88, pois, apesar de ser proposta contra a União Federal, aqui o elemento 

determinante impõe a regra da especialidade pela matéria eleitoral e a pretensão 

que ora se deduz, todas em razão da pretensão de natureza eleitoral. 



 

9 –Quanto a competência deste juízo de primeiro grau, conforme já sedimentada 

jurisprudência do Supremo Tribunal Federal a matéria não é de interesse ÚNICO, 

tão pouco, EXCLUSIVO da Magistratura, sendo comum a outras categorias 

profissionais, como aos servidores do Poder Judiciário Eleitoral, aos Militares das 

Forças Armadas, dos Estados, Corpo de Bombeiros, no que interessa a mais de um 

milhão de pessoas, conforme se vê da própria Resolução do TSE n. 23117, que 

deixou de observar os regramentos constantes do Tratado sobre os Direitos do 

Homem, remetendo às respectivas legislações aplicáveis a cada grupo.  

 

10 -  Com efeito, as reiteradas decisões do Supremo Tribunal Federal são no 

sentido de NÃO reconhecer a sua competência originária sempre que a 

controvérsia envolver vantagens, direitos ou interesses comuns à magistratura e a 

quaisquer outras categorias funcionais (ver Revista Trimestral de Jurisprudência 

138/3; RTJ 138/11; AOr 467-SP, Pleno, RTJ 164/9; AgRg na Rcl 1.952-7). 

 

11 - Vale dizer, para atrair a competência originária do Supremo Tribunal Federal, 

é preciso que o interesse em jogo seja unicamente da Magistratura, o que não 

ocorre na presente hipótese. Nesse sentido, à guisa de exemplo, decidiu o Pleno do 

Supremo Tribunal Federal: 

 

“RECLAMAÇÃO - INADMISSIBILIDADE - FUNÇÃO 

CONSTITUCIONAL DO INSTRUMENTO RECLAMATÓRIO 

(RTJ 134/1033 - RTJ 166/785) - AUSÊNCIA DOS 

PRESSUPOSTOS QUE AUTORIZAM A SUA UTILIZAÇÃO - 

REQUISITOS LEGITIMADORES DA INCIDÊNCIA DO ART. 

102, I, 'n', DA CONSTITUIÇÃO - INOCORRÊNCIA - 

INVIABILIDADE DA ARGÜIÇÃO, EM CARÁTER GENÉRICO, 

DO IMPEDIMENTO E/OU SUSPEIÇÃO DE TODOS OS 

DESEMBARGADORES DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA - 

PRESSUPOSTOS INERENTES AO IMPEDIMENTO E/OU À 

SUSPEIÇÃO DEVEM SER APRECIADOS, EM PRINCÍPIO, 

PELO TRIBUNAL COMPETENTE PARA O JULGAMENTO DA 

CAUSA - PRECEDENTES - LITÍGIO QUE, ADEMAIS, NÃO 

CONCERNE A INTERESSE ESPECÍFICO E EXCLUSIVO DA 

MAGISTRATURA - EXISTÊNCIA, NA ESPÉCIE, DE 

CONTROVÉRSIA QUE ENVOLVE VANTAGENS E DIREITOS 

COMUNS À PRÓPRIA MAGISTRATURA E AO MINISTÉRIO 

PÚBLICO - COMUNHÃO DE INTERESSES CUJA 

EXISTÊNCIA EXCLUI A APLICABILIDADE DA REGRA DE 

COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA ESPECIAL (CF, ART. 102, I, 

'n') - PRECEDENTES - CONSEQÜENTE INEXISTÊNCIA DE 

SITUAÇÃO CARACTERIZADORA DE USURPAÇÃO DE 

COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - 

DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO AO PROCESSO DE 

RECLAMAÇÃO - IMPUGNAÇÃO RECURSAL - RECURSO DE 

AGRAVO IMPROVIDO.” (STF, Pleno, AgRg em Rcl 2136/BA, 



Relator Ministro Celso de Mello, julgado em 01/08/2011, votação 

unânime, DJe de 28/09/2011). 

 

É necessário salientar que, as mais recentes decisões monocráticas e colegiadas do 

Supremo Tribunal Federal vieram a reafirmar o entendimento de que a 

competência originária daquela Corte, em ações de interesse de Magistrados, 

só se aplica quando a matéria versada na demanda diz respeito a privativo 

interesse da Magistratura enquanto tal, e não também quando interessa a outros 

servidores. 

 

12 - Nesse sentido, dezenas de seguintes julgados: MC na Rcl 17.796/DF, Relator 

Ministro Celso de Mello; AgRg na Rcl 16.361/ES, Relator Ministro Celso de 

Mello; MC em AO 662 /PE, Relator Ministro Celso de Mello; AgRg na AO 955 

/ES, Relatora Ministra Ellen Gracie; Tutela Antecipada na AO 1.635/MS, Relator 

Ministro Celso de Mello; AO 1.688/SC e AO 1.775/DF, Relator Ministro Dias 

Toffoli e AgRg na AO 1.787/CE, Relator Ministro Ricardo Lewandowski; Rcl 

15.636/SC, Relator Ministro Teori Zavascki, dentre outros. 

 

13 – Na hipótese, veja V.Exa. que o Código Eleitoral, em seu art. 5º disciplina os 

casos de alistamento, assim o fazendo aos militares em geral: 

 Art. 5º Não podem alistar-se eleitores: 

.......omissis ......  

Parágrafo único - Os militares são alistáveis, desde que oficiais, 

aspirantes a oficiais, guardas-marinha, subtenentes ou suboficiais, 

sargentos ou alunos das escolas militares de ensino superior para 

formação de oficiais. 

  

Como se vê, soldados e cabos, que correspondem ao grande contingente das forças 

militares em geral não são alistáveis, portanto, sequer podem obter filiação 

partidária, como estabelece o art. 16 da Lei dos Partidos Políticos –Lei 9.096/95. 

 

14 - Em igual situação, encontram-se os próprios servidores da Justiça Eleitoral, 

pela vedação ilegal constante do Código Eleitoral, cujo art. 366 em sua literalidade 

proíbe a atuação dos mesmos, assim redigido: 

 

Art. 366. Os funcionários de qualquer órgão da Justiça Eleitoral 

não poderão pertencer a diretório de partido político ou exercer 

qualquer atividade partidária, sob pena de demissão. 

  

Como se vê a discussão da incidência da Convenção Americana dos Direitos 

Humanos é disciplina COMUM e de INTERESSE de outras categorias funcionais, 

afastando a regra do art. 102, I, “n” da Carta Política Brasileira, fixando-se a 

competência desta Seção Eleitoral. 

 



 

15- Portanto, essa matéria em sede eleitoral nunca foi enfrentada, até pela pouca 

aplicação dos tratados internacionais que o Brasil subscreve na cultura judiciária, 

ganhando maior expressão recentemente, fruto das operações realizadas pela 

conhecida Operação Lava Jato em termos de cooperação internacional frente ao 

combate dos crimes de colarinho branco. Assim, é que agora o debate deve vir à 

lume sobre a incidência do caráter Supralegal dos Tratados Internacionais na 

legislação infraconstitucional, já reconhecido pelo STF e o seu efeito paralisante 

da disciplina constitucional relativa a todas essas categorias. 

 

M É R I T O 
 

16 – Relativamente ao caso em questão, a matéria vem disciplinada no Código 

Eleitoral, que em seu art. 2º assim estabelece que: 

 

Art. 2° Para concorrer a cargo eletivo, o eleitor deverá estar filiado 

ao respectivo partido pelo prazo mínimo definido em lei antes da 

data fixada para as eleições majoritárias ou proporcionais.  

....... 

§2° Os militares, magistrados, membros dos tribunais de contas e 

do Ministério Público devem observar as disposições legais 

próprias sobre prazos de filiação. 

 

Como se vê, o Código Eleitoral remete à legislação própria a questão da filiação 

partidária. No ponto, a remissão normativa se faz ao art. 26, II, “c”, da Loman, 

cujo teor assim consta:  

  

Art. 26 - O magistrado vitalício somente perderá o cargo (vetado): 

II - em procedimento administrativo para a perda do cargo nas 

hipóteses:  

c) exercício de atividade politico-partidária. 

 

Por sua vez, consta da Convenção Americana sobre os Direitos Humanos, em seu 

art. 23 que: 
 

Artigo 23.  Direitos políticos 

  

            1.     Todos os cidadãos devem gozar dos seguintes 

direitos e oportunidades: 

  

  a.     de participar na direção dos assuntos 

públicos, diretamente ou por meio de representantes 

livremente eleitos; 

  

  b.     de votar e ser eleitos em eleições periódicas 

autênticas, realizadas por sufrágio universal e igual 

e por voto secreto que garanta a livre expressão da 

vontade dos eleitores; e 



  

 

 c.      de ter acesso, em condições gerais de 

igualdade, às funções públicas de seu país. 

  

           2.      A lei pode regular o exercício dos direitos e 

oportunidades a que se refere o inciso anterior, exclusivamente 

por motivos de idade, nacionalidade, residência, idioma, 

instrução, capacidade civil ou mental, ou condenação, por juiz 

competente, em processo penal. 

 

Como se vê MM Juiz, o pleno exercício da cidadania é inerente a TODOS os 

cidadãos, podendo haver limitação apenas e tão somente às hipóteses 

EXCLUSIVAS relativas à idade (o que é muito natural pois diz respeito ao 

próprio discernimento), à nacionalidade (intrínseco portanto à condição de 

naturalidade), de residência (em outras palavras, de representação), idioma (o 

domínio da língua pátria é inerente aos valores de um povo), ao grau de instrução 

(fator de compreensão mínima de normas), à capacidade civil ou mental (é dizer, 

estar no gozo pleno da vida) e não haver condenação (o segregado não é um ser 

político por natureza pela ausência de liberdade) . 

 

17 – Ora, não consta NENHUMA restrição ao pleno exercício dos direitos 

políticos por motivação PROFISSIONAL. É dizer, pela opção do cidadão em 

escolher determinada carreira, seja ela de Poder ou não, até porque vários 

ocupantes de Cargos Políticos do Executivo ou do Legislativo trocam de posição 

estatal, como inclusive o atual Presidente da República Michel Temer, que foi 

Parlamentar; ou mesmo ex-Senador Fernando Henrique Cardozo, Parlamentar que 

virou o Presidente da República. No caso, aos Juízes o efeito punitivo pela opção 

de filiação partidária é a perda do cargo, sendo a consequência jurídica que 

decorre da legislação infraconstitucional, ou seja, da Loman.  

 

18 – Então veja que não é a posição do titular do Poder a causa para sua 

INABILITAÇÃO cidadã, até porque é a própria norma Constitucional que traz 

em si como princípios constitucionais, na forma do art. 2º, serem os Poderes 

Independentes e Harmônicos. Juiz não é melhor (ou pior) que vereador, Ministro 

do Supremo não é melhor (ou pior) que Senador e etc., no entanto, o que se 

verifica é o exercício de uma determinada função de Estado como PENALIDADE 

AO CIDADÃO. Um alijamento do mesmo sem fundamento normativo, diante da 

convenção americana dos direitos do homem, que impõe a garantia. 

 

19 – Frise-se, que de maneira marginal, e esta é a palavra que mais define o tipo de 

atuação, a presença de magistrados na vida política brasileira é uma grande 

realidade, seja participando da elaboração de projetos de lei, seja participando das 

audiências públicas ou contribuindo com comissões através das associações de 

classe, e como não se permitir o direito de ser votado? Aliás, diga-se que votar e 

ser votado são facetas de uma mesma moeda. 

 



20 – Não há como justificar o indeferimento da participação de Magistrados na 

vida política partidária brasileira, se esta já é realizada de maneira dissimulada e 

não oficializada, contudo, sem a legitimação da VONTADE POPULAR DIRETA, 

pelo escrutínio público  

21 - A regra da transparência que se espera justamente do disciplinamento da 

questão é por a nu as posições dogmáticas ou não de cada julgador, inclusive como 

elemento de legitimação dessas mesmas adotadas nas suas decisões judiciais, como 

fator de aprimoramento da atividade jurisdicional, no que decorre, 

inexoravelmente, algumas indagações evidentes: 

a – A última indicação ao Supremo Tribunal Federal se fez em 

pessoa que ao longo de sua vida pública sempre foi filiada a um 

partido político, o Min. Alexandre de Moraes. Como, sem fruto 

de hipocrisia, acreditar que de uma hora para outra o indicado 

deixará suas convicções políticas de lado para decidir no exercício 

da judicatura? Óbvio que não. 

B – Como justificar a impossibilidade de se subtrair do povo, se 

assim fosse da vontade pessoal do interessado, de votar em 

personagens eminentes e Magistrados, como o ex-Ministro 

Joaquim Barbosa ou mesmo o atual Juiz Sérgio de Moro de se 

candidatarem a cargos eletivos e serem votados? Vox Populi, vox 

Dei. 

 22-  Ora, no balizamento da Convenção Americana dos Direitos do Homem o 

Supremo Tribunal Federal já até editou SÚMULA VINCULATE em sentido 

contrário ao texto EXPRESSO da Constituição Federal, onde para comparação, 

assim afirma: 

 “Súmula vinculante 25- É ilícita a prisão civil de 

depositário infiel, qualquer que seja a modalidade de 

depósito.” 

 

Vejamos, então, a redação literal do art. 5º, inc. LXVII, da CF88:  

“Não haverá prisão civil por dívida, salvo a do responsável 

pelo inadimplemento voluntário e inescusável de obrigação 

alimentícia e a do depositário infiel” 

 

Essa súmula vinculante determinou a REVOGAÇÃO pela referida Convenção da 

de toda LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL sobre prisão civil em 

decorrência de depositário infiel, assim a Convenção está redigida, no item 7, 

inc.7: 



Ninguém deve ser detido por dívidas. Este princípio não 

limita os mandatos de autoridade judiciária competente 

expedidos em virtude de inadimplente de obrigação 

alimentar. 
  

23 - Ubi eadem ratio, ubi eadem jus. Ora, toda legislação infraconstitucional que 

IMPEÇA o pleno exercício dos direitos políticos dos cidadãos encontra-se 

REVOGADA pelo Pacto de São de José, como premissa natural do próprio 

reconhecimento que o Supremo Tribunal Federal fez sobre a natureza 

SUPRALEGAL dos Tratados de Direitos Humanos. 

24 – A propósito, é o voto do Plenário do Supremo Tribunal Federal, nos autos do 

RE 466.343, DJ 5.6.2009, que 

 (...) Portanto, diante do inequívoco caráter especial 

dos tratados internacionais que cuidam da proteção 

dos direitos humanos, não é difícil entender que a sua 

internalização no ordenamento jurídico, (...) tem o 

condão de paralisar a eficácia jurídica de toda e 

qualquer disciplina normativa infraconstitucional 

com ela conflitante. Nesse sentido, é possível concluir 

que, diante da supremacia da Constituição sobre os atos 

normativos internacionais, a previsão constitucional da 

prisão civil do depositário infiel (...) deixou de ter 

aplicabilidade diante do efeito paralisante desses 

tratados em relação à legislação infraconstitucional que 

disciplina a matéria (...). Enfim, desde a adesão do 

Brasil, no ano de 1992, ao Pacto Internacional dos 

Direitos Civis e Políticos (art. 11) e à Convenção 

Americana sobre Direitos Humanos 'Pacto de San José 

da Costa Rica (art. 7º, 7), não há base legal par 

aplicação da parte final do art.5º, inciso LXVII, da 

Constituição, ou seja, para a prisão civil do 

depositário infiel.” 
 

Posição essa reiterada novamente pelo Plenário da Corte, agora Relator Min. Luiz  

Fux, em decisão publicada em 8.11.2012, assim lavrada: 

 

O Plenário desta Corte, no julgamento conjunto dos 

HCs ns. 87.585 e 92.566, Relator o Ministro Marco 

Aurélio e dos RREE ns. 466.343 e 349.703, Relatores 

os Ministros Cezar Peluso e Carlos Brito, Sessão de 

3.12.08, fixou o entendimento de que a circunstância de 

o Brasil haver subscrito o Pacto de São José da Costa 

Rica conduziu à inexistência de balizas visando à 

eficácia do que previsto no artigo 5º, LXVII, da 

Constituição Federal, restando, assim, derrogadas 

http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=597891
http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=595384
http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=595444
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as normas estritamente legais definidoras da 

custódia do depositário infiel."  

 

Como se vê, a proibição de que trata a CF88, relativamente aos Juízes possuírem 

filiação partidária foi absolutamente derrogada pelo art. 23 da Convenção, como se 

demonstra abaixo cabalmente. 

 

25 – Pede-se vênia para mais uma vez transcrever o que consta do art. 5º, inc. 

LXVII, mas agora para compara-lo com o art. 95, parágrafo único, III da CF88:  
 

Art. 5º, inc. LXVII : Não haverá prisão civil por dívida, 

salvo a do responsável pelo inadimplemento voluntário 

e inescusável de obrigação alimentícia e a do 

depositário infiel” 
   

Art. 95. Os juízes gozam das seguintes garantias: 

Parágrafo único. Aos juízes é vedado: 

III - dedicar-se à atividade político-partidária. 

 

Aqui, MM. Juiz, eis um ponto crucial a ser enfrentado: veja que a 

TAXADIVIDADE com que a Constituição Federal tratou sobre a prisão do 

depositário infiel é a MESMA taxatividade com que trata da vedação à atividade 

partidária dos juízes.  

 

 26 – Pergunta-se: é possível diante do que o Supremo Tribunal Federal 

proclamou quanto à revogação da prisão do infiel depositário, dar tratamento 

jurídico diverso à toda legislação infraconstitucional proibitiva de filiação 

partidária dos Magistrados, especialmente quanto à perda do cargo prevista 

no art. 26, in. II, “c” da Loman? 

 

27-  Em outras palavras, a mera proibição constante do art. 95, parágrafo único, III 

da CF88, após o Pacto de São José, pode gerar efeitos punitivos aos 

Magistrados, sem legislação infraconstitucional que estabeleça pena? O 

mandamento do art. 5º, inc. II da CF88, ONDE “ninguém será obrigado a fazer ou 

deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei” é o corolário da legalidade, 

e até que norma posterior venha a revogar o Tratado dos Direitos Humanos, 

inexiste qualquer Lei que impeça filiação partidária dos Juízes. 

 

28 – Com a máxima vênia, a autora pede escusas ao Min. Gilmar Mendes para usar 

a brilhante ideia de S.Exa. ao dizer que os tratados de direitos humanos possuem 

um efeito paralisante de toda e qualquer disciplina jurídica que com eles 

conflitem. Eis o ponto ápice desta demanda, MM. Juiz.    

 

29 – A conclusão de todo o exposto acima não pode ser outra senão a óbvia 

conclusão de que a proibição constante no art. 95, II, “c”, da CF88 tornou-se 

norma de eficácia contida, donde o Magistrado que solicitar filiação partidária, e 

todos os consectários que daí exsurgem, não pode sofrer qualquer ofensa em sua 

Normas de natureza 

concreta, e após o 

Tratado tornaram-

se normas de 

EFICÁCIA CONTIDA! 



situação funcional praticada pelo Estado diante das cláusulas de Direitos Humanos, 

posto que fundadas em garantias individuais, que o Brasil resolveu aderir. 

   

30 - A Unajuf tem sobre si os alicerces da observância da democracia e 

aprimoramento do Estado Democrático bem assim o profundo compromisso de 

defesa dos interesses dos Juízes. Inadmissível que pessoas da maior 

respeitabilidade social continuem sendo tratadas como cidadãos de segunda 

categoria. 

 

31 - Apenas por amor ao debate e para não haver longa exposição de motivos, vale 

lembrar ainda o que diz a Constituição Federal, como princípio fundamental, 

declara em seu art. 1º, parágrafo único, que : 

 

Art. 1º:.... 

 

Parágrafo único. Todo o poder emana do povo, que o exerce por 

meio de representantes eleitos ou diretamente, nos termos desta 

Constituição. 

 

Assim, a subscrição do Brasil ao Pacto de São José veio a conferir o ajuste 

necessário para que o exercício do Poder oriundo do povo não sofresse nenhum 

limitante no ordenamento, salvo as hipóteses nele trazida, conforme adrede 

explicado.   

 

32 - A densidade dos fundamentos foi ao longo dessa petição exposta, certo de que 

se poderia alinhavar dezenas de páginas sobre o tema, mas em linhas gerais V.Exa. 

já pode se convencer da plausibilidade dos argumentos, afinal, os juízes, os 

servidores, os advogados da união, os militares não deixam de ser cidadãos 

NEM PODEM SER REDUZIDOS à condição de SEGUNDA CATEGORIA, 

sendo necessário afirmar que o processo político-eleitoral já se encontra em curso, 

sendo a matéria de urgência para que todos aqueles Magistrados com interesse na 

atividade político-partidária possa, desde já, inserir-se socialmente. 

 
 

DOS PEDIDOS 
 

Isto posto requer a V.Exa. 

 

A – O processamento da presente ação, com a determinação da citação da União 

Federal, na forma da Lei e os demais atos processuais e intimações devidas e, NO 

MÉRITO, que seja: 

 

1- Declarada a revogação do art. 26, II, “c“ da Lei Orgânica da 

Magistratura Nacional pelo art. 23 e seus itens da Convenção 

Americana dos Direitos do Homem; 

2- Que seja condenada a União Federal a abster-se de adotar quaisquer 

procedimentos que afetem a ordem funcional dos associados da autora 

em decorrência dos direitos consagrados no art.23 do referido Tratado. 



3 – Que seja declarado e garantido o direito dos representados pela 

Unajuf – União Nacional dos Juízes Federais de 1º grau - a obter 

filiação partidária segundo seus interesses pessoais, podendo 

candidatar-se aos cargos eletivos, sem perda do respectivo cargo. 

 

B – Que seja nomeado a figura de AMICUS CURIA, na forma do art. 15 c/c art. 

138 do CPC, da Corregedoria Nacional de Justiça, órgão do Conselho Nacional de 

Justiça, representado pelo Ministro Corregedor Nacional, considerando a 

repercussão social que o caso requer. 

C – A condenação, por arbitramento, nos ônus de sucumbência e deferindo a 

autora os benefícios da Justiça Gratuita, por não possuir patrimônio ou nenhuma 

renda haja vista seu caráter gratuito e voluntário. 

 

D- Sendo a matéria unicamente de direito, a autora desde já se reserva ao direito de 

requerer a tutela de evidência, na forma do art. 311, diante da fundamentação 

constitucional alinhada, especialmente pelos fundamentos aplicáveis que deram 

justificativa à edição de súmula vinculante pelo STF, OU, diante dos prazos 

eleitorais, especialmente ao princípio da anuidade anterior, se reserva ao pedido de 

tutela de urgência incidental, na forma do art. 300, ambos do CPC. 

 

Dá-se à causa valor simbólico de R$1,00 (UM REAL).  

 

Termos em que se pede deferimento. 
 

Formosa-GO, 12 de março de 2017 

                                                      

 

 

CIRO AUGUSTO CUBAS BRIOSA 

OAB DF 53.315 


