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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SÃO PAULO

DECISÃO

ELEIÇÕES2016. MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO EM
AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL (AlJE), QUE
DETERMINOU, IN/TIO LITl5, A SUSPENSÃO DA DIPLOMAÇÃO DO
PREFEITOE VICE-PREFEITOELEITOSNO M CÍPIO DE EMBU DAS
ARTES/SP CARACTERIZAÇÃODE A TO JU '/CIA QUE REFOGEAOS
PADRÕES JURISDICIONAIS E DOUTRINÁ 'lOS 'ADICIONALMENTE
ASSEGURADORES DO DIREITO ri AMP~'A DEFEA DE QUALQUER
IMPUTADO, INDICANDO A OCO RÊNCIA PLAUSÍVEL DE
TERATOLOGIA JURÍDICA, SANÁ VEL PELA VIA HERÓICA DO
MANDADO DE SEGURANÇA. CONF. URADA UE SE ACHA,
QUANTUM SATI5, A FEIÇÃOEXCEPCION L DA SITUAÇÃO EXPOSTA,
CABÍVEL SE FAZ A CONCESSÃO DE TUTELA MANDAMENTAL
LIMINAR, PARA POR-LHE COBR MAS SEM QUALQUER
ANTECIPAÇÃOQUANTO AO MERITUM

é remédio jurídico de
ir e coibir ilegalidade ou

e certo, vulnerado ou
tOrldade de qualquer

1. O mandado de seguran
natureza constitucional destinado a pre
abuso de poder em face de direito líq
ameaçado de vulneração por ato de
hierarquia.

2. Embora o writ vise, primordiam nte, a controlar a eficácia
de atos oriundos dos poderes administr. tivos estatais, admite-se,
excepcionalmente, em situações terato~ 'gicas ou de acintosa
ilegalidade, que a parte utilize o mandado de segurança para atacar
ato judicial (AgR-MS nO4.173/MG, Rei Ministro ARNALDO VERSIANI,
DJE 25.3.2009), como no caso dos autos, em que a lesão jurídica é
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manifesta e não se oportuniza ao prejudicado reação processual
recursal.

3. O pressuposto da teratologia, para possibilitar o manejo
do mandado de segurança contra ato judicial, tem-se por satisfeito
ou demonstrado, quando a decisão se mostra infringente de
garantias jurídicas expressamente consagradas na CartaMagna, qual
se dá, por exemplo, com a garantia do devido processo legal, em
todos os seus elementos configuradores, notadamente, o direito à
ampla defesa e aos seus consectários processuais, como o direito de
recorrer.

4. Esta Corte firmou a compreensão de que a concessão
de tutela antecipada em processo de AIME, antes do oportunidade
de apresentação de defesa do acionado, impos rblli ando a sua
posse no cargo, não se coaduna com as ga antia do devido
processo legal, da ampla defesa e do contradi ório (, 'S 803.245,
ReI. Min. MARCELORIBEIRO,DJe 01.2.11J, se do aplic vel, mutatis
mutandis, essa mesma diretriz e entendimento ao proces de AIJE

5. O douto Juízo Eleitoral de origem, acei ando, de
pronto, como plausível ou provável, a ale ção acusatória, contida
na inicial, de integração de uma pessoa ividades ou em
conluios criminosos, impregnou-se de convicçã tão forte, que
julgou-a suficiente para suprimir o direito . di omação e posterior
posse de quem fora escolhido em prélio po 'ico eleitoral precedente.
Em casos assim, deve-se resguardar o result do eleitoral obtido nas
urnas, não sendo o caso de descartá-~ em antes se produzir,
mediante atividade probatória inteiramente esimpedida, acervo que
demonstre a efetiva ocorrência dos fatos ti s como indignos, bem
como a sua autoria, sob pena de ofensa 'segurança jurídica, ao
contraditório, à ampla defesa e ao princípio emocrático eleitoral.

6. As convicções judiciais devdm empre se apoiar em
elementos empíricos confiáveis e segurbs, mesmo em sede de
decisões provisórias ou temporárias, máxime em provimentos que
acarretam a privação da fruição de direito submetido a prazo certo
ou prefixado de duração, qual ocorre com lOS mandatos eletivos. A
subtração de qualquer parcela de tempo do lapso de exercício do
mandato cria situação prejudicial irreversível,a cujo respeito é até
incogitável a Ideia de reparação, dada a inegável irretrocedibtlidade
do passado.
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7 A interpretação das normas de Direito Eleitoral deve
ser conduzida no sentido de preservar; ao máximo possível, a
expressão da vontade popular por meio das urnas, evitando-se
compreendê-Ias como se fossem regras sancionatórias,ao invés de
regras disciplinadorasdo processo eletivo eleitoral, sem o qual não
se pode sequer cogitar de investiduras políticas segundo o modelo
democrático representativo.

8. Liminardefenda para determinar a diplomação e posse
dos eleitos, mas sem qualquer antecipação quanto ao mérito da
presente impetração.

1. Trata-se de Mandado de Seg rança com edido de liminar

Vice-Prefeito no Município de Embu das Artes/ , contra decisão colegiada do

TRE de São Paulo.

2. o impetrante relata que, às vés.rn~vda diplomação, o MPE

moveu Ação de Investigação Judicial desfavor, bem como do

titular da chapa pela qual concorreu, CLAUDINEI ES DOS SANTOS, na qual

alegou a ocorrência de abuso dos poderes e econômico no pleito

majoritário de 2016.

3. Segundo narra, a AIJE foi proposta sobre o seguinte

fundamento:

o titular da chapa, Claudinei, seria Chefe de facção criminosa, que
faria lavagem de dinheiro oriundo do tráfico de drogas e que parte da
campanha de Claudinei e, consequentemente do impetrante, teria sido
financiada recursos de origem ilícita, originando o que designou de
irregularidade de forma reflexa (fls. 2, ID 63036).
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4. Informa ter sido a Ação Eleitoral instruída com cópia do

Processo Penal proposto contra o Prefeito eleito, no qual houve o recebimento

da denúncia e a decretação da prisão preventiva do investigado. Alega que, com

base em meras presunções, o Juiz da 341a. Zona Eleitoral de São Paulo

concedeu a Medida Liminar pleiteada pelo MPE na AIJE, para determinar a

suspensão da sua diplomação e do titular da sua chapa. Co ra es a decisão

impetrou Mandado de Segurança com pedido liminar, i deferido

Paulista.

5. Argumenta ser teratológica a decisã regional, por uanto

carente de fundamentação e amparada em argumentos retóricos. Aduz ainda

não ser equânime o decisum do Presidente do Tribunal R . nal, na medida em

que foi julgado de maneira diversa do MS 584-79;SP, no qual foram suscitadas

as mesmas premissas fáticas do caso em apreço.

6. Argui não haver outro meio natório da decisão apto a

proteger o seu direito, sendo cabível, portanto, o do de Segurança. Alega

,
I

no artigo 220 do Código de Processo Civil,previsão de ea/ização de sessão de
I
;

julgamento antes do dia 31.1.2017 (fls. 9, 10 63036), seria inócua a interposição

"de Agravo Regimental da decisão do Presidente d~\JRE de São Paulo, passível

de lhe provocar dano irreversível.
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7. Assevera ser notoriamente equivocada a decisão judicial

proferida em antecipação de tutela, inaudita altera pars, para suspender a

diplomação e posterior posse dos eleitos, pelo motivo abaixo:

A suspensão da diplomação do impetrante em sede de Medida
li/ninar equivale à anteCipação da execução da cassação de seu mandato,
medida que, nos termos da jurisprudênda desta Corte, somente pode ser
adotada em casos em que se demonstre, por prova cabal e robusta, a
existência do ilícito e a gravidade das circunstâncias âmbito do processo
eleitoral (fls. 12, ID 63036).

8. Sustenta, com amparo no art. 22, inciso I, alínea b da LC

64/90, que concessão de Medidas Liminares em IJE restrin e-se apenas à

hipótese de suspensão do ato supostamente abusivo não sendo este o caso dos

autos.

9. Entende, diferentemente do sentado no ato judicial

impetrado, serem inaplicáveis à espécie as normas o CPC, em razão de existir

regra eleitoral específica sobre o tema e ser o art. ° do mesmo diploma legal

\
10. Pontua que esse entendimenttrisprudencial se fortalecerá

ainda mais após a promulgação da Lei 13.165/15, que alterou as normas sobre a

tutela.

exequibilidade das decisões judiciais que acarretem cassação do diploma ou

mandato, concedendo efeito suspensIvo ao Recurso Ordinário interposto nessa

hipótese.
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11. Defende ser teratológica a seguinte decisão:

( ..) burlar a regra do artigo 257, § 20. do Código Eletforal e
subverter de forma absoluta todo o sistema processual, atnbuindo-se
eficácia imediata a uma decisão tomada em sede de cognição sumána - e,
por isso, superficial - enquanto a decisão final do processo somente seria
exequível com a confirmação da sentença pelo TRE/SP (fls. 19, ID 63036).

12. Aponta, em razão disso, ofensa aos princípios do

contraditório, da ampla defesa, da presunção de inocência e democrático.

Acrescenta não ter a autoridade coatora analisado a suposta c nduta busiva ou

sua influência no pleito, o que, sob seu ponto de vista, ser indispens vel para

aferir a plausibilidade das alegações do MPE na Ação d ' Investigação \udicial

Eleitoral (probabilidade do direito).

13. Pondera ter o Tribunal Regional decid pela não concessão

da Medida Liminar com fundamento na aplicação do

art. 300 do CPC e na decretação de prisão preventiva e LAUDINEI ALVES DOS

SANTOS, titular da chapa, embora se consubstancie meras acusações, sem

provas dos ilícitos criminais.

r
,

14. Afirma já terem os mesmos fatos Ja A o Penal proposta em

desfavor do Prefeito eleito sido apurados em inqUériio policial no ano de 2010,

não tendo sido oferecida a denúncia, à época, por a~ncia de provas. A partir

das provas juntadas pelo MPE à Ação Penal, assinala o que se segue:

(..) o d Magistrado de 10. grau concluiu, num juízo perfunctório,
que Claudine/ por ter amealhado fortuna em poucos anos (a partir de
2005), dedicaria sua vida a atividades criminosas - não obstante não pese
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contra si uma só condenação, nem sequer Ação Penal que apure tráfico de
drogas - e que, portanto, os recursos próprios por ele investidos na
campanha elelforal teria origem Ilíofa (fls. 22, ID 63036).

15. Diferentemente da acusação do MPE na AIJE, o impetrante

declara que apenas 5% dos valores arrecadados na sua campanha foram

oriundos de recursos próprios investidos pelo Prefeito eleito e, no seu ponto de

vista, ainda que se considerasse a quantia ilícita, não estaria caracterizado o

16. Arremata, por fim, a existência de grave ou de

ilícito do art. 30-A da Lei 9.504/97, consoante a jurisprud

o abuso de poder.

difícil reparação, pois o mandato político tem duraçã limitada e está impedido

de ser diplomado e empossado no cargo de Vice-Prefe to.

17. Requer seja deferida a Medida Limi ar, inaudita altera pars,

ação de tutela napara sustar os efeitos da decisão de

AIJE 576-49/SP, possibilitando sua diplomação e posse.

18. Era o que havia de relevante para rela

I

19. Inicialmente, ressalte-se que, de acord~ m a jurisprudência

\

deste Tribunal Superior, o mandado de segurança \ é remédio jurídico

~
constitucional destinado a prevenir e coibir ilegalidade ou abuso de poder em

face de direito líquido e certo, vulnerado ou ameaçado de vulneração por ato de

autoridade de qualquer hierarquia.
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20. Embora o writ vise, primordialmente, a controlar a eficácia de

atos oriundos dos poderes administrativos estatais, excepcionalmente, em

situações teratológicas ou de acintosa ilegalidade, admite-se que a parte utilize o

mandado de segurança para atacar ato judicial (AgR-MS nO 4.173jMG, Rei.

Ministro ARNALDO VERSIANI, DJE 25.3.2009), como no caso dos autos, em que a

lesão jurídica é manifesta e não se oportunizou reação pr essual recursal.

mandado de segurança contra ato judicial, tem-se po satisfeito u demonstrado,

quando a decisão se mostra infringente de gar ntias jurídicas ex .essamente

consagradas na Carta Magna, qual se dá, por ex mplo, com a garantia do devido

processo legal, em todos os seus elementos con I radores, notadamente, o

direito à ampla defesa e aos seus consectários process ais, como o direito de

recorrer.

22. Pois bem. Verifica-se que ator consubstancia-se no

indeferimento da liminar pleiteada no se Segurança 582-

12.2016.6.26.0000, impetrado contra a r proferida pelo Juízo

Eleitoral da 341a. Zona Eleitoral de Embu das Artes/$P, que, sem a formação do
\

contraditório, concedeu a antecipação de tutela requ~rida pelo órgão ministerial

e, na AIJE 576-49.2016.6.26.0341, suspendeu a diPIO~{ãO do impetrante e de

seu titular de chapa, o que impediu, por conseguinte, a sua posse no cargo de
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Vice-Prefeito do referido município. Contra essa decisão, impetrou Mandado de

Segurança com pedido liminar, indeferido pelo TRE Paulista.

23. Alega que, com base em meras pres nções,

MPE naZona Eleitoral de São Paulo concedeu a Medida Li 'nar pleiteada

AIJE para determinar a suspensão da sua diplomaç o e do titular da sua hapa.
I,

24. De fato, o exame perfunctóri das razões veiculadas na inicial

endossa a existência de plausibilidade jurídica da

outras palavras, in casu, demonstra-se situação ex epcional ou decisão

teratológica a justificar a impetração do presente manda uso

integração de uma pessoa em atividades ou em con lOS criminosos, e fez isso

diplomação e posse de quem foi escolhido e

precedente. Em casos assim, penso que se deve res r o resultado eleitoral,

inteiramente desimpedida, acervo que demonstre a

diaj atividade probatória

f iva ocorrência dos fatos

evitando-se descartá-lo sem antes se produzir, m

tidos como indignos, bem como a sua autoria. Fora disso, a meu sentir, instala-se

o reino da insegurança, do alvitre e do arbítrio, mesmo que apoiados em

convicções íntimas bem intencionadas e honestas, deixando-se as reputações
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das pessoas, os seus patrimônios e os seus direitos ao alcance de medidas

inopinadas e súbitas, lastreadas em pressupostos ou premissas não

26. As convicções judiciais devem em

demonstradas de plano, nem mediante mínima atividade i

elementos empíricos confiáveis e seguros, mes o em sede decisões

provisórias ou temporárias, máxime em proviment s que acarretam a privação da

fruição de direito submetido a prazo certo ou pr fixado de duração, qual ocorre

com os mandatos eletivos. A subtração de qual uer parcela de tempo do lapso

de exercício do mandato cria situação prejudicial revers'vel,a cujo respeito é até

incogitável a ideia de reparação, dada a inegável irretroce ibilidade do passado.

27. A interpretação das normas de Dire to Eleitoral deve ser

expressão da vontadeconduzida no sentido de preservar, ao máximo possí

popular por meio das urnas, evitando-se compreendê-Ia como se fossem regras

sancionatórias, ao invés de regras disciplinadoras do

sem o qual não se pode sequer cogitar de

modelo democrático representativo.

28. Demais disso, esta Corte firmou a ',compreensão de que a
,

concessão de tutela antecipada em sede de A/ME, ant da apresentação de

defesa, impossibilitando a posse da impugnada no cargo, não se coaduna com

as garantias do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório (RMS

803.245, Rei. Min. MARCELO RIBEIRO, DJe 10.2.11). Ademais, é aplicável, mutatis
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mutandis, essa mesma diretriz jurisprudencial e entendimento do MS 36-71/GO,

ReI. Min. AYRES BRITTO, de 27.11.2007, segundo o qual é prematuro antecipar os

efeitos da tutela quando o parlamentar nem sequer apresentou as razões pelas

quais se desfíliou da agremiação partidária. Economia e celendade processual

não têm a força de aniqUilara garantia do devido process lega. Incumbe ao

tribunal decretar ou não a perda do cargo, quando do (julgamento de mérito,

assegurados a ampla defesa e o contraditório.

29. Além disso, na hipótese em te , trata-se de litisconsorte

passIvo necessário entre o Prefeito e o Vice, pois h' relação de subordinação e,

sendo assim, o recurso de um aproveita o do o tro. Nessa mesma linha de

entendimento, por ocasião do julgamento do AgR-Respe 1 5082/SP, da Relatoria

do eminente Ministro GILMAR FERREIRA MENDES, DJE de 5.315, esta Corte

firmou a compreensão de que há litisconsórcio passi n' cessário entre titular e

vice da chapa majoritária nas ações eleitorais que possa implicar a cassação do

registro ou do diploma.

30. N,,,, W"t,,,o, p,",o q", m~ P""~' ° p6"dpio
I

democrático de respeito ao pronunciamento eleitoral popular deferir-se a liminar

pleiteada, para determinar a diplomação e posse dos ~andi~atos a Vice-Prefeito,
\ I

PETER MOTTA CALDERONI, bem como do titular da cM'pa, CLAUDINEI ALVES

DOS SANTOS, nos cargos que conquistaram no pleito passado, até o julgamento

do presente remédio heróico pelo egrégio Pleno do TSE, que, como sempre,



MSn° 0600012-63.2017.6.00.0000jSP 12

melhor dirá. Obviamente, aquI não se antecipa nenhum juízo sobre o mérito

desta impetração e, ainda, sem prejuízo da ação penal que deverá ter os seus

trâmites legais.

31. Expedientes de estilo ao egrégio TRE de São Paulo, para

adotar e fazer adotar as medidas necessárias à efetivação deste decisum. Após,

solicitem-se informações no prazo legal.

32. Em seguida, ouça-se o digno Parquet Eleitoral.

Brasília (DF 12 de janeiro de 2017 .

._0

Ministr Presidente em exercício

(Art. 17 do RITSE)


