
TUTELA PROVISÓRIA INCIDENTAL NA RECLAMAÇÃO 32.545 SÃO PAULO

RELATOR : MIN. RICARDO LEWANDOWSKI
REQTE.(S) :DIXON RONAN CARVALHO 
ADV.(A/S) :HEFFREN NASCIMENTO DA SILVA E OUTRO(A/S)
REQDO.(A/S) :MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL 
PROC.(A/S)(ES) :PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA 

Trata-se de pedido de tutela provisória incidental ajuizada nos autos 
de ação reclamatória em favor de Dixon Ronan Carvalho contra atos do 
Ministro  do  Tribunal  Superior  Eleitoral  Edson  Fachin,  que  negou 
seguimento ao pedido de tutela de urgência na AC 601.882-12. 

Consta dos autos que o reclamante foi eleito Prefeito de Paulínia/SP 
no pleito de 2016. No entanto, em sessão realizada no dia 15/8/2018, o 
Tribunal Regional Eleitoral do Estado de São Paulo – TRE/SP manteve a 
condenação do reclamante em ação de impugnação a mandato eletivo – 
AIME,  em  razão  do  reconhecimento  de  abuso  de  poder  econômico, 
cassando os mandatos do Prefeito e do Vice-Prefeito, afastando a sanção 
de inelegibilidade. 

Irresignado, o reclamante ajuizou ação cautelar no Tribunal Superior 
Eleitoral,  alegando o perigo de dano ante  a determinação do Tribunal 
Regional Eleitoral paulista de realização de novas eleições no Município 
de  Paulínia/SP  antes  de  julgado  seu  plausível  recurso  especial,  em 
contraposição com a decisão proferida pelo  Supremo Tribunal  Federal 
nas ADIs 5.525/DF e 5.619/DF.

Ao analisar a cautelar, o Ministro Edson Fachin negou seguimento 
ao pedido ao consignar que “a tese do requerente não se revela plausível 
e  apta  a  infirmar  as  conclusões  do  Tribunal  Regional  Eleitoral  de  São 
Paulo”, porquanto 

“[o] dispositivo da r. sentença de 1° grau, confirmado pelo 
Tribunal  Regional  Eleitoral  de  São  Paulo,  afirmam  o 
reconhecimento de ato de abuso de poder econômico e extraem 
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desse  elemento  as  consequências  de  cassação  de  mandato 
eletivo e imposição de sanção de inelegibilidade, de modo que a 
menção  ao  artigo  30-A da  Lei  das  Eleições  não  importa  em 
mácula de nulidade das decisões.”

Contra  a  referida  decisão  é  a  presente  reclamatória,  na  qual  o 
reclamante busca garantir a observância de decisão do Supremo Tribunal 
Federal em controle concentrado de constitucionalidade, in casu, a decisão 
do Plenário desta Suprema Corte na ADI 5.525/DF.

Requereu, por fim, 

“[a]  procedência  do  pedido  para  confirmar  o 
descumprimento  da  decisão  desta  Suprema  Corte  na  Ação 
Direta  de Inconstitucionalidade 5525,  de que somente devem 
ser  adotados  os  procedimentos  de  executado  o  julgado 
ultimados na realização de novas eleições  após o julgamento 
final perante a Justiça Eleitoral, o que ainda não ocorreu” (pág. 
22 do documento eletrônico 1). 

Em 20/11/2018, deferi a liminar para determinar que a realização de 
eleição suplementar ocorra somente após decisão colegiada do Tribunal 
Superior Eleitoral em última ou única instância, independentemente do 
julgamento de eventuais embargos de declaração (documento eletrônico 
40).

 Na  sequência,  o  reclamante  ajuizou  pedido  de  tutela  provisória 
incidental, requerendo “a extensão da medida cautelar deferida, para que 
seja  determinado  o  imediato  retorno  do  reclamante  ao  exercício  do 
mandato de Prefeito do Município de Paulínia/SP” (pág. 5 do documento 
eletrônico 41). 

É o relatório. Decido.
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Bem examinados os autos, entendo que o pedido de tutela provisória 
não merece prosperar.

Isso porque, na espécie, a reclamação foi conhecida para o fim de 
garantir a observância de decisão desta Corte em controle concentrado de 
constitucionalidade, qual seja, o acórdão prolatado pelo Plenário na ADI 
5.525/DF, de relatoria do Ministro Roberto Barroso.

Observo que o Plenário do Supremo Tribunal Federal,  ao julgar a 
referida ação direta, declarou a inconstitucionalidade da expressão “após 
o  trânsito  em  julgado”,  que  constava  no  §  3°  do  art.  224  do  Código 
Eleitoral, que passou a ter a seguinte redação, litteris:

“Art. 224. Se a nulidade atingir a mais de metade dos votos 
do  país  nas  eleições  presidenciais,  do  Estado  nas  eleições 
federais e estaduais ou do município nas eleições municipais, 
julgar-se-ão  prejudicadas  as  demais  votações  e  o  Tribunal 
marcará dia para nova eleição dentro do prazo de 20 (vinte) a 
40 (quarenta) dias.

[…]
§  3°  A  decisão  da  Justiça  Eleitoral  que  importe  o 

indeferimento do registro, a cassação do diploma ou a perda do 
mandato de candidato eleito  em pleito majoritário acarreta  a 
realização de novas eleições, independentemente do número de 
votos anulados.”

Assim, o STF firmou o entendimento, nos termos do voto do relator, 
Ministro Roberto Barroso, de que 

“[a]  decisão  de  última  ou  única  instância  da  Justiça 
Eleitoral que importe o indeferimento do registro, a cassação do 
diploma ou a perda do mandato de candidato eleito em pleito 
majoritário,  em  regra,  seja  executada  imediatamente, 
independentemente  do  julgamento  dos  embargos  de 
declaração”.
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Diante deste contexto, entendo que o objeto do acórdão paradigma, 
do qual se reclama o descumprimento, restringe-se apenas à marcação de 
data para nova eleição. Ou seja, a análise da ADI 5.525/DF não aborda o 
direito de o candidato que teve o registro indeferido ou que foi cassado 
em ação de impugnação de mandato eletivo, permanecer no cargo eletivo 
até a renovação do pleito.

Ressalto,  por  oportuno,  que Juiz  Eleitoral,  em todas  as  instâncias 
daquela justiça especializada, possui o poder geral de cautela, pelo qual 
poderá  decidir,  fundamentadamente,  quanto  à  permanência  ou 
afastamento do exercício do mandato eletivo.

Com  efeito,  avançar  nesta  via  reclamatória  para,  nesta  fase 
processual,  determinar  o  retorno do  reclamante  ao  exercício  do  cargo 
eletivo, seria elastecer indevidamente os limites do acórdão paradigma 
(ADI 5.525/DF) e conhecer de matéria estranha à seara constitucional, haja 
vista que a condenação por abuso de poder econômico em decorrência de 
captação  ilícita  de  sufrágio  implica  na  incidência  de  normas 
infraconstitucionais,  qual  seja,  a  Lei  9.504/1997 (Lei  das  Eleições),  bem 
como no revolvimento do conjunto fático-probatório.  

Isso posto, indefiro o pedido de tutela provisória incidental.

Publique-se.

Brasília, 26 de novembro de 2018.

Ministro Ricardo Lewandowski
Relator
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