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TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

     AÇÃO CAUTELAR Nº 0601996-48.2018.6.00.0000 – CLASSE 12061 – ITALVA – RIO DE
JANEIRO

 Ministro Admar GonzagaRelator:

 Margareth de Souza Rodrigues SoaresAutor:

 Hiago da Silva Lima – OAB: 221815/RJAdvogado:

 

DECISÃO

 

Margareth de Souza Rodrigues Soares interpôs ação cautelar, com pedido de liminar, a fim
de atribuir efeito suspensivo ao Recurso especial eleitoral manejado nos autos 609-52.2016.6.19.0141 em
face do acórdão proferido pelo Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro que, por unanimidade,
proveu parcialmente os apelos interpostos pela autora e por Bruno Silva de Souza, a fim de afastar a
condenação de ambos por abuso do poder econômico, mantendo a sanção imposta de cassação de seus
diplomas de prefeito e vice-prefeito no Município de Italva/RJ, por captação ilícita de sufrágio, nos
termos do art. 41-A da Lei 9.504/97.

A autora sustenta, em síntese, que;

os Tribunais Superiores admitem a concessão de medida cautelar a fim de dar efeito suspensivo ao
recurso especial, ainda que este esteja pendente de admissão pela Corte Regional, quando houver
manifesta contrariedade ao seu entendimento jurisprudencial, evitando-se, assim, a manutenção de
decisões ilegais e dano irreparável à parte;
o Tribunal , antes do julgamento dos embargos de declaração opostos na origem, expediua quo
ofício ao Juiz da 141ª Zona Eleitoral e à Câmara Municipal para o imediato cumprimento do
acórdão que determinou a cassação dos diplomas de prefeito e vice-prefeito de Italva/RJ;
o Tribunal Superior Eleitoral deferiu pedido liminar para manter o autor no exercício do mandato
eletivo, em virtude De o Presidente do Tribunal de origem ter procedido à execução imediata do
acórdão proferido;
o TSE reiteradamente tem decidido no sentido de evitar a alternância dos titulares dos cargos
majoritários em razão de decisões judiciais ainda sujeitas a impugnações. Cita precedentes neste
sentido;
o requisito referente ao  está demonstrado na espécie, visto que:fumus boni iuris

há nulidade no acórdão prolatado pelo TRE/RJ que julgou os embargos de declaração opostos, em
razão de vícios relativos à designação do relator, em afronta ao art. 971 do Código de Processo
Civil;
a Corte de origem violou o art. 5º, XI, da Constituição Federal ao fundamentar seu julgamento com
base em prova ilícita colhida por meio de busca e apreensão realizada em seu domicílio no período
noturno;
o aresto  confrontou os incisos LV e LIV do art. 5º da Constituição Federal, ao assentar seua quo
julgamento em depoimentos tendenciosos prestados por pessoas com vínculos ao grupo político
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adversário, bem como ao indeferir seu pedido de realização de diligência ao Hospital das Clínicas
de Itaperuna, a qual era imprescindível para a solução do caso;
houve afronta aos arts. 141 e 492 do CPC em razão de extrapolação dos limites da lide, uma vez
que foi condenada pela prática de captação ilícita de sufrágio, sem que tal pedido constasse da
petição inicial;
o acórdão fustigado violou o art. 41-A da Lei 9.504/97, dado que a condenou com base em tal
dispositivo, apesar de não estar demonstrada nos autos a prática de captação ilícita de sufrágio,
tendo  (ID 3163538, p. 17), o que não lhe é“prescindido da indispensável prova robusta”
permitido, conforme entendimento jurisprudencial desta Corte Superior;

o requisito atinente ao  está patente no caso, na medida em que o seu afastamentopericulum in mora
do mandato com a assunção do segundo colocado lhe causa dano gravíssimo com a interrupção e a
alternância de cargos;
o fato de ocorrerem pontuais eventos eleitorais em sua residência “não significa que aquele local
deixou de ser sua residência, muito menos que restou autorizada a ampla entrada por quem que

 (ID 3163538, p. 14);seja”
é pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de apenas ser possível o ingresso em
residência com autorização judicial no período diurno, exceto em hipótese de flagrante delito ou
existindo fundadas razões. Nesse sentido cita precedente do Supremo Tribunal Federal;
a excepcionalidade no cumprimento de tal ordem judicial não ficou demonstrada nos autos, tendo
sido, inclusive, destacado no voto vencedor no julgamento realizado pelo Tribunal de origem que, 
“se a própria Juíza concede 48 horas a partir da decisão, por que cumprir o mandado no período

 (ID 3163538, p. 15).noturno se pode cumpri-lo às 6h da manhã?”

Requer a concessão de medida liminar, a fim de atribuir efeito suspensivo ao recurso
especial eleitoral manejado, mantendo-a ou reconduzindo-a ao cargo de prefeito no Município de
Italva/RJ até o julgamento de seu apelo.

Conforme certidão da Secretaria Judiciária ( os autos me vieram conclusos em razão de
prevenção, nos termos do art. 16, § 6º, do RITSE.

Leonardo Orato Rangel apresentou manifestação (ID 3202438), em exercício do
contraditório às razões do pedido de liminar, alegando ausência de excepcionalidade para conhecimento
da cautelar, porquanto a autora já foi afastada do cargo desde 7 de dezembro, estando a chefia do Poder
Executivo local sendo exercida pelo Presidente da Câmara Municipal.

Quanto à matéria de fundo, sustenta que a revisão da condenação, assentada pela Corte de
origem, exige o reexame de fatos e provas e esbarra, portanto, no óbice do verbete sumular 24 desta Corte
Superior, além do que, quanto à busca e apreensão sucedida, o próprio Supremo Tribunal Federal tem
relativizado a inviolabilidade do domicílio em horário noturno, em face de eventual excepcionalidade, a
recomendar a indigitada medida judicial.

É o relatório.
 
Decido.
 
A petição inicial está subscrita por advogado habilitado nos autos (ID 3163688, p. 2).
Conforme relatado, a autora pretende a atribuição de efeito suspensivo ao recurso especial

– já interposto (ID 3163738) – manejado em face do acórdão do Tribunal Regional Eleitoral fluminense
que cassou seu diploma de prefeito do Município de Italva/RJ, por captação ilícita de sufrágio, nos termos
do art. 41-A da Lei 9.504/97.

Nessa hipótese, o art. 1.029, § 5º, do Código de Processo Civil, dispositivo invocado pelos
autores na exordial, dispõe  o seguinte:expressamente

Art. 1.029.  O recurso extraordinário e o recurso especial, nos casos previstos na
Constituição Federal, serão interpostos perante o presidente ou o vice-presidente do
tribunal recorrido, em petições distintas que conterão:

[...]
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§ 5º O pedido de concessão de efeito suspensivo a recurso extraordinário ou a recurso
especial poderá ser formulado por requerimento dirigido:

I – ao tribunal superior respectivo, no período compreendido entre a publicação da
decisão de admissão do recurso e sua distribuição, ficando o relator designado para

  seu exame prevento para julgá-lo; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)
(Vigência)

II – ao relator, se já distribuído o recurso;

III – ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, no período
compreendido entre a interposição do recurso e a publicação da decisão de admissão

 do recurso, assim como no caso de o recurso ter sido sobrestado, nos termos do art.
  .1.037. (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Grifo nosso)

Desse modo, na linha do dispositivo acima, nos casos em que o recurso especial foi
meramente interposto – e, portanto, não submetido ainda ao exame de admissibilidade –, a competência
para a apreciação de eventuais medidas de urgência é do Presidente do Tribunal recorrido, ao qual
também cabe o juízo prévio dos requisitos recursais.

Trata-se da positivação dos verbetes sumulares 634 e 635 do Supremo Tribunal Federal,
cuja superação já era admitida por esta Corte em hipóteses excepcionais (AgR-AC 33-45, rel. Min.
Arnaldo Versiani, DJE de 5.2.2010).

Tal orientação tem sido mantida mesmo na vigência do novo CPC, conforme entendimento
já manifestado pelo Ministro Luiz Fux na Ação Cautelar 0602235-86, de 23.5.2017, referente a candidato
a prefeito eleito no pleito de 2016, na qual foi concedida a tutela de urgência, mesmo estando pendente
juízo de admissibilidade do recurso especial.

Por pertinente, destaco o seguinte trecho do mencionado :decisum

In casu, não se verifica a instauração da competência cautelar desta Corte Superior
Eleitoral, ante a ausência de juízo de admissibilidade do recurso especial eleitoral na

 a quo  subinstância judicial . Nada obstante isso, penso que as singularidades do caso
examine impõem a mitigação da incidência dos verbetes das supracitadas Súmulas de
nossa Suprema Corte. Explica-se.

A jurisprudência deste Tribunal Superior Eleitoral sedimentou entendimento no sentido
de repudiar sucessivas alternâncias na chefia do Poder Executivo local, na medida em
que acarretam insegurança jurídica, incertezas na população local e descontinuidade
na gestão administrativa (Precedente: AgR-AC nº 130275, Rel. Min. Fátima Nancy
Andrighi, DJe de 22/9/2011). Ao determinar o cumprimento imediato da decisão que
cassou o Autor e seu Vice de seus respectivos mandatos, o aresto proferido pela Corte
Regional Eleitoral cria exatamente o cenário que a jurisprudência deste Tribunal visa a

 a fortiori interditar: o cumprimento da decisão implicará o afastamento do exercício da
chefia do Executivo local. Tal circunstância justifica, a meu juízo, o abrandamento dos
Enunciados das Súmulas nº 634 e nº 635 do Supremo Tribunal, de maneira a autorizar
a análise da verossimilhança das alegações veiculadas pelo Autor.

Na mesma linha, o Supremo Tribunal Federal também já admitiu a concessão de tutela de
urgência ainda que o recurso extraordinário não tenha sido admitido pelo Tribunal de origem
(AgR-MC-AC 26-68, rel. Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, DJE de 8.10.2010).

Desse modo, embora se trate de preceito legal, é possível a sua superação na hipótese em
que ficar evidente a probabilidade de provimento do recurso, tendo em conta os preceitos constitucionais
da tutela jurisdicional efetiva e da segurança jurídica.

Isso porque a execução imediata do julgado pode causar danos irreversíveis à
administração municipal e ao exercício do mandato, bem como acarretar custos eventualmente
desnecessários ao erário, considerando-se o disposto no art. 224, § 3º, do Código Eleitoral.
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Nessa linha, já se decidiu que  “o posicionamento desta Corte é no sentido de se evitar a
 (AgR-AC 32-48, rel. Min. Marcelo Ribeiro, DJEalternância na chefia do Poder Executivo Municipal”

de 1º.6.2009). Igualmente: “A regra é evitar-se a alternância na chefia do Poder Executivo municipal,
” (AgR-AC 4197-43, red.cabendo providência em tal sentido para aguardar-se o desfecho de recurso

para o acórdão Min. Marco Aurélio, DJE de 25.3.2011).
Conforme tenho me manifestado, embora o recurso especial eleitoral, em regra, não tenha

efeito suspensivo, em face do teor do art. 257 do Código Eleitoral, entendo que a segurança jurídica
recomenda que a execução de julgados condenatórios de Tribunais Regionais Eleitorais deve ponderar
situações que evitem não apenas a indesejada alternância nas cadeiras do Executivo Municipal, mas
também que viabilizem às partes requerer a devida prestação jurisdicional ao Poder Judiciário, inclusive
quanto à postulação de tutela de urgência.

Assim, ante o risco de mácula às cláusulas constitucionais da tutela judicial efetiva (CF,
art. 5º, XXXV), da segurança jurídica e da soberania popular (CF, art. 1º, parágrafo único), passo ao
exame das alegações com vistas a aferir se está presente a situação de excepcionalidade que autoriza a
superação da aludida regra de competência.

Feitas essas considerações, passo ao exame dos requisitos da tutela vindicada.
Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão de tutela de urgência

pressupõe a demonstração de razões que denotem a existência de perigo de dano e a probabilidade do
direito.

O  está demonstrado, diante da prova de cumprimento da decisãopericulum in mora
condenatória (ID 3163788, p. 3).

Quanto a esse requisito, anoto que não vislumbro relevância no argumento do requerido
Leonardo Orato Rangel, no sentido de que o afastamento da mandatária já ocorreu em 7.12.2018.

A esse respeito, esta Corte Superior já decidiu: “A execução da decisão regional – com a
eventual assunção da Presidente da Câmara por curto período – não constitui óbice ao deferimento da
cautelar e retorno do autor ao exercício do cargo de prefeito, porquanto não há falar em prejuízo à
Administração Municipal, devendo-se privilegiar o candidato eleito nas urnas e não aquele que assume

 (AC 3345, rel. Min. Arnaldo Versiani, DJE de 19. 11.2016).em caráter provisório”
Passo ao exame do .fumus boni iuris
A autora alega a nulidade da busca e apreensão realizada na residência da recorrente,

preliminar que foi, por maioria, rejeitada no âmbito do Tribunal Regional Eleitoral.
Segundo trecho transcrito no acórdão, consta que foi autorizado que “os mandados de

busca e apreensão poderão ser cumpridos no período noturno, após as 18 horas até 22 horas, tendo em
vista que se trata de diligência relacionada a pleito eleitoral que ocorrerá em menos de quarenta e oito
horas a partir desta decisão, sob pena da medida se tornar sem efeito, caso postergado o seu

 (ID 3163838, p. 9).[cumprimento]”
Aduziu, ainda, “a fim de afastar qualquer dúvida ou questionamento, que a diligência –

encetada às 19 horas do dia 30/09/2016 – não foi realizada sob a vigência do horário de verão, ou seja,
 (ID 3163838, p. 14).já era noite”

O relator na Corte de origem entendeu que a medida padecia “manifestamente de vício de
inconstitucionalidade, na medida em que autoriza, de forma expressa, a execução do mandado de busca
e apreensão durante a noite, em afronta ao direito constitucional da inviolabilidade do domicílio previsto

 (ID 316.838, p. 9), mesmo que utilizado para uso em campanha eleitoral.no art. 5º, inciso XI, da CR/88”
Acrescentou que se verifica “que o ingresso no domicílio, por força de determinação

judicial, somente pode ser realizado durante o dia, ou seja, não basta apenas a autorização judicial para
o ingresso no domicílio, é necessário, ainda, que o cumprimento da medida seja realizado durante o dia,
se houver autorização inequívoca do morador, sob pena do vício de inconstitucionalidade/ilegalidade da

 (ID 3163838, p. 12), citando-se, inclusive, julgado do Supremo Tribunal Federal.medida”
Por fim, assentou a conexão de outros elementos de prova, o “que atinge os atos

 (ID 3163838, p. 16).subsequentes, ou seja, o processo é integralmente nulo”
Nada obstante, a Desembargadora Cristiane Frota divergiu do relator sintetizando que “a

grande questão deste processo é que a recorrida Margareth transformou sua residência em um comitê
eleitoral por um período. No momento em que fez isso, entendo que ela terá que arcar com os ônus de
não ter mais a garantia constitucional. Ela expôs sua família, seus bens e a sua própria vida íntima [...]”
(ID 3163838, p. 25), além de realçar a gravidade dos fatos apurados.
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A despeito de sua compreensão, a própria magistrada assinalou o seguinte: “Nunca me
senti tão desconfortável e com tantas dúvidas ao votar um caso e já estou aqui há mais de dois anos. Há
uma suposta afronta constitucional e, por outro lado, há fatos graves, além de reincidência na cidade, de
abuso de poder e captação ilícita e, no momento em que se pode estancar a sangria, deparamos com uma

 (ID 3163838, p. 25).delicada questão de preliminar constitucional”
Os demais integrantes da Corte acompanharam a divergência para rejeitar a tese de

ilicitude, por entenderem, em suma, que, funcionando comitê em residência, o local seria público e,
portanto, não poderia ser aplicada a excepcionalidade da inviolabilidade do domicílio preconizada no
texto constitucional.

Diante desse contexto, entendo relevante a questão alusiva à arguida vulneração do art. 5º,
XI, da Constituição Federal, em face da decisão regional que refutou a alegação de ilicitude da prova
colhida por meio de busca e apreensão realizada em seu domicílio no período noturno.

É certo que o requerido na cautelar sustenta, na linha do que assentou a corrente vencedora
no TRE/RJ, que, na residência da candidata a prefeito, funcionava a sede da coligação e o comitê de
campanha, invocando a decisão do STF na Questão de Ordem no Inquérito 2.424.

No entanto, entendo demonstrada aparente verossimilhança dessa questão, sobretudo
diante de sua solução no âmbito de demanda de natureza eleitoral e da gravidade dos fatos assinalada no
acórdão recorrido, bem como eventualmente reputadas as circunstâncias acerca do funcionamento do
comitê na residência da autora e da realização da medida nas vésperas da eleição.

É certo que, mesmo que se diga que a norma que tutela a inviolabilidade de domicílio,
inserta no inciso XI do art. 5º da Constituição, não é absoluta e poderia ceder em hipóteses excepcionais,
a matéria é manifestamente sensível, o que se extrai da própria dissonância averiguada no julgamento
perante o Tribunal Regional Eleitoral.

Por essas razões, defiro o pedido de tutela de urgência pleiteado por Margareth de
Souza Rodrigues Soares, a fim de atribuir efeito suspensivo ao recurso especial por ela interposto

 nos autos do Recurso Eleitoral 609-52, determinando, em consequência, a recondução da autora e
do vice-prefeito do Município de Italva/RJ, Bruno Silva de Souza, aos cargos para os quais foram
eleitos nas Eleições de 2016.

Comunique-se imediatamente ao Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro.
Cite-se o réu Leonardo Orato Rangel.
Após, colha-se a manifestação da Procuradoria-Geral Eleitoral.
Publique-se.
Intime-se.
 
 
Ministro Admar Gonzaga
             Relator
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