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PROCESSO: MS Nº 94527 - Mandado de Segurança UF: RN

JUDICIÁRIA

Nº ÚNICO: 94527.2013.600.0000
MUNICÍPIO: MOSSORÓ - RN

N.° Origem:

PROTOCOLO: 318522013 - 12/12/2013 11:24
IMPETRANTE: ROSALBA CIARLINI ROSADO
ADVOGADO: FELIPE AUGUSTO CORTEZ MEIRA DE MEDEIROS
ADVOGADO: ESEQUIAS PEGADO CORTEZ NETO
ADVOGADO: THIAGO CORTEZ MEIRA DE MEDEIROS
LITISCONSORTE
COLIGAÇÃO FORÇA DO POVO
ATIVO:
LITISCONSORTE
CLÁUDIA REGINA FREIRE DE AZEVEDO
ATIVO:
LITISCONSORTE
WELLINGTON DE CARVALHO COSTA FILHO
ATIVO:
ÓRGÃO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE
COATOR:
LITISCONSORTE
COLIGAÇÃO FRENTE POPULAR MOSSORÓ MAIS FELIZ
PASSIVO:
RELATOR(A): MINISTRA LAURITA HILÁRIO VAZ
ASSUNTO: REPRESENTAÇÃO - CONDUTA VEDADA A AGENTE PÚBLICO - CARGO GOVERNADOR - PREFEITO - VICE-PREFEITO - PEDIDO DE CONCESSÃO DE
LIMINAR - PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO A ACÓRDÃO
LOCALIZAÇÃO: CPRO-COORDENADORIA DE PROCESSAMENTO
FASE ATUAL: 12/12/2013 22:01-Expedição de
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Visualizar

Imprimir
Andamentos
Seção

Data e Hora

Andamento

CPRO

12/12/2013 22:01

Expedição de mensagem ao TRE/RN, às 22h. Forma de
encaminhamento: E-MAIL.

CPRO

12/12/2013 21:35

Recebimento

GAB-LV

12/12/2013 21:30

Remessa para CPRO.

GAB-LV

12/12/2013 21:30

Com decisão PARA CUMPRIR LIMINAR

GAB-LV

12/12/2013 21:28

Registrado(a) Decisão Liminar no(a) MS Nº 945-27.2013.6.00.0000 em
12/12/2013. Concessão de liminar

GAB-LV

12/12/2013 13:12

Recebimento
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CPADI

12/12/2013 13:05

Remessa

CPADI

12/12/2013 13:05

Conclusão.

CPADI

12/12/2013 13:05

Liberação da distribuição. Prevenção do art. 260 do CE em 12/12/2013
MINISTRA LAURITA VAZ

CPADI

12/12/2013 12:58

Montagem concluída

CPADI

12/12/2013 12:12

Enviado para Montagem

CPADI

12/12/2013 11:59

Autuado - MS nº 945-27.2013.6.00.0000

CPADI

12/12/2013 11:37

Recebimento

SEPRO

12/12/2013 11:36

Encaminhado para CPADI

SEPRO

12/12/2013 11:27

Documento registrado

SEPRO

12/12/2013 11:24

Protocolado

Distribuição/Redistribuição
Data
Tipo
12/12/2013 às
12:11

Distribuição por prevenção
(art. 260, CE) Municipal (AI
Nº 691-54.2013.6.00.0000)

Relator
LAURITA VAZ

Justificativa
Art. 260 do CE.

Despacho
Decisão Liminar em 12/12/2013 - MS Nº 94527 Ministra LAURITA VAZ

DECISÃO

Trata-se de mandado de segurança com pedido de liminar impetrado por ROSALBA CIARLINI ROSADO contra ato do
Tribunal Regional do Eleitoral do Rio Grande do Norte que, ao analisar recursos interpostos unicamente pelos
Representados, resolveu, acolhendo questão de ordem suscitada pelo Juiz Nilson Cavalcanti, anular o diploma de
governador da ora Impetrante, eleita nas eleições de 2010, e cassar o mandato eletivo em curso, tudo isso em âmbito
de representação fundada em ofensa ao artigo 73, inciso I, da Lei nº 9.504/97, proposta para apurar suposta conduta
vedada praticada nas eleições de 2012.
Esclarece que (fls. 13-24):
[...]
Subindo os autos ao Egrégio Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Rio Grande do Norte, por força de recursos
interpostos apenas pelos representados, aquela Eg. Corte, após não conhecer do recurso de Rosalba e negar
provimento aos dos demais representados, em procedimento evidentemente teratológico e com ofensa às mais
comezinhas regras de direito processual, resolveu, por maioria, acolher uma inusitada "questão de ordem suscitada
pelo Juiz Nilson Cavalcanti ... " e decidir " ... também aplicar à governadora Rosalba Ciarlini Rosado a inelegibilidade
por 8 anos prevista na alínea "j" do inciso I do artigo 1° da Lei Complementar 64/90.
[...]
Prosseguindo na sua atuação inaceitável e teratológica, o Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte resolveu
anular o diploma de Governadora do Estado obtido pela Impetrante nas eleições de 2010 e cassar o mandato eletivo
em curso, tudo isso em sede de uma representação que versa sobre fatos relacionados às eleições de 2012, no âmbito
do município de Mossoró/RN.
[...] a ora impetrante vai opor, ao v. acórdão, tão logo seja publicado, os recursos cabíveis, entre eles embargos de
declaração e, posteriormente, se for necessário, recurso ordinário para este Eg. Tribunal Superior Eleitoral.
[...]
Todavia, sequer é possível, ainda, falar em decisão definitiva, na medida em que o artigo 509 do Código de Processo
Civil é muito claro ao dispor que o recurso interposto por um dos litisconsortes a todos aproveita.
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[...]
Por outro lado, tratando-se de representação por conduta vedada - e não de investigação judicial eleitoral por abuso
de poder - é também tranquilo na jurisprudência eleitoral que não há espaço para aplicação de sanção de
inelegibilidade, embora (isso não se discute) os efeitos de tal decisão possam gerar inelegibilidade (consequência), a
ser aferida por ocasião de eventual pedido de registro.
[...]
Portanto, seja porque o TRE não poderia, sem recurso que assim postulasse, ir além do que decidido pelo Dr. Juiz
Eleitoral, seja porque não poderia se aplica (sic) a sanção de inelegibilidade em sede de representação por conduta
vedada, muito menos de oficio, tem-se que efetivamente a decisão contra a qual se pede a segurança é, realmente,
teratológica e viola direito liquido e certo que a impetrante tem ao devido processo legal e ao exercício do mandato
que obteve nas urnas.
[...] a se admitir que teria havido transito em julgado, esse seria de decisão que não DECLAROU A INELEGIBILIDADE da
Impetrante, que não era CANDIDATA no pleito municipal de 2012, portanto sequer tinha registro ou diploma expedido
para aquele pleito.
[...] o Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Rio Grande do Norte já determinou que após a publicação do acórdão
no Diário de Justiça eletrônico, seja imediatamente empossado o Vice-Governador do Estado pela Assembleia
Legislativa.

Salienta que questão em tudo semelhante foi apreciada na AC nº 83613 pelo e. Ministro HENRIQUE NEVES e na mesma
linha foi o decidido no Mandado de Segurança nº 74095.
Destaca que os efeitos da decisão aplicados de forma imediata repercutem de forma absolutamente prejudicial para a
manutenção da ordem com sucessivas alternâncias na chefia do Poder Executivo.
Requer:
a) a concessão de medida liminar para, considerando a manifesta ofensa a direito líquido e certo, suspender os efeitos
do acórdão proferido no Processo nº 547-54.2012.6.20.0034, na parte que determinou o afastamento imediato da
Impetrante do cargo de governador até julgamento deste mandamus;
b) a notificação da autoridade coatora para prestar informações no prazo da lei;
c) a notificação dos litisconsortes ativos: COLIGAÇÃO FORÇA DO POVO, CLÁUDIA REGINA FREIRE DE AZEVEDO e
WELLIGTON DE CARVALHO COSTA FILHO; e do litisconsorte passivo: COLIGAÇÃO FRENTE POPULAR MOSSORÓ MAIS
FELIZ;
d) a intimação do Ministério Público Eleitoral;
e) a concessão da segurança, para, confirmada a liminar, ser reconhecida a ilegalidade da decisão combatida por
violar seu direito líquido e certo, anulando-se o acórdão proferido no mencionado processo, na parte que, de ofício,
decidiu aplicar sanção de inelegibilidade à Impetrante, cassando o diploma obtido nas eleições de 2010; ou para
suspender o acórdão nessa parte até que este eg. Tribunal Superior julgue o recurso a ser apresentado contra o
acórdão ora atacado.
É o relatório.
Decido.
O mandado de segurança é remédio constitucional destinado a prevenir e coibir ilegalidade ou abuso de poder diante
de direito líquido e certo. A esse respeito, vale destacar que a Lei nº 12.016/2009 estabeleceu o não cabimento de
mandado de segurança quando se tratar de decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo.
Não é essa a situação dos autos, visto que os recursos eleitorais, ao menos em tese, não possuem efeito suspensivo,
consoante previsão contida no artigo 257 do Código Eleitoral. Some-se a isso o fato de que este Tribunal Superior,
excepcionalmente, em situações teratológicas ou de manifesta ilegalidade, admite que a parte se utilize do mandado
de segurança para atacar ato judicial. Nesse sentido: AgR-MS nº 4.173/MG, Rel. Ministro ARNALDO VERSIANI, DJE
25.3.2009; AgR-MS nº 3.845/AM, Ministro FELIX FISCHER, DJ 5.9.2008; AgR-MS nº 4210/CE, Rel. Ministro ARNALDO
VERSIANI, DJE 18.6.2009; MS nº 72-61/PI, Rel. Ministro GILSON DIPP, DJE 18.6.2012; MS Nº 178-86/GO, Rel. Ministro
CASTRO MEIRA, DJE 22.8.2013.
Ocorre que, para o deferimento do pedido liminar pleiteado em mandado de segurança, o artigo 7º, inc. III, da Lei n.
12.016/2010 exige a conjugação da relevância do fundamento e que do ato impugnado possa resultar a ineficácia da
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medida.
O perigo na demora da prestação jurisdicional está evidenciado, visto que aquele Tribunal, aplicando o disposto no
artigo 15 da Lei Complementar nº 64/90, declarou a nulidade do diploma conferido à Governadora ROSALBA CIRALINI
ROSADO, ora impetrante, com a cassação do respectivo mandato eletivo e a assunção do vice-governador,
determinando, ainda, que fosse comunicada a decisão ao Presidente da Assembleia Legislativa do Estado para que, no
prazo de 24 horas, empossasse o vice-governador no cargo de governador, nos termos do voto do relator e das notas do
julgamento (fls. 39-40).
No tocante à relevância das alegações trazidas para fundamentar o pedido liminar, destaco que realmente os fatos
narrados na representação e considerados pelo acórdão recorrido não dizem respeito às eleições de 2010, mas à
alegada ofensa ao artigo 73, I, da Lei das Eleições, praticada nas eleições municipais de 2012.
Igualmente relevante a alegação de que, tendo o Tribunal concluído pela intempestividade do recurso interposto pela
Impetrante e não havendo recurso da parte contrária, não poderia cominar sanção de inelegibilidade, agravando,
assim, a condenação imposta na sentença que tão somente aplicou a sanção de multa no valor de R$ 30.000,00 (trinta
mil reais).
Ainda no ponto, a Impetrante afirma que, tratando-se de representação por conduta vedada - e não de investigação
judicial eleitoral -, não há espaço para aplicação da sanção de inelegibilidade. Pondera que, embora não esteja em
discussão, os efeitos da condenação no âmbito de representação por conduta vedada podem ensejar inelegibilidade a
ser aferida por ocasião de eventual pedido de registro de candidatura.
Destaca ainda que, mesmo que se pudesse falar em decisão definitiva, não poderia o eg. Tribunal Regional Eleitoral do
Rio Grande do Norte considerar que tal fato permitiria a cassação do diploma da Impetrante, com base no artigo 15 da
LC nº 64/90, sob o argumento de que a condenação por conduta vedada, por decisão colegiada, atrai a inelegibilidade
da Impetrante, a teor do disposto na alínea j do inciso I do artigo 1º da referida norma. Isto porque o ato foi apenado
tão somente com multa.
Fixadas essas premissas, tudo recomenda, em juízo superficial da impetração, a necessidade de suspensão do acórdão
do Tribunal a quo, prolatado nos autos do Recurso Eleitoral nº 547-54.2012.6.20.0034/RN, na parte que determina o
afastamento da Impetrante do cargo de governador e a posse do vice-governador no cargo de governador, como meio
de resguardar o direito líquido e certo ora alegado, a fim de evitar a perda, ainda que temporária, do exercício do
mandato eletivo, o que encontra respaldo na jurisprudência deste Tribunal Superior, segundo a qual as sucessivas
alternâncias na chefia do Poder Executivo devem ser evitadas, porquanto geram insegurança jurídica e
descontinuidade administrativa.
Ademais, é preciso consignar que as questões suscitadas serão detidamente examinadas no momento oportuno por
esta Corte Superior, após as informações prestadas pela autoridade apontada coatora em relação ao mandamus, e haja
manifestação da douta Procuradoria-Geral Eleitoral.
Ante o exposto, DEFIRO o pedido de liminar.
Cite-se o litisconsorte passivo.
Solicitem-se as informações ao Tribunal impetrado.
Após, abra-se vista à Procuradoria-Geral Eleitoral.
Comunique-se com urgência ao egrégio Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte.
Publique-se.
Intimem-se.
Brasília, 12 de dezembro de 2013.

MINISTRA LAURITA VAZ
RELATORA
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