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DESPACHO
 

Trata-se de representação eleitoral, com pedido de antecipação de tutela, proposta
pela COLIGAÇÃO “AVANTE SÃO VICENTE FERRER” em face de ADRIANO MACHADO DE
FREITAS e MAURO SODRE CAMPOS, com fundamento no artigo 30-A da Lei 9.504/97.
Aduz, em síntese, o representante que os representados foram candidatos ao cargo de prefeito e
vice-prefeito do Município de São Vicente Ferrer, tendo sido eleitos e diplomados e que a
prestação de contas de campanha foi reprovada em razão de irregularidades insanáveis.
Requereu antecipação de tutela para afastar os representados da prefeitura municipal de São
Vicente Ferrer.
Vieram os autos conclusos.
É o que cabia relatar. Decido.
O pedido de tutela antecipada requerida em caráter antecedente tem natureza satisfativa.
Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência (antecipada ou
cautelar) será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do
direito (fumus boni iuris) e o perigo de dano (periculum in mora)(grifei). O primeiro se refere à
demonstração preliminar e superficial da existência do direito material, enquanto o segundo
repousa na verificação de que o autor se encontra em situação de urgência, necessitando de
pronta intervenção jurisdicional, sob pena de o bem ou direito que se afirma titular venha a
perecer.
Na espécie em debate, verifico que o fumus boni iuris, em juízo de cognição sumária, apresenta-
se desde logo evidenciado, isso porque, há indícios de violação as normas eleitorais
que regulamentam a captação de recursos e gastos eleitorais, tanto é que, em razão disso, a
prestação de contas de campanha do representado foi desaprovada, os quais serviram de base
para propositura da presente representação.
Porém, quanto ao segundo requisito, o perigo de demora, tem-se que o direito pugnado se funde
ao próprio direito de sufrágio conferido nas urnas no último pleito, o qual revela-se usurpado com
a assunção ao poder de representante diverso da vontade popular. Neste sentido, o receio de
dano manifesta-se de forma inversa à pretensão do representante, não havendo como repor a
representação popular não manifestada nas urnas, correspondente ao período em que o
representado estiver afastado e o cargo ocupado por seu substituto/suplente, o que acarretaria
insegurança jurídica e a repentina alternância no poder.
O autor pretende, a rigor, a antecipação da cassação dos diplomas dos representados, com
providência de natureza satisfativa, em ação infraconstitucional que visa, a teor do art. 19,
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parágrafo único, da LC nº 64/90, proteger a normalidade e legitimidade das eleições contra a
influência do poder econômico ou do abuso do exercício da função, cargo ou emprego
público, decorrente de captação e/ou gastos ilícitos durante a campanha, circunstância esta que
justifica, a toda evidencia, uma análise mais minuciosa das provas e dos requisitos estabelecidos
em lei para concessão do direito almejado.
Convém esclarecer que o instituto da antecipação de tutela é incompatível com ações que visam
cassação de registro de candidatura, diploma ou mandato, vez que torna-se imprescindível a
observância de todo procedimento legal previsto na legislação eleitoral para cassar um registro,
diploma ou mandato, com respeito aos princípios da ampla defesa, do contraditório e do devido
processo legal.
Sendo temerário ao Juízo, em sede de cognição sumária, deferir antecipação de tutela para
cassar os diplomas dos representados sem antes lhes conferir o direito a ampla defesa e ao
contraditório assegurado previstos na Constituição Federal.
A cassação de um diploma requer a necessária instrução processual. A celeridade processual,
inerente aos feitos eleitorais, e a concessão de tutelas antecipadas não podem se sobrepor à
garantia da ampla defesa e do contraditório.
Nesse sentido:

MANDADO DE SEGURANÇA. PEDIDO LIMINAR. PROCESSO DE PERDA DE CARGO
ELETIVO. RESOLUÇÃO TSE Nº 22.610/2007. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA
TUTELA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA
DEFESA. EXCEPCIONALIDADE CONFIGURADA. LIMINAR DEFERIDA. 1. Não cabe no
procedimento veiculado pela Res.-TSE 22.610/2007 a antecipação dos efeitos da tutela. A
celeridade processual, inerente aos feitos eleitorais, já está contemplada nos processos
regidos pela resolução em foco, pois, além da preferência a eles conferida, hão de ser
processados e julgados no prazo de 60 dias. Sem falar que “são irrecorríveis as decisões
interlocutórias do relator” (art. 11 da resolução). 2. É prematura antecipar os efeitos da
tutela quando o parlamentar nem sequer apresentou as razões pelas quais se desfiliou da
agremiação partidária. Economia e celeridade processual não tem a força de aniquilar a
garantia do devido processo legal. 3. Incumbe ao tribunal decretar ou não a perda do
cargo, quando do julgamento de mérito, assegurados a ampla defesa e o contraditório. 4.
Liminar deferida (TSE – MS: 3671 GO, Relator: CARLOS AUGUSTO AYRES DE FREITAS
BRITTO, Data de Julgamento: 27/11/2007, Data de Publicação: DJ – Diário da Justiça, Data
11/2/2008, Página 4).
AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO CAUTELAR. LIMINAR DEFERIDA. CONCESSÃO.
TUTELA ANTECIPADA. AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO DE MANDATO ELETIVO. GARANTIA
DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. AUSÊNCIA. FUNDAMENTOS NÃO
INFIRMADOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A concessão de tutela
antecipada em sede de AIME, antes da apresentação de defesa, impossibilitando a
posse do impugnado no cargo, não se coaduna com as garantias do devido processo
legal, da ampla defesa e do contraditório. 2. O exame do fumus boni juris,
consubstanciado na plausibilidade do direito alegado, compreende um juízo superficial de
valor, o que não se confunde com o julgamento do recurso interposto.3. Agravo regimental a
que se nega provimento. (TSE - AgR-AC: 72534 RJ, Relator: Min. MARCELO HENRIQUES
RIBEIRO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 20/05/2010, Data de Publicação: DJE - Diário
da Justiça Eletrônico, Data 23/06/2010, Página 26)
ELEIÇÕES 2016. MANDADO DE SEGURANÇA. CANDIDATO ELEITO PARA O CARGO
DE VEREADOR. DECISÃO LIMINAR EM REPRESENTAÇÃO POR CAPTAÇÃO ILÍCITA
DE SUFRÁGIO QUE CONCEDEU TUTELA DE URGÊNCIA PARA SUSPENDER A
EXPEDIÇÃO DO DIPLOMA DO IMPETRANTE. INCOMPATIBILIDADE DO INSTITUTO DA
ANTECIPAÇÃO DE TUTELA COM AS AÇÕES QUE VISAM À CASSAÇÃO DO
REGISTRO DE CANDIDATURA OU DIPLOMA. CONCESSÃO DA SEGURANÇA PARA
REVOGAR A TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA PELO JUÍZO DE 1º GRAU. (TRE-RJ
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– MS: 48507 COMENDADOR LEVY GASPARIAN – RJ, Relator: MARCO JOSÉ MATTOS
COUTO, Data de Julgamento: 31/01/2017, Data de Publicação: DJERJ – Diário da Justiça
Eletrônico do TRE-RJ, Tomo 26, Data 02/02/2017, Página 28/36).
MATÉRIA PROCESSUAL. AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO DE MANDATO ELETIVO. PRAZO.
CONTAGEM. DECADÊNCIA NÃO CARACTERIZADA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA.
IMPOSSIBILIDADE. 1. Não cabe interrupção ou suspensão durante o período de feriado
forense, em se tratando de prazo decadencial para fins de ajuizamento de Ação de
Impugnação de Mandato Eletivo (§ 10, artigo 14, da Constituição da República). Caso finde
o prazo no curso deste período, prorroga-se o seu término para o primeiro dia útil
subsequente. 2. É temerário afastar o vereador do exercício do seu cargo por meio de
medida liminar quando se tratar de perda ou afastamento de mandato e não houver
decisão de mérito. A legislação eleitoral não prevê a possibilidade de antecipação de
tutela em sede de ação de impugnação de mandato eletivo quando esta sequer se
ultimou. (TRE-RJ - MS: 654 RJ, Relator: PAULO TROCCOLI NETO, Data de Julgamento:
15/06/2009, Data de Publicação: DOERJ - Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro, Tomo
111, Data 25/06/2009, Página 01)
AGRAVO REGIMENTAL - DECISÃO DE NATUREZA INTERLOCUTÓRIA - ART. 19,
CAPUT, DA RESOLUÇÃO/TSE nº 23.478/2016 - NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO -
MEDIDA LIMINAR - ART. 28, § 4º, DO CE - ART. 67, IX, DO RITRE - REPRESENTAÇÃO
QUE PUGNA PELA NEGAÇÃO/CASSAÇÃO DO DIPLOMA - APRECIAÇÃO PELO
COLEGIADO - NECESSIDADE DE RATIFICAÇÃO DA LIMINAR - TUTELA PROVISÓRIA
DE URGÊNCIA - ART. 300 DO CPC - AUSÊNCIA DE FUMUS BONI IURIS - FATOS
APRECIADOS EM PRESTAÇÃO DE CONTAS APROVADA COM RESSALVAS -
COGNIÇÃO PERFUNCTÓRIA EM LIMINAR - IRREGULARIDADES QUE NÃO
CONSUBSTANCIAM DE PLANO CAPTAÇÃO OU GASTOS ILÍCITOS DE RECURSOS
SUFICIENTES A NEGAR O DIPLOMA - ART. 22 DA LC 64/90 - RITO QUE NÃO
COMPORTA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA A ALCANÇAR O DIPLOMA ANTES DA
INSTRUÇÃO PROCESSUAL E DA SENTENÇA - ART. 257, § 2º, CEINTERPRETAÇÃO
FINALÍSTICA - RESGUARDO AO MANDATO - SUSPENSÃO DE DIPLOMAÇÃO COM
BASE EM ELEMENTOS INDICIÁRIOS - IMPOSSIBILIDADE - MEDIDA LIMINAR NÃO
RATIFICADA - DIPLOMAÇÃO IMEDIATA DA REPRESENTADA 1. Considerando que a
decisão agravada tem natureza interlocutória, o conhecimento do presente agravo
regimental encontra óbice no art. 19, caput, da Resolução/TSE nº 23.478/2016. Destarte,
por falta de pressuposto intrínseco do cabimento do recurso, não deve ser conhecido. 2.
Com fundamento no art. 28, § 4º do Código Eleitoral, segundo o qual ações que importem
perda de diplomas demandam decisão colegiada, considerando o art. 67, IX, do Regimento
Interno deste Tribunal, e ainda que a inicial da representação ora apreciada pede a negação
ou cassação do diploma da representada, deve ser submetida ao Colegiado a apreciação
da matéria ora agravada para fins de ratificação ou não da decisão liminar atacada. 3.
Segundo o art. 300, caput, do CPC, "A tutela de urgência será concedida quando houver
elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao
resultado útil do processo". 4. Na espécie, não resta evidenciado o fumus boni iuris, uma
vez que a candidata teve as contas de sua campanha eleitoral aprovadas com ressalvas por
esta Corte que, analisando os mesmos fatos que dão suporte à medida liminar ora
questionada, ali entendidos como irregularidades na prestação de contas, expressamente
consignou que "(...) as falhas detectadas pelo órgão técnico não comprometem a
regularidade e legitimidade das contas prestadas, acarretando apenas a ressalva das
contas, nos termos do art. 77, II, da Resolução TSE nº 23.553/2017." 5. No tocante à
natureza das falhas, importante destacar que o vício apontado na prestação de contas que
tem o condão de impor a penalidade prevista no § 2º do art. 30-A deve ser analisado pelo
órgão julgador sob a ótica da soberania do voto popular, sobretudo em sede de cognição
sumária, quando ainda não se oportunizou a outra parte contestar os fatos que lhe são
imputados. 6. O rito do art. 22 da Lei Complementar 64/90 não prevê a possibilidade de
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antecipação de tutela ou de medidas assemelhadas, com o fito de alcançar de
imediato o diploma do candidato, antes mesmo da instrução processual e da
sentença. Precedentes do TSE. 7. A partir de uma interpretação finalística do art. 257, §
2º, do Código Eleitoral, a se concluir que o legislador buscou resguardar o mandato
concedido soberanamente pelo povo, mais razão ainda para resguardá-lo quando a medida
baseia-se em juízo perfunctório, sendo decorrência óbvia a impossibilidade de suspensão
de diplomação com base em elementos indiciários, sem comprovação robusta e sem
observância às garantias constitucionais da ampla defesa, do contraditório e do devido
processo legal. Medida liminar não ratificada, devendo ser expedido, de imediato, o diploma
da representada. (TRE-RN - RP: 060162614 NATAL - RN, Relator: LUIS GUSTAVO ALVES
SMITH, Data de Julgamento: 23/01/2019, Data de Publicação: DJE - Diário de justiça
eletrônico, Data 08/02/2019, Página 3)

 
Ademais, insta consignar que a sentença que não aprovou a conta dos representados ainda não
transitou em julgado, haja vista que se encontra pendente de julgamento de recurso perante o
Tribunal Regional Eleitoral deste Estado.
Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela.
CITEM-SE os representados para, querendo, apresentarem defesa no prazo de 05 (cinco)
dias, indicando as provas que pretendem produzir e o rol de testemunhas, nos exatos
termos do art. 22, I, “a”, da LC nº 64/90.
Decorrido o prazo, com ou sem defesa, certifique-se e abra-se vista dos autos ao Ministério
Público.
Intime-se. Cumpra-.se

São João Batista/MA, datado eletronicamente.
 

MOISÉS SOUZA DE SÁ COSTA
Juiz Eleitoral da 63ª ZE/MA
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