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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE

 

MANDADO DE SEGURANÇA (120) nº 0600146-30.2020.6.20.0000

PROCEDÊNCIA: Natal/RN

IMPETRANTE: CARLA DE PAIVA UBARANA ARAUJO LEAL

Advogados do(a) IMPETRANTE: PAULO ROBERTO DE SOUZA LEAO JUNIOR - RN8968,
PAULO ROBERTO DANTAS DE SOUZA LEAO - RN1839, ANA LUIZA RIBEIRO JACOME
DE SOUZA LEAO - RN11021

IMPETRADO: JUÍZO DA 002ª ZONA ELEITORAL DE NATAL RN

Advogado do(a) IMPETRADO: SEM ADVOGADO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZA ELEITORAL DA 2ª ZONA, FRANCISCA MARIA TEREZA
MAIA DIÓGENES 

RELATOR: JUIZ FEDERAL CARLOS WAGNER DIAS FERREIRA

 

 

DECISÃO

 

 

     I. Relatório
 
 
1. Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por CARLA DE PAIVA

, contra ato judicial proferido pela Juíza da 2ª Zona Eleitoral, nosUBARANA ARAÚJO LEAL
autos da Pet-Adm n.º 0600001-65.2020.6.20.0002, que determinou ao cartório eleitoral fosse
aguardado o recebimento de informação da Vara de Execução Penal para análise do pedido de
regularização por aquela apresentado, por se encontrar com sua inscrição eleitoral suspensa
em virtude de condenação criminal transitada em julgado.
 
2. Narra a impetrante, na peça inaugural, que: i) se encontra com os direitos políticos
suspensos em decorrência de condenação criminal transitada em julgado em 19 de agosto de
2016; ii) após regular tramitação da execução penal, foi beneficiada com o indulto presidencial
(Decreto Presidencial n.º 9.246/2017), conforme decisão proferida pelo Juízo da 17ª Vara
Criminal de Natal/RN, em 26 de julho de 2019, que declarou extinta a punibilidade da pena
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privativa de liberdade; iii) comunicou ao Juízo da 2ª Zona Eleitoral a decisão concessiva do
indulto, nos autos da Execução Penal n.º 0113762-03.2016.8.20.0001, pugnando pelo
restabelecimento de sua inscrição eleitoral; iv) em despacho proferido em 02 de março do
corrente ano, a autoridade coatora determinou fosse apresentado documento atestatório da
extinção de punibilidade, emitido pela Justiça Comum Estadual, para fins de regularização de
sua inscrição da eleitoral; v) em face da aludida determinação, pleiteou junto ao juízo da
execução penal a emissão de certidão de extinção da punibilidade, mas que restou indeferido
por aquele órgão jurisdicional, culminando com a interposição de agravo em execução para o
Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte, ainda pendente de julgamento; vi)
considerando a relevância constitucional do direito à inscrição eleitoral, renovou o pedido de
regularização de sua situação eleitoral, perante o Juízo da 2ª Zona Eleitoral, o qual proferiu o
despacho, ora atacado, condicionando o restabelecimento da inscrição eleitoral ao recebimento
de informação da Vara de Execução Penal, que declare a extinção da punibilidade da eleitora;
vii) a decisão proferida pela Juíza da 2ª Zona Eleitoral, nos autos da Pet-Adm n.º
0600001-65.2020.6.20.0002, não possui recurso próprio para atacá-la, donde se extrai o
cabimento do mandado de segurança ora impetrado; viii) de acordo com entendimento firmado
pelo TSE, no julgamento do REspe nº 23.644, em 30.09.2004, da relatoria do Ministro
Humberto Gomes de Barros, apresenta-se como apta ao restabelecimento de sua inscrição
eleitoral; viii) estão presentes os requisitos legais para a concessão do pedido liminar: a saber:
viii.1) o , conforme fundamentação apresentada e prova documental anexada;fumus boni iuris
viii.2) o , consistente na necessidade de assegurar a sua cidadania plena, sobpericulum in mora
pena de inutilidade do processo.
 
3. Ao final, requer a postulante: a) o deferimento da liminar para que seja determinado à Juíza
da 2ª Zona Eleitoral, apontada como autoridade coatora, que “conheça e analise o pedido que
repousa nos autos – Pet-Adm (12562) n.º 0600001-65.2020.6.20.0002 – 2ª Zona Eleitoral e,

”; b) nodecida fundamentadamente acerca da pretensão da impetrante na regularidade eleitoral
mérito, a concessão da ordem, confirmando-se a medida liminar.
 
4. O feito foi distribuído a este relator, conforme certidão id 2749171, vindo os autos conclusos
para apreciação do pedido liminar.
 
5. É o relatório.
 
 
    II. Fundamentação.
 
 
- Do cabimento de mandado de segurança contra ato judicial.
 
 
6. O mandado de segurança é ação constitucional que tem por objeto a proteção de direito
líquido e certo, não amparado por "habeas-corpus" ou "habeas-data", quando o responsável
pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no
exercício de atribuições do Poder Público (art. 5º, LXIX da CF). Contudo, ele não é cabível: a)
contra ato do qual caiba recurso administrativo com efeito suspensivo, independentemente de
caução (art. 5º, I da Lei 12.016/2009); b) contra decisão judicial da qual caiba recurso com
efeito suspensivo (art. 5º, II da Lei 12.016/2009); c) contra ato judicial passível de recurso ou
correição (Súmula 267/STF); d) contra decisão judicial transitada em julgado (art. 5º, III da Lei
12.016/2009 e Súmula n. 268 do STF).
 
7. Em se tratando de decisão recorrível, o Tribunal Superior Eleitoral editou a Súmula 22,
segundo a qual: “Não cabe mandado de segurança contra decisão judicial recorrível,

”.salvo situações de teratologia ou manifestamente ilegais
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8. Quando o ato coator tem natureza jurisdicional, ilegal é o ato judicial que viola de forma
clara, normalmente literal, dispositivo de lei. Afasta-se, desse modo, a possibilidade de uso do
mandado de segurança para discutir matéria controvertida, tese jurídica ou impugnar decisão

, uma vez que, por mais que o entendimento jurídico doadequadamente fundamentada
julgador , no mérito, possa ser diferente, é necessário analisar os fundamentos daad quem
impetração, quais sejam, a ilegalidade e o abuso de poder ou, ainda, como assentou a
jurisprudência dos tribunais, a presença de decisão judicial teratológica.
 
9. Esse é o firme entendimento do Tribunal Superior Eleitoral, como se verifica dos precedentes
a seguir transcritos:
 

ELEIÇÕES 2018. MANDADO DE SEGURANÇA. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO
JUDICIAL ELEITORAL (AIJE). EXCLUSÃO DE LITISCONSORTE. NÃO
CABIMENTO DO WRIT. SÚMULA N. 22/TSE. INCIDÊNCIA. NÃO
CONHECIMENTO.
1. Nos termos da Súmula n. 22 do Tribunal Superior Eleitoral, "não cabe
mandado de segurança contra decisão judicial recorrível, salvo situações de
teratologia ou manifestamente ilegais".
2. Decisão devidamente fundamentada em precedente desta Corte não
pode ser inquinada de teratológica para fins de impetração do 
mandamus.
(...)
5. Mandado de segurança não conhecido.
(TSE, Mandado de Segurança nº , rel. Min. Edson Fachin, DJE060023023
20/11/2019)
 
RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO CONTRA
DECISÃO JUDICIAL. ASTREINTES. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE
EXCEPCIONALIDADE. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE OU
TERATOLOGIA.
1. O mandado de segurança em face de ato judicial somente é possível
em casos excepcionais, observados os seguintes pressupostos: i)
manifesta ilegalidade ou abuso de poder; ii) ausência de previsão de
recurso próprio; iii) inexistência de trânsito em julgado do ato
impugnado; e iv) teratologia da decisão atacada.
2. Não se afigura teratológica a decisão de juiz eleitoral que, após trâmite
regular de representação por propaganda realizada em contrariedade à
legislação eleitoral, determina a intimação da parte para o pagamento de multa
imposta no valor de R$ 1.800.000,00 em decorrência de descumprimento de
decisão que determinou a retirada da publicidade eleitoral irregular.
3. Esta Corte já decidiu em caso similar, no qual foi imposta multa no mesmo
valor aplicado à recorrente nos presentes autos, que, "da decisão que
determinou a intimação da parte para pagamento de multa oriunda do
descumprimento de ordem judicial era cabível impugnação ao cumprimento de
sentença, nos termos dos arts. 475-J e 475-L do Código de Processo Civil de
1973, o que obstou o manejo de mandado de segurança" (RMS 1019-87, rel.
Min. Luiz Fux, DJe de 30.8.2016).
4. Com relação à tese acerca dos marcos inicial e final da incidência de
astreintes, vislumbra-se o manejo do mandado de segurança como sucedâneo
de ação rescisória, finalidade para a qual não se amolda o writ.
Recurso a que se nega provimento
(TSE, Recurso em Mandado de Segurança nº 16185, rel. Min. Admar
Gonzaga, DJE 18/06/2018, Página 70)
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AGRAVO REGIMENTAL. MANDADO DE SEGURANÇA. ACÓRDÃO.
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL. DETERMINAÇÃO. REDISTRIBUIÇÃO
POR SORTEIO. RECURSO ELEITORAL. AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO.
MANDATO ELETIVO. AFASTAMENTO. PREVENÇÃO. PEDIDO DE TUTELA
DE URGÊNCIA. ATO TERATOLÓGICO. NÃO CONFIGURAÇÃO. PREJUÍZO.
AUSÊNCIA.
1. Na linha da jurisprudência sumulada do Tribunal Superior Eleitoral, o
ajuizamento de mandado de segurança em face de decisão judicial
recorrível somente tem cabimento em situações de teratologia ou de
manifesta ilegalidade. Precedentes: AgR-MS 25-82, rel. Min. Luiz Fux,
DJE de 31.10.2016, e RMS 1295-45, rel. Min. Marco Aurélio, DJE de
1º.3.2013.
2. Não se pode considerar manifestamente teratológica nem absurda a
decisão do Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia que, de forma
fundamentada, manteve a ordem de redistribuição, por sorteio, do recurso
eleitoral, por entender que não incide hipótese de prevenção na espécie, em
virtude da peculiaridade de que, no feito de natureza urgente, nada foi
deliberado acerca da questão de fundo da ação de impugnação de mandato
eletivo.
3. Os agravantes se limitaram a apontar ofensa ao princípio do juiz natural e
risco ao resultado útil do processo advindo da redistribuição por sorteio do
recurso eleitoral, o que não se adéqua à jurisprudência desta Corte Superior,
segundo a qual a nulidade decorrente da inobservância das regras atinentes à
competência por prevenção é relativa e demanda a demonstração de
inequívoco prejuízo. Nesse sentido: AgR-REspe 4.197.836, rel. Min. Marcelo
Ribeiro, DJE de 20.5.2010, e AgR-AC 3.334, rel. Min. Marcelo Ribeiro, DJE de
10.12.2009.
Decisão que indeferiu liminarmente o mandado de segurança mantida.
Agravo regimental a que se nega provimento.
(TSE, Processo Administrativo nº , rel. Min. Ministro Presidente060407704
Gilmar Mendes, DJE 13/11/2017)

 
 
- Da análise da pretensão mandamental:
 
 
10. Embora a premissa de impetração abstrata do mandado de segurança contra ato judicial (=
ato do qual caiba recurso administrativo com efeito suspensivo, independentemente de
caução), a teor do inciso I, do art. 5º da Lei n. 12.016/2008 e da Súmula n. 267 do STF (Não
cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição) esteja
presente, não há falar em flagrante teratologia, ilegalidade ou abuso de poder.
 
11. De fato, o ato judicial atacado, proferido nos autos da Pet-Adm n.º
0600001-65.2020.6.20.0002, ao condicionar a regularização da inscrição da impetrante à
apresentação de informação emitida pela Justiça Comum Estadual, que atestasse a extinção
da punibilidade da eleitora, quanto à condenação criminal transitada em julgado lançada no
Cadastro Eleitoral, observara o quanto decidido pelo TSE, no julgamento do Processo
Administrativo n.º 0604343-88.2017.6.00.0000, conforme ementa a seguir colacionada:
 

PROCESSO ADMINISTRATIVO. REVISÃO. DECISÃO. COLÉGIO DE
CORREGEDORES ELEITORAIS. PA Nº 936-31/MS. DIREITOS POLÍTICOS.
REGULARIZAÇÃO. Pendência de pagamento de multa aplicada isolada ou
cumulativamente. Condão de manter a suspensão dos direitos políticos

. A comunicação deprevista no art. 15, inciso III, da Constituição Federal
extinção da punibilidade é suficiente para a regularização dos direitos políticos.
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Não cabe à Justiça Eleitoral analisar o acerto ou o desacerto da decisão do
órgão de origem. Necessidade de nova orientação pela Corregedoria-Geral
Eleitoral. Pedido indeferido.
(TSE, Processo Administrativo nº , rel. Min. Gilmar Mendes, DJE060434388
21/02/2018)

 
12. No referido julgado, aquela Corte Superior Eleitoral, instada a modificar o posicionamento
adotado no Processo Administrativo n.º 936-31.2014.6.20.0000, no desiderato de permitir o
restabelecimento dos direitos políticos do eleitor, independentemente do pagamento da pena
de multa cominada, isolada ou cumulativamente, deliberou por indeferir o pedido emanado do
Colégio de Corregedores, consignando que o restabelecimento de inscrições eleitorais
suspensas condiciona-se à apresentação de documento emitido pela Justiça Comum

.Estadual ou Federal, declarando a extinção da punibilidade do eleitor
 
13. No voto do relator, o Min. Gilmar Mendes, proferido no julgamento do Processo
Administrativo nº 0604343-88.2017.6.00.0000, restou consignado que:
 

Sobre o tema, o Ministro Dias Toffoli foi bastante incisivo em seu voto
vencedor no PA nº 936-31/MS, ao destacar:

[...] a pendência de pagamento de pena de multa, ou sua cominação,
isolada nas sentenças criminais transitadas em julgado, tem o condão de
manter/ensejar a suspensão dos direito políticos prevista no art. 15, III,
da Constituição Federal.

Mas esclarece:
Cumpre salientar que, nos termos do art. 4º do Provimento-CGE nº
18/2011, o registro inserido na Base de Perda e Suspensão de Direitos
Políticos somente será desativado quando cessados os motivos da
suspensão, o que deverá ser comprovado pelo interessado ou
comunicado pelo órgão competente. Portanto, em caso de dúvida
acerca do adimplemento da pensa de multa, nada impede sejam
solicitados à autoridade judiciária competente os esclarecimento

 (Grifo nosso)necessários.
O art. 4º do Provimento-CGE nº 18/2011 versa exclusivamente sobre o
tratamento dado àqueles que foram inseridos na Base de Perda e Suspensão
de Direitos Políticos, mas está em linha com o disposto nos arts. 52, caput, e
53, inciso II, alínea a, da Res.-TSE nº 21.538/2003, que, ao tratar da situação
eleitoral de pessoa com restrição de direitos políticos esclarece que a
sentença judicial ou a certidão do juízo competente é suficiente para a
regularização dos direitos políticos do interessado.
Nesse aspecto, a dúvida a que se refere o relator, Ministro Dias Toffoli, não
paira sobre a decisão proferida pela Justiça Criminal ou sobre decisão diversa
encaminhada à Justiça Eleitoral (como o simples alvará de soltura) que possa
gerar dúvidas sobre a extinção da punibilidade, mas sobre o requerimento
formulado pelo próprio eleitor.
A esse respeito, aliás, a Súmula nº 9/TSE, ainda vigente, estabelece:

A suspensão de direitos políticos decorrente de condenação criminal
transitada em julgado cessa com o cumprimento ou a extinção da

, independendo da reabilitação ou de prova de reparação dospena
danos. (Grifo nosso)

O que a decisão prolatada no PA nº 936-31/MS visa coibir é a
possibilidade de regularizar os direitos políticos do eleitor condenado
criminalmente com pena de multa aplicada, solitária ou cumulativamente,
e pendente de cumprimento, sem que exista efetiva declaração da
Justiça Criminal acerca da extinção da punibilidade.
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Assim, “não compete à Justiça Eleitoral analisar o acerto ou o desacerto da
decisão condenatória” (Agravo no RESPE nº 299-69.2012.6.24.0069) e,
portanto, também não compete à Justiça Eleitoral analisar a decisão que
extingue a punibilidade.
Como se observa, não é o caso de alterar o entendimento esposado por
esta Corte, mas de orientar os Tribunais Regionais Eleitorais, por meio
da Corregedoria-Geral Eleitoral, para que exijam, tão somente, a
comunicação de extinção da punibilidade (mesmo nos casos em que a
pena de multa é a única aplicada), sem juízo acerca da decisão.
(grifos acrescidos)

 
14. É o que ocorre na situação em apreço, em que a impetrante foi beneficiada por decisão
proferida pelo Juízo da Execução Penal, na data de 26/07/2019, que concedeu “o indulto
referente à pena privativa de liberdade em execução, a qual considero extinta pelo indulto do
Decreto 9.246/2017,  e o ressarcimento devido pelo danonão alcançando a pena de multa

” (id 2746771). Em virtude do prosseguimento da execução penal quantopraticado com o ilícito
à pena de multa aplicada, o juízo criminal indeferiu o pedido apresentado pela apenada, no
sentido de que fosse comunicada a extinção de punibilidade à Justiça Eleitoral, conforme
documento id 2746671, ocasionando a interposição de agravo ao Tribunal de Justiça do Estado
(id 2746721).
 
15. Nessa perspectiva, não tendo sido declarada pela Justiça Comum Estadual a extinção
da punibilidade da impetrada para fins eleitorais, descabe falar em teratologia,
ilegalidade ou abuso de poder do ato judicial atacado, descabendo a este Tribunal instar
o referido juízo a deliberar sobre o pedido de regularização da inscrição da impetrante,

.como requerido no presente mandamus
 
16. Ressalte-se que o julgado do TSE citado na exordial (RESPE nº 23644/MG, rel. Min
Humberto Gomes de Barros) trata da hipótese de inelegibilidade prevista no art. 1º, I, alínea “e”,
em decorrência de condenação criminal com trânsito em julgado, analisada em requerimento
de registro de candidatura, situação diversa da ora tratada.
 
17. Os argumentos apresentados no presente  revelam mera irresignação damandamus
impetrante com o entendimento adotado pela magistrada de primeiro grau, o que não dá ensejo
ao cabimento de mandado de segurança, dada a inexistência, na situação concreta, de
ilegalidade ou de abuso de poder.
 
18. Não estando configurado o  no caso concreto, descabe analisar a presençafumus boni iuris
do , já que os requisitos legais para a concessão da medida liminar sãopericulum in mora
cumulativos. 
 
19. Ausente, portanto, a relevância da fundamentação, forçoso o indeferimento do pedido
liminar.
 
 
      III. Dispositivo.
 
 
20. Diante desse cenário,  a liminar pleiteada no presente . INDEFIRO mandamus
 
21. Notifique-se a autoridade judicial apontada como coatora para prestar informações, no
prazo de 10 (dez) dias.
 
22. Dê-se ciência do feito à AGU para, querendo, manifestar-se no feito, na forma do art. 7º, II,
da Lei n.º 12.016/2009.
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23. Após, abra-se vista dos autos à Procuradoria Regional Eleitoral para emissão de seu
parecer de estilo, no prazo de 10 (dez) dias (art. 12 da Lei n.º 12.016/2009).
 
      Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.
 

      Natal, 16 de junho de 2020.

 

 

 

CARLOS WAGNER DIAS FERREIRA

Juiz Federal
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