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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE

 

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) nº 0600325-61.2020.6.20.0000

PROCEDÊNCIA: Januário Cicco Boa Saúde/RN

IMPETRANTE: MARIA EDICE FRANCISCO E FELIX

Advogados do(a) IMPETRANTE: ABRAAO LUIZ FILGUEIRA LOPES - RN9463000,
LEONARDO DIAS DE ALMEIDA - RN4856000, WLADEMIR SOARES CAPISTRANO -
RN3215

IMPETRANTE: COLIGAÇÃO UNIDOS PRA CONTINUAR AVANÇANDO (PL / CIDADANIA /
PC DO B / PSB)

Advogados do(a) IMPETRANTE: ABRAAO LUIZ FILGUEIRA LOPES - RN9463000,
WLADEMIR SOARES CAPISTRANO - RN3215, LEONARDO DIAS DE ALMEIDA -
RN4856000

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 053ª ZONA ELEITORAL DE TANGARÁ RN

LITISCONSORTE PASSIVO: JOSE WELLINGTON ALVES ROCHA

Advogado do(a) LITISCONSORTE PASSIVO: SEM ADVOGADO

 RELATOR: JUIZ FEDERAL CARLOS WAGNER DIAS FERREIRA

 

 

DECISÃO

 

 

I. Relatório

 

1. Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por Maria
Edice Francisco e Felix, candidata ao cargo de Prefeita do Município de Boa Saúde/RN, e pela
Coligação Unidos para Continuar Avançando (PL, CIDADANIA, PC do B e PSB), contra
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decisão do Juízo da 53ª Zona Eleitoral, prolatada nos autos da Representação n.º
0600252-27.2020.6.20.0053, que deferiu medida liminar para proibir a realização de ato de
campanha da impetrante, aprazado para a data de 03 de outubro de 2020.

2. Narram os impetrantes, na peça inaugural, que: i) a impetrante foi demandada
em representação eleitoral movida pelo candidato opositor, José Wellington Alves Rocha, na
qual fora requerido o impedimento de ato de campanha eleitoral da impetrante, sob a alegação
de infringência às normas sanitárias de prevenção ao contágio pelo novo coronavírus; ii) o juiz
eleitoral, em decisão liminar concedida no aludido feito, determinou “que a representada não
realize o ato de campanha convocado para o dia 03.10.2020, sob pena de responsabilização
criminal (parágrafo único do artigo 5º da Portaria Estado do RN nº 26) e civil (artigo 5º caput da
Portaria Estado do RN nº 26) com a aplicação de multa a ser paga pela pessoa natural da

”; iii) as normas citadas na decisão atacada,representada MARIA EDICE FRANCISCO E FELIX
a saber, o Plano de Segurança Sanitária das Eleições Municipais 2020, editado pelo TSE, a
Portaria n.º 026/2020-GAC/SESAP/SEDEC/SETUR e as Recomendações 18 e 19, ambos do
Estado do Rio Grande do Norte, não proíbem atos de campanha eleitoral, até porque tal
vedação não é albergada pelo art. 1º, § 3º, VI, da EC n.º 107/2020 e art. 41 da Lei das
Eleições; iv) o Município de Boa Saúde/RN, de acordo com o Informe Epidemiológico n.º 180,
da Secretaria de Estado da Saúde Pública do Rio Grande do Norte, atualizado em 01/10/2020,
tem um dos menores índices de incidência de casos da COVID-19 dentre todos os 167
municípios do estado, além de que o ato de campanha em evidência é uma carreata, “na qual
os participantes do evento ficam em seus veículos transitando pelas ruas da cidade, sem
contato entre os eleitores que estão em veículos diversos e em espaços amplos e abertos (vias

”, a evidenciar o baixo risco de contaminação no ato de campanha obstado pelapúblicas)
autoridade coatora; v) estão presentes os requisitos legais para a concessão do pedido liminar,
a saber: iv.1) o , conforme a fundamentação apresentada, que evidencia nãofumus boni iuris
ser o ato de campanha obstado pela autoridade coatora violador das normas de propaganda
eleitoral nem das regras sanitárias; iv.2) o , no fato de que “o evento depericulum in mora
campanha eleitoral (carreata) está previsto para acontecer no dia 03/10/2020, sábado,
resultando disso que a análise do pedido posteriormente a essa data não tem mais serventia
para o objeto do mandado de segurança”.

3. Ao final, postulam os impetrantes: a) o deferimento da liminar para “suspender
os efeitos da decisão de 02 de outubro de 2020 proferida pela autoridade coatora nos autos da

”, de modo a permitir “Representação Eleitoral nº 0600347-57.2020.6.20.0053 a realização da
carreata prevista para o dia 03 de outubro de 2020, com a adoção pelas impetrantes de todas
as medidas de prevenção recomendadas pelas autoridades sanitárias estaduais

”; b) no mérito, a concessão da ordem(distanciamento, uso de máscara e de álcool em gel)
para confirmar a medida liminar e cassar a decisão liminar proferida na Representação n.º
0600347-57.2020.6.20.0053.

4. O feito foi distribuído a este relator, conforme certidão id 3709671, vindo os
autos conclusos para apreciação do pleito liminar.

5. É o relatório.

 

II. Fundamentação

Num. 3709771 - Pág. 2Assinado eletronicamente por: CARLOS WAGNER DIAS FERREIRA - 03/10/2020 07:46:05
https://pje.tre-rn.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20100307460538400000003455532
Número do documento: 20100307460538400000003455532



 
II.1 - Do cabimento de mandado de segurança
 

6. O mandado de segurança é ação constitucional que tem por objeto a proteção
de direito líquido e certo, não amparado por " " ou " ", quando ohabeas-corpus habeas-data
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”.

8. Na hipótese de o ato coator ter 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 adequadamente fundamentada, uma vez que, por mais que o
entendimento jurídico do julgador ad quem, no mérito, possa ser diferente, é necessário
analisar os fundamentos da impetração, quais sejam, a ilegalidade e o abuso de poder ou,
ainda, como assentou a jurisprudência dos tribunais, a presença de decisão judicial
teratológica. Nesse sentido: TSE, Mandado de Segurança nº 060023023, rel. Min. Edson
Fachin, DJE 20/11/2019; TSE, Recurso em Mandado de Segurança nº 16185, rel. Min. Admar
Gonzaga, DJE 18/06/2018, Página 70; TSE, Processo Administrativo nº 060407704, rel. Min.
Ministro Presidente Gilmar Mendes, DJE 13/11/2017.

 
II.2. Dos pressupostos para concessão da liminar em mandado de segurança
 

9. A Lei nº 12.016/2009 (Lei do Mandado de Segurança), no art. 7º, III, estabelece
a possibilidade de o magistrado, ao despachar a inicial, determinar “que se suspenda o ato que
deu motivo ao pedido, quando houver  e do ato impugnado puderfundamento relevante
resultar a , sendo facultado exigir doineficácia da medida, caso seja finalmente deferida
impetrante caução, fiança ou depósito, com o objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa

”.jurídica

10. No trato da garantia constitucional do mandado de segurança, a providência
liminar inserta no inciso III do art. 7º da Lei nº 12.016/2009, só é concedida quando se
encontram presentes os requisitos da relevância do fundamento trazido à baila pelo impetrante
e a demonstração da ineficácia da medida jurisdicional caso não seja outorgada . Estainitio litis
lei, ao conferir nova disciplina ao mandado de segurança individual e coletivo, manteve a
mesma sistemática inscrita na revogada Lei 1.533/51 quanto aos requisitos de concessão da
medida liminar. Daí a pertinência da lição doutrinária de Cássio Scarpinella Bueno a seguir
delineada.
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11. Para CÁSSIO SCARPINELLA BUENO, “A ‘relevância’ tratada pelo legislador
no inc. II do art. 7º da Lei 1.533/51 parece não querer dizer outra coisa que não, na esteira do
quanto se vem de escrever, da suscetibilidade de a pretensão descrita pelo impetrante vir a ser
acolhida com ânimo de definitividade (isto é, tender a se revestir de coisa julgada) pelo
Judiciário” . Ao passo que, no que atine ao , “A ‘ineficácia da medida’,1 periculum in mora
referida no II do art. 7º da Lei do Mandado de Segurança, a par de representar para esta ação
a verificação do  em cada caso concreto, a justificar a concessão da liminarpericulum in mora
para acautelamento do direito, deve ser aferida, á luz do quanto escrevemos a título de
introdução para este tópico, também (senão principalmente), do ponto de vista da dificuldade
ou impossibilidade da fruição do direito retratado na impetração in natura. Este valor, com
efeito, parece ser o decisivo para interpretação concreta deste pressuposto condutor da
concessão de liminar em mandado de segurança.” 2

 
II.3. Do poder de polícia sobre a propaganda eleitoral
 

12. Em princípio, o poder de polícia exercido pelos juízes eleitorais encontra
fundamento no art. 249 do Código Eleitoral: “O direito de propaganda não importa restrição ao

”.poder de polícia quando este deva ser exercido em benefício da ordem pública

13. De acordo com o art. 41 da Lei das Eleições, a propaganda eleitoral exercida,
porém, nos termos da legislação eleitoral não poderá ser objeto de multa nem cerceada sob a
alegação do exercício do poder de polícia ou de violação de postura municipal.

14. Em decorrência dos reflexos da pandemia pelo novo coronavírus sobre as
Eleições 2020, a Resolução TSE n.º 23.624/2020, com fundamento na Emenda Constitucional
107/2020, estabelece que: 

Art. 12. Os atos regulares de propaganda eleitoral não poderão ser
limitados pela legislação municipal ou pela Justiça Eleitoral, salvo se a
decisão estiver fundamentada em prévio parecer técnico emitido

 (Emenda Constitucionalpor autoridade sanitária estadual ou nacional
nº 107, art. 1º, § 3º, VI).

 
- Da análise do pedido liminar:
 

15. , a premissa de impetração abstrata doNo presente writ constitucional
mandado de segurança contra ato judicial está presente, a teor do art. 5º, II, da Lei n.
12.016/2009 (decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo) e da Súmula n. 267
do STF (Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição),
dada a irrecorribilidade das decisões interlocutórias proferidas nas representações

. eleitorais (art. 48 da Resolução TSE n.º 23.608/2019)

16. A concessão do provimento liminar está adstrita à comprovação da incidência
dos pressupostos legalmente previstos, a teor do art. 7º, inciso III, da Lei 12.016/2009, os
quais, na hipótese em exame, encontram-se preenchidos.

17. Em perfeita sintonia com o disposto no art. 1º, § 3º, da EC n.º 107/2020,
reiterado no art. 12 da Resolução n.º 23.624/2020, a regra, mesmo neste atual momento ainda
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de pandemia, é a possibilidade de realização de atos regulares de propaganda eleitoral,
ressalvada a situação excepcional de decisão que os veda fundado em "prévio parecer técnico
emitido por autoridade sanitária estadual ou nacional". E, certamente, o legislador constituinte
derivado assim assinalou para evitar que eventuais gestores municipais, a pretexto de estarem
a cumprir normas sanitárias de combate ou prevenção à disseminação da Covid-19 no
município, pudessem manipular, por motivações meramente político-eleitoreiras, e, por
conseguinte, acabar por interferir nos típicos atos de propaganda eleitoral das eleições
municipais. Daí a relevo da necessidade de prévio parecer técnico emitido por autoridade
sanitária estadual ou nacional - e não municipal - para justificar, excepcionalmente, a
impossibilidade de realização de algum ato regular de propaganda eleitoral, como o é a
carreata.

18. Como é cediço, o § 9º do art. 39 da Lei 9.504/1997 permite a realização de
caminhada, passeata, carreata e percurso de carro de som, como legítimo ato regular de
propaganda eleitoral no período de campanha, a menos que haja parecer técnico emitido por
autoridade sanitária estadual ou nacional que os impeça na municipalidade, à luz do art. 1º, §

 3º, da EC 107/2020, devendo tais manifestações, ainda que importem em aglomeração de
pessoas, ser permitidas, desde que observem as medidas preventivas recomendadas pelo
TSE, por meio do Plano de Segurança Sanitária para as Eleições 2020, e pelas autoridades
sanitárias estaduais.

19. De fato, na espécie em apreço, a decisão atacada, ao proibir ato regular
de propaganda dos impetrantes, ao argumento de ofensa às normas sanitárias, não está
em consonância com o regramento previsto na legislação eleitoral, em especial, o art. 12
da Resolução TSE n.º 23.624/2020, que reproduz na íntegra a dicção do art. 1º, § 3º, da
EC n.º 107/2020, na medida em que não se encontra alicerçada em parecer técnico
emitido por autoridade sanitária estadual ou nacional em relação ao município onde
ocorrerá a carreata. Somente com base em tal informação técnica, naturalmente em
relação à situação específica do Município de Boa Saúde/RN, é que se afigura possível

. Qualquer outra limitação impostalimitar a propaganda eleitoral por motivos sanitários
nesta hipótese em particular, por mais nobre e relevante que seja o fundamento, não se
sustenta a teor das normas eleitorais pertinentes

20. É evidente que, se já houver prévio parecer técnico emitido pelas autoridades
estadual ou nacional em relação especificamente ao Município de Boa Saúde/RN, que impeça
por motivos sanitários a realização da carreata no dia de hoje, dia 03 de outubro do corrente
ano, o juízo impetrado poderá assim fundamentar e proferir nova decisão determinando a
obrigação de não fazer o ato de propaganda eleitoral pretendido. 

21. Quanto ao , resta patente a sua configuração no caso empericulum in mora
exame, já que o ato de campanha consistente na carreata, obstado pela autoridade
coatora, está aprazado para a data de hoje, 3 de outubro de 2020, a evidenciar a urgência

, sob pena de perecimento do próprio direitona concessão da presente medida liminar
político de realizar atos regulares de propaganda eleitoral..

22. Presentes os requisitos legais, é forçoso o deferimento do pedido liminar
deduzido na peça inaugural.
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III. Dispositivo

 

23. Diante desse cenário,  a liminar pleiteada no presente DEFIRO mandamus,
para suspender os efeitos da decisão proferida pelo Juízo da 53ª Zona eleitoral, nos autos da
Representação n.º 0600347-57.2020.6.20.0053, de modo a permitir a realização de
carreata pelos impetrantes na data de hoje, 3 de outubro de 2020, com a adoção das medidas
preventivas recomendadas pelo TSE, por meio do Plano de Segurança Sanitária para as
Eleições 2020, e pelas autoridades sanitárias estaduais.

24. Notifique-se a autoridade judicial apontada como coatora para prestar
informações, no prazo de 10 (dez) dias.

25. Cite-se o candidato José Wellington Alves Rocha para, querendo, apresentar
contestação, no prazo de 10 (dez) dias, na qualidade de litisconsorte passivo.

26. 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.

27. 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, 3 de outubro de 2020.

 

 

CARLOS WAGNER DIAS FERREIRA

Juiz Federal

 

1 Liminar em Mandado de Segurança: Um tema com Variações, 2ª Edição, São Paulo, Revista dos
Tribunais, 1999, pág. 105.

1 Ob. Cit., pág. 121.
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