
ALCKMIN ADVOGADOS  
SRTVN – ED. BRASÍLIA RÁDIO CENTER - SALA 1.020 

TEL/ FAX (61) 3328-2900 – CEP 70.719-900  

BRASÍLIA – DF  

 

JOSÉ EDUARDO RANGEL DE ALCKMIN 

JOSÉ AUGUSTO RANGEL DE ALCKMIN 

ASSOCIADOS 

ANTONIO CÉSAR BUENO MARRA 

RODRIGO OTÁVIO BARBOSA DE ALENCASTRO 

OTÁVIO PAPAIZ GATTI 

VIVIAN CRISTINA COLLENGHI CAMÊLO 

PEDRO JÚNIOR ROSALINO BRAULE PINTO 

ALESSANDRO PEREIRA LORDÊLLO 

 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR MINISTRO PRESIDENTE DO EGRÉGIO 

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 MÁRIO DE OLIVEIRA TRICANO, brasileiro, casado, advogado 

inscrito na OAB/RJ sob o nº 36.366 e no CPF/MF sob o nº 129.199.937-04, 

domiciliado na Estrada Teresópolis-Friburgo, Km 21,5, em Teresópolis/RJ (CEP 

25.975-442), por seus advogados (doc. 1), vem, respeitosamente, perante V. Exa., 

propor 

 

AÇÃO CAUTELAR 

 

contra o MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL, a COLIGAÇÃO PMN/PT DO B/PSD, 

CARLOS CÉSAR GOMES e CLÁUDIO DE SOUZA MELLO, com pedido de deferimento 

de MEDIDA LIMINAR DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL ao ARE nº 790.774, 

em trâmite nesse colendo Supremo Tribunal Federal, tudo pelas razões que a seguir 

são aduzidas. 
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I – DOS FATOS 

 

 

 Trata-se de agravo em recurso extraordinário que cuida de registro de 

candidatura indeferido por força da alínea “d” do art. 1º, I, da Lei Complementar nº 

64/90, considerado o prazo de 8 anos estabelecido na redação dada pela Lei 

Complementar nº 135/2010, a despeito de transitada em julgado a decisão que impôs 

a sanção de inelegibilidade por três anos. 

 

 Com efeito, o Tribunal Superior Eleitoral negou provimento ao recurso 

especial do ora autor, mantendo a decisão regional que lhe indeferira o registro de 

candidatura ao cargo de Prefeito de Teresópolis/RJ, mediante v. aresto assim 

ementado (doc. 2). 

 

ELEIÇÕES 2012. REGISTRO DE CANDIDATURA. 
PREFEITO. INELEGIBILIDADE. APLICAÇÃO DA LC N° 
135/2010 A FATOS PRETÉRITOS. ABUSO DE PODER 
POLÍTICO E USO INDEVIDO DOS MEIOS DE 
COMUNICAÇÃO. INELEGIBILIDADE PELO PRAZO DE 
OITO ANOS. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 

 

 Foram, então, opostos embargos de declaração apontando-se 

contradição e omissão quanto à incidência dos incisos XXXVI e XXXIX do art. 5º 

da CF, já que se cuida de inelegibilidade cominada nos termos do art. 22 da LC nº 

64/90. Os embargos, todavia, foram desprovidos mediante v. aresto cuja ementa é a 

seguinte (doc. 3): 

 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO ESPECIAL. 
ELEIÇÕES 2012. REGISTRO DE CANDIDATURA. 
PREFEITO. INELEGIBILIDADE. LC N° 64/90, ART. 1º, I, D. 
OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. AUSÊNCIA. 
REJEIÇÃO.  

1. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar as ADCs nºs 29 e 
30 e a ADI n° 4578, assentou a constitucionalidade das 
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hipóteses de inelegibilidade previstas na LC n° 135/2010, 
bem como a possibilidade de sua incidência a fatos 
anteriores.  

2. Mesmo na hipótese de condenação eleitoral transitada em 
julgado antes da edição da LC n° 135/2010, incide a causa 
de inelegibilidade em exame, se ainda vigente o prazo de 
oito anos previsto no novel diploma. Precedentes.  

3. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar 
obscuridade, omissão ou contradição, e não para simples 
rediscussão dos temas recursais.  

4. Embargos de declaração rejeitados.  

 

 Sobreveio, assim, o competente recurso extraordinário, em que se 

sustenta que a decisão recorrida, ao não atentar para as peculiaridades do caso e 

considerá-lo abrangido pelo que foi decidido no julgamento das ADC’s 29 e 30, 

ofendeu de maneira direta e frontal ao art. 5º, inc. XXXVI, XXXIX e XL da CR/88, 

art. 9º do Pacto de San José da Costa Rica, que possui força de emenda 

constitucional em atenção ao § 3º do art. 5º de nossa Magna Carta, tendo ofendido, 

ainda, o próprio artigo 14, § 9º e art. 16 da Constituição da República (doc. 4). 

 

 Como o recurso extraordinário não foi admitido, interpôs-se o presente 

agravo, forte no entendimento de que, ao contrário do que pareceu ao r. juízo 

negativo de admissibilidade, pende de apreciação por esse Pretório Excelso a 

possibilidade de um determinado candidato ter sido condenado na forma da antiga 

redação do inciso XIV do artigo 22 da LC nº 64/90 mas suportar as consequências 

da nova redação da alínea “d” do inciso I do art. 1º da LC nº 64/90, alterada por 

força do que dispõe o novo inciso XIV (doc. 5). 

 

 Negado seguimento ao ARE, o ora autor interpôs agravo interno, 

insistindo, ainda uma vez, na sua convicção de que a constitucionalidade da 

alteração do inciso XIV do artigo 22 da LC nº 64/90 não foi decidida no acórdão 

que julgou as ADC’s 29 e 30 e a ADI 4578 (doc. 6). 
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 Na assentada de julgamento do regimental, ainda em 21 de maio de 

2014, resolvendo questão de ordem suscitada pelo eminente Ministro GILMAR 

MENDES, a colenda Segunda Turma desse egrégio Tribunal, por unanimidade, 

decidiu afetar o julgamento do ARE ao Plenário. 

 

 Assim, em 28 de agosto de 2014, o autor ajuizou a AC nº 3.704/RJ, 

distribuída a V. Exa., eminente Presidente, Relator do processo principal, que, no 

entanto, houve por bem indeferir a liminar ao entendimento de que, não tendo sido 

admitido o extraordinário pelo Tribunal a quo, e sendo negado seguimento ao 

respectivo agravo, “restara afastada a necessária plausibilidade jurídica para o 

deferimento do pedido de urgência”. 

 

 Contra essa r. decisão se aviou tempestivo agravo regimental em que 

se demonstrou, além da existência de decisões monocráticas posteriores no mesmo 

sentido do sustentado pelo recorrente, que a circunstância de o julgamento do 

recurso ter sido afetado ao Pleno tornava ainda mais evidente a grande possibilidade 

de êxito da irresignação (doc. 7). 

 

 Entrementes, o egrégio Plenário, no dia 7 de outubro de 2015, 

reconheceu, à unanimidade de votos, a repercussão geral da questão constitucional 

suscitada no ARE nº 785.068 (doc. 8), representativo da presente controvérsia, tendo 

já sido colhidos dois votos no sentido do provimento do leading case, reautuado 

como RE nº 929.670 (doc. 9). 

 

 Assim, considerando-se o superveniente reconhecimento unânime 

da repercussão geral do tema e a manifestação favorável de dois conspícuos 

Ministros desse egrégio Tribunal, bem como a circunstância de que não foi 
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possível concluir-se o julgamento do leading case antes do início do recesso de fim 

de ano, ajuíza-se esta nova ação cautelar. 

 

 

 

II – DO CABIMENTO 
 

 

 Embora a presente ação objetive a concessão de medida cautelar de 

efeito suspensivo ativo ao ARE nº 790.774, não há litispendência com a Ação 

Cautelar nº 3.704, distribuída a V. Exa. em 29 de agosto de 2014, tendo em vista a 

ocorrência de fato superveniente que importa alteração na causa de pedir. É que, em 

7 de outubro de 2015, como acima demonstrado, o Plenário dessa colenda Corte 

reconheceu a existência de repercussão geral em relação ao tema aqui versado, 

conforme proclamação do resultado do julgamento do ARE nº 785.068, também da 

Relatoria de V. Exa.: 

 

Decisão: O Tribunal, por unanimidade e nos termos do voto 
do Relator, deu provimento ao agravo para admitir o recurso 
extraordinário, reconhecendo a repercussão geral da 
matéria. Após, o julgamento foi suspenso para colher 
parecer da Procuradoria Geral da República. Ausentes, 
justificadamente, os Ministros Celso de Mello e Gilmar 
Mendes. Presidência do Ministro Ricardo Lewandowski. 
(Destacou-se) 

 

 Cumpre enfatizar que o reconhecimento da repercussão geral no caso 

ora em comento se deu por unanimidade. Mais ainda, que, no julgamento do 

recurso extarordinário correspondente (RE nº 929.670), interrompido por pedido de 

vista do eminente Ministro LUIZ FUX, já foram computados dois votos pelo 

provimento: o de V. Exa. e o do eminente Ministro GILMAR MENDES. 
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 Houve, portanto, fatos supervenientes que alteram substancialmente a 

causa de pedir, pois o unânime reconhecimento da repercussão geral e o 

proferimento de dois votos favoráveis à tese em discussão muda totalmente o quadro 

em que se fundou a precedente Ação Cautelar nº 3.704. 

 

 Há de se destacar que a liminar ali requerida foi indeferida por V. Exa. 

exatamente à consideração de que, tendo sido negado seguimento ao respectivo 

agravo em recurso extraordinário, não estaria presente “a necessária plausibilidade 

jurídica para o deferimento do pedido de urgência”. Porém, tal premissa ficou 

prejudicada pela decisão do Plenário que acolheu unanimemente a repercussão 

geral, pois, diante disso, a sorte do apelo extremo do ora autor está atrelada à do 

recurso representativo da controvérsia. 

 

 Desse modo, há causa de pedir diversa daquela exposta na anterior 

ação cautelar, afastando a litispendência, o que revela o cabimento da presente. 

 

 É pacífica a admissão de medida cautelar para atribuir efeito 

suspensivo a recurso extraordinário versando tema com repercussão geral 

reconhecida, como na espécie, quando presentes os requisitos do fumus boni iuris e 

do periculum in mora. 

 

 Não há dúvida de que a adoção de medidas cautelares (inclusive as 

liminares inaudita altera parte) revela-se fundamental para o próprio exercício da 

função jurisdicional. Consoante leciona Humberto Theodoro Júnior
1
, tal função não 

deve encontrar obstáculos, salvo no ordenamento jurídico, pois: 

 

                                              

1
 in “Curso de Direito Processual Civil”, 9ª edição, Forense, 1992, vol. II, p. 372/373. 
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(...) o intuito da lei é assegurar meio de coibir qualquer 
situação de perigo que possa comprometer a eficácia e 
utilidade do processo principal. Daí existir, também, a 
previsão de que caberá ao juiz determinar outras medidas 
provisórias, além das específicas, desde que julgadas 
adequadas, sempre que houver fundado receio de que uma 
parte, antes do julgamento da lide, cause ao direito da outra 
lesão de grave e difícil reparação (CPC, art. 798). 

 

 Nessa linha, existem precedentes do Supremo Tribunal Federal que 

admitem o ajuizamento de ação cautelar até mesmo para, excepcionalmente, 

conferir efeito suspensivo a recurso especial ainda não submetido a juízo de 

admissibilidade, presentes, simultaneamente, “manifesta situação de 

verossimilhança (plausibilidade jurídica do pedido)” e “risco iminente de dano 

irreparável ou de difícil reparação” (AgRg-MC-AC nº 3.298/PB, 2ª Turma, Rel. 

Min. TEORI ZAVASCKI, j. 24.04.13). 

 

 Cuida-se, naturalmente, de jurisprudência construída a partir da 

aplicação do poder geral de cautela, entendido em amplitude compatível com a sua 

finalidade primeira de assegurar a perfeita eficácia da função jurisdicional. Insere-se 

aí, sem dúvida, a garantia da efetividade da decisão a ser proferida no processo 

principal, sendo o deferimento da liminar, como lembrou o eminente Ministro 

GILMAR MENDES no acima aludido julgamento, uma “imposição decorrente da 

ideia de produção judicial efetiva”. 

 

 Com efeito, a excepcional perecibilidade do direito tutelado e a 

imperativa necessidade de respeitar-se, em primeiro plano, a vontade das urnas, 

como corolário do comando inserto no caput do art. 14 da Constituição Federal, 

exigem respostas rápidas, potencializando, na seara eleitoral, a importância das 

providências cautelares previstas no art. 800 do Código de Processo Civil. 
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III – DA PLAUSIBILIDADE DO RECURSO 

 

 

 Além da circunstância de que o unânime reconhecimento da 

repercussão geral do tema e o voto favorável de dois eminentes Ministros já revela a 

plausibilidade do presente recurso, cumpre registrar que o eminente Ministro 

ROBERTO BARROSO, antes mesmo desses eventos, CONCEDEU MEDIDA 

LIMINAR EM AÇÃO CAUTELAR QUE VERSA IDÊNTICA CONTROVÉRSIA (AC nº 

3.778/MG), sendo de se destacar que, em sua percuciente análise, S. Exa. ressalta 

que “o conjunto de todos os pronunciamentos dos Ministros desta Corte preenche, 

a toda evidência, o requisito da plausibilidade jurídica da tese” (doc. 10). 

 

 Com efeito, na r. decisão aludida, o eminente Ministro BARROSO, 

analisando o argumento de que a prevalência do prazo de 8 anos da LC nº 135/2010 

haveria de ser acatada, superando-se a alegação de coisa julgada, em face do que 

decidido pela Suprema Corte nas ADC’s 29 e 30, assentou, verbis: 

 

9. Inicialmente, neguei a cautelar pretendida sob o 
argumento de que a Corte havia enfrentado efetivamente a 
questão controvertida nestes autos. Segundo a decisão do 
Ministro Dias Toffoli, porém, o tópico específico relacionado 
à dilação do prazo não teria sido objeto de debate. Diante 
desse impasse aparente, retomei os apartes do 
julgamento e constato que de fato não houve uma 
análise pontual do caso ora analisado. Confiram-se os 
apartes: 

(...) 

10. Após refletir sobre essas novas constatações, verifiquei 
que os Ministros Dias Toffoli, Gilmar Mendes, Celso de 
Mello, Marco Aurélio e Cármen Lúcia possuem ao menos 
uma manifestação em sentido contrário à possibilidade 
de aplicação retroativa do prazo de que trata o art. 22, 
XIV, da Lei Complementar nº 64/1990. Reforçando o 
impacto da tese sustentada pelo candidato, no julgamento 
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da Medida Cautelar na Ação Cautelar 3.685/BA, o Ministro 
Ricardo Lewandowski concedeu liminar para uma melhor 
reflexão a respeito da retroatividade da inelegibilidade de 8 
(oito) anos advinda da LC nº 135/2010. O CONJUNTO DE 

TODOS OS PRONUNCIAMENTOS DOS MINISTROS DESTA CORTE 

PREENCHE, À TODA EVIDÊNCIA, O REQUISITO DA PLAUSIBILIDADE 

JURÍDICA DA TESE. Não obstante, não se pode deixar de 
mencionar o fato de que a questão será revisitada em 
breve pelo Plenário. Vale lembrar que os recursos relativos 
à tese jurídica em debate chegaram a ser pautados para a 
sessão de 11.03.2015. 

Dessa forma, três fatores me chamam a atenção em 
especial: (i) não há uma certeza sobre o fato de a questão 
debatida nestes autos ter sido pontualmente enfrentada; (ii) 
existe um número expressivo de Ministros cuja posição 
conhecida é favorável à tese do recorrente; e (iii) o Tribunal 
já sinalizou revisitar a matéria em breve. MOSTRA-SE 

PRESENTE, PORTANTO, A PLAUSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. 

 

 Tanto assim que o eminente Ministro DIAS TOFFOLI, condutor do v. 

aresto objeto do ARE nº 790.774 e hoje Presidente do Tribunal Superior Eleitoral, 

houve por bem admitir, no último dia 29 de junho de 2015, mais um recurso 

extraordinário representativo da mesmíssima controvérsia, ali interposto nos autos 

do RO nº 83654. 

 

 Como se vê, com a adesão do eminente Ministro ROBERTO 

BARROSO, já são sete os Ministros dessa Excelsa Corte que vislumbram relevância 

na alegação de que o aumento do prazo de três anos de inelegibilidade, fixado em 

sentença judicial, para oito anos viola o princípio constitucional da 

irretroatividade das leis em face da coisa julgada. 

 

 Inegável, portanto, que, além de ter esclarecido que o tema 

realmente não foi enfrentado no julgamento das referidas ações declaratórias 

de constitucionalidade, essa decisão potencializa a sustentada plausibilidade do 

recurso extraordinário, sinalizando que a tendência é de que os votos já proferidos 
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por V. Exa. e pelo eminente Ministro GILMAR MENDES venham a ser 

acompanhados pela douta maioria. 

 

 Realmente, note-se que mesmo o trecho da ementa do acórdão das 

ADC’s 29 e 30 destacado no juízo negativo de admissibilidade trata da questão sob 

o prisma da adequação do candidato “ao regime jurídico – constitucional e legal 

complementar – do processo eleitoral”, cujo substrato é a noção de que as novas 

hipóteses de inelegibilidade não teriam o caráter de sanção. 

 

 Entendimento diverso, no entanto, há de prevalecer nos casos em que, 

como na espécie, a inelegibilidade foi expressamente COMINADA com prazo certo 

mediante decisão transitada em julgado, porquanto, tratando-se 

inquestionavelmente de sanção, não se pode pretender que ao fato ocorrido 

anteriormente se aplique norma posterior mais gravosa. 

 

 Há, pois, plausibilidade na arguição de violação ao art. 5º, XXXVI, da 

CF, já que, tendo transitado em julgado a decisão que aplicara a sanção de 

inelegibilidade de 3 anos, não poderia a LC nº 135, editada posteriormente, 

retroagir seus efeitos para aumentar-lhe o prazo. 

 

 De forma irrespondível, data maxima venia, demonstrou V. Exa., em 

sua brilhante passagem pelo TSE, ao votar no RO nº 459910-JOÃO PESSOA/PB, que 

o entendimento esposado no v. acórdão ora recorrido não pode ser aceito, por 

importar evidente violação do princípio constitucional da IRRETROATIVIDADE DAS 

LEIS EM FACE DA COISA JULGADA, como se colhe do seguinte excerto:  

 

 

Rememoro que, na Sessão Plenária de 17/6/2010, no 
julgamento da Consulta 1147-09/DF, Rel. Min. Arnaldo 
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Versiani, na qual a Corte afirmou que a LC 135/2010, 
conhecida como “Lei da Ficha Limpa”, se aplicaria às 
Eleições 2010, ressalvei a necessidade de diferenciar-se 

 

“(...) as hipóteses em que a inelegibilidade foi imposta 
(...) a partir da análise de um caso concreto, nos autos 
de investigação judicial eleitoral (AIJE), com base no 
art. 1º, I, d, da LC 64/90”.  

 

E, acrescentei: 

 

“(...) Trata-se da única hipótese em que a Justiça 
Eleitoral declara a inelegibilidade em procedimento 
específico, com decisão judicial (...). Essa conclusão 
alcança, especialmente, as situações em que os 
Tribunais decidiram pela perda do interesse recursal 
nos casos em que decorridos mais de três anos das 
eleições, tendo em vista a antiga redação do art. 1º, I, 
d, e arts. 15 e 22, XV e XIV, ambos da Lei 64/90”.  

 

Isso porque, nos casos em que a inelegibilidade for 
declarada pela Justiça Eleitoral, em sede de AIJE, 
consubstanciando coisa julgada, não me parece mais 
possível alargar o prazo de inelegibilidade – de 3 (três) para 
8 (oito) anos –, sob pena de violação do art. 5º, XXXVI, da 
Constituição Federal. (Destacou-se) 

 

 

 Uma coisa é a adequação do candidato “ao regime jurídico – 

constitucional e legal complementar – do processo eleitoral” nas hipóteses em que a 

inelegibilidade seja mera decorrência de fatos fixados na lei sem caráter de sanção. 

Outra, contudo, é a retroação da nova lei para ampliar a sanção de inelegibilidade 

imposta por decisão transitada em julgado, como na espécie. 

 

 Necessário, portanto, reconhecer que, cuidando-se de sanção de 

inelegibilidade aplicada nos termos da lei anterior por meio de decisão alcançada 

pela preclusão máxima, descabe retroagir a nova lei para ampliar o prazo de três 

para oito anos, sob pena de inadmissível violação à intangibilidade da coisa 

julgada. 
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 Irrecusável, assim, a fumaça do bom direito, a ensejar o acolhimento 

da pretensão cautelar. 

 

 

 

IV – DO PERICULUM IN MORA 
 

 

 De igual maneira, incontestável a caracterização manifesta do 

periculum in mora no presente caso. Apesar da concreta possibilidade de reforma da 

v. decisão recorrida, o fato é que o ora autor encontra-se afastado de seu mandato 

legitimamente conquistado. Na realidade, jamais exerceu um único dia do 

mandato, que já se encaminha para o epílogo. 

 

 Assim, se a v. decisão regional vier a ser reformada por essa egrégia 

Corte Superior, o que se revela fortemente provável, como acima demonstrado, não 

será mais possível reparar-se sequer parcialmente o prejuízo imposto ao requerente, 

pois a parcela de seu mandato indevidamente frustrada jamais será restituída, dada a 

sua improrrogabilidade. 

 

 Cabe ainda recordar, nesse contexto, vetusta lição de que os mandatos 

eletivos, porque de duração certa, são afetados de forma irreparável quando só um 

dia de exercício lhes é suprimido
2
. 

 

                                              

2
 “Evidencia risco de dano irreversível ‘a subtração ao titular, ainda que parcial, do conteúdo do exercício 

de um mandato político’ (ADI 644-MC, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Pleno, DJ de 21.2.1992)” (AgRg-MC-

AC nº 3.298/PB, 2ª Turma, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, j. 24.04.13, un.). 
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 Necessário, por tal razão, que imediatamente seja determinada a 

suspensão dos efeitos do v. aresto recorrido, assegurando-se ao autor o direito ao 

exercício de seu mandato até a apreciação do recurso pelo egrégio Tribunal Pleno. 

 

 

 

III – DA LIMINAR 
 

 

 Em face da presença dos requisitos autorizadores e do fato de que o 

autor, conquanto eleito, jamais exerceu um único dia de mandato, requer-se a 

concessão de medida liminar para determinar o deferimento de seu registro de 

candidatura e, consequentemente, a sua diplomação e subsequente posse no cargo de 

Prefeito de Teresópolis/RJ. 

 

 A liminar se revela necessária porque, embora o mandato esteja se 

exaurindo irrecuperavelmente, dia a dia, não há perspectiva de conclusão do 

julgamento representativo da controvérsia, tanto mais porque iniciado o período 

de recesso. 

 

 Com efeito, o autor aguardou pacientemente que o eminente 

Ministro LUIZ FUX apresentasse seu voto-vista antes do encerramento do semestre 

forense, em face de sua promessa de que o faria prontamente, inclusive porque 

sua posição a respeito já é conhecida, tendo sido aprofundadamente sustentada em 

diversas oportunidades, tanto nessa Corte Suprema como no TSE.  

 

 Todavia, frustrada a expectativa então gerada, a situação se mostrou 

intolerável, já que o apelo extremo interposto pelo ora autor corre o sério risco de 
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nem ser julgado por perda de objeto, já que o fim do mandato a que se refere é 

iminente. 

 

 Por outro lado, há, ainda, outro aspecto relevante a indicar a urgência a 

ser dada ao presente pedido. 

 

 O candidato segundo colocado, ARLEI ROSA, que se encontra no 

exercício do mandato, foi alvo de seriíssimas denúncias, amplamente veiculadas 

pelos meios de comunicação, envolvendo suspeitas de desvio de dinheiro público 

mediante execução de obras em imóvel rural particular, hoje transformado em haras 

de fina criação
3
.  

 

 Por isso, a Câmara de Vereadores de Teresópolis instaurou, em 3 de 

março de 2015, à unanimidade, uma Comissão Parlamentar de Inquérito para apurar 

a denúncia, já investigada pelo Ministério Público, de enriquecimento ilícito por 

parte de ARLEI ROSA, acusado de ostentar patrimônio incompatível com seus 

rendimentos e de usar mal o dinheiro público, do que resultou a sua cassação no 

dia 29 de outubro de 2015
4
. 

 

 Assim, o importante Município de Teresópolis vive um verdadeiro 

caos político-administrativo, pois se encontra na Chefia do seu Poder Executivo o 

vice de um candidato à reeleição que foi derrotado nas urnas, portanto já sem 

nenhuma legitimidade para o exercício do cargo. 

 

                                              

3
 Dentre outros, vídeo do RJ Inter TV 2ª edição de 27/04/2015, ao qual se pode ter acesso pela internet no 

endereço http://globotv.globo.com/inter-tv-rj/rj-inter-tv-2a-edicao/v/comissao-parlamentar-que-apura-

suposto-enriquecimento-do-prefeito-de-teresopolis-e-adiada/4140129/ 
4
 http://oglobo.globo.com/rio/vereadores-cassam-mandato-do-prefeito-de-teresopolis-17913946 
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 De fato, trata-se de uma distorção absurda da vontade eleitoral, que, 

inclusive, veio a ser corrigida pela recente Lei nº 13.165/15, ao acrescentar o § 3º ao 

art. 224 do Código Eleitoral: 

 

§ 3º A decisão da Justiça Eleitoral que importe o 
indeferimento do registro, a cassação do diploma ou a perda 
do mandato de candidato eleito em pleito majoritário 
acarreta, após o trânsito em julgado, a realização de novas 
eleições, independentemente do número de votos 
anulados. (Destacou-se) 

 

 Realmente, seja qual for a quantidade de votos anulados, o fato é que o 

candidato segundo colocado não é apenas o vencido, mas também o rejeitado pela 

maioria do eleitorado. Por isso, NÃO OSTENTA LEGITIMIDADE MÍNIMA PARA 

REPRESENTÁ-LA. 

 

 Requer-se, dessa maneira, que a cautelar seja liminarmente deferida, 

de modo que, presentes a reforçada plausibilidade jurídica do recurso extraordinário 

e o agravado prejuízo irremissível decorrente do escoamento do mandato e da 

cassação do segundo colocado, possa o autor aguardar a solução da controvérsia no 

legítimo exercício do cargo para o qual foi eleito, priorizando-se, assim, o 

constitucional princípio majoritário. 

 

 

 

IV – CONCLUSÃO E PEDIDO 

 

 

 Demonstrada a densa plausibilidade de êxito do recurso extraordinário, 

juntamente com o reiterado dano irremissível sofrido pelo autor, o deferimento da 
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cautelar é medida necessária para preservar o seu direito e assegurar a efetividade 

da decisão a ser proferida no processo principal. 

 

 Em face de todo o exposto, aguardando-se o deferimento da medida 

liminar, requer-se a citação dos requeridos para, querendo, contestarem a ação no 

prazo legal, após o que ela deverá ser julgada procedente, deferindo-se o pleiteado 

efeito suspensivo ativo até que o julgamento do leading case venha a ser 

definitivamente concluído. 

 

 Dá-se à causa o valor de R$ 1.000,00 (com isenção de custas, nos 

termos do art. 3º, II, da Resolução nº 527, de 26.5.14). 

 

 

   Termos em que 

   P. Deferimento. 

 

   Brasília, 21 de dezembro de 2015. 

 

 

JOSÉ EDUARDO RANGEL DE ALCKMIN 

OAB/DF 2.977 

ANTONIO CÉSAR BUENO MARRA 

OAB/DF nº 1.766/A 
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