
AG.REG. NO SEGUNDO AG.REG. NA MEDIDA CAUTELAR NA AÇÃO 
CAUTELAR 4.342 DISTRITO FEDERAL

RELATOR : MIN. RICARDO LEWANDOWSKI

AGTE.(S) : JOSE HENRIQUE OLIVEIRA 
ADV.(A/S) :PATRICIA HENRIQUES RIBEIRO E OUTRO(A/S)
AGDO.(A/S) :COLIGAÇÃO MAJORITÁRIA "RENOVAÇÃO E 

EXPERIÊNCIA" 
ADV.(A/S) :DANIEL FABIO JACOB NOGUEIRA E OUTRO(A/S)

Trata-se de ação cautelar, com pedido de liminar, proposta por José 
Henrique Oliveira, a fim de suspender o acórdão do Tribunal Superior 
Eleitoral – TSE, nos autos do Recurso Ordinário 246-61.2014.6.04.0000. 

O TSE, após o julgamento do referido Recurso, cassou o mandato 
dos candidatos  eleitos  a Governador e  Vice-Governador do Estado do 
Amazonas,  José  Melo  de  Oliveira  e  José  Henrique  Oliveira, 
respectivamente, pela suposta prática de captação ilícita de sufrágio (art. 
41-A da Lei 9.504/1997). Em consequência, a Corte Eleitoral determinou a 
realização de novas eleições, que foram agendadas pelo TRE-AM para o 
dia 6 de agosto do corrente ano, antes mesmo da publicação do acórdão 
ora impugnado.

Em 28/6/2017, portanto com a antecedência de mais de trinta dias da 
data  designada  para  o  pleito  eleitoral,  baseando-me  em  vasta 
jurisprudência do TSE pela necessidade do esgotamento das instâncias 
ordinárias para a execução de seus julgados,  deferi  liminar nesta  ação 
para suspender o cumprimento do acórdão daquela Corte especializada 
até que fosse publicado o acórdão referente ao julgamento dos embargos 
de declaração lá opostos. 

Contra  essa  decisão,  foram  interpostos  dois  agravos  durante  o 
período do recesso do Tribunal. 

O Ministro Celso de Mello, em razão de a Presidente do Supremo 
Tribunal Federal ter-se declarado suspeita, e pelo fato de registrar-se a 
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ausência, em território nacional, do Vice-Presidente desta Corte, apreciou 
os recursos e, em 6/7/2017, julgou extinta esta ação cautelar, mantendo, 
consequentemente, a eleição para o próximo domingo, 6/8/2017.

Inconformada,  a  agravante  novamente  recorreu,  em  1°/8/2017, 
oportunidade na qual busca, novamente, a suspensão do pleito eleitoral. 

Assim que reassumi o feito,  enviei  ofício,  então,  ao Presidente do 
Tribunal Superior Eleitoral para que esclarecesse, com a urgência que a 
situação em exame requeria, as seguintes questões: 

1 – Como se encontra o andamento processual do Recurso Ordinário 
00224.6-61.2014.6.04.000/AM. 

2 – Qual a praxe do TSE no que toca à imediatidade da execução de 
seus julgados nas hipóteses de cassação de mandato eletivos? 

3 – Em que estágio se acha o calendário eleitoral relativo ao pleito 
suplementar previsto para o próximo dia 6 de agosto? 

4 – Quais os eventos do calendário eleitoral do referido pleito que já 
ocorreram  e  quais  ainda  estão  pendentes  de  realização  (convenções 
partidárias, escolha de candidatos, propaganda eleitoral etc.)? 

5 – A Justiça Eleitoral já incorreu em custos não reembolsáveis para a 
realização do pleito? Em caso afirmativo, qual o valor aproximado? 

6 – Já houve o deslocamento de equipamentos, servidores, membros 
das forças armadas e de segurança pública, às distintas regiões do Estado 
para a realização do pleito em questão? 

Sua Excelência prestou as informações em 2/8/2017. 

Os autos me vieram conclusos hoje, 3/8/2017.

Pois bem. Extraio do documento enviado pelo Presidente do TSE as 
seguintes informações relevantes:

“Em  casos  envolvendo  Governador  de  Estado,  a 
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jurisprudência do TSE é firme em que a execução do julgado 
aguardará a publicação do acórdão 9RO nº 1.497/PB,  julgado 
em  20.11.2008)  e,  em  algumas  situações  de  julgamento 
originário pelo próprio Tribunal, o julgamento dos embargos de 
declaração (RCED nº 671/MA, julgado em 3..32009; e RCED nº 
698/TO, julgado em 25.6.2009).

Da mesma forma, recentes julgados do TSE no sentido de 
de  aguardar  a  publicação  do  acórdão,  como  o  REespe  nº 
13925/RS, julgado em 28.11.2016, o AgR-Pet nº 53073/SP, julgado 
em 26.11.2015, e diversas decisões singulares da Presidência do 
TSE ao longo dos anos (Pet nº 0602)”.

Como se nota, a decisão por mim proferida em 28/6/2017 estava em 
consonância com a jurisprudência do TSE.

Verifico,  no  entanto,  que  outro  era  o  quadro  fático  àquela  data. 
Durante o transcurso do mês de julho, em razão da decisão do Ministro 
Celso de Mello nestes autos,  a  situação fática alterou-se sobremaneira. 
Veja-se,  no  ponto,  uma  vez  mais,  o  que  nos  diz  o  Ministro  Gilmar 
Mendes:

“Atualmente o Tribunal Regional Eleitoral do Estado 
do Amazonas está finalizando as audiências públicas para 
carga e lacre de urnas na capital, cujo encerramento dar-se-á 
no dia 3.8.2017.

Importante  ressaltar  que todos os  demais  municípios  já 
estão com urnas lacradas e distribuídas em seus municípios-
sede.  Para  isso,  destaque-se  o  deslocamento  prévio  de 
suprimentos necessários às eleições, tais como baterias, bobinas, 
lacres,  drives de flash card e  notebooks, realizado pelo TSE e por 
outros TREs.

Anote-se que o procedimento de carga e lacre das urnas 
praticamente encerra o calendário eleitoral, restando somente a 
realização do pleito.

A Comissão de Fiscalização e Propaganda,  por sua vez, 
seguirá  com  sua  rotina  de  trabalho  com  a  apuração  de 
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denúncias  de  propaganda  irregular  e/ou  ilegal  que  são 
recebidas diariamente, sobretudo com a proximidade do pleito.

Frise-se, ainda, que, a fim de possibilitar a realização das 
eleições  suplementares  naquele  estado,  foram  firmados  dois 
contratos pelo Tribunal Superior Eleitoral, quais sejam:

•  Contrato-TSE  n°  39/2017-  contratação  de  serviços  de 
impressão  de  cadernos  de  folha  de  votação,  no  valor  de  R$ 
178.926,36; e

• Contrato-TSE n° 40/2017 -  contratação de serviços- de 
telecomunicações por meio de Sistemas Móveis de Transmissão 
de Voz e Dados via Satélite, no valor de R$ 3.599.999,59.

Saliente-se   que   essas   duas   contratações   já   se 
encontram  em  fase avançada de execução,  tendo  em  vista 
que os  cadernos de votação já foram impressos e deslocados 
para as zonas eleitorais; e os aparelhos de Transmissão de Voz e 
Dados  via  Satélite  já  foram  distribuídos  pelo  Estado  do 
Amazonas,  tendo  passado  pelos  procedimentos  de  testes 
necessários ao pleito eleitoral.

Ainda  no  que  tange  às  contratações,  destaque-se  que 
também foram utilizados os seguintes contratos já existentes do 
TSE, quais sejam:

• Contratos-TSE n°  17/2015,  16/2015 e  20/2015,  os  quais 
tratam de serviços de sustentação dos sistemas, apoio gerencial, 
plantão para suporte ao TRE-AM, nos processos de geração de 
base de eleitores, candidaturas e carga  de urnas, nos valores de 
R$ 1.914.219,84, R$ 442.447,20 e R$ 48.695,60, respectivamente; e

• Contratos-TSE n° 39/2016 e n° 72/2016, os quais tratam 
dos transportes aéreo e terrestre, respectivamente, no valor total 
de R$ 37.354,50.

Conclui-se,  portanto,  que  a  eleição  está  quase  pronta, 
tendo praticamente sido encerradas as atividades previstas no 
Calendário Eleitoral” (grifei).

Ademais, informou o Presidente do TSE que

“(...)  já  começaram os  deslocamentos  dos  policiais 
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militares e civis para ocupar 61 municípios.  Importante 
ressaltar que a  antecedência é necessária por  conta  do 
deslocamento de difícil acesso, via fluvial.

• o deslocamento das forças federais (Exército, Marinha 
e Aeronáutica) teve início na segunda-feira, dia 31.7.2017, visto 
que grande parte das tropas se desloca por via fluvial e ocupará 
os locais de votação situados nas zonas rurais;

•  as  urnas  eletrônicas  destinadas  às  zonas  eleitorais  do 
interior já se encontram nos municípios-sede, restando apenas 
a saída para as comunidades rurais, o que ocorrerá na sexta-
feira, dia 4.8.2017;

• importante salientar que previsão de entrega das urnas 
destinadas às comunidades indígenas do Vale do Javari e São 
Gabriel da Cachoeira é no sábado, dia 5.6.201;

•todos  os  técnicos de  urnas  já se  encontram nos 
municípios desde o dia 29.7.2017, e os técnicos de transmissão 
estarão nas  comunidades  de  difícil  acesso  até  sexta-feira, 
4.8.2017”.

 
Diante  desse  novo  quadro,  e  considerados  os  precedentes 

jurisprudenciais trazidos nas informações do TSE, bem como em respeito 
aos princípios da segurança jurídica, do devido processo legal, da ampla 
defesa e da razoabilidade, reconsidero, em parte, a decisão agravada para 
condicionar  a  diplomação  dos  eleitos  nas  eleições  suplementares  aos 
cargos  de  Governador  e  Vice-Governador  do  Estado  do  Amazonas, 
convocadas  pelo  TSE,  ao  julgamento  dos  embargos  de  declaração  lá 
opostos  no  RO  246-61.2014.6.04.0000  e  à  publicação  do  respectivo 
acórdão, sem prejuízo da realização do pleito em questão, inclusive de 
eventual segundo turno.

Comunique-se, com urgência, ao TRE-AM e ao TSE.

Intimem-se.

Publique-se.
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Brasília, 3 de agosto de 2017.

Ministro Ricardo Lewandowski
Relator

6 

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 13301121.


		2017-08-03T18:46:19-0300
	ENRIQUE RICARDO LEWANDOWSKI:49
	Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 13301121.




