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TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

ACORDAO
PROCESSO ADMINISTRATIVO N O 589-66.2012.6.00.0000 - CLASSE 26 RIO DE JANEIRO - RIO DE JANEIRO
Relatora: Ministra Carmen Lucia
Interessado: Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro

Processo administrativo. Estado do Rio de Janeiro.
Requisicao de forcas federais para atuar corn
antecedência em areas não pacificadas. Sistema de
Garantia da Lei e Ordem. Peculiaridades do caso
concreto. Deferirnento.

Acordam os ministros do Tribunal Superior Eleitoral, por
maioria, em deferir a requisicao de forca federal para atuar em acOes de
garantia da lei e da ordem no Municipio do Rio de Janeiro, Complexo da Mare
e Bairro do Campo Grande, no perlodo de 30 de setembro a 6 de outubro; por
por unanimidade, deferir a requisicao de forca federal aos Municipios de
Campos, Mage, São Goncalo, Itaboral, Rio das Ostras, Macaé, Cabo Frio e
Rio de Janeiro, inclusive, para atuar no dia 7 de outubro na garantia da
votaçao e apuracao das Eleiçoes 2012, nos termos do voto da relatora, corn
ressalva de entendimento.
Brasilia, 27 de setembro de 2012.
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MINISTRA CARMEN LUCIA - RELATORA
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RELATORIO

PJ

A SENHORA MINISTRA CARMEN LUCIA: Senhores Ministros,
este caso diz respeito a requisiçäo de força federal e flcou sob a minha
relatoria, porque no mês de juiho houve urn pedido especial de repetiçao do
que se chamou em 2008 de Operaçáo Guanabara, que foi uma operacäo
firmada pela presidéncia do Tribunal Superior Eleitoral em relaçao ao Rio de
Janeiro.
Diferentemente dos outros pedidos de forças federais, no caso
do Rio de Janeiro, desde que houve o pedido, foi formada uma comissão,
porque o pedido era: considerando-se a realidade especial de pacificacao em
algumas areas do Rio de Janeiro e, portanto, mesmo antes da eleiçao os
candidatos e os eleitores nâo conseguem adentrar determinadas areas que
ainda nao foram pacificadas.
Então, em 2008 houve urn pedido especial para que houvesse
aplicacao as eleicoes de urn procedimento especial das forcas federais
charnado de Garantia de Lei e Ordem - GLO. Esta operacao nao entra na
nossa previsao e no nosso convênio corn o Ministério da Defesa. Ele é feito de
forma especial.
Em primeiro lugar, verificamos juntamente corn o Estado do
Rio de Janeiro, corn o proprio TRE, é claro, e corn o prOprio governo do Estado
do Rio de Janeiro em que areas, e condicoes. Porque no caso do Rio de
Janeiro a preocupacao e que as forcas entrassem, diante dessa peculiaridade,
corn prazo anterior. Entretanto a populacao precisa ser avisada que apenas
para garantia do exerccio do processo eleitoral e näo para pacificacao e nada
disso. Então, ha uma definiçao previa tanto das forcas estaduais junto corn as
forcas federais, se nOs atendermos.

E expedindo urn aviso da presidência da

RepUblica para que as forcas federais, basicarnente exército e marinha,
possam fazer isso.

E

urn procedimento especial, portanto, nao entra naqueles

pedidos de forcas federals gerais. Nern é para o dia da eleicao, mas
previamente para que as forcas federais adentrem-se em determinadas áreas.
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avisadas previarnente pelo TRE e quando se tern essa divulgaço prévia,
durante urn periodo do dia, normalmente a noite não se tern a presença das
forcas federais e, durante esse perlodo, o IRE entra a regularizacão da
propaganda irregular que ali tenha; candidatos entrarn e eleitores exercem Os
seus direitos.
Isso fol feito, foi forrnada uma comissão aqul no més de Julho,
trabalhou corn o exército quanto corn as forcas do Rio; fechamos, na semana
passada, quais as areas que o IRE tinha pedido no prOprio municIpio do Rio e
houve pedido também para determinados rnuniclpios, basicamente Campos,
Itaboral, Mage. Ha duas questoes básicas nesses municipios: a questão das
milIcias e do prOprio tráfico.
Quanto a essa Garantia de Lei e Ordem, nOs tivemos a
finalizaçao desse processo e o aviso depois de todo esse procedimento
especial para trazer para o Plenário de que a possibilidade das forças federais
durante esse perlodo, neste domingo ate sábado da semana que vem, aplicar
esse sisterna de Garantia de Lei e Ordem, se nós deferirmos, para o municipio
do Rio e garantir também a presenca das forcas nos dias das eleicOes nos
municIpios de Campos, Magé, São Goncalo e Itaboral, Rio das Ostras, Macaé
e Cabo Frio. Nesses outros nao e a GLO. A GLO e apenas para o municiplo do
Rio de Janeiro.

E o relatOrio.
VOTO

A SENHORA MINISTRA CARMEN LUCIA (relatora): Senhores
Ministros, como eu ja havia dito, trata-se de urn processo mais longo porque
ele demanda recursos especiais que a presidência então transferiria para 0
Ministério da Defesa. NOs tivernos uma Ultima reunião hoje corn o Ministro da
Defesa e ha possibilidade de ser feito. E eu estou votando no sentido de
deferir o pedido do Tribunal Regional Eleitoral.
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VOTO (vencido)

0 SENHOR MINISTRO MARCO AURELIO: Senhora
Presidente, houve a rnanifestaçao do chefe do Poder Executivo?
A SENHORA MINISTRA CARMEN LUCIA (relatora): Sin--j
0 SENHOR MINISTRO MARCO AURELIO: De qualquer
forma, peco vénia a Vossa Excelência para não abrir exceção quanto a
requisicao de forcas federais corn antecedência, considerado o pleito. Vejo que
sequer ha alusão a areas conflagradas. 0 que se tern aqui é referência a
MunicIpios, inclusive urn Municlpio de veranelo, que é Cabo Frio.
A SENHORA MINISTRA CARMEN LUCIA (relatora): Quanto a
Cabo Frio, o pedido foi feito somente para o dia da eieicaod
0 SENHOR MINISTRO MARCO AURELIO: Penso que a
situacao do Rio de Janeiro, em geral, hoje, nâo é pior do que a situacao notada
em 2010.
A SENHORA MINISTRA CARMEN LUCIA (relatora): Em 2010
também houve forcas federais.c1'
0 SENHOR MINISTRO MARCO AURELIO: Corn
antecedência?
A SENHORA MINISTRA CARMEN LUCIA (relatora): Sim. J-"
0 SENHOR MINISTRO MARCO AURELIO: De qualquer
forma, peco vénia para nao abrir excecao a essa regra e voto no sentido de se
deferir sornente para o dia da realizacao das eleicOes.
A SENHORA MINISTRA CARMEN LUCIA (relatora): Para
esses outros municIpios, voto no sentido de deferir para o dia das eleicoes. SO
para o Rio de Janeiro e que haveria a aplicacao da garantia da lei e da ordem
a partir do prOximo domingo.
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EXTRATO DA AlA

p

PA n° 589-66.201 2.6.00.0000/RJ. Relatora: Ministra Carmen
Lucia. Interessado: Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro.
Decisão: 0 Tribunal, por maioria, deferiu a. requisição de forca
federal para atuar em acoes de garantia da lei e da ordem no Municiplo do Rio
de Janeiro, Complexo da Mare e Bairro do Campo Grande, no perlodo de 30
de setembro a 6 de outubro, vencido o Ministro Marco Aurélio, que indeferia
integralmente o pedido.
Na mesma assentada deferiu, por unanimidade, a requisicao
de forca federal aos Municipios de Campos, Magé, São Gonçalo, ltaboral, Rio
das Ostras, Macaé, Cabo Frio e Rio de Janeiro, inclusive, para atuar no dia 7
de outubro na garantia da votacao e apuração das EleiçOes 2012, nos termos
do voto da relatora, corn ressalva de entendimento.
Presidência da Ministra Carmen LUcia. Presentes as Ministras
Nancy Andrighi, Laurita Vaz e Luciana Lóssio, os Ministros Marco Aurélio, Dias
Toffoli e Arnaldo Versiani, e a Vice-Procuradora-Geral Eleitoral, Sandra
Cureau.

SESSAO DE 27.9.2012.

