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ELEIÇÕES 2012. AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO DE
MANDATO ELETIVO. ABUSO DO PODER ECONÔMICO.
CAPTAÇÃO ILÍCITA DE SUFRÁGIO. OFENSA AO
ART. 275 DO CÓDIGO ELEITORAL. ALEGAÇÃO
GENÉRICA. IMPROCEDÊNCIA. AIME. PRAZO
DECADENCIAL. APLICAÇÃO DO ART. 184, § 1°, DO
CPC. PRECEDENTES. ROL DE TESTEMUNHAS.
ADITAMENTO DA PETIÇÃO INICIAL ANTES DA
CITAÇÃO DO RÉU. POSSIBILIDADE. PAS DE NULLITÉ
SAN GRIEF. GRAVAÇÃO AMBIENTAL CLANDESTINA.
AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. ILICITUDE DA
PROVA. PROVA TESTEMUNHAL ÚNICA. AUSÊNCIA DE
OUTROS ELEMENTOS. INSUFICIÊNCIA PARA
SUSTENTAR CONDENAÇÃO. PROVIMENTO DO
RECURSO ESPECIAL.
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Ao apontar ofensa ao art. 275 do Código Eleitoral,
assim como ocorre em relação ao ad. 535 do Código de
Processo Civil, cabe à parte identificar precisamente qual
vício não teria sido sanado e a sua relevância para o
deslinde da causa, não sendo suficientes alegações
genéricas.
O prazo para a propositura da ação de impugnação de
mandato eletivo, mesmo tendo natureza decadencial,
submete-se à regra do ad. 184, § 10, do Código de
Processo Civil de 1973, segundo a qual se prorroga para o
primeiro dia útil seguinte se o termo final cair em feriado ou
dia em que não haja expediente normal no Tribunal.
Apesar de a regra do ad. 30, § 30, da Lei
Complementar n° 64/90 exigir a indicação do rol de
testemunhas no corpo da petição inicial, não é possível
declarar a nulidade no caso, ante a não demonstração do
efetivo prejuízo.
A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral para as
Eleições de 2012 se consolidou no sentido de ser ilícita a
gravação ambiental realizada de forma clandestina, sem
autorização judicial, em ambiente fechado ou sujeito à
expectativa de privacidade. Entendimento que deve ser
preservado em feitos relativos à mesma eleição, ainda que
existam ressalvas e possibilidade de rediscussão futura da
matéria.
Para que a prova testemunhal possa ser considerada
robusta e apta para fundamentar sentença condenatória, é
necessário que ela seja corroborada por outros elementos
de prova - testemunhais ou documentais - que afastem
qualquer dúvida razoável sobre a caracterização da
captação ilícita de sufrágio.
Recursos especiais interpostos por Rafael Mesquita Brasil
e por Raimundo Nonato Mendes Cardoso providos.
Recurso especial interposto por Lourinaldo Batista Silva
julgado prejudicado.
Ação cautelar julgada procedente, ficando prejudicado o
agravo regimental interposto contra decisão liminar.

Acordam os ministros do Tribunal Superior Eleitoral, por
maioria, em dar provimento aos recursos especiais interpostos por Rafael
Mesquita Brasil e Raimundo Nonato Mendes Cardoso para reformar o acórdão
recorrido e julgar improcedente a ação de impugnação de mandato eletivo,
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julgar prejudicado o recurso especial interposto por Lourinaldo Batista Silva e
procedente a ação cautelar n° 0600015-86.2015.6.00.0000 proposta por
Raimundo Nonato Mendes Cardoso e julgar prejudicado o agravo regimental
interposto contra a decisão liminar proferida no referido feito, nos termos do
voto do relator.
Brasília, 4 d

Ml N l

utubro de 2016.

lUESVA - RELATOR
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RELATÓRIO

O SENHOR MINISTRO HENRIQUE NEVES DA SILVA:
Senhor Presidente, Rafael Mesquita Brasil e Raimundo Nonato Mendes
Cardoso, eleitos prefeito e vice-prefeito do Município de Buriti/MA nas Eleições
de 2012, interpuseram recursos especiais eleitorais (fls. 947-984 e 732-756,
respectivamente) contra o acórdão do Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão
(fls. 611-652) que, por maioria, deu parcial provimento ao recurso, apenas para
afastar a inelegibilidade em relação ao segundo recorrente, mantendo, no
restante, incólume a sentença que julgou procedente a ação de impugnação
ao mandato eletivo proposta pelo Ministério Público Eleitoral - por reconhecer
a prática de abuso do poder econômico e captação ilícita de sufrágio - e
determinou que o segundo colocado no pleito de 2012 assumisse a chefia do
Poder Executivo municipal.
Eis a ementa do acórdão regional (fls. 611-613):
RECURSO ELEITORAL EM AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO DE
MANDATO ELETIVO (A/ME). CAPTAÇÃO ILÍCITA DE SUFRÁGIO,
ABUSO DE PODER ECONÔMICO E POLÍTICO, E FRAUDE
ELEITORAL. PREJUDICIAL DE DECADÊNCIA DO DIREITO
MATERIAL. AÇÃO PROPOSTA DURANTE O PERÍODO DO
RECESSO FORENSE. POSTERGAÇÃO DO PRAZO PARA
AJUIZA MENTO DA AÇÃO PARA O PRIMEIRO DIA ÚTIL
SUBSEQUENTE NOS TERMOS DO ART. 184, § 1°, DO CPC.
PRECEDENTES DO TSE. DECADÊNCIA NÃO CONFIGURADA.
REJEIÇÃO DA QUESTÃO DE ORDEM. PRELIMINAR DE
IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DA UTILIZAÇÃO DA TESTEMUNHA
GILBERT SOUZA RIBEIRO. TEMPESTIVO ADITAMENTO DA
INICIAL COM INCLUSÃO DO NOME DO DEPOENTE NO ROL DE
TESTEMUNHAS. CIÊNCIA DOS RÉUS, ORA RECORRENTES,
QUANDO DA FORMULAÇÃO DA CONTESTAÇÃO. PRELIMINAR
REJEITADA. MÉRITO. ALEGAÇÃO DE PROVA ILÍCITA:
GRAVA ÇÃO CLANDESTINA. AUSÊNCIA DE VEDAÇÃO LEGAL.
LICITUDE DA PROVA. PRODUÇÃO DA PROVA POR ÚNICA
TESTEMUNHA. EXISTÊNCIA DE OUTROS MEIOS DE PROVA,
NOTA DA MENTE PROVA DOCUMENTAL QUE CONFIRMAM
AQUELA. CONJUNTO PROBATÓRIO CONTUNDENTE E
ROBUSTO. ATOS DE CORRUPÇÃO ELEITORAL, FRAUDE,
ABUSO DE PODER ECONÔMICO E POLÍTICO CONFIGURADOS.
GRAVIDADE DAS CONDUTAS. GRAVIDADE DEMONSTRADA.
PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO ELEITORAL.
INDIVISIBILIDADE DA CHAPA. CASSAÇÃO DOS MANDATOS
ELETIVOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO. VEDAÇÃO DE'
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IMPUTAÇÃO OBJETIVA QUANTO À PENALIDADE DE
INELEGIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CONFIGURAÇÃO DA
PARTICIPAÇÃO DO VICE-PREFEITO ELEITO NOS ILÍCITOS
ANALISADOS. DECRETA ÇÃO DE INELEGIBILIDADE APENAS DO
PREFEITO ELEITO, CUJA PARTICIPAÇÃO RESTOU
COMPROVADA. RECURSO ELEITORAL CONHECIDO E PROVIDO
EM PARTE.
Prejudicial de mérito: decadência do direito da ação. Questão de
ordem. Dado que decadencial o prazo para a propositura da Ação de
Impugnação de Mandato Eletivo, este não se interrompe nem se
suspende durante o recesso forense, restando, consoante redação
do art. 184, § 1°, CPC, o seu termo final prorrogado para o primeiro
dia útil subsequente. Tal regra se aplica ainda que o Regional tenha
disponibiizado plantão para casos urgentes, uma vez que este não
caracteriza expediente normal do Juízo. Precedentes do TSE.
Questão de ordem rejeitada.
Preliminar: alegação de impossibilidade jurídica de utilização do
depoimento da testemunha GILBERT SOUZA RIBEIRO, con quanto
não fora arrolada no ato de ajuizamento do feito. Tempestivo
aditamento da inicial incluindo referida testemunha no rol de
de poentes. Ciência dos Réus, ora Recorrentes, ao tempo da
formulação da contestação. Preliminar rejeitada.
A gravação clandestina, qual seja a realizada por um dos
interlocutores sem o conhecimento do outro, não se confunde com
interceptação telefônica, sendo, portanto, lícita a prova daquela
derivada, não havendo que se falar em nulidade da prova.
Precedentes do STF. Precedentes do TSE, inclusive o recentíssimo
acórdão unânime prolatado quando do julgamento do AgRg no
HC n° 30990/BA, ReI. o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Consoante o Princípio do Livre Convencimento Motivado, o
julgador não está atrelado a um quantitativo ou a uma qualidade
específica da prova, não havendo, portanto, provas tarifadas no
ordenarnento processual. Com efeito, está livre o Juiz para que, de
forma fundamentada, observados todos os elementos probatórios
constantes no processo, firme sua posição sobre as questões que
lhe são postuladas.
A análise da prova dos autos debruçou-se na avaliação não só
da prova testemunhal apresentada perante o juízo de primeiro grau,
mas, também, de todo o arcabouço documental acostado ao
processo, notadamente gravações de áudio, áudio e vídeo e demais
elementos probatórios.
Os elementos trazidos pela única testemunha de acusação
arrolada pelo Ministério Público - autor da AIME - se amoldaram
e foram robustecidos por todos os documentos analisados,
mostrando-se sólidas e verdadeiras as sua alegações.
Os atos de captação ilícita de sufrágio ou corrupção eleitoral, e
ainda de fraude, abuso de poder econômico e político restaram
comprovados, tendo ficado demonstrada inclusive a participação
direta de agentes políticos locais e do Recorrente, RAFAEL
MESQUITA BRASIL, sendo dotados de especial gravidade posto
que, em tese, caracterizados como criminosos.
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Segundo a jurisprudência do TSE e a melhor doutrina, "a prova
de que o ato foi de abuso, de corrupção ou de fraude se tornou mais
fácil diante da desnecessidade de comprovar a alteração concreta do
resultado das eleições. Assim, para demonstrar a existência de um
ato dessa natureza, basta provar que ele foi grave o suficiente para
desigualar os candidatos que concorreram às eleições" (Boletim
Informativo da Escola Judiciária Eleitoral do TSE (edição n° 11, de
16 de maio de 2014).
Obseivado o Princípio da Indivisibilidade da Chapa, é de rigor a
cassação dos mandatos de ambos os Recorrentes.
Quanto ao Recorrente RAIMUNDO NONATO MENDES
CARDOSO, embora diretamente beneficiado pelos atos perpetrados
em prol de sua eleição ao cargo de Vice-Prefeito do Município de
Buriti em 2012, a sua participação não restou caracterizada, razão
pela qual lhe deve ser afastada a penalidade de inelegibilidade,
respeitando-se a vedação da imputação objetiva como meio de
penaliza ção. Sentença de base reformada apenas neste ponto.
Recurso eleitoral conhecido e provido em parte.
Rafael Mesquita Brasil opôs embargos de declaração
(fis. 680-709) e questão de ordem (fls. 789-797), que foram rejeitados por
acórdão assim ementado (fls. 844-845):
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO ELEITORAL.
ALEGAÇÃO DE OMISSÕES, CONTRADIÇÕES E DÚVIDA NO
ACÓRDÃO EMBARGADO. INCONFORMISMO DO EMBARGANTE
COM A DECISÃO COLEGIADA CONTRÁRIA A SEUS
INTERESSES. QUESTÃO DE ORDEM SUSCITADA PELO
EMBARGANTE REJEITADA. QUESTÃO DE ORDEM SUSCITADA
PELO RELATOR ACOLHIDA. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS
QUANTO ÀS CONTRADIÇÕES ALEGADAS, PORÉM
CONHECIDOS QUANTO ÀS OMISSÕES E DÚVIDA E, NESTES
PONTOS, DESPRO VIDOS.
1 - "A contradição que autoriza a oposição dos embargos é
a que existe entre os fundamentos do julgado e sua conclusão
e não entre aqueles e as teses recursais" (TSE - EDcI no AgRg no
AI n° 1 1.483/SP, ReI. Ministro MARCELO RIBEIRO, julgado em
9.6.2011, DJ-e 24.8.2011). Recurso não conhecido quanto à
alegativa de contradição.
2 - É inelutável que as questões suscitadas pelo Embargante foram
devida e profundamente apreciadas no acórdão embargado, como
legítima expressão do Livre Convencimento Motivado de todos os
Julgadores, e não somente deste Relator.
3— O magistrado não está "obrigado a rebater, pormenorizadamente,
todas as questões trazidas pela parte, configurando-se a negativa de
prestação jurisdicional somente nos casos em que o Tribunal deixa
de emitir posicionamento acerca de matéria essencial" (STJ - Corte
Especial - REsp 1259899. ReI. Ministra ASSUSETE MAGALHAES,
in DJ-e de 7/4/20 14).

o
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4 - "A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e
decidida no acórdão embargado, materializada na mera insatisfação
com o resultado da demanda, é incabível na via dos embargos
de declaração" (STJ - 58 Turma - EDcI no RHC 41656/SP.
ReI. Ministra LAURITA VAZ, in DJ-e de 3/6/2014).
4 - Inexistência de omissões ou de dúvida no acórdão embargado.
Embargos de declaração conhecidos nesses pontos, mas
desprovidos.
Questão de ordem suscitada pelo Embargante rejeitada,
porquanto este Tribuna/já vem aplicando as alterações trazidas pela
nova Lei n° 13.165/2015.
A aplicação imediata dos preceitos baixados pelo diploma
susomencionado não gera a consequência almejada pelo
Embargante na Questão de Ordem por ele levantada, qual seja, a
sua manutenção ope legis no cargo até o trânsito em julgado da
decisão embargada, mas apenas e tão-somente a obrigatoriedade
de se aguardar esse trânsito para que novas eleições se realizem,
uma vez que o segundo colocado no pré/lo eleitoral não mais poderá
assumir em casos de cassação de registro ou diploma (art 224, § 30,
do Código Eleitoral, com a nova redação da Lei n° 13.165/15).
O Tribunal acolheu Questão de Ordem suscitada pelo Relator
para, à simetria do art. 80 da Constituição Federal, entender que, in
casu, cassados prefeito e vice-prefeito, deve assumir a titularidade
do Município o Presidente da Câmara de Vereadores até o trânsito
em julgado da decisão.
8 - Embargos de Declaração não conhecidos pelo Tribunal quanto à
alegação de contradição. Embargos de Declaração conhecidos quanto
às omissões e dúvida apontadas, mas, nestes pontos, desprovidos.

Rafael Mesquita Brasil opôs segundos embargos de declaração
(fls. 868-893), mas, logo em seguida, protocolou petição para informar seu
desinteresse no prosseguimento do feito (fI. 944).
Lourinaldo Batista da Silva - habilitado na condição de
assistente litisconsorcial do Ministério Público Eleitoral por ter sido eleito como
segundo colocado no pleito de 2012 - interpôs recurso especial eleitoral
(fis. 1.121-1.132) contra o acórdão de julgamento dos embargos de declaração
e da questão de ordem (fis. 844-860), no qual foi consignado, à guisa de obter
dictum, que a aplicação imediata das regras trazidas pela Lei n° 13.165/2015
não ensejaria "a consequência por ele [Rafael Mesquita Brasil] almejada, qual
seja, a sua manutenção ope legis no cargo até o trânsito em julgado da decisão
embargada, mas apenas e tão-somente a obrigatoriedade de se aguardar esse
trânsito para que novas eleições se realizem, uma vez que o segundo colocado
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no prélio eleitoral não mais poderá assumir em casos de cassação de registro
ou diploma" (fi. 859).
Nas razões do recurso especial de fls. 732-756 - ratificado
à fI. 1.114—, Raimundo Nonato Mendes Cardoso sustenta, em suma, que:
considerando que a sua diplomação ocorreu no dia
18.12.2012 e que o horário de encerramento do expediente do
Cartório Eleitoral da Comarca de Buriti/MA se deu às 14h do
dia 2.1.2013, é possível verificar que a presente AIME
7á nasceu morta pela evidência de que sua propositura,
em 03 de janeiro de 2013, quinta-feira, inviabilizava o [seu]
processamento judicial" (fi. 740), ante a manifesta decadência
do prazo para o seu ajuizamento, que - nos termos do art. 14,
§ 10, da Constituição Federal - deveria ter ocorrido até o dia
2.1.2013;
o acórdão regional não poderia ter considerado tempestiva
a interposição da AIME, sob a alegação de que o recesso
judiciário teria prorrogado o vencimento do prazo para o dia
7.1.2013, uma vez que não há nenhuma norma instituindo o
recesso contemplando o dia 2.1.2013;
na AIME ajuizada pelo Ministério Público Eleitoral, foi
apontada como causa de pedir a ocorrência de abuso do poder
econômico decorrente do saque de R$ 400.000,00 de contas
do município, feito no último dia antes da eleição para a
compra de votos;
ao julgar procedente o pedido formulado na AIME, a
magistrada incorreu em claro erro, certamente pelo fato de não
ter participado da instrução processual;
o ponto nodal para elucidação da controvérsia referiu-se
tão somente ao vultoso saque às vésperas das eleições,
todavia a quebra do sigilo das contas bancárias da prefeitura
comprovou que tal fato não ocorreu, o que foi declarado
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inclusive pelo Banco do Brasil, que assinalou a ausência de
movimentação anormal ou irregular;
a acusação constante da AIME foi lastreada nos fatos
informados pelo Sr. Gilberto Souza Ribeiro, que não foram
corroborados por nenhuma das demais testemunhas ouvidas
nestes autos;
de acordo com o Sr. Gilberto Souza Ribeiro, uma prova da
materialidade dos fatos relatados ao Ministério Público Eleitoral
seria o vídeo em que ele mesmo mostra uma caixa com
algumas notas e afirma que foram sacadas do Fundo de
Participação do Município para a compra de votos;
a referida filmagem nada indica ou comprova sobre a
existência da vultosa quantia em dinheiro, nem sua origem e
destino, pois se refere a uma foto de dinheiro isolada, sem
liame ou nexo com as graves denúncias, "que poderia ter sido
providenciada em qualquer lugar e retratando um numerário
qualquer" (fi. 745);
os áudios juntados aos autos - além de serem ilegais, pela
evidência de terem sido gravados clandestinamente - não
comprovam nenhuma ilicitude, porquanto são referentes a
conversas em que o Sr. Gilberto, a todo o tempo, instiga o
interlocutor a mencionar fatos da denúncia que, então, já eram
de domínio público;
a procedência da AIME exige prova cabal e definitiva para fins
de desconstituição do mandato, sendo necessário demonstrar
que os fatos tiveram potencialidade para ensejar desequilíbrio
no pleito, hipótese não verificada nos autos;
a despeito de a testemunha Gilberto Souza Ribeiro possuir
pouca credibilidade - por seu histórico de denuncismo e por
ter praticado falsidade ideológica -, o Tribunal de origem a
investiu do poder de provocar a cassação de um prefeito,
desconsiderando a soberania da vontade popular, apesar de
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não haver provas materiais robustas da suposta ilicitude nem a
confirmação das acusações por outras testemunhas;
1) o voto do relator e o voto de minerva fundaram-se na licitude
das provas de áudio juntadas aos autos, apesar de estas
serem imprestáveis, porque produzidas unilateralmente e sem
ciência de um dos interlocutores, que, além disso, era "instigado
a tratar dos temas que interessavam ao denunciantes, então
autor das referidas gravações" (fI. 751);
m) o acórdão recorrido diverge da jurisprudência deste Tribunal
Superior e do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do
Norte, cujo entendimento consolidado para as Eleições
de 2012 considera ilícita a prova decorrente de gravações
clandestinas;
n) o referido entendimento jurisprudencial deve ser aplicado
no caso dos autos, a fim de garantir a segurança jurídica
prevista no art. 16 da Constituição Federal e evitar o
indesejável casuísmo;
o) a análise da pretensão recursal não enseja o reexame de
fatos e provas, mas, sim, a revaloração das provas, haja vista
que:
os

áudios

clandestinos

que

subsidiaram

a

fundamentação do acórdão recorrido são ilegais e
afrontam o entendimento jurisprudencial adotado por este
Tribunal Superior para as Eleições de 2012;
o alto valor dado à prova testemunhal de Gilberto Souza
Ribeiro - que detinha duas identidades - representa claro
equívoco do Tribunal de origem, pela evidência de que
esta testemunha detém um histórico pessoal nada digno
de confiança;
p) o julgamento do Tribunal Regional Eleitoral deixou de
considerar as provas dos autos, pois relativizou a não
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comprovação do saque do dinheiro supostamente usado para
a captação ilícita de sufrágio e ignorou as demais provas
testemunhais que negaram os fatos denunciados.
Requer o conhecimento e o provimento do recurso especial, a
fim de que o acórdão regional seja reformado, garantindo a aplicação do direito
positivo na sua exatidão, respeitando o seu mandato e os princípios
fundamentais da soberania popular, da razoabilidade e da proporcionalidade.
Rafael Mesquita Brasil, por sua vez, alega, em suma, que:
na AIME ajuizada pelo Ministério Público Eleitoral, foi
apontada como causa de pedir a ocorrência de abuso do poder
econômico ante o saque de dinheiro de contas do município
com a consequente utilização nas eleições, além da corrupção
eleitoral, porque os recursos teriam sido utilizados para
comprar a abstenção de votos dos eleitores;
segundo a acusação, três secretários municipais da gestão
do então prefeito, Francisco Evandro Freitas Costa Mourão
(Neném Mourão), que apoiavam a eleição da chapa vitoriosa,
teriam efetuado saque de R$ 400.000,00 de conta destinada
ao recebimento de quotas do Fundo de Participação dos
Municípios, com o objetivo de comprar a abstenção de voto de
eleitores dos povoados de Buriti/MA, os quais só recebiam
dinheiro se entregassem seus títulos e seus documentos com
foto para as pessoas da campanha;
a acusação constante da AIME foi lastreada nos fatos
revelados pelo depoimento de uma única testemunha denominada na inicial como Gilbert Souza Ribeiro e nas
alegações finais como Gilberto Carlos de Souza - que teriam
sido corroborados por uma prova derivada de filmagem e,
também, de gravação de voz de um diálogo entre Gilberto e
uma pessoa de nome Aécio Oliveira, sem consentimento
deste;
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o Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão, por maioria
(4 votos a 3), manteve a sentença de procedência da AIME,
que só foi reformada quanto à imputação de inelegibilidade ao
vice-prefeito eleito (Raimundo Nonato Mendes Cardoso);
houve violação ao art. 14, § 10, da Constituição Federal,
pois - considerando que a presente AIME foi ajuizada fora do
horário de funcionamento do Cartório Eleitoral (regulamentado
pela Portaria n° 783/2012 do TRE/MA, publicada no
DJe de 12.12.2012) - esta ação não poderia ter sido
processada, em razão da manifesta decadência do prazo para
o seu ajuizarnento;
a jurisprudência pacífica deste Tribunal reconhece que o
termo final para o ajuizamento da AIME só será prorrogado
para o primeiro dia útil subsequente se recair em feriado ou dia
em que não haja expediente normal no cartório eleitoral, o que
não ocorreu no caso dos autos, pois o Cartório de Buriti/MA
não estava fechado no dia 2.1.2015, mas, sim, funcionando,
tanto que a presente AIME foi recebida neste dia, porém, fora
do horário de expediente;
o acórdão recorrido deve ser anulado, porquanto - ao
permitir a oitiva de testemunha que não havia sido arrolada na
petição inicial de acusação - violou o disposto nos arts. 30,
§ 30, e 22 da Lei Complementar n° 64/90, fato que lhe causou
um imenso prejuízo, pois "teve o seu mandato cassado pelo
Juízo Zonal e mantida a cassação pelo Regional" (fI. 962);
ao julgar que as provas colhidas nas gravações clandestinas
juntadas aos autos seriam lícitas e serviriam para fundamentar
a procedência da AIME, o acórdão recorrido divergiu do
entendimento jurisprudencial desta Corte, segundo o qual a
licitude da interceptação ou gravação ambiental depende de
prévia autorização judicial. Cita, nesse sentido, diversos
precedentes desta Corte;
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o depoimento de Gilberto - única testemunha que alegou a
ocorrência das supostas ilicitudes - deve ser considerado
prova ilícita por derivação, pois foi todo harmonizado com os
fatos constantes da gravação clandestina;
nos termos do art. 157, § 11, do Código de Processo Civil, a
inadmissibilidade da prova derivada de prova ilícita só é
excepcionada nos casos de descobrimento independente ou
de descobrimento inevitável, hipóteses que não ocorreram no
caso dos autos, haja vista que a testemunha "produziu prova
ilícita e a utilizou para corroborar com seu testemunho, restando
maculada por derivação" (fI. 972);
o acórdão recorrido deve ser anulado por violação aos
arts. 50, LVI, da Constituição Federal e 157, § 10, do Código de
Processo Civil, "ante [a] clara utilização de prova ilícita
(gravação clandestina), com vistas a criar o ambiente favorável
à condenação, bem como da ilícita por derivação (testemunho
de Gilbert ou Gilberto)" (fls. 972-973);
1) a despeito de ter sido demonstrado que a única testemunha
não era digna de fé - em razão dos motivos apontados nos
autos: possuir dupla identidade, histórico de denuncismo e
insatisfação por ter sido demitido da administração municipal
em dezembro de 2012 -, o acórdão recorrido fundamentou a
manutenção da procedência da AIME no depoimento desta
testemunha, violando o disposto no art. 405, § 30, II, do Código
de Processo Civil de 1973;
m) também houve violação ao art. 368-A do Código Eleitoral,
pois, "muito embora se denuncie a compra de votos com o uso
de grande soma de dinheiro, não se levou aos autos nenhum
[outro] testemunho de eventual beneficiário da captação ilícita
de sufrágio ou mesmo de alguém que tivesse presenciado os
fatos narrados" (fi. 974), de forma que a cassação do seu
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mandato foi baseada, de fato, no depoimento de uma única
testemunha;
n) os precedentes jurisprudenciais deste Tribunal apontam que
a procedência da AIME deve ser baseada em provas robustas
e incontroversas da ocorrência de abuso do poder econômico,
que não foi observado no caso dos autos, haja vista que
acórdão recorrido baseou-se em meras suposições e
presunções decorrentes do depoimento de uma única
testemunha;
o) houve violação ao ad. 275, 1 e II, do Código Eleitoral, pois o
Tribunal a quo não se manifestou acerca da omissão e da
contradição apontadas nos seus embargos de declaração,
razão pela qual o acórdão recorrido deve ser anulado,
"sob pena de restar configurada violação direta à Constituição
Federal, no que atine aos princípios do contraditório e da
ampla defesa" (fI. 984).
Requer o conhecimento e o provimento do recurso especial, a
fim de que o acórdão recorrido seja reformado, afastando-se a cassação do
mandato imposta. Sucessivamente, requer que o acórdão seja anulado,
determinando-se que o Tribunal de origem proceda a novo julgamento, a fim
de que a matéria apresentada nos embargos de declaração seja enfrentada.
Por fim, Lourinaldo Batista da Silva sustenta, em suma, que:
foi habilitado como assistente litisconsorcial, razão pela qual
detém legitimidade para insurgir-se contra decisão que lhe seja
desfavorável;
ao determinar que o presidente da Câmara Municipal de
Buriti tomasse posse no cargo de prefeito até que ocorra o
trânsito em julgado da decisão que cassou os mandatos dos
recorridos - sob o entendimento de que, em razão da nova
redação do ad. 224, § 30, do Código Eleitoral, não haveria
possibilidade de o segundo colocado nas eleições tomar posse
no cargo do prefeito cassado -, o Tribunal de origem "acabou
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por violar, a um só tempo, os artigos 11 e 61 da Lei de
Introdução às Normas do Direito Brasileiro" (fI. 1.130);
diversamente do que foi entendido pelo Tribunal Regional
Eleitoral do Maranhão - no que tange à alteração promovida
no art. 224, § 30, do Código Eleitoral -, a Lei n° 13.165/2015
não tem natureza processual, mas, sim, natureza de direito
material, razão pela qual não deve ser aplicada ao caso dos
autos, porquanto a sentença que cassou o mandato dos
recorridos e o acórdão que manteve a referida cassação
ocorreram antes da vigência da nova lei;
ao determinar que o presidente da Câmara tomasse posse
no cargo de prefeito, o acórdão recorrido violou os arts. 224,
§ 31, do Código Eleitoral e 80 da Constituição Federal, pois ainda que a Lei n° 13.165/2015 tivesse natureza processual e
pudesse ser aplicada no caso dos autos - a assunção aos
cargos majoritários, no caso de perda do mandato eletivo, não
foi regulamentada pela nova legislação.
Requer o provimento do apelo para reformar o acórdão
recorrido, a fim de que seja empossado no cargo de prefeito do Município de
Buriti/MA.
O Ministério Público Eleitoral, às fls. 1.168-1.174, apresentou
contrarrazões aos recursos especiais interpostos por Rafael Mesquita Brasil,
Raimundo Nonato Mendes Cardoso e Lourinaldo Batista Silva, nas quais
sustenta o não provimento dos recursos, com base nos seguintes argumentos:
a jurisprudência deste Tribunal considera que o prazo para a
propositura da AIME - embora decadencial - submete-se à
regra do § 10 do art. 184 do Código de Processo Civil de 1973,
sendo prorrogado para o primeiro dia útil se o vencimento cair
em feriado ou dia em que não haja expediente normal do
cartório;
este Tribunal já decidiu que a referida prorrogação ocorre
inclusive se o cartório eleitoral estiver funcionando em regime
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de plantão (AgR-REspe n° 773446650, rei. Mm. Arnaldo
Versiani, DJe de 3.8.2010);
considerando que o termo final para a propositura da AIME
ocorreu durante o recesso forense instituído pelo art. 62, 1, da
Lei n° 5.010/66, tal prazo foi prorrogado para o dia 7.1.2013,
razão pela qual seria inadequado cogitar de decadência, uma
vez que a ação foi proposta em 3.1.2013;
o fato de o rol de testemunhas não ter sido apresentado
com a inicial não causou nenhum prejuízo à defesa, pois o
aditamento para a inclusão do rol de testemunhas foi
protocolizado antes que os recorrentes fossem notificados, e o
nome da testemunha Gilbert Souza Ribeiro - que seria ouvida
para repetição de prova - já constava na petição inicial;
este Tribunal decidiu, recentemente, que o entendimento
firmado pelo Supremo Tribunal Federal - no julgamento de caso
de repercussão geral (RE 583.937) - que assentou a licitude
da gravação ambiental realizada por um dos interlocutores para
utilização em processo penal deve orientar a jurisprudência
desta Corte Superior (HC n° 309-90, rei. Mm. João Otávio de
Noronha, DJede 5.11.2015);
não há falar em dissídio jurisprudéncial, pois o acórdão
recorrido tomou por parâmetro o recente entendimento adotado
por esta Corte Superior no julgamento do HC n° 309-90, no
qual foi decidido que a gravação ambiental realizada por um
dos interlocutores é prova válida;
ainda que a testemunha fosse indigna de fé, o § 40 do
art. 405 do Código de Processo Civil de 1973 excepciona a
proibição de tomada de seu depoimento, haja vista que "o Poder
Judiciário não pode ser impedido de conhecer uma prova
relevante à solução de uma demanda apenas porque o meio
de prova encontrado (declarações de uma testemunha) provém
de fonte considerada indigna" (fi. 1.171);

4
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não procede a alegação de violação ao art. 368-A do Código
Eleitoral, porquanto a cassação do mandato não foi imposta
com base em prova testemunhal singular e exclusiva, mas,
sim, em prova testemunhal corroborada por documentos e
gravações de áudio e de vídeo que evidenciaram a prática dos
ilícitos;
a alegação de violação ao art. 41-A da Lei n° 9.504/97 não
pode ser analisada, pois demandaria o revolvimento do acervo
probatório, o que não é admitido nesta via recursal, nos termos
das Súmulas 279 do Supremo Tribunal Federal e 7 do Superior
Tribunal de Justiça;
não há falar em violação aos arts. 11 e 60 do Decreto-Lei
n° 4.657/42, haja vista que há expressa definição de que a
vigência da Lei n° 13.165/2015 se daria tão logo publicada
(o que ocorreu em 29.9.2015). Ademais, a situação do
recorrente Lourinaldo não se subsume a nenhuma das
exceções que afastariam a incidência das alterações
promovidas pela referida legislação;
Lourinaldo era, de fato, detentor de mera expectativa de
direito de ser empossado na hipótese de cassação dos dois
primeiros recorrentes, mas não de direito adquirido;
1) por exigir que as novas eleições sejam marcadas após o
trânsito em julgado da decisão que gerou a perda do mandato
de candidato eleito em pleito majoritário, a nova redação dada
ao § 30 do art. 224 do Código Eleitoral ostenta natureza
processual, tendo, portanto, aplicação imediata.
A douta Procuradoria-Geral Eleitoral, às fls. 1.179-1.189,
opinou pelo não conhecimento dos recursos especiais, sob os seguintes
fundamentos:
a) não há falar em decadência, pois a presente AIME foi
proposta no dia 3.1.2013 e o termo final do prazo para o
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ajuizamento da referida ação - por ter caído em período de
recesso judiciário - foi prorrogado para o dia 7.1 .2013;
a jurisprudência desta Corte é no sentido de que a não
juntada do rol de testemunhas no momento do oferecimento da
AIME enseja nulidade meramente relativa, que só pode ser
declarada mediante a demonstração de dano efetivamente
sofrido, razão pela qual não procede a alegação de nulidade
do depoimento da testemunha Gilberto Souza Ribeiro, pois como foi arrolada antes da notificação para apresentar defesa não houve nenhum prejuízo aos impugnados;
apesar de não desconhecer que a matéria referente à
validade de prova decorrente de gravação ambientai realizada
por um dos interlocutores tem sido alvo de controvérsia
no âmbito deste Tribunal, a licitude deste tipo de prova é
pacificamente reconhecida no Supremo Tribunal Federal
(RE n° 583.937/RJ, rei. Min. Cezar Peluso, DJe de 18.12.2009);
"reputar ilícita a gravação ambiental de captação ilícita de
sufrágio, além de ir de encontro ao consolidado entendimento
do Supremo Tribunal Federal, equivale a negar vigência ao
art. 14, caput e § 90 da CF, que tutelam a liberdade de voto do
eleitor» (fi. 1.186);
o depoimento da testemunha Gilberto e as gravações
juntadas aos autos evidenciam a ocorrência de captação de
sufrágio e o conhecimento do candidato Rafael Mesquita, de
forma que a pretensão recursal de afastar a cassação do seu
mandato demandaria o reexame fático-probatório, que é
vedado pela Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça;
O além de não constar no acórdão recorrido nenhum fato
capaz de retirar a confiabilidade das declarações da
testemunha Gilberto, a análise sobre eventuais causas de
suspeição deste esbarraria no entendimento firmado por esta
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Corte (REspe no 214-63/AP, rei. Min. Gilmar Mendes,
DJ 11.4.2005);
o fato de não ter sido comprovado que o dinheiro utilizado
na consecução do ilícito adveio do Fundo de Participação dos
Municípios não tem o condão de descaracterizar a corrupção
eleitoral;
o Tribunal de origem só se manifestou sobre a imediata
aplicação das regras trazidas pela Lei n° 13.165/2015 no
acórdão de julgamento dos embargos de declaração, que
ocorreu em 27.10.2015, quando a referida lei já estava em
vigor;
o recurso especial interposto por Lourinaldo não pode ser
conhecido, por falta de prequestionamento da alegação de que
a Lei n° 13.165/2015 não seria aplicável ao caso dos autos,
haja vista que a Corte Regional não explicitou as razões que
autorizariam a imediata aplicação da referida lei, e o recorrente
não opôs embargos de declaração para suscitar o
pronunciamento expresso acerca dessa matéria.
Por despacho às fls. 1.191-1.192, determinei, nos termos do
art. 932 do Código de Processo Civil, a intimação do recorrente Raimundo
Nonato Mendes Cardoso, a fim de que ele regularizasse sua representação
processual, o que foi feito à fI. 1.196.
Anoto que, em face da Ação Cautelar n°0600015-86, proposta
por Raimundo Nonato Mendes Cardoso, deferi a medida liminar pleiteada, a
fim de atribuir efeito suspensivo ao presente recurso especial e garantir que o
autor e Rafael Mesquita Brasil - eleitos, respectivamente, para os cargos de
vice-prefeito e prefeito do Município de Buriti/MA - permanecessem nos cargos
para os quais foram eleitos ou para eles retornassem, caso tivessem sido
afastados.
Por fim, observo que, em 16.11.2015, Lourinaldo Batista da
Silva interpôs agravo regimental contra a decisão que proferi nos autos da
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Ação Cautelar n° 0600015-86, que me veio conclusa para decisão
em 17.5.2016.
É o relatório.

VOTO

O SENHOR MINISTRO HENRIQUE NEVES DA SILVA
(relator): Senhor Presidente, os recursos especiais são tempestivos.
O acórdão regional que deu provimento parcial ao recurso
eleitoral para afastar a inelegibilidade de Raimundo Nonato Mendes Cardoso,
mas manteve, no restante, a sentença que julgou procedente a AIME, foi
publicado no Diário da Justiça Eletrônico de 23.9.2015, quarta-feira, conforme
certidão à fi. 614.
Contra esse acórdão, Raimundo Nonato Mendes Cardoso
interpôs recurso especial em 28.9.2015, segunda-feira (fI. 732), e, na mesma
data, Rafael Mesquita Brasil opôs embargos de declaração (fi. 680), em
petições subscritas por advogado habilitado nos autos (procuração à fI. 82 e
substabelecimento às fls. 567 e 1.197).
O acórdão relativo aos embargos de declaração foi publicado
no DJe de 29.10.2015, quinta-feira, conforme certidão à fl. 846.
Após a publicação desse acórdão, a data final da fluência do
prazo recursal foi prorrogada para o dia 5.11.2015 (quinta-feira), em razão de o
expediente do Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão ter sido suspenso no
dia 29.10.2015 (sexta-feira) e de o dia 3.11.2015 (terça-feira) ter sido feriado.
No dia 5.11.2015 (quinta-feira), Raimundo Nonato Mendes
Cardoso apresentou a ratificação do seu recurso especial (fI. 1.114) e Rafael
Mesquita Brasil interpôs o recurso especial de fls. 947-984, em petições
subscritas por advogado habilitado nos autos (procuração à fI. 82 e
substabelecimento às fls. 567 e 1.197).
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Na mesma data (5.11.2015), Lourinaldo Batista da Silva interpôs
o recurso especial de fls. 1.121-1.132, em petição subscrita por procurador
habilitado nos autos (procuração à fI. 609).
Procedo à análise individualizada da matéria tratada nos
recursos especiais, iniciando pelas questões prévias.

- Alegação de ofensa ao art. 275, 1 e li, do Código Eleitoral (recurso
especial de Rafael Mesquita Brasil)
O recorrente Rafael Mesquita Brasil aponta ofensa ao art. 275,
1 e II, do Código Eleitoral, ao argumento de que o Tribunal de origem,
conquanto provocado por meio de embargos de declaração, não se manifestou
a respeito dos pontos suscitados no recurso integrativo.
No entanto, o recorrente não indica precisamente, nas razões
do recurso especial, quais seriam os pontos omissos ou contraditórios nos
acórdãos regionais.
Diante disso, não é possível reconhecer a alegada ofensa ao
art. 275 do Código Eleitoral, conforme já decidiu esta Corte:
ELEIÇÕES 2012 - REPRESENTAÇÃO - ABUSO DE
PODER ECONÔMICO - CASSAÇÃO DE REGISTRO GASTOS ELEITORAIS - APURAÇÃO - ARTIGO 30-A - AUSÊNCIA
DE PREJUÍZO PARA ANÁLISE DO ABUSO DE PODER JULGAMENTO
EXTRA PETITA
- DECADÊNCIA PREQUESTIONAMENTO - SAQUES EM ESPÉCIE POTENCIALIDADE - GRAVIDADE - RESPONSABILIDADE APROVA ÇÃO DE CONTAS - IRRELEVÂNCIA AUTOR DO ABUSO - CANDIDATO BENEFICIÁRIO RESPONSABILIDADE - SANÇÃO - REEXAME DE PROVA
1. Ao apontar ofensa ao art. 275 do Código Eleitoral, assim como
ocorre em relação ao art. 535 do CPC, cabe à parte identificar
precisamente qual vício não teria sido sanado e a sua relevância
para o deslinde da causa, não sendo suficientes alegações
genéricas.
Recursos especiais desprovidos.
(REspe n° 130-68, reI. Mm. Henrique Neves da Silva,
DJe de 4.9.2013.)
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II - Alegação de ofensa ao art. 14, § 10, da Constituição Federal e
divergência jurisprudencial (recursos especiais de Raimundo Nonato
Mendes e Rafãel Mesquita Brasil)
Os recorrentes Raimundo Nonato Mendes e Rafael Mesquita
Brasil apontam ofensa ao art. 14, § 10, da Constituição Federal, argumentando
que a petição inicial foi protocolada após o prazo previsto no referido
dispositivo.
Argumentam que, por se tratar de prazo de natureza
decadencial, ele não se interrompe e não se suspende em razão de feriados,
aplicando-se a regra do art. 184, § 10, do Código de Processo Civil de 1973
apenas nas hipóteses em que não houver expediente forense no juízo, o que
não é o caso dos autos, pois o cartório da zona eleitoral funcionou em regime
de plantão no dies ad quem do referido prazo.
O Tribunal de origem enfrentou a questão da seguinte forma
(fls. 617-622):
À luz do art. 184 do CPC, e tomando-se por base a data da
diplomação dos Recorrentes (18.12.2012) como marco inicial da
contagem do prazo para o ajuizamento desta AIME, seria lícito dizer,
a priori, que o termo final para a sua propositura recairia no dia
02.01.2013 - décimo quinto dia após a data da diplomação.
Contudo, independentemente de ter sido a AIME n° 2-53 proposta no
dia 02 ou no dia 03 de janeiro de 2013, conforme reputado na
questão de ordem trazida pelos Recorrentes, vê-se que esse período
coincidiu com o do «Recesso do Judiciário", em que, nos termos do
art. 179 do CPC, são suspensos todos os prazos processuais, a
exceção dos expressamente ressalvados por lei federal (art. 174, III).
Destarte, mesmo tendo o prazo para ajuizamento da AIME natureza
decadencial, e como tal, não se suspendendo nem se interrompendo
durante as férias ou feriados forenses - tal como é equiparado o
"Recesso do Judiciário" -, é de rigor a aplicação in casu do art. 184,
§ 11, do CPC, que prorroga o vencimento do prazo impugnativo para
o primeiro dia útil subsequente, qual seja, 07.01.2013.
Esta prorrogação de prazo ao primeiro dia útil subsequente ao
"Recesso Judiciário" é posição pacífica da jurisprudência do TSE,
como se colhe dos arestos abaixo citados, litteris:
[...1
Assim, na espécie sub judice, é inconcusso que o Autor, ora
Recorrido, poderia tê-la proposto até o dia 07.01.2013. Logo,
independentemente de ter sido ajuizada no dia 02 ou no dia
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03.01.2013, é evidente a sua tempestividade, não havendo razão às
alegações dos Recorrentes.
Essa parte do acórdão regional está de acordo com o
entendimento da jurisprudência deste Tribunal, a qual assevera que "o regime
de plantão não é considerado expediente normal" e que "o prazo para a
propositura da A/ME, mesmo tendo natureza decadencial, submete-se à regra
do art. 184, § 10, do CPC, segundo a qual se prorroga para o primeiro dia útil
seguinte se o termo final cair em feriado ou dia em que não haja expediente
normal no Tribunal" ( AgR-REspe no 692-44, rei. Mm. Marcelo Ribeiro,
DJe de 6.10.2010). No mesmo sentido: AgR-REspe n° 7734466-50,
rei. Min. Arnaldo Versiani, DJe de 3.8.2010; REspe •n° 1-38, rei. Mm. Maria
Thereza Rocha de Assis Moura, DJe de 23.3.2015; AgR-AC n° 4285-81,
rei. Mm. Marcelo Ribeiro, DJe de 14.3.2011.
Assim, não houve violação ao art. 14, § 10, da CF, tendo em
vista a correta aplicação, ao caso, do art. 184, § 10, li, do CPCI73.
III - Violação aos arts. 30, § 30, e 22 da LC n° 64/90 (recurso especial de
Rafael Mesquita Brasil)
O recorrente Rafael Mesquita Brasil alega que houve violação
aos arts. 30, § 311 , e 22 da Lei Complementar n° 64/90, porquanto não foi
apresentado rol de testemunhas com a petição inicial, tendo o vício sido
sanado apenas posteriormente, em emenda à inicial.
Argumenta que, embora tenha suscitado o tema na primeira
oportunidade que teve para falar nos autos, o juízo de primeiro grau e o
Tribunal de origem entenderam não caracterizada a nulidade.
Sobre esse ponto, destaco o seguinte trecho do acórdão
regional (fI. 623):
Pela análise dos autos, entendo que não prosperam as alegações
dos Recorrentes quanto à impossibilidade jurídica de utilização do
depoimento da testemunha GILBERT SOUZA RIBEIRO, sob o
argumento de não ter sido este arrolado na peça vestibular, dado
que desacompanhada de rol de testemunhas.
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É que como obsetvo dos de uma atenta compulsação dos autos, o
Autor, ora recorrido, logo após o ajuizamento da A/ME, apresentou em 23.01.2013 - petição juntando documentos e arrolando
expressamente a testemunha GILBERT SOUZA RIBEIRO, sendo
este ato realizado bem antes da citação dos Recorrentes, esta
ocorrida somente em 29.01.2013.
Nestes termos, consoante a redação do art. 294 do CPC, a atitude
do Recorrido configurou-se como típico aditamento à inicial,
mostrando-se plenamente regular e amparada pelo sistema
processual, sendo certo, outrossim, que não casou qualquer prejuízo
à defesa, a qual, quando da citação, teve amplo acesso a todos os
elementos apostos pela parte autora.
O entendimento da Corte de origem nesta parte estaria
aparentemente em dissonância com a orientação deste Tribunal Superior, no
sentido de que o rol de testemunhas deve ser apresentado com a inicial,
conforme prescreve o § 30 do art. 30 da Lei Complementar n° 64/90, sob
pena de preclusão, não sendo admissível a "hipótese na qual o Juízo Eleitoral
deferiu a oitiva de testemunhas não arroladas com a inicial, em desacordo
com os arts. 14, § 10, da Constituição Federal e 31, § 31, da LC n° 64/90
no que diz respeito à produção de provas em sede de A/ME" (RMS n° 719-26,
rei. Mm. Henrique Neves, DJe de 27.9.2013).
Como afirmei, no precedente acima indicado, o rito
procedimental a ser observado na AIME é o ordinário previsto na
Lei Complementar n° 64/90, consoante decidido por este Tribunal no
julgamento da questão de ordem que gerou a elaboração da Instrução n° 81
(Res.-TSE n° 21.634).
Assim, a regra do art. 30, § 30, da LC n° 64/90 deve ser
observada no que diz respeito à necessidade de o impugnante, ao propor a
ação, especificar, desde logo, os meios de prova com que pretende demonstrar
a veracidade do alegado, arrolando testemunhas, se for o caso, no número
máximo de seis.
Conforme decidido no referido precedente, o art. 407 do
C1PCI73, que permite o arrolamento das testemunhas na fase de produção de
provas, antes da realização da audiência, não se aplica aos processos
eleitorais, que são conduzidos de acordo com a legislação específica.
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Em igual sentido, esta Corte já asseverou a impossibilidade de
inclusão de novas testemunhas nas ações que são conduzidas de acordo com
as disposições contidas no art. 22 da Lei das Inelegibilidades - cuja simetria
com o rito previsto no art. 30 da referida norma permite a adoção de igual
interpretação.
Nesse sentido, recorde-se que "o art. 22, caput e inciso 1, da
Lei Complementar n° 64/90 expressamente estabelece que o autor deverá, na
inicial, relatar fatos e indicar provas, indícios e circunstâncias, bem como
deverá o representado, em sua defesa, juntar documentos e rol de
testemunhas, vigorando, portanto, a concentração dos atos processuais, de
modo a imprimir celeridade ao procedimento, princípio essencial da JustIça
Eleitoral" (AgR-Al n° 114-67, rei. Mm. Arnaldo Versiani, DJe de 24.5.2010).
Igualmente: "Pelo rito do art. 22 da Lei Complementar n° 22/90,
o momento oportuno de apresentação do rol de testemunhas, pelo autor, é o
do ajuizamento da inicial, sob pena de preclusão" (AgR-REspe n° 278-45,
rei. Mm. Joaquim Barbosa, DJe de 31.8.2009).
Não se impede, por outro lado, que o juiz, como condutor do
processo, proceda à inquirição de outras testemunhas, além das indicadas
pelas partes, em busca da verdade real, consoante permitido pelo § 30 do
art. 50 da LC n° 64/90. (AgR-REspe n° 28-55, rei. Mm. João Otávio de Noronha,
DJe de 29.5.2013). No mesmo sentido, sobre a possibilidade de oitiva de
testemunhas referidas: REspe n° 188-86, rei. Mm. Henrique Neves, DJe
de 27.10.2015.
O efeito que se depreende da regra do art. 30, § 30, da
Lei Complementar n° 64/90 é o de permitir que o réu, ao ser citado, tenha
plena e completa ciência das alegações deduzidas pelo autor e das provas que
ele pretende produzir. Trata-se, pois, de regra processual que visa privilegiar o
direito de defesa.
No caso dos autos, conforme registrado no acórdão regional, a
indicação da testemunha foi apresentada em emenda à inicial que ocorreu
antes da citação dos réus. Em outras palavras, quando os réus foram citados,
já constava dos autos a indicação do meio de prova pretendido pelo autor,
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que afasta por completo a alegação de cerceamento de defesa, cuja
caracterização depende sempre da demonstração de prejuízo efetivo, a teor do
princípio pas de nullité sans grief.

Neste ponto, aliás, confira-se que as razões do recurso especial
interposto (fis. 959-963) não identificam com a precisão necessária qual seria o
prejuízo que o procedimento adotado teria causado à defesa, apenas alegando
genericamente, o recorrente, que teve afinal cassado seu mandato, o que atrai,
em consequência, a incidência da regra do art. 219 do Código Eleitoral.
Assim, o recurso não prospera no que aponta ter ocorrido
violação aos arts. 31, § 31, e 22 da LC n° 64/90.
1V—Violação ao art. 157, § 110, do Código de Processo Civil e ao art. 50,
LVI, da Constituição Federal (recurso especial de Rafael Mesquita Brasil)
O recorrente Rafael Mesquita Brasil aponta ofensa ao art. 157,
§ 10, do Código de Processo Civil e ao art. 50, LVI, da Constituição Federal,
sob o argumento de que a condenação se teria lastreado em gravação
ambiental clandestina, a qual, nos termos da jurisprudência do Tribunal
Superior Eleitoral para as Eleições de 2012, seria prova ilícita.
Argumenta que, não obstante a referência a julgados do
Supremo Tribunal Federal e a precedentes antigos do Tribunal Superior
Eleitoral, a Corte de origem desconsiderou o entendimento mais recente sobre
tema, aplicado amplamente às Eleições de 2012.
Ao se pronunciar sobre a matéria, consignou-se no voto
condutor do.acórdão regional (fls. 623-629):
3.1. LICITUDE DAS PROVAS DOCUMENTAIS (MÍDIAS EM ÁUDIO
E ÁUDIO/vÍDEO)
Vencidos os exames das questões prejudicial e preliminar, adentro
ao mérito recursal.
Nessa senda, enfrento inicialmente a apontada ilicitude das provas
documentais acostadas aos autos, relativas a gravações telefônicas
realizadas pela testemunha do Recorrido (GILBERT SOUZA
RIBEIRO) sem o conhecimento dos outros interlocutores, bem como
as gravações em áudio e vídeo por ele realizadas.
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Pelo que restou demonstrado, a prova derivada das gravações
telefônicas configura gravação clandestina, qual seja a realizada
por um interlocutor sem o conhecimento/aquiescência dos outros
participantes da conversa, a qual não se confunde com interceptação
telefônica, que consiste na interceptação/gravação do diálogo
telefônico por um terceiro, não interlocutor, e sem o conhecimento
destes últimos.
Consoante informa a doutrina, bem como entendem nossos tribunais
superiores, nomeada e especialmente o Supremo Tribunal Federal
(STF), é licita a utilização como meio de prova da gravação realizada
por um dos interlocutores, sem o conhecimento dos demais, desde
que não haja obrigação legal de sigilo sobre o assunto tratado, nem
se trate de uma conversa de cunho íntimo e privado dos
interlocutores.
Sobre o tema, notadamente analisado por autores criminalistas de
escol, apresento a lição de GUILHERME DE SOUZA NUCCI:

No mesmo sentido é o escólio abalizado do renomado Doutor em
Direito, ex-membro do Ministério Público de São Paulo e atualmente
deputado Estadual por esse mesmo Estado, FERNANDO CAPEZ:
[ ... ]
Nos termos observados, tal adequação justifica-se ante a ausência
de vedação ao referido meio de prova, especialmente porque não
proibida pela Lei n° 9.296/1996 que regulamenta o inciso XII,
parte final, do art. 50 da Constituição
'
Federal, no que diz respeito
exclusivamente à interceptação telefônica.
Desse modo, não há vedação legal ou, sequer, regulamentação,
quanto ao uso processual da gravação clandestina, sendo, portanto,
um meio de prova lícito.
Nesse preciso sentido, co/aciono os seguintes precedentes do STF,
que demonstram sua posição quanto ao tema, in verbis:

No que diz respeito à posição adotada na jurisprudência do TSE,
impende admitir que a Corte Superior Eleitoral não vem se
mostrando uníssona quanto à admissão da prova sub examine,
havendo - notadamente em sua composição mais recente - clara
divergência quanto à admissibilidade da prova derivada de gravação
clandestina.
Admitindo a gravação clandestina como meio de prova lícito,
colaciono os seguintes arestos do Tribunal Superior Eleitoral,
verbatim et literatim:
[ ... ]
Assim, por não haver qualquer obrigação legal de sigilo ou intimidade
nos diálogos gravados pela testemunha GILBERT SOUZA RIBEIRO,
considero, portanto, lícita a prova carreada aos autos, nos termos da
remansosa jurisprudência do Colendo STF.
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De igual forma, destaco, por oportuno, as razões adotadas no
voto de desempate proferido pelo Presidente do Tribunal Regional Eleitoral do
Maranhão, in verbis (fis. 643-649):
Pretendem os recorrentes o reconhecimento da ilicitude das
gravações telefônicas realizadas pela testemunha do Recorrido
GILBERT SOUZA RIBEIRO - sem o conhecimento dos outros
interlocutores, assim como as gravações em áudio e vídeo por ele
realizadas.
Pois bem. Ab initio, cumpre-nos distinguir espécies de interferência
nas comunicações telefônicas, com fulcro nas lições do Ministro
Jorge Mussi do Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento
do HC 161.053-SP, verbis:
"A interceptação telefônica é a captação de conversa feita
por um terceiro, sem o conhecimento dos interlocutores, que
depende de ordem judicial, nos termos do inciso X (rectius,
inciso XII) do artigo 51da Constituição Federal. Por sua vez, a
escuta é a captação de conversa telefônica feita por um
terceiro, com o conhecimento de apenas um dos interlocutores,
ao passo que a gravação telefônica é feita por um dos
interlocutores do diálogo, sem o consentimento ou a ciência do
outro".
Constata-se, pois, ser extremamente relevante, in casu, a
diferenciação entre gravação clandestina e a interceptação
telefônica, haja vista que a interceptação tem previsão expressa na
Constituição, sendo lícita apenas nos termos do art. 50, XII, da Carta
Magna.
O Supremo Tribunal Federal considera que a gravação clandestina,
em regra, é lícita. A matéria, inclusive, teve repercussão geral
reconhecida, em acórdão de lavra do Ministro Cezar Peluso,
ementado nos seguintes termos:
AÇÃO PENAL. PROVA. GRAVAÇÃO AMBIENTAL.
REALIZAÇÃO POR UM DOS INTERLOCUTORES
SEM CONHECIMENTO DO OUTRO. VALIDADE.
JURISPRUDÊNCIA REAFIRMADA. REPERCUSSÃO GERAL
RECONHECIDA. APLICAÇÃO DO ART. 543-13, § 30, DO CPC.
E lícita a prova consistente em gravação ambientai realizada
por um dos interlocutores sem o conhecimento do outro.
(STF, RE 583.937-QO-RG, Rei. Mm. Cezar Peluso, com
repercussão geral.)
O Recurso Extraordinário n° 402.71 7IPR, também relatado pelo
Ministro Cezar Peluso, é fundamental para elucidar o posicionamento
do Pretório Excelso sobre o tema:
PROVA. CRIMINAL. CONVERSA TELEFÔNICA. GRAVAÇÃO
CLANDESTINA, FEITA POR UM DOS INTERLOCUTORES,
SEM CONHECIMENTO DO OUTRO. JUNTADA DA
TRANSCRIÇÃO EM INQUÉRITO POLICIAL, ONDE O
INTERLOCUTOR REQUERENTE ERA INVESTIGADO OU
TIDO POR SUSPEITO. ADMISSIBILIDADE. FONTE LÍCITA
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DE PROVA. INEXISTÊNCIA DE INTERCEPTAÇÃO, OBJETO
DE VEDAÇÃO CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE CAUSA
LEGAL DE SIGILO OU DE RESERVA DA CONVERSAÇÃO.
MEIO, ADEMAIS, DE PROVA DA ALEGADA INOCÊNCIA
DE QUEM A GRAVOU. IMPROVIMENTO AO RECURSO.
INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO ART. 50, INCS. X, XII E
LVI, DA CF. PRECEDENTES. Como gravação meramente
clandestina, que se não confunde com interceptação, objeto de
vedação constitucional, é lícita a prova consistente no teor de
gravação de conversa telefônica realizada por um dos
interlocutores, sem conhecimento do outro, se não há causa
legal específica de sigilo nem de reserva da conversação,
sobretudo quando se predestine a fazer prova, em juízo ou
inquérito, a favor de quem a gravou.
Do voto do eminente relator, destaco os seguintes trechos, verbis:
"E...] não há ilicitude alguma no uso de gravação de conversação
telefônica feita por um dos interlocutores, sem conhecimento
do outro, com a intenção de produzir prova do intercurso,
sobretudo para defesa própria em procedimento criminal, se não
pese, contra tal divulgação, alguma específica razão jurídica de
sigilo nem de reserva, como a que, por exemplo, decorra de
relações profissionais ou ministeriais, de particular tutela da
intimidade, ou doutro valor jurídico superior".
"Ora, quem revela conversa da qual foi partícipe, como emissor
ou receptor, não intercepta, apenas dispõe do que também é
seu e, portanto, não subtrai, como se fora terceiro, o sigilo à
comunicação, a menos que esta seja recoberta por absoluta
indisponibilidade legal em proveniente de obrigação jurídica
heterônoma, ditada pela particular natureza da relação pessoal
vigente entre os interlocutores, ou por exigências de valores
jurídicos transcendentes".
O insigne Ministro utiliza, como ratio decidendi, a ponderação entre a
intimidade e a verdade processual, concluindo que, do sopesamento
de valores, deve prevalecer este último em detrimento daquele, em
virtude do interesse público em questão, litteris:
"Entre os valores de proteção da intimidade pessoas e de
busca da verdade nos processos, qual o valor mais nobre? A
meu ver, o que diz respeito à verdade. Foi-se o tempo em que
o processo civil se contentava com a verdade formal. A
semelhança do proocesso penal, o civil também há de se
preocupar com a verdade material. Chega-se à verdade através
da prova, cujo ônus incumbe ao autor, quanto ao fato
constitutivo do seu direito. Mas existe fato de difícil prova! A
saber, da produção de prova. Impedir que alguém produza,
digamos, por meio de 24 gravação de conversas telefônicas
seria, a meu sentir, o mal maior".
[ ... ] "Tirante situações excepcionais em que, no fundo
prepondera a exigência da proteção da intimidade, ou de
outra garantia da integridade moral da pessoa humana,
nenhuma consideração pode sobrepor-se à divulgação do
relato de conversa telefônica, cuja prova seja necessária à
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reconstituição processual da verdade e. pois, à tutela de direito
subjetivo do proponente, ou ao resguardo do interesse público
da jurisdição".
Consoante bem explicita o mestre José Joaquim Gomes Canotilho,
na ponderação haverá um sopesamento entre princípios colidentes
de forma a decidir qual deles tem maior peso ou valor no caso
concreto, verbis:
Quando se chegar à conclusão da necessidade e adequação
do meio para alcançar determinado fim, mesmo neste
caso deve perguntar-se se o resultado obtido com a
intervenção é proporcional à «carga coactiva)> da mesma.
Meios e fim são colocados em equação mediante um juízo de
ponderação, a fim de se avaliar se o meio utilizado é ou não
desproporcionado em relação ao fim de uma questão de
«medida» ou «desmedida» para se alcançar um fim: pesar as
desvantagens dos meios em relação às vantagens do fim.
Acerca da ponderação de interesses, impende destacar, ainda, as
lições do professor e Ministro Luís Roberto Barroso:
"O Direito, como se sabe, é um sistema de normas,
harmonicamente articuladas. Uma situação não pode ser
regida simultaneamente por duas disposições legais que se
contraponham. A denominada ponderação de valores ou
ponderação de interesses é a técnica pela qual se procura
estabelecer o peso relativo de cada um dos princípios
contrapostos. Como não existe um critério abstrato que
imponha a supremacia de um sobre o outro, deve-se, à vista
do caso concreto, fazer concessões recíprocas, de modo a
produzir um resultado socialmente desejável, sacrificando o
mínimo de cada um dos princípios ou direitos fundamentais em
oposição. O legislador não pode, arbitrariamente, escolher um
dos interesses em jogo e anular o outro, sob pena de violar o
texto constitucional. Seus balizamentos devem ser o princípio
da razoabilidade e a preservação, tanto quanto possível, do
núcleo mínimo do valor que esteja cedendo passo. Não há,
aqui, superioridade formal de nenhum dos princípios em
tensão, mas a simples determinação da solução que melhor
atende o ideário constitucional na situação apreciada".
Mencionada técnica se justifica, pois, consoante afirma Konrad
Hesse, "os direitos fundamentais são garantias pontuais que, sem
dúvidas, muitas vezes, são reunidos em um catálogo, mas que são
restringidos a isto, assegurar ou proteger âmbitos de vida individuais,
especialmente importantes ou especialmente postos em perigo. Eles,
por isso, não podem ser entendidos como sem lacunas. Isso
também vale para a Lei Fundamental".
Constata-se, pois, ser amplamente dominante o entendimento dos
Tribunais Superiores, bem como da doutrina, no sentido de que a
gravação realizada por um dos interlocutores, sem o conhecimento
dos demais, é meio de prova lícito, desde que não haja obrigação
legal de sigilo sobre o assunto tratado, nem, se trate de uma
conversa de cunho íntimo e privado dos interlocutores.
A propósito, doutrina Gilmar Ferreira Mendes, ipsis litteris:
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A matéria está regulada hoje pela Lei n. 9.296/96, que tem
como objeto de aplicação a interceptação de comunicações
telefônicas, de qualquer natureza, e interceptação de comunicações
em sistema de informática ou telemática, feitas por terceiros, com
ou sem consentimento de um dos interlocutores. A regulamentação
não abrange, portanto, as gravações telefônicas feitas por um dos
interlocutores em telefonemas próprios, assim como as interceptações
e gravações ambientais.
Após a superveniência da Lei n. 9.296/96, o STF passou a
considerar a prova lícita, rejeitando-a, basicamente, em dois casos:
quando deficiente a fundamentação da decisão judicial que a
autorizou;
quando a gravação for executada por terceiro sem conhecimento
de um dos interlocutores.
Decerto, contudo, quanto à interceptação telefônica realizada sem os
consentimentos dos interlocutores - a interpretação deve ser restritiva,
para que não ocorra o que ZAFFARONI chama de "generosidade"
nas autorizações judiciais de escuta.
Jorge Miranda, mestre português da Universidade de Coimbra,
preconiza sobre o assunto:
"Deve assentar-se no postulado de que todas as
normas constitucionais são verdadeiras normas jurídicas e
desempenham uma função útil no ordenamento. A nenhum
pode-se dar ao uma interpretação que lhe retire ou diminua a
razão de ser. Mais: a uma norma fundamental tem de sei
atribuído o sentido que mais eficácia lhe dê: a cada norma
constitucional é preciso conferir, ligada a todas as outras
normas, o máximo de capacidade de regulamentação".
Recorrendo à formulação conceituai exposta por MIRANDA,
constituem vicissitudes constitucionais quaisquer e ventos que se
projetem sobre a subsistência da Constituição ou de algumas das
suas normas.
Verifica-se, portanto, que, diante da ausência de vedação à
utilização da gravação clandestina como meio de prova, visto que
não proibida pela Lei n° 9.296/1996, que regulamenta o inciso Xli,
parte final, do art. 50 da Constituição Federal, referido meio é,
dessarte, lícito.
Nesse exato sentido, seguintes precedentes do STF: HC 91613,
Relator(a): Mm. GIL MAR MENDES; AI 560223 AgR. Relator(a):
Mm. JOAQUIM BARBOSA; AI 578858 AgR, Relator(a): Min. ELLEN
GRACIE, STF - RE 402717, Relator(a): Mm. CEZAR PEL USO.
Na mesma linha, o Tribunal Superior Eleitoral: TSE - AgRg em
RE Eleitoral n° 4198880, Mm. RICARDO LEWANDOWSK;
TSE RE Eleitoral n° 35622, Mm. MARCELO RIBEIRO.
À luz do expendido, são lícitos os diálogos gravados pela
testemunha GILBERT SOUZA RIBEIRO e trazidos aos presentes
autos, com arrimo na doutrina e jurisprudência pátrias, mormente no
posicionamento sedimentado do Pretório Excelso.

REspe no 2-53.2013.6.1 0.0025/MA / AC no 0600015-86.201 5.6.00.000/MA 32

Demonstrada, portanto, a licitude da prova, melhor sorte não assiste
ao argumento de que as acusações do Ministério Público Eleitoral
não restaram comprovadas, por terem se embasado no depoimento
de uma única testemunha.
É que, con quanto as acusações tenham sido sustentadas no
depoimento de apenas uma testemunha, referidas declarações
foram corroboradas pelos demais elementos probatórios trazidos aos
autos, especialmente pelas mídias de áudio e áudio/video, acostadas
àsfls. 08/11.

Da leitura dos trechos supracitados, depreende-se que o
Tribunal a quo considerou lícitos os elementos probatórios colhidos a partir de
gravação de conversas telefônicas e de gravação ambiental realizada pela
testemunha Gilbert Souza Ribeiro, sem autorização judicial ou conhecimento
dos interlocutores.
Esse tema tem sido reiteradamente debatido por esta Corte,
com manifestações eruditas sobrè a necessidade de ser novamente analisada
a interpretação adotada para o pleito de 2012, em relação ao qual se
consolidou o entendimento de que a utilização desse tipo de gravação em
procedimentos de natureza não criminal é ilícita.
Entretanto, a partir do julgamento do REspe n° 344-26,
em 16.8.2012, da relatoria do Ministro Marco Aurélio, foi assentada a ilicitude
desse tipo de prova, como se vê da respectiva ementa:
RECURSO ESPECIAL - PREQUESTIONAMENTO. A matéria
versada no recurso especial há de ter sido objeto de debate e
decisão prévios na origem, ante a necessidade de prequestionamento.
PRIVACIDADE - DADOS - GRAVAÇÃO AMBIENTE. A regra é a
proteção à privacidade. Viabiiza-se a gravação quando, em
investigação criminal ou processo penal, há a ordem judicial.
(REspe n11 344-26, rei. Mm. Marco Aurélio, DJe de 28.11.2012, grifo
nosso.)

Esse entendimento foi reiterado em diversos feitos relativos ao
pleito de 2012, como se vê, por exemplo:
ELEIÇÕES 2012. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO
ESPECIAL. AIJE. CAPTAÇÃO ILÍCITA DE SUFRÁGIO.
PROVAS. IMPRESTABILIDADE. INQUÉRITO CIVIL. GRAVAÇÃO
AMBIENTAL. DESPROVIMENTO.
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1. A instauração de inquérito civil pelo Ministério Público Eleitoral
para produção de provas e posterior aproveitamento em A1JE ofende
disposto no art. 105-A da Lei n° 9.504/97 e ocasiona a nulidade
das provas obtidas.
A teor da jurisprudência desta Corte, a gravação ambiental
somente é viável mediante autorização judicial e quando utilizada
como prova em investigação criminal ou processo penal, sendo a
proteção à privacidade direito fundamental estabelecido na
Constituição Federal (Precedentes: REspe n° 344-26/BA,
Rei. Mm. Marco Auréiio, de 16.8.2012 e REspe n° 602-30/MG, de
minha relatoria, DJe de 17.2.2014), salvo quando realizada em local
público, que não é a hipótese dos autos.
Tendo a gravação sido realizada em local privado - reunião na
residência de um dos interiocutores -, afigura-se inaplicável
novo entendimento jurisprudencial firmado pelo TSE no
REspe n° 637-61/MG, segundo o qual a gravação ambiental, sem a
referida autorização judicial, é lícita quando realizada em ambientes
públicos, admitindo-a como meio de prova contra a parte em
processo cível-eleitoral. Entendimento sobre o qual guardo ressalva.
4. Agravo regimental desprovido.
(AgR-REspe n° 838-77, rei. Mm. Luciana Lóssio, DJe de 7.112.20115.)

Em razão dos múltiplos precedentes existentes para as
Eleições de 2012, já se reconheceu que eventual alteração da jurisprudência
somente poderá atingir pleitos futuros, em razão da necessidade de se
observar o princípio da segurança jurídica, como bem anotado pelo
eminente Ministro Gilmar Mendes no julgamento do Agravo Regimental no
Recurso Especial Eleitoral n° 821-65:
ELEIÇÕES 2012. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL.
REPRESENTAÇÃO COM BASE NO ART. 41-A DA
LEI N° 9.504/1997. ABUSO DE PODER POLÍTICO. GRAVAÇÃO
REALIZADA POR UM DOS INTERLOCUTORES.
JURISPRUDÊNCIA DO TSE CONSIDERA ILÍCITA A PROVA.
SEGURANÇA JURÍDICA. PROVIMENTO DO RECURSO
ESPECIAL.
1. A grave sanção do art. 41-A da Lei n° 9.504/1997 exige a presença
de provas lícitas e seguras que indiquem todos os requisitos
previstos nessa norma, sendo que a ausência de qualquer
deles deve, obrigatoriamente, levar à improcedência do pedido.
Entendimento que se reforça com a edição da Lei Complementar
n° 135/2010, pois o reconhecimento do ilícito em questão, além de
ensejar a grave sanção de cassação de diploma, afasta o político
das disputas eleitorais pelo longo prazo de oito anos (art. 11, inciso 1,
alínea j, da LC n° 64/1990).
2. Con quanto se guardem reservas em relação à tese de que a
gravação ambiental realizada por um dos interlocutores é prova
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ilícita, mormente se verificado que não se cuida de interceptação
telefônica sem autorização, entendida assim como a realizada
por um terceiro estranho à conversa, constata-se que, nas
eleições de 2012, a conclusão acerca da ilicitude daquele meio
de prova está consolidada, merecendo reflexão para eleições
futuras.
A segurança jurídica implicitamente prevista no art. 16 da
CF/1988 recomenda que, neste caso, também das eleições de
2012, a tese da ilicitude da gravação ambiental realizada por um
dos interlocutores deve ser aplicada, evitando-se modificação
de entendimento após o encerramento do processo eleitoral, a
sugerir indesejável casuísmo.
Equivoca-se o Ministério Público Eleitoral ao afirmar que, na
ponderação de valores, a decisão agravada prestigiou o direito
à privacidade, pois a decisão impugnada simplesmente afirmou
que a tese da ilicitude da gravação ambiental realizada por um
dos interlocutores está consolidada, quanto às eleições de
2012, na jurisprudência do TSE, cuja eventual modificação deve
incidir em pleitos futuros, em respeito ao princípio da segurança
jurídica, implicitamente previsto no art. 16 da Constituição
Federal.
Decisão agravada mantida pelos próprios fundamentos.
Agravo regimental desprovido.
(AgR-REspe n1821-65, rei. Min. Giimar Mendes, DJe de 13.11.2015,
grifos nossos.)
Assim, em face da necessidade de dar igual tratamento e
interpretação aos processos eleitorais que envolvem candidaturas das Eleições
de 2012, a gravação tida como lícita e relevante pela Corte Regional não pode
subsistir e deve ser considerada nula por não ter sido previamente autorizada
judicialmente nem ter sido produzida com a finalidade de ser utilizada em
processo penal.
Como se vê, ao contrário do que se preconiza no agravo
regimental interposto contra a decisão proferida na ação cautelar, a
jurisprudência para as Eleições de 2012 é firme e consolidada no sentido da
ilicitude dos elementos probatórios colhidos por meio de gravação ambiental
clandestina. Em outros termos, não foram alguns, mas vários casos em que tal
posição foi adotada.
No ponto, cumpre esclarecer que, contrariamente ao que se
sustenta nas contrarrazões e no agravo regimental interposto na ação cautelar,
o presente feito não tem similitude com o HC n° 309-90, de relatoria do
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Ministro João Otávio de Noronha, seja em razão de o precedente indicado
tratar de matéria penal - o que remete à distinção entre o direito da parte de
produzir prova para ser utilizada em sua defesa no processo criminal e a
intenção consciente de obter prova para acusar os candidatos eleitos nos
feitos não eleitorais, considerada para a formação dos precedentes acerca da
ilicitude da gravação ambiental -, seja porque o motivo preponderante para a
decisão desta Corte naquela assentada foi o fato de que a gravação que
embasara a denúncia discutida no referido habeas corpus assemelhava-se ao
flagrante preparado, o que teria comprometido a espontaneidade do diálogo
travado.
De outra parte, ressalto que a referÔncia constante do acórdão
regional à inexistência de expectativa de privacidade na conversação foi
exarada com base na premissa de que a gravação teria sido feita por um
dos interlocutores da conversa. Não houve, pois, referência a que a
conversa teria sido travada em ambiente público, circunstância que poderia
atrair o entendimento manifestado no REspe n° 1660-34, de minha relatoria,
DJe de 14.5.2015.

Na verdade, o que se tem objetivamente é que a Corte de
origem, mesmo ciente da jurisprudência deste Tribunal Superior a propósito da
ilicitude das gravações ambientais, entendeu de forma contrária, conforme
consta do seguinte trecho do voto condutor do julgamento alusivo aos
embargos de declaração (fl. 857):
Não há vincula ção necessária das decisões de uma Corte ou
juiz singular aos parâmetros definidos por Tribunais Superiores. Tal
somente ocorre se se cuidar de assunto já tratado pelo STF e seja
assunto de súmula vinculante, o que não é o caso dos autos, ao que,
diante disso, livre o Tribunal Regional para decidir, inclusive
contrariamente ao quanto tem decidido o TSE. Não configurada,
portanto, a contradição suscitada. [Grifo nosso.]

Desse modo, deve ser tida por ilícita a gravação ambiental
discutida nos presentes autos, sendo imprestáveis os elementos probatórios
dela decorrentes.
Resta avaliar se o reconhecimento da ilicitude da gravação
ambiental seria apto a contaminar as demais provas consideradas pelo
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Regional. Para tanto, cumpre examinar o trecho do acórdão atinente à análise
do contexto probatório (fls. 630-637):
Ultrapassada a questão da licitude da prova, além da vasta
documentação produzida perante o juízo a quo, obsei-vo que o
aceivo probatório em que este se louvou para a condenação
dos Recorrentes é composto, basicamente, pelas gravações de
áudio e áudio/vídeo acostadas pelo Recorrido à fI. 15 e produzidas
pela testemunha GILBERT SOUZA RIBEIRO, depoimentos de
testemunhas.
Deveras, em última análise, o decreto de cassação dos
diplomas/mandatos eletivos dos Recorridos teve por base as
informações trazidas pela testemunha GILBERT SOUZA RIBEIRO,
bem como a prova por ele produzida.
Nos termos de audiência acostados às ffs. 152/156, a mencionada
testemunha informou o recebimento e o transporte de vultosa
quantia em dinheiro, repassada pelo Sr. EDVALDO PIMENTEL DE
ARA ÚJO, então Secretário de Saúde do Município, para a captação
de votos e cooptação de eleitores em diversas localidades, inclusive
com a retenção de seus documentos, para que não votassem no
grupo político adversário.
Em suas declarações, a testemunha Gllbert Souza Ribeiro apontou,
de modo detalhado, a distribuição dos valores recebida, inclusive na
companhia do Secretário de Saúde do Município (EDVALDO
PIMENTEL DE ARA ÚJO), fato este ocorrido entre os dias 05 e 06 de
outubro de 2012, antevéspera e véspera das eleições daquele ano.
Vejamos o seguinte excerto de seu depoimento (fis. 152/156):
"( ... ) que às 15hs do dia 05/10/2012 o Sr. Adarias telefona para
a testemunha para saber se a mesma poderia ir até a sede da
prefeitura para uma missão que consistia em sacar numerário
do Banco do Brasil para ser utilizada dois dias antes do pleito,
na compra de votos em povoados do interior do município (...);
que Adarias veio [do banco] com a caixa [de dinheiro] e
colocou então no assoalho [do carro da testemunha]; que foi o
Sr. Edvaldo Pimentel de Araújo que repassou do interior do
Banco para o SR. Adarias o dinheiro; ( ... ) o Sr. Adarias
começou a colocar maços de dinheiro no cós da calça dele;
(...) que já por volta das 18:40 do mencionado daí [dia] 05 a
própria testemunha e O Sr. Edvaldo Pimentel foram para os
povoados de São Bento, Alazão e outros com essa primeira
caixa de dinheiro; que nesses povoados davam dinheiro e
retiam o titulo de eleitor e mais documentos com foto, como
carteira de identidade e carteira de trabalho; com a estratégia
de essas pessoa não votassem nos candidatos das outras
coligações adversárias a esse grupo; que a compra de voto
variava de R$ 1.500 (hum mil e quinhentos) reais e R$ 3.000
(três mil) reais: que no povoado de São bento o Sr. Marcelino
Lopes de frança pegou a quantia de R$ 3.000 (três mil) reais,
que no povoado Alazão o Sr. Francisco dos Santos Silva Neto
recebeu R$ 1.500 (hum mil e quinhentos reais, que também os
eleitores Guilherme Lages Pereira (do povoado Alazão),
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Sr. Valdeci Dias da Silva (Povoado Bezerra), António Lopes
Cardoso (Povoado São Bento) receberam dinheiro em
compra de voto; que quando o salário da testemunha não
caiu na sua conta, estava prevendo o pior então foi atrás
dessa documentação correspondentes aos eleitores
supramencionados cuja cópia das mesmas obteve no dia
05/12/2012 e disponibilizada para instrução processual
entregando-se neste ato; (...) que foram muito mais de 80
(oitenta) eleitores que participaram dessa compra de votos,
pois só nessa diligência que a testemunha participou a mesma
encerrou mais de meia noite; e praticamente quase todo o
dinheiro da caixa foi entregue aos eleitores, pois, o Sr. Edvaldo
ainda levou um maço ou dois consigo; que não participou da
diligencia da entrega do dinheiro da segunda caixa, mais sim o
Sr. Laércio; que a OOhs 40m disse para testemunha não ligar
mais para ele pelo risco de gravação de conversas telefônicas;
(...) Que após a testemunha ter ido a promotor ia relatar os
fatos ora em instrução, foi que passaram a procurar a
testemunha e a oferecer propostas tais como R$ 16.000,00
(dezesseis mil) reais para que o mesmo desmentisse a história
contada ao promotor ou que sumisse da região tendo sido
sugerido ir para a cidade de Natal - RN, tendo sido etregue a
testemunha o valor de R$8.000,00(oito mil) reais; que tal
proposta foi feita por intermédio do Sr. Raimundo Camelo,
Rafael Mesquita Brasil e seu filho Francisco Evandro Costa
Mourão Júnior ( ... ); este valor foi dividido em dois lotes de
R$ 4.000,00, tendo sido entregue no Tropical Shopping
somente o primeiro lote e o segundo na casa do Sr. Neném
Mourão ex-prefeito no dia 13/12/2012 em Buriti - tais valores a
testemunha exibiu e disse que está entregando à Justiça esclareceu ainda a testemunha que nesse primeiro lote do
dinheiro existiam 4 notas de R$ 50,00 (cinquenta) reais
falsas; que sobre esse problema da nota falsa ligou para
o Sr. Evandro que disse em código que iria substitui-las
(depois daremos a injeção do cavalo'); (...) que os recibos de
fls. 57 desta deprecata foram repassados pela filha de
D. Ivonice, a Sra. Socorrinha e correspondem a despesas
ressarcidas à testemunha no transporte de eleitores no dia das
eleições ( ... ); que no dia 30/12/2012 quando a testemunha
encontrava-se no município de Mirador ligou para a D. Ivonice
e a mesma disse que era pra a testemunha ir ale Buriti para
receber seu dinheiro e assinar os contratos com data
retroativa; que já no dia 05/1/2013 quando a testemunha
viajava para Buriti (...) foi vítima de uma tentativa de homicídio
em que houve disparo de arma de fogo a partir da Frontier
prata de propriedade do Sr. Francisco Mourão (Ex-prefeito de
Buriti), placa JRB 3707, Buriti/MA; ( ... ) que o Sr. Adarias
servidor municipal falou para a testemunha que foram sacados
R$ 400.000,00 (quatrocentos mil) reais do FPM, que nesta
caixa que filmou era tanto dinheiro que nunca tinha visto
tamanho numerário." (Grifei) (Sic).
Quanto às testemunhas/informantes levadas a Juízo pelos
Recorrentes, em que pese tenham negado os fatos constantes
nos autos e apresentados informações - algumas delas -
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desabonadoras do caráter da testemunha GILBERT SOUZA
RIBEIRO, demonstraram elas claro interesse na proteção dos
Recorrentes, apresentando diversas imprecisões e contradições em
seus depoimentos, além de serem, todos eles, detentores de cargos
comissionados ou contratados pela Prefeitura de Buriti.
Em veras, conforme informações prestadas em audiência do dia
0610912013 perante o juízo zonal, as testemunhas/informantes
exerciam os seguintes cargos/funções: JENILSON GOUVEIA SILVA
era Secretário de Administração do Município de Buriti; EDIVALDO
PIMENTEL DE ARA ÚJO era Secretário de Saúde; FRANCISCO
GARDEL LINHARES LAGES era seividor contratado, sendo
coordenador de programas sociais; e a testemunha JURANDIR
VIEGAS ALMEIDA era contador contratado pela Prefeitura.
Sem embargo de que as acusações tenham sido sustentadas no
depoimento de uma única testemunha, e independentemente do
grau de confiança e reputação a ser dela imprimido, quadra atentar
para o fato de que tais declarações mostraram-se conformadas,
melhor ainda, corroboradas pelos demais elementos probatórios
carreados aos autos, notadamente pelas mídias de áudio e
áudio/vídeo, acostadas às fis. 08/11.
Pelas gravações, vê-se grande quantia em dinheiro em poder da
testemunha GILBERT SOUZA RIBEIRO, sendo este numerário,
consoante se extrai das mídias, utilizado para a compra de votos de
eleitores nos povoados do Município de Buriti.
Pelo aferido, esse numerário foi repassado à testemunha por
agentes agregados ao grupo político do então candidato, hoje
Prefeito de Buríti, Sr. RAFAEL MESQUITA BRASIL, sendo tais fatos
confirmados pelas gravações.
Na gravação 01 do CD acostado à fi. 15, em que se registra diálogo
entre a testemunha do Recorrido e a pessoa identificada como
AÉCIO OLIVEIRA, evidencia-se o repasse da quantia por parte do
grupo político dos Recorrentes, bem como os atos de corrupção
eleitoral por meio de compra de votos:
08m24s em diante:
- Gilbert: '( ... ) Tu sabe que tu se arriscou. Se tu fosse preso
com aquele negosso [sic] lá, que o Edivaldo te deu pra tu botar
no carro, no teu carro e no meu também, era tu que ia
responder. Era tu rapaz! Então por que botaram pra ti carregar
aquela porra [sic] sozinho?
—Aécio: "É verdade!" 22m17s em diante:
- Aécio: "( ... ) É bom tu vender o teu carro porque se aumentar
a confusão ( ... )"
-Gilbert: "Só que não foi só eu não, não é meu amigo!?"
- Aécio: "Então esse carro era a arma do crime porque andava
com dinheiro dentro, comprando voto!"
As informações relativas à tentativa de suborno da testemunha,
perpetrada pelo Recorrente RAFAEL MESQUITA BRASIL, seja
por ele, diretamente, ou por intermediários seus, também estão
confirmadas nas gravações constantes nos autos, notadamente na
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gravação 02 do CO juntado à fi. 15, que revela o diálogo travado
entre GILBERT e EVANDRO:
— Gilbert: "( ... ) Deixa eu te falar uma coisa. Não tem aquele
negoço [sic] lá. O que eu peguei lá. Tinha quatro notas de
cinquenta falsas!"
— Evandro: "Mentira rapaz! (...) Quando eu terminar aqui eu te
ligo, e a gente conversa ai".
Por tal diálogo, evidencia-se o conhecimento do Sr. EVANDRO
quanto a efetiva entrega de dinheiro à testemunha GIBERT para que
mudasse seu depoimento prestado ao Ministério Público ou se
escondesse para que os fatos não fossem apurados.
Esse numerário, releva gizar, incluía as 4 (quatro) notas falsas
mencionadas — apresentadas e entregues em juízo pela testemunha,
consoante termo nos autos (fi. 157).
Por seu turno, as gravações 06 e 08 do CD de fi. 15 registram
diálogos entre a testemunha GILBERT e o próprio Recorrente
RAFAEL, MESQUITA BRASIL, diálogos esses em que exsurge
claríssimo o conhecimento do último quanto aos fatos que lhe são
imputados nos autos, notadamente o uso do dinheiro para a compra
de votos, suborno da testemunha/interlocutor, conhecimento e
participação direta de pessoas relacionadas ao seu grupo político.
Confira-se:
Gravação 06, OlmiOs em diante:
— Gilbert: "( ... ) ela me perguntou quantos maços de dinheiro ele
tinha pego. Eu disse: olha Dona IVONICE, só maço de cem
reais ele pegou bem uns cinco e botou aqui do lado do cós da
calça dele; e nota de cinquenta foi menos, agora, de vinte, ele
pegou bem uma três e botou bem aqui na parte da frente (...)
Outra coisa que eu queria te dizer, que acho que o EVANDRO
não te falou porque a gente tava sem tempo de conversar,
daquele negosso [sic] que eu peguei em São Luís, vei [sic] três
notas falsas ( ... ), dos quatro ml do cavalo [sic]".
— Rafael Mesquita: "Na hora, não esquente não, qualquer coisa
tu me avisa ai."
Gravação 08, Olm em diante:
— Gilbert: "Não esqueça do meu depósito!(...) Posso ficar
relaxado, né?"
— Rafael Mesquita: "Só o milho da pipoca."
— Gilbert: "(...) eu só quero que o meu amigo não se esqueça
de mim, pra fazer meu depósito!"
— Rafael Mesquita: "Qualquer coisa eu te ligo!"
— Gilbert: "( ... ) ai a gente articula tudim, direitim. O negoço[sic]
vai ser por ml de cavalo. Quatro mil, cinco mil. Tá bom?"
- Rafael Mesquita: "Não esquente a cabeça."
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- Gilbert: "( ... ) quatro mil eu peguei, mas gasta rápido; o cavalo
é grande! E aí como eu vou me manter, como é que eu
venho?"
- Rafael Mesquita: "Verdade."
- Gilbert: "(...)eu vou fazer do jeito que você me falou. Qual foi
nosso combinado!? Ficar na minha, não falar besteira pra
ninguém, e ficar tudo de acordo com o nosso acordo. Acordo é
acordo, homem é homem, e acabou. To nem aí pra A, pra B.
Eu só quero fazer a minha parte (...) Nosso combinado tá tudo
certim [sic] viu."
- Rafael Mesquita: "Na hora!"
Como exposto, as gravações acostadas comprovam as informações
trazidas pela testemunha GILBERT SOUZA RIBEIRO prestadas em
Juízo, demonstrando ilícitos de toda ordem, notadamente um
verdadeiro processo corruptivo para que os fatos aduzidos na peça
vestibular não fossem confirmados em juízo, de modo a proteger os
mandatos eletivos dos Recorrentes RAFAEL MESQUITA BRASIL e
RAIMUNDO NONATO MENDES CARDOSO.
O único ponto não comprovado foi o saque de quantia da conta do
FPM do Município de Buriti, o que, todavia, não colide com as
informações da testemunha GILBERT SOUZA RIBEIRO de que
diversos saques ocorreram no Banco do Brasil daquela localidade no
período que avizinhou o prélio de 2012. Noutro giro verbal: não
houve prova de que houve saques de contas do Município de Buriti.
Isso é certo. Mas é certo também, pelo relatado pela testemunha do
Recorrido, com a corrobora ção das imagens e gravações constantes
do CD de fi. 15, que esses saques ocorreram, apenas não de contas
de titularidade da Prefeitura Municipal de Buriti ou do Município de
Buriti...
Sendo assim, à toda evidência, os mandatos eletivos dos Recorrentes
foram conquistados sob os auspícios de atos de corrupção eleitoral,
fraude e abuso do poder económico, além de fundadas suspeitas de
atos criminosos de múltiplas espécies, inclusive de tentativa de
homicídio à testemunha de acusação, que se encontra incluída no
programa de proteção a testemunhas do Estado do Maranhão PROVITA-MA (fis. 126 e 138/149).
Com efeito, independentemente da quantidade e da origem dos
valores gastos para fomento dos atos de corrupção eleitoral, tais
atos se mostram clarividentes nos autos, a ponto dos Recorrentes
alegarem terem sido induzidos à prática de ilícito eleitoral (fI. 456),
tentando, de todo modo, afastar o depoimento da testemunha do
então promovente e invalidar as provas documentais por ela
apresentadas.
Pelo que se infere dos autos, os ilícitos praticados pelo grupo político
do Recorrente RAFAEL MESQUITA BRASIL eram do seu
conhecimento e contavam, senão com a sua participação direta, pelo
menos com a sua aderência. Desse modo, conforme as gravações,
próprio Recorrente ajusta com a testemunha do Recorrido a
maneira como se dariam suas ações, de forma a esvaziar a robustez
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das informações por aquele prestadas ao Ministério Público,
protegendo o seu mandato.
Disto isto, resta analisar se as condutas vergastadas nestes autos
ostentam a potencialidade que a doutrina e jurisprudência mais
atuais exigem para o julgamento de procedência da AIME.

A análise do trecho acima revela que o Tribunal de origem
fundamentou a sua decisão principalmente no testemunho de Gilbert Souza
Ribeiro, autor e interlocutor das gravações ambientais clandestinas, bem como
nas mídias resultantes dessas gravações.
Ao justificar a condenação com base em apenas uma
testemunha - a qual, inclusive, teve a sua idoneidade contestada nos autos -,
o eminente relator na origem afirmou que "tais declarações [as de Gilbert
Souza Ribeiro] mostraram-se conformadas, melhor ainda, corroboradas pelos
demais elementos probatórios carreados aos autos, notadamente pelas
mídias de áudio e áudio/vídeo, acostadas às fis. 08/11" (fi. 633, grifo nosso).
Diante disso, é indubitável que o referido testemunho,
desconsideradas as provas decorrentes das gravações ilícitas, não
representaria, por si só, elemento suficiente para efeito de condenação.
Portanto, como as gravações ora declaradas ilícitas constituem,
segundo o acórdão regional, o cerne do acervo probatório, inclusive para fins
de confirmação dos fatos narrados pela única testemunha, não há como
prevalecer a condenação imposta pela Corte Regional Eleitoral.
Nota-se, no ponto, que, conquanto as referidas gravações
sejam ilícitas, constam do depoimento da testemunha diversas referências a
operações bancárias (saques e depósitos) e pagamentos realizados aos
eleitores, em relação aos quais não se produziu nenhuma prova que
confirmasse os fatos narrados pela testemunha.
A verificação da movimentação bancária dos envolvidos ou a
oitiva dos eleitores que teriam sido corrompidos poderia, em tese, constituir
prova autônoma capaz de demonstrar a utilização de recursos não
contabilizados e atrair veracidade ao relatado pela testemunha mencionada.
Em sentido contrário, o acórdão regional registra que a afirmação da
testemunha no que diz respeito ao alegado saque realizado na conta do Fundo
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de Participação dos Municípios não foi confirmada, anotando, porém, que
outros - sequer identificados - teriam sido presumidamente realizados.
A comprovação de operações bancárias é prova que pode ser
facilmente obtida junto às instituições financeiras, a partir de decisão judicial
que poderia ter sido requerida ao juiz da causa. Todavia, sem que tal prova
tenha sido produzida, não é possível presumir a sua ocorrência apenas a partir
de relato de uma única testemunha.
Dessa forma, no caso em análise, em face do reconhecimento
da nulidade das gravações realizadas sem autorização judicial, na linha dos
precedentes firmados para o pleito de 2012, o acórdão regional não pode
prevalecer com base no depoimento de uma única testemunha, que não é
sustentado por outros elementos de prova.
Para que a prova testemunhal possa ser considerada robusta e
apta para fundamentar sentença condenatória, é necessário que ela seja_
corroborada por outros elementos de prova - testemunhais ou documentais que afastem qualquer dúvida razoável sobre a caracterização da captação
ilícita de sufrágio.
Nesse sentido, "a individualização das condutas envolve a
demonstração de atos pessoais de modo a identificar quando, como e quem
cometeu determinado ilícito eleitoral. Para que se chegue à cassação do
registro ou do mandato de um candidato a vereador, não é suficiente indicar
que ele teria participado de um 'grande esquema' de favorecimento. É
necessário que a conduta seja especificada em relação a cada um dos
candidatos, de modo a demonstrar quando, de que forma e qual ato teria sido
por ele praticado ou anuído" (REspe n° 1089-74, red. para o acórdão
Mm. Henrique Neves da Silva, DJe de 17.12.2015).
Daí é que "a desnecessidade de comprovação da ação
direta do candidato para a caracterização da hipótese prevista no art. 41-A da
Lei n° 9.504/97 não significa dizer que a sua participação mediata não tenha
que ser provada. Por se tratar de situação em que a ação ou anuência se dá
pela via reflexa, é essencial que a prova demonstre claramente a participação
indireta, ou, ao menos, a anuência do candidato em relação aos fatos
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apurados. 6. A afinidade política ou a simples condição de correligionária não
podem acarretar automaticamente a corresponsabilidade do candidato pela
prática da captação ilícita de sufrágio, sob pena de se transmudar a
responsabilidade subjetiva em objetiva" (REspe n° 1-44, rei. Mm. Henrique
Neves, DJe de 15.8.2014).
De igual modo: "O abuso de poder demanda a existência de
prova robusta para ficar configurado, sendo vedada a imposição de
penalidades com base em presunção" (REspe n° 285-88, rei. Mm. Luciana
Lóssio, DJe de 21.3.2016).
No mesmo sentido: "Com base na compreensão da reserva
legal proporcional, a cassação de diploma de detentor de mandato eletivo
exige a comprovação, mediante provas robustas admitidas em Direito, de
abuso grave o suficiente a ensejar essa severa sanção, sob pena de a Justiça
Eleitoral substituir-se à vontade do eleitor" (REspe n° 185-64, red. para o
acórdão Mm. Gilmar Mendes, DJe de 19.5.2014).
Dessa forma, o recurso especial deve ser provido em face da
divergência jurisprudencial demonstrada e da violação ao inciso LIV do art. 50
da Constituição da República.
Diante do acolhimento dessa prejudicial de mérito, fica
prejudicada a análise relativa ao suposto erro na qualificação jurídica dos fatos
(violação ao art. 41-A da Lei n° 9.504/97, c.c o art. 14, § 10, da Constituição
Federal) - fundamento suscitado no recurso especial de Rafael Mesquita
Brasil -, bem como a alegada possibilidade de revaloração das provas,
conforme requerido no apelo de Raimundo Nonato Mendes Cardoso.
Pelo mesmo motivo, também resta prejudicada a análise do
recurso especial de Lourinaldo Batista da Silva, cujo objeto diz respeito à
alegada violação ao art. 80 da Constituição Federal, aos arts. 10 e 60 da
Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro e ao art. 224, § 3°, do
Código Eleitoral, matéria que somente teria relevância em caso de confirmação
da cassação dos primeiros colocados e de discussão sobre o afastamento dos
titulares e a eventual realização de novas eleições, o que, entretanto, não é o
caso dos autos.
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Por essas razões, voto no sentido de dar provimento ao
recurso especial interposto por Rafael Mesquita Brasil e Raimundo
Nonato Mendes Cardoso, para reformar o acórdão recorrido e julgar
improcedente a ação de impugnação de mandato eletivo, bem como de
julgar prejudicado o recurso especial interposto por Lourinaldo Batista
Si Iva.
Ademais, julgo procedente a Ação Cautelar n° 060001 5-86.
201 5.6.00.0000, proposta por Raimundo Nonato Mendes Cardoso, ficando
prejudicado o agravo regimental interposto contra a decisão liminar
proferida no referido feito.

PEDIDO DE VISTA

O SENHOR MINISTRO HERMAN BENJAMIN:
Presidente, peço vista dos autos.

Senhor
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EXTRATO DA ATA

REspe n° 2-53.2013.6.1 0.0025/MA. Relator: Ministro Henrique
Neves da Silva. Recorrente: Raimundo Nonato Mendes Cardoso (Advogados:
Márcio Augusto Vasconcelos Coutinho - OAB n° 8131/MA e outros).
Recorrente: Rafael Mesquita Brasil (Advogados: Márcio Augusto Vasconcelos
Coutinho - OAB n° 8131/MA e outros). Recorrente: Lourinaldo Batista da Silva
(Advogados: Enéas Garcia Fernandes Neto - OAB n° 6756/MA e outros).
Recorrido: Ministério Público Eleitoral.
AC

N° 060001 5-86.201 5.6.00.0000IMA R&ator: Ministro

Henrique Neves da Silva. Autor: Raimundo Nonato Mendes Cardoso
(Advogados: Márcio Augusto Vasconcelos Coutinho - OAB n° 8131/MA e
outros). Réu: Ministério Público Eleitoral. Litisconsorte passivo: Lourinaldo
Batista da Silva (Advogados: Ezikelly Silva Barros - OAB n° 319031DF e
outros).
Decisão: Após o voto do relator, dando provimento aos
recursos especiais eleitorais interpostos por Rafael Mesquita Brasil e
Raimundo Nonato Mendes Cardoso, e julgando prejudicado o recurso especial
eleitoral interposto por Lourinaldo Batista Silva e procedente a ação cautelar,
antecipou o pedido de vista o Ministro Herman Benjamin.
Presidência do Ministro Gilmar Mendes. Presentes as
Ministras Rosa Weber, Maria Thereza de Assis Moura e Luciana Lóssio, os
Ministros Luiz Fux, Herman Benjamin e Henrique Neves da Silva e o
Vice-Procurador-Geral Eleitoral, Nicolao Dino.

SESSÃO DE 10.8.2016.
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VOTO-VISTA (vencido)

O SENHOR MINISTRO HERMAN BENJAMIN: Senhor
Presidente, trata-se de três recursos especiais interpostos individualmente
por Rafael Mesquita Brasil e Raimundo Nonato Mendes Cardoso1 (Prefeito e
Vice-prefeito de Buriti/MA eleitos em 2012) e Lourinaldo Batista da Silva
(assistente litisconsorcial do Ministério Público por ter sido classificado em
segundo lugar no citado pleito) contra acórdãos proferidos pelo TRE/MA assim
ementados (fls. 611-613 e 844-845):
RECURSO ELEITORAL EM AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO DE
MANDATO ELETIVO (AIME). CAPTAÇÃO ILÍCITA DE SUFRÁGIO,
ABUSO DE PODER ECONÔMICO E POLÍTICO, E FRAUDE
ELEITORAL. PREJUDICIAL DE DECADÊNCIA DO DIREITO
MATERIAL. AÇÃO PROPOSTA DURANTE O PERÍODO DO
RECESSO FORENSE. POSTERGAÇÃO DO PRAZO PARA
AJUIZAMENTO DA AÇÃO PARA O PRIMEIRO DIA ÚTIL
SUBSEQUENTE NOS TERMOS DO ART. 184, § 1°, DO CPC.
PRECEDENTES DO TSE. DECADÊNCIA NÃO CONFIGURADA.
REJEIÇÃO DA QUESTÃO DE ORDEM. PRELIMINAR DE
IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DA UTILIZAÇÃO DA TESTEMUNHA
GILBERT SOUZA RIBEIRO. TEMPESTIVO ADITAMENTO DA
INICIAL COM INCLUSÃO DO NOME DO DEPOENTE NO ROL DE
TESTEMUNHAS. CIÊNCIA DOS RÉUS, ORA RECORRENTES,
QUANDO DA FORMULAÇÃO DA CONTESTAÇÃO. PRELIMINAR
REJEITADA. MÉRITO. ALEGAÇÃO DE PROVA ILÍCITA:
GRAVAÇÃO CLANDESTINA. AUSÊNCIA DE VEDAÇÃO LEGAL.
LICITUDE DA PROVA. PRODUÇÃO DA PROVA POR ÚNICA
TESTEMUNHA. EXISTÊNCIA DE OUTROS MEIOS DE PROVA,
NOTADAMENTE PROVA DOCUMENTAL QUE CONFIRMAM
AQUELA. CONJUNTO PROBATÓRIO CONTUNDENTE E
ROBUSTO. ATOS DE CORRUPÇÃO ELEITORAL, FRAUDE,
ABUSO DE PODER ECONÔMICO E POLÍTICO CONFIGURADOS.
GRAVIDADE DAS CONDUTAS. GRAVIDADE DEMONSTRADA.
PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO ELEITORAL.
INDIVISIBILIDADE DA CHAPA. CASSAÇÃO DOS MANDATOS
ELETIVOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO. VEDAÇÃO DE
IMPUTAÇÃO OBJETIVA QUANTO À PENALIDADE DE
INELEGIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CONFIGURAÇÃO DA
PARTICIPAÇÃO DO VICE-PREFEITO ELEITO NOS ILÍCITOS
ANALISADOS. DECRETAÇÃO DE INELEGIBILIDADE APENAS DO
PREFEITO ELEITO, CUJA PARTICIPAÇÃO RESTOU
COMPROVADA. RECURSO ELEITORAL CONHECIDO E PROVIDO
EM PARTE.

Eleitos com 6.379 votos (46,86%). O segundo lugar obteve 5.575 votos (40,95%) e o terceiro com 1.659 votos
(12,19%).
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Prejudicial de mérito: decadência do direito da ação. Questão de
ordem. Dado que decadencial o prazo para a propositura da Ação de
Impugnação de Mandato Eletivo, este não se interrompe nem se
suspende durante o recesso forense, restando, consoante redação
do art. 184, § 1, CPC, o seu termo final prorrogado para o primeiro
dia útil subsequente. Tal regra se aplica ainda que o Regional tenha
disponibilizado plantão para casos urgentes, uma vez que este não
caracteriza expediente normal do Juízo. Precedentes do TSE.
Questão de ordem rejeitada.
Preliminar: alegação de impossibilidade jurídica de utilização do
depoimento da testemunha GILBERT SOUZA RIBEIRO, conquanto
não fora arrolada no ato de ajuizamento do feito. Tempestivo
aditamento da inicial incluindo referida testemunha no rol de
depoentes. Ciência dos Réus, ora Recorrentes, ao tempo da
formulação da contestação. Preliminar rejeitada.
A gravação clandestina, qual seja a realizada por um dos
interlocutores sem o conhecimento do outro, não se confunde com
interceptação telefônica, sendo, portanto, lícita a prova daquela
derivada, não havendo que se falar em nulidade da prova.
Precedentes do STF. Precedentes do TSE, inclusive o recentíssimo
acórdão unânime prolatado quando do julgamento do AgRg no
HC n° 30990/BA, ReI. o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Consoante o Princípio do Livre Convencimento Motivado, o julgador
não está atrelado a um quantitativo ou a uma qualidade específica
da prova, não havendo, portanto, provas tarifadas no ordenamento
processual. Com efeito, está livre o Juiz para que, de forma
fundamentada, observados todos os elementos probatórios constantes
no processo, firme sua posição sobre as questões que lhe são
postuladas.
A análise da prova dos autos debruçou-se na avaliação não só da
prova testemunhal apresentada perante o juízo de primeiro grau,
mas, também, de todo o arcabouço documental acostado ao
processo, notadamente gravações de áudio, áudio e vídeo e demais
elementos probatórios.
Os elementos trazidos pela única testemunha de acusação
arrolada pelo Ministério Público - autor da AIME - se amoldaram
e foram robustecidos por todos os documentos analisados,
mostrando-se sólidas e verdadeiras as sua alegações.
Os atos de captação ilícita de sufrágio ou corrupção eleitoral, e
ainda de fraude, abuso de poder econômico e político restaram
comprovados, tendo ficado demonstrada inclusive a participação
direta de agentes políticos locais e do Recorrente, RAFAEL
MESQUITA BRASIL, sendo dotados de especial gravidade posto
que, em tese, caracterizados como criminosos.
Segundo a jurisprudência do TSE e a melhor doutrina, "a prova
de que o ato foi de abuso, de corrupção ou de fraude se tornou mais
fácil diante da desnecessidade de comprovar a alteração concreta do
resultado das eleições. Assim, para demonstrar a existência de um
ato dessa natureza, basta provar que ele foi grave o suficiente para
desigualar os candidatos que concorreram às eleições" (Boletim

t'
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Informativo da Escola Judiciária Eleitoral do TSE (edição n° ii, de
16 de maio de 2014).
Observado o Princípio da Indivisibilidade da Chapa, é de rigor a
cassação dos mandatos de ambos os Recorrentes.
Quanto ao Recorrente RAIMUNDO NONATO, embora
diretamente beneficiado pelos atos perpetrados em prol de sua
eleição ao cargo de Vice-Prefeito do Município de Buriti em 2012, a
sua participação não restou caracterizada, razão pela qual lhe deve
ser afastada a penalidade de inelegibilidade, respeitando-se a
vedação da imputação objetiva como meio de penalização. Sentença
de base reformada apenas neste ponto.
Recurso eleitoral conhecido e provido em parte.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO ELEITORAL.
ALEGAÇÃO DE OMISSÕES, CONTRADIÇÕES E DÚVIDA NO
ACÓRDÃO EMBARGADO. INCONFORMISMO DO EMBARGANTE
COM A DECISÃO COLEGIADA CONTRÁRIA A SEUS
INTERESSES. QUESTÃO DE ORDEM SUSCITADA PELO
EMBARGANTE REJEITADA. QUESTÃO DE ORDEM SUSCITADA
PELO RELATOR ACOLHIDA. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS
QUANTO ÀS CONTRADIÇÕES ALEGADAS, PORÉM
CONHECIDOS QUANTO ÀS OMISSÕES E DÚVIDA E, NESTES
PONTOS, DESPROVIDOS.
1 - A contradição que autoriza a oposição dos embargos é
a que existe entre os fundamentos do julgado e sua conclusão
e não entre aqueles e as teses recursais (TSE - Edcl no AgRg no
AI n° 11.483/SP, ReI. Ministro MARCELO RIBEIRO, julgado em
9.6.2011, DJ-e 24.8.2011). Recurso não conhecido quanto à
alegativa de contradição.
2 - É inelutável que as questões suscitadas pelo Embargante foram
devida e profundamente apreciadas no acórdão embargado, como
legítima expressão do Livre Convencimento Motivado de todos os
Julgadores, e não somente deste Relator.
3 - O magistrado não está "obrigado a rebater, pormenorizadamente,
todas as questões trazidas pela parte, configurando-se a negativa de
prestação jurisdicional somente nos casos em que o tribunal deixa
de emitir posicionamento acerca de matéria essencial" (STJ - Corte
Especial - Resp 1259899. ReI. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES,
in DJ-e de 7.4.2014.
4 - A prestação de rediscutir matéria devidamente abordada
e decidida no acórdão embargado, materializada na mera
insatisfação com o resultado da demanda, é incabível na via dos
embargos de declaração" (STJ - 51Turma - EdcI no RHC 41656/SP.
ReI. Ministra LAURITA VAZ, in DJ-e de 3.6.2014).
4 - Inexistência de omissões ou de dúvidas no acórdão embargado.
Embargos de declaração conhecidos nesses pontos, mas
desprovidos.
5 - Questões de ordem suscitada pelo Embargante rejeitada,
porquanto este Tribunal já vem aplicando as alterações trazidas pela
nova Lei n° 13.16512015.
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6 - A aplicação imediata dos preceitos baixados pelo diploma
susomencionado não gera a consequência almejada pelo Embargante
na Questão de Ordem por ele levantada, qual seja, a sua manutenção
opi legis no cargo até o trânsito em julgado da decisão embargada,
mas apenas e tão-somente a obrigatoriedade de se aguardar esse
trânsito para que novas eleições se realizem, uma vez que o
segundo colocado no prélio eleitoral não mais poderá assumir em
casos de cassação de registro ou diploma (art. 224, § 30, do Código
Eleitoral, com a nova redação da Lei n° 13.165115).
7 - O Tribunal acolheu Questão de Ordem suscitada pelo Relator
para, à simetria do art. 80 da Constituição Federal, entender que,
in casu, cassados prefeito e vice-prefeito, deve assumir a titularidade
do Município o Presidente da Câmara de Vereadores até o trânsito
em julgado da decisão.
8 - Embargos de Declaração não conhecidos pelo Tribunal quanto à
alegação de contradição. Embargos de Declaração conhecidos
quanto às omissões e dúvidas apontadas, mas, nestes pontos,
desprovidos.
Na origem, o Ministério Público ajuizou ação de impugnação de
mandato eletivo (AIME), com fundamento nos arts. 14, § 10, da CF/882
e 41-A da Lei 9.504I97, em face de Rafael Mesquita e Raimundo Nonato,
imputando-lhes prática de captação ilícita de sufrágio, abuso de poder
econômico, corrupção e fraude.
De acordo com a inicial, Rafael Mesquita e Raimundo Nonato,
durante a campanha de 2012, em que concorreram aos cargos de prefeito e
vice com apoio do, à época, titular do Poder Executivo local, senhor Francisco
Evandro Freitas Costa Mourão (Neném Mourão), teriam utilizado servidores
públicos para comprar votos com recursos financeiros sacados de contas
bancárias de Buriti/MA, notadamente aqueles provenientes do fundo de
participação dos municípios (FPM). Os fatos ilícitos teriam ocorrido na
antevéspera e véspera do pleito, mediante entrega a várias famílias da quantia
de R$ 1.500,00 a R$ 2.000,00 em troca de seus votos ou, em algumas
situações, para que se abstivessem de votar em candidato adversário, casos em
que foram retidos documentos pessoais de eleitores.
2

Art. 14. [omissis]

§ 10. O mandato eletivo poderá ser impugnado ante a Justiça Eleitoral no prazo de quinze dias contados da
diplomação, instruída a ação com provas de abuso do poder econômico, corrupção ou fraude.
Art. 41-A. Ressalvado o disposto no art. 26 e seus incisos, constitui captação de sufrágio, vedada por esta Lei, o
candidato doar, oferecer, prometer, ou entregar, ao eleitor, com o fim de obter-lhe o voto, bem ou vantagem pessoal
de qualquer natureza, inclusive emprego ou função pública, desde o registro da candidatura até o dia da eleição,
inclusive, sob pena de multa de mil a cinquenta mil UFIR, e cassação do registro ou do diploma, observado o
procedimento previsto no art. 22 da Lei Complementar n° 64, de 18 de maio de 1990.
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Em primeiro grau, o pedido foi julgado procedente. Cassaram-se
os diplomas de Rafael Mesquita e Raimundo Nonato e declarou-se sua
inelegibilidade por oito anos, nos termos dos arts. 14, § 10, da CF/88, l, 1, d, da
4
LC 64190 e 41-A da Lei 9.504/97 (fls. 392-406).
Ao apreciar o recurso, o TRE/MA, de início, rejeitou questão
de ordem assentando que não se configurou decadência, e preliminar de
impossibilidade jurídica de uso do depoimento de testemunha arrolada em
emenda à inicial. Destacou, ainda, a licitude da gravação clandestina e das
provas derivadas.
No mérito, concluiu que os candidatos incorreram em captação
ilícita de sufrágio, abuso de poder econômico e político, corrupção e fraude,
condutas comprovadas por gravações telefônicas, um vídeo, testemunho de
Gilbert Souza Ribeiro e documentos acostados aos autos. Por fim, proveu
em parte o recurso apenas para afastar a inelegibilidade do art. l, 1, d, da
LC 64/90 em relação a Raimundo Nonato (Vice-Prefeito).
Os embargos declaratários foram rejeitados.
Raimundo Nonato interpôs recurso especial (fls. 732-756) ratificado à folha 1.114

-,

cujas razões reproduzo do voto do

e. Relator Ministro Henrique Neves:
considerando que a sua diplomação ocorreu no dia 18.12.2012 e
que o horário de encerramento do expediente do Cartório Eleitoral da
Comarca de Buriti/MA se deu às 14h do dia 2.1.2013, é possível
verificar que a presente AIME "já nasceu morta pela evidência de
que sua propositura, em 03 de janeiro de 2013, quinta-feira,
inviabilizava o [seu] processamento judicial" (fI. 740), ante a
manifesta decadência do prazo para o seu ajuizamento, que - nos
termos do art. 14, § 10, da Constituição Federal - deveria ter
ocorrido até o dia 2.1.2013;
o acórdão regional não poderia ter considerado tempestiva a
interposição da AIME, sob a alegação de que o recesso judiciário
teria prorrogado o vencimento do prazo para o dia 7.1.2013, uma vez
que não há nenhuma norma instituindo o recesso contemplando o
dia 2.1.2013;
' Art. VI São inelegíveis:
- para qualquer cargo:
d) os que tenham contra sua pessoa representação julgada procedente pela Justiça Eleitoral, em decisão transitada
em julgado ou proferida por órgão colegiado, em processo de apuração de abuso do poder econômico ou político, para
a eleição na qual concorrem ou tenham sido diplomados, bem como para as que se realizarem nos 8 (oito) anos
seguintes; (Redação dada pela Lei Complementar n° 135, de 2010)

x
_
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na AIME ajuizada pelo Ministério Público Eleitoral, foi apontada
como causa de pedir a ocorrência de abuso do poder econômico
decorrente do saque de R$ 400.000,00 de contas do município, feito
no último dia antes da eleição para a compra de votos;
ao julgar procedente o pedido formulado na AIME, a magistrada
incorreu em claro erro, certamente pelo fato de não ter participado
da instrução processual;
o ponto nodal para elucidação da controvérsia referiu-se tão
somente ao vultoso saque às vésperas das eleições, todavia a
quebra do sigilo das contas bancárias da prefeitura comprovou que
tal fato não ocorreu, o que foi declarado inclusive pelo Banco do, que
assinalou a ausência de movimentação anormal ou irregular;
a acusação constante da AIME foi lastreada nos fatos informados
pelo Sr. Gilberto Souza Ribeiro, que não foram corroborados por
nenhuma das demais testemunhas ouvidas nestes autos;
de acordo com o Sr. Gilberto Souza Ribeiro, uma prova da
materialidade dos fatos relatados ao Ministério Público Eleitoral seria
o vídeo em que ele mesmo mostra uma caixa com algumas notas e
afirma que foram sacadas do Fundo de Participação do Município
para a compra de votos;
a referida filmagem nada indica ou comprova sobre a existência
da vultosa quantia dinheiro, nem sua origem e destino, pois se refere
a uma foto de dinheiro isolada, sem liame ou nexo com as graves
denúncias, "que poderia ter sido providenciada em qualquer lugar e
retratando um numerário qualquer" (fl. 745);
os áudios juntados aos autos - além de serem ilegais, pela
evidência de terem sido gravados clandestinamente - não
comprovam nenhuma ilicitude, porquanto são referentes a conversas
em que o Sr. Gilberto, a todo o tempo, instiga o interlocutor a
mencionar fatos da denúncia que, então, já eram de domínio público;
a procedência da AIME exige prova cabal e definitiva para fins de
desconstituição do mandato, sendo necessário demonstrar que os
fatos tiveram potencialidade para ensejar desequilíbrio no pleito,
hipótese não verificada nos autos;
a despeito de a testemunha Gilberto Souza Ribeiro possuir pouca
credibilidade - por seu histórico de denuncismo e por ter praticado
falsidade ideológica -, o Tribunal de origem a investiu do poder de
provocar a cassação de um prefeito, desconsiderando a soberania
da vontade popular, apesar de não haver provas materiais robustas
da suposta ilicitude nem a confirmação das acusações por outras
testemunhas;
1) o voto do relator e o voto de minerva fundaram-se na licitude das
provas de áudio juntadas aos autos, apesar de estas serem
imprestáveis, porque produzidas unilateralmente e sem ciência de
um dos interlocutores, que, além disso, era "instigado a tratar dos
temas que interessavam ao denunciante, então autor das referidas
gravações" (fI. 751);
m) o acórdão recorrido diverge da jurisprudência deste Tribunal
Superior e do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte,
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cujo entendimento consolidado para as Eleições de 2012 considera
ilícita a prova decorrente de gravações clandestinas;
n) o referido entendimento jurisprudencial deve ser aplicado no caso
dos autos, a fim de garantir a segurança jurídica prevista no art. 16
da Constituição Federal e evitar o indesejável casuísmo;
o) a análise da pretensão recursal não enseja o reexame de fatos e
provas, mas, sim, a revaloração das provas, haja vista que:
os áudios clandestinos que subsidiaram a fundamentação
do acórdão recorrido são ilegais e afrontam o entendimento
jurisprudencial adotado por este Tribunal Superior para as
Eleições de 2012;
o alto valor dado à prova testemunhal de Gilberto Souza
Ribeiro - que detinha duas identidades - representa claro
equívoco do Tribunal de origem, pela evidência de que esta
testemunha detém um histórico pessoal nada digno de
confiança;
p) o julgamento do Tribunal Regional Eleitoral deixou de considerar
as provas dos autos, pois relativizou a não comprovação do saque
do dinheiro supostamente usado para a captação ilícita de sufrágio e
ignorou as demais provas testemunhais que negaram os fatos
denunciados.
Rafael Mesquita, por sua vez, interpôs recurso especial
(fls. 947-984), alegando, conforme voto do e. Ministro Relator, que:
na AIME ajuizada pelo Ministério Público Eleitoral, foi apontada
como causa de pedir a ocorrência de abuso do poder econômico
ante o saque de dinheiro de contas do município com a consequente
utilização nas eleições, além da corrupção eleitoral, porque os
recursos teriam sido utilizados para comprar a abstenção de votos
dos eleitores;
segundo a acusação, três secretáriõs municipais da gestão do
então prefeito, Francisco Evandro Freitas Costa Mourão (Neném
Mourão), que apoiavam a eleição da chapa vitoriosa, teriam efetuado
saque de R$ 400.000,00 de conta destinada ao recebimento de
quotas do Fundo de Participação dos Municípios, com o objetivo de
comprar a abstenção de voto de eleitores dos povoados de
Buriti/MA, os quais só recebiam dinheiro se entregassem seus títulos
e seus documentos com foto para as pessoas da campanha;
a acusação constante da AIME foi lastreada nos fatos revelados
pelo depoimento de uma única testemunha - denominada na inicial
como Gilbert Souza Ribeiro e nas alegações finais como Gilberto
Carlos de Souza - que teriam sido corroborados por uma prova
derivada de filmagem e, também, de gravação de voz de um diálogo
entre Gilberto e uma pessoa de nome Aécio Oliveira, sem
consentimento deste;
d) o Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão, por maioria (4 votos a
3), manteve a sentença de procedência da AIME, que só foi
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reformada quanto à imputação de inelegibilidade ao vice-prefeito
eleito (Raimundo Nonato );
houve violação ao art. 14, § 10, da Constituição Federal, pois considerando que a presente AIME foi ajuizada fora do horário de
funcionamento do Cartório Eleitoral (regulamentado pela Portaria
n° 783/2012 do TRE/MA, publicada no DJE de 12.12.2012) - esta
ação não poderia ter sido processada, em razão da manifesta
decadência do prazo para o seu ajuizamento;
a jurisprudência pacífica deste Tribunal reconhece que o termo
final para o ajuizamento da AIME só será prorrogado para o primeiro
dia útil subsequente se recair em feriado ou dia em que não haja
expediente normal no cartório eleitoral, o que não ocorreu no caso
dos autos, pois o Cartório de Buriti/MA não estava fechado no dia
2.1.2015, mas, sim, funcionando, tanto que a presente AIME foi
recebida neste dia, porém, fora do horário de expediente;
o acórdão recorrido deve ser anulado, porquanto - ao permitir
a oitiva de testemunha que não havia sido arrolada na petição
inicial de acusação - violou o disposto nos arts. 30, § 30, e 22 da
Lei Complementar n° 64/90, fato que lhe causou um imenso
prejuízo, pois "teve o seu mandato cassado pelo Juízo Zonal e
mantida a cassação pelo Regional" (fI. 962);
ao julgar que as provas colhidas nas gravações clandestinas
juntadas aos autos seriam lícitas e serviriam para fundamentar a
procedência da AIME, o acórdão recorrido divergiu do entendimento
jurisprudencial desta Corte, segundo o qual a licitude da interceptação
ou gravação ambiental depende de prévia autorização judicial. Cita,
nesse sentido, diversos precedentes desta Corte;
o depoimento de Gilbert - única testemunha que alegou a
ocorrência das supostas ilicitudes - deve ser considerado prova ilícita
por derivação, pois foi todo harmonizado com os fatos constantes da
gravação clandestina;
nos termos do art. 157, § 11, do Código de Processo Civil, a
inadmissibilidade da prova derivada de prova ilícita só é
excepcionada nos casos de descobrimento independente ou de
descobrimento inevitável, hipóteses que não ocorreram no caso dos
autos, haja vista que a testemunha "produziu prova ilícita e a utilizou
para corroborar com seu testemunho, restando maculada por
derivação" (fI. 972);
o acórdão recorrido deve ser anulado por violação aos arts. 50,
LVI, da Constituição Federa16 e 157, § 1, do Código de Processo
Art. 3° Caberá a qualquer candidato, a partido político, coligação ou ao Ministério Público, no prazo de 5 (cinco) dias,
contados da publicação do pedido de registro do candidato, impugná-lo em petição fundamentada.
§ 3° O impugnante especificará, desde logo, os meios de prova com que pretende demonstrar a veracidade do
alegado, arrolando testemunhas, se for o caso, no máximo de 6 (seis).
Art. 22. Qualquer partido político, coligação, candidato ou Ministério Público Eleitoral poderá representar à Justiça
Eleitoral, diretamente ao Corregedor-Geral ou Regional, relatando fatos e indicando provas, indícios e circunstâncias e
pedir abertura de investigação judicial para apurar uso indevido, desvio ou abuso do poder econômico ou do poder de
autoridade, ou utilização indevida de veículos ou meios de comunicação social, em benefício de candidato ou de
partido político, obedecido o seguinte rito:
6 Art. 50 [omissis]
LVI - são inadmissíveis, no processo, as provas obtidas por meios ilícitos
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Civil, "ante [a] clara utilização de prova ilícita (gravação clandestina),
com vistas a criar o ambiente favorável à condenação, bem como
da ilícita por derivação (testemunho de Gilbert ou Gilberto)"
(fis. 972-973);
1) a despeito de ter sido demonstrado que a única testemunha não
era digna de fé - em razão dos motivos apontados nos autos:
possuir dupla identidade, histórico de denuncismo e insatisfação
por ter sido demitido da administração municipal em dezembro de
2012 -, o acórdão recorrido fundamentou a manutenção da
procedência da AIME no depoimento desta testemunha, violando o
disposto no art. 405, § 30, II, do Código de Processo Civil de 19737;
também houve violação ao art. 368-A do Código Eleitora18 , pois,
"muito embora se denuncie a compra de votos com o uso de grande
soma de dinheiro, não se levou aos autos nenhum [outro]
testemunho de eventual beneficiário da captação ilícita de sufrágio
ou mesmo de alguém que tivesse presenciado os fatos narrados"
(fl. 974), de forma que a cassação do seu mandato foi baseada, de
fato, no depoimento de uma única testemunha;
os precedentes jurisprudenciais deste Tribunal apontam que a
procedência da AIME deve ser baseada em provas robustas e
incontroversas da ocorrência de abuso do poder econômico, o que
não foi observado no caso dos autos, haja vista que o acórdão
recorrido baseou-se em meras suposições e presunções decorrentes
do depoimento de uma única testemunha;
houve violação ao art. 275, 1 e II, do Código Eleitoral9, pois o
Tribunal a quo não se manifestou acerca da omissão e da
contradição apontadas nos seus embargos de declaração, razão
pela qual o acórdão recorrido deve ser anulado, "sob pena de restar
configurada violação direta à Constituição Federal, no que atine aos
princípios do contraditório e da ampla defesa" (fI. 984).
Por fim, Lourinaldo Batista, segundo lugar no pleito com
5.575 votos (40,95%), nos termos do voto do e. Relator, asseverou que
(fls. 1.121-1.132):
a) foi habilitado como assistente litisconsorcial, razão pela qual
detém legitimidade para insurgir-se contra decisão que lhe seja
desfavorável;

6 Art.

405. Podem depor como testemunhas todas as pessoas, exceto as incapazes, impedidas ou suspeitas.
§ 3° São suspeitos:
II - o que, por seus costumes, não for digno de fé;
8

Art. 368-A. A prova testemunhal singular, quando exclusiva, não será aceita nos processos que possam levar à
perda do mandato. (Incluído pela Lei n° 13.165, de 2015)
8 Art.

275. São admissíveis embargos de declaração: (Vide Lei n° 13.105, de 2015)
- quando há no acórdão obscuridade, dúvida ou contradição;
quando for omitido ponto sobre que devia pronunciar-se o Tribunal
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ao determinar que o presidente da Câmara Municipal de
Buriti tomasse posse no cargo de prefeito até que ocorra o
trânsito em julgado da decisão que cassou os mandatos dos
recorridos - sob o entendimento de que, em razão da nova
redação do art. 224, § 30, do Código Eleitoral10, não haveria
possibilidade de o segundo colocado nas eleições tomar posse
no cargo do prefeito cassado -, o Tribunal de origem "acabou
por violar, a um só tempo, os artigos 10 e 60 da Lei de
Introdução às Normas do Direito Brasileiro" (fl. 1.130);
diversamente do que foi entendido pelo Tribunal Regional
Eleitoral do Maranhão - no que tange à alteração promovida
no art. 224, § 30, do Código Eleitoral -, a Lei n° 13.165/2015
não tem natureza processual, mas, sim, natureza de direito
material, razão pela qual não deve ser aplicada ao caso dos
autos, porquanto a sentença que cassou o mandato dos
recorridos e o acórdão que manteve a referida cassação
ocorreram antes da vigência da nova lei;
ao determinar que o presidente da Câmara tomasse posse
no cargo de prefeito, o acórdão recorrido violou os arts. 224,
§ 31, do Código Eleitoral e 80 da Constituição Federal1 ', pois ainda que a Lei n° 13.165/2015 tivesse natureza processual e
pudesse ser aplicada no caso dos autos - a assunção aos
cargos majoritários, no caso de perda do mandato eletivo, não
foi regulamentada pela nova legislação.
Em contrarrazões, o Ministério Público Eleitoral sustentou
(fls. 1.168-1.174):

10

Art. 224. Se a nulidade atingir a mais de metade dos votos do país nas eleições presidenciais, do Estado nas
eleições federais e estaduais ou do município nas eleições municipais, julgar-se-ão prejudicadas as demais votações e
o Tribunal marcará dia para nova eleição dentro do prazo de 20 (vinte) a 40 (quarenta) dias. § 31 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. (Incluído pela Lei n° 13.165, de 2015)
11 Art. 80. Em caso de impedimento do Presidente e do Vice-Presidente, ou vacância dos respectivos cargos, serão
sucessivamente chamados ao exercício da Presidência o Presidente da Câmara dos Deputados, o do Senado Federal
e o do Supremo Tribunal Federal.

,
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a jurisprudência do TSE é de que o prazo para propositura
de AIME - embora decadencial - submete-se à regra do §

10

do art. 184 do CPCI73, prorrogando-se para o primeiro dia útil
se o vencimento cair em feriado ou quando não houver
expediente regular do cartório, inclusive se estiver funcionando
em regime de plantão;
considerando que o termo final para propositura da AIME
ocorreu durante recesso forense instituído pelo art. 62, 1, da
Lei 5.010/66, prorrogou-se o prazo para 7.1.2013, motivo pelo
qual não se pode cogitar de decadência, já que a ação fora
proposta em 3.1.2013;
a apresentação de rol de testemunhas em emenda à inicial
não causou prejuízo à defesa, pois ocorreu antes que os
recorrentes fossem citados e, ademais, o nome do depoente
Gilbert Souza Ribeiro já constava na exordial;
o TSE - no Habeas Corpus 309-90, Rei. Mm. João Otávio
de Noronha, DJe de 5.11.2015 - alinhou-se ao entendimento
firmado pelo STF (Recurso Extraordinário 583.937) de licitude
da gravação ambiental realizada por um dos interlocutores sem
ciência do outro para defesa em processo penal;
não houve dissídio jurisprudencial, pois no acórdão
recorrido tomou-se por parâmetro recente julgado do TSE no
Habeas Corpus 309-90, em que se decidiu que a gravação
ambiental realizada por um dos interlocutores é prova válida;
ainda que a testemunha Gilbert Souza Ribeiro fosse indigna
de fé, o art. 405, § 40, do CPC/7312 excepciona a proibição de
tomada de seu depoimento, haja vista que "o Poder Judiciário
não pode ser impedido de conhecer uma prova relevante à
solução de uma demanda apenas porque o meio de prova

12

Art. 405. Podem depor como testemunhas todas as pessoas, exceto as incapazes, impedidas ou suspeitas.
§ 40 Sendo estritamente necessário, o juiz ouvirá testemunhas impedidas ou suspeitas; mas os seus depoimentos
serão prestados independentemente de compromisso (art. 415) e o juiz lhes atribuirá o valor que possam merecer.

\Ç\t
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encontrado (declarações de uma testemunha) provém de fonte
considerada indigna" (fI. 1 .171);
não procede a afronta ao art. 368-A do Código Eleitoral13 ,
porquanto a cassação do mandato não foi imposta com base
em prova testemunhal singular e exclusiva, mas naquela
corroborada por documentos e gravações de áudio e de vídeo
que evidenciaram a prática dos ilícitos;
suposta ofensa ao art. 41-A da Lei 9.504/97 não pode ser
analisada, pois demandaria revolvimento do acervo probatório,
vedado nesta via recursal, nos termos das Súmulas 7/STJ;
não há falar em afronta aos arts. 10 e 60 da Lei de Introdução
às Normas do Direito Brasileiro14 (Decreto-Lei 4.657/42), visto
que a Lei 13.165/2015, conforme previsão legal expressa,
passou a vigorar após sua publicação (o que ocorreu em
29.9.2015). Ademais, o caso do recorrente Lourinaldo não se
subsume a nenhuma das exceções que afastaria as mudanças
promovidas pela referida lei;
1) o novo texto do § 30 do art. 224 do Código Eleitoral15

-

que

exige que as novas eleições sejam marcadas para depois do
trânsito em julgado da decisão que gerou a perda do mandato

13

Art. 368-A. A prova testemunhal singular, quando exclusiva, não será aceita nos processos que possam levar à
perda do mandato. (Incluido pela Lei n° 13.165, de 2015)
14

Art. 11 Salvo disposição contrária, a lei começa a vigorar em todo o país quarenta e cinco dias depois de
oficialmente publicada.
§ 10 Nos Estados, estrangeiros, a obrigatoriedade da lei brasileira, quando admitida, se inicia três meses depois de
oficialmente publicada.
§ 21(Revogado pela Lei n° 12.036, de 2009).
§ 30 Se, antes de entrar a lei em vigor, ocorrer nova publicação de seu texto, destinada a correção, o prazo deste
artigo e dos parágrafos anteriores começará a correr da nova publicação.
§ 40 As correções a texto de lei já em vigor consideram-se lei nova.
Art. 60 A Lei em vigor terá efeito imediato e geral, respeitados o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa
julgada.
§ 1° Reputa-se ato jurídico perfeito ojá consumado segundo a lei vigente ao tempo em que se efetuou.
§ 2° Consideram-se adquiridos assim os direitos que o seu titular, ou alguém por ele, possa exercer, como aqueles
cujo começo do exercício tenha termo pré-fixo, ou condição pré-estabelecida inalterável, a arbítrio de outrem.
§ 3° Chama-se coisa julgada ou caso julgado a decisão judicial de que já não caiba recurso.
15

Art. 224. Se a nulidade atingir a mais de metade dos votos do país nas eleições presidenciais, do Estado nas
eleições federais e estaduais ou do município nas eleições municipais, julgar-se-ão prejudicadas as demais votações e
o Tribunal marcará dia para nova eleição dentro do prazo de 20 (vinte) a 40 (quarenta) dias.
§ 30 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. (Incluido pela Lei n113.165, de 2015)
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eletivo majoritário - ostenta natureza processual, tendo,
portanto, aplicação imediata.
A d. Procuradoria-Geral Eleitoral opinou pelo não conhecimento
dos recursos (fls. 1.179-1.189)
Na sessão de 10.8.2016, o e. Ministro Henrique Neves (relator)
proveu os recursos de Rafael Mesquita e de Raimundo Nonato, afastando
cassação e inelegibilidade, bem como julgou prejudicado o especial de
Lourinaldo Batista Silva, nos termos da ementa a seguir transcrita:
ELEIÇÕES 2012. AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO DE MANDATO
ELETIVO. ABUSO DO PODER ECONÔMICO. CAPTAÇÃO ILÍCITA
DE SUFRÁGIO. OFENSA AO ART. 275 DO CÓDIGO ELEITORAL.
ALEGAÇÃO GENÉRICA. IMPROCEDÊNCIA. AIME. PRAZO
DECADENCIAL. APLICAÇÃO DO ART. 184, § 10, DO CPC.
PRECEDENTES. ROL DE TESTEMUNHAS. ADITAMENTO DA
PETIÇÃO INICIAL ANTES DA CITAÇÃO DO RÉU. POSSIBILIDADE.
PAS DE NULLITÉ SAN GRIEF. GRAVAÇÃO AMBIENTAL
CLANDESTINA. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL.
ILICITUDE DA PROVA. PROVA TESTEMUNHAL ÚNICA.
AUSÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS. INSUFICIÊNCIA PARA
SUSTENTAR CONDENAÇÃO. PROVIMENTO DO RECURSO
ESPECIAL
Ao apontar ofensa ao ad. 275 do Código Eleitoral, assim como
ocorre em relação ao ad. 535 do Código de Processo Civil, cabe à
parte identificar precisamente qual vício não teria sido sanado e a
sua relevância para o deslinde da causa, não sendo suficientes
alegações genéricas.
O prazo para a propositura da ação de impugnação de mandato
eletivo, mesmo tendo natureza decadencial, submete-se à regra do
ad. 184, § 10, do Código de Processo Civil de 1973, segundo a qual
se prorroga para o primeiro dia útil seguinte se o termo final cair em
feriado ou dia em que não haja expediente normal no Tribunal.
Apesar de a regra do ad. 30, § 30 , da Lei Complementar n° 64/90
exigir a indicação do rol de testemunhas no corpo da petição inicial,
não é possível declarar a nulidade no caso, ante a não
demonstração do efetivo prejuízo.
A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral para as Eleições
de 2012 se consolidou no sentido de ser ilícita a gravação ambiental
realizada de forma clandestina, sem autorização judicial, em
ambiente fechado ou sujeito à expectativa de privacidade.
Entendimento que deve ser preservado em feitos relativos à mesma
eleição, ainda que existam ressalvas e possibilidade de rediscussão
futura da matéria.
Para que a prova testemunhal possa ser considerada robusta e
apta para fundamentar sentença condenatória, é necessário que ela
seja corroborada por outros elementos de prova - testemunhais ou
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documentais - que afastem qualquer dúvida razoável sobre a
caracterização da captação ilícita de sufrágio.
Recursos especiais interpostos por Rafael Mesquita Brasil e por
Raimundo Nonato Mendes Cardoso providos.
Recurso especial interposto por Lourinaldo Batista Silva julgado
prejudicado.
Ação cautelar julgada procedente, ficando prejudicado o agravo
regimental interposto contra decisão liminar.
Em seu voto, o e. Relator consignou, ainda, que os recorrentes
permanecem no cargo por força de cautelar por ele proferida.
Pedi vista dos autos para melhor exame da matéria.
Matérias de Natureza Preliminar e Prejudicial
De início, acompanho o e. Relator para rejeitar afronta aos
arts. 275 do Código Eleitoral e 535 do CPC/73, visto que o recorrente não
identificou o vício que deixou de ser sanado nem sua relevância para o
deslinde da causa.
Sigo-o, ainda, no que tange à rejeição da prejudicial de
decadência, pois, na espécie, o prazo para propositura da AIME encerrou-se
durante o recesso forense, prorrogando-se, assim, para o primeiro dia útil
seguinte (7.1.2013), nos termos do art. 184, § 11, do CPC/73. Desse modo, é
tempestiva a ação, independentemente de ter sido protocolada em 2.1.2013 ou
3.1.2013.
Da mesma forma, corroboro o voto do e. Relator quanto à
admissibilidade do depoimento de Gilbert Souza Ribeiro, já que o rol de
testemunhas foi apresentadó antes da citação dos recorrentes, motivo pelo
qual não houve prejuízo à defesa.

Ilicitude das Gravações que Embasaram a Condenação
A condenação dos recorrentes foi fundamentada no testemunho
de Gilbert Souza Ribeiro, em um vídeo e em gravações telefônicas por ele
produzidas, além de documentos.
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O e. Relator entendeu serem ilícitas as gravações, tendo
em vista jurisprudência do TSE firmada para as Eleições 2012 - com a qual
guardo ressalvas - no sentido de invalidade daquelas em local estritamente
particular. Cito, no ponto, trecho do voto:
Da leitura dos trechos supracitados, depreende-se que o Tribunal
a quo considerou lícitos os elementos probatórios colhidos a partir de
gravação de conversas telefônicas e de gravação ambiental
realizada pela testemunha GiIbert Souza Ribeiro, sem autorização
judicial ou conhecimento dos interlocutores.
Esse tema tem sido reiteradamente debatido por esta Corte, com
manifestações eruditas sobre a necessidade de ser novamente
analisada a interpretação adotada para o pleito de 2012, em relação
ao qual se consolidou o entendimento de que a utilização desse tipo
de gravação em procedimentos de natureza não criminal é ilícita.
Entretanto, a partir do julgamento do REspe n° 344-26, em
16.8.2012, da relatoria do Ministro Marco Aurélio, foi assentada a
ilicitude desse tipo de prova, como se vê da respectiva ementa:
RECURSO ESPECIAL - PREQUESTIONAMENTO. A matéria
versada no recurso especial há de ter sido objeto de debate e
decisão prévios na origem, ante a necessidade de
prequestionamento.
PRIVACIDADE - DADOS - GRAVAÇÃO AMBIENTE. A regra
é a proteção à privacidade. Viabiliza-se a gravação quando, em
investigação criminal ou processo penal, há a ordem judicial.
(REspe n°344-26, rei. Mm. Marco Aurélio, DJE de 28.11.2012,
grifo nosso.)
Esse entendimento foi reiterado em diversos feitos relativos ao pleito
de 2012, como se vê, por exemplo:
ELEIÇÕES 2012. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO
ESPECIAL. AIJE. CAPTAÇÃO ILÍCITA DE SUFRÁGIO.
PROVAS.
IMPRESTABI LI DADE.
INQUÉRITO
CIVIL.
GRAVAÇÃO AMBIENTAL. DESPROVIMENTO.
A instauração de inquérito civil pelo Ministério Público
Eleitoral para produção de provas e posterior aproveitamento
em AIJE ofende o disposto no art. 105-A da Lei n° 9.504/97 e
ocasiona a nulidade das provas obtidas.
A teor da jurisprudência desta Corte, a gravação ambiental
somente é viável mediante autorização judicial e quando
utilizada como prova em investigação criminal ou processo
penal, sendo a proteção à privacidade direito fundamental
estabelecido na Constituição Federal (Precedentes:
REspe n° 344-26/BA, Rei. Mm. Marco Aurélio, de 16.8.2012 e
REspe n° 602-30/MG, de minha relatoria, DJe de 17.2.2014),
salvo quando realizada em local público, que não é a hipótese
dos autos.
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Tendo a gravação sido realizada em local privado - reunião
na residência de um dos interlocutores -, afigura-se inaplicável
o novo entendimento jurisprudencial firmado pelo TSE no
REspe n° 637-61/MG, segundo o qual a gravação ambiental,
sem a referida autorização judicial, é lícita quando realizada em
ambientes públicos, admitindo-a como meio de prova contra a
parte em processo cível-eleitoral. Entendimento sobre o qual
guardo ressalva.
Agravo regimental desprovido.
(AgR-REspe n° 838-77, reI. Mm. Luciana Lóssio, DJE
de 7.12.20115.)
Em razão dos múltiplos precedentes existentes para as Eleições de
2012, já se reconheceu que eventual alteração da jurisprudência
somente poderá atingir pleitos futuros, em razão da necessidade de
se observar o princípio da segurança jurídica, como bem anotado
pelo eminente Ministro Gilmar Mendes no julgamento do Agravo
Regimental no Recurso Especial Eleitoral n° 821-65:
ELEIÇÕES 2012. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL.
REPRESENTAÇÃO COM BASE NO ART. 41-A DA
LEI N° 9.504/1 997. ABUSO DE PODER POLÍTICO.
GRAVAÇÃO REALIZADA POR UM DOS INTERLOCUTORES.
JURISPRUDÊNCIA DO TSE CONSIDERA ILÍCITA A PROVA.
SEGURANÇA JURíDICA. PROVIMENTO DO RECURSO
ESPECIAL.
A grave sanção do art. 41-A da Lei n° 9.50411997 exige a
presença de provas lícitas e seguras que indiquem todos os
requisitos previstos nessa norma, sendo que a ausência de
qualquer deles deve, obrigatoriamente, levar à improcedência
do pedido. Entendimento que se reforça com a edição da
Lei Complementar n° 135/2010, pois o reconhecimento do
ilícito em questão, além de ensejar a grave sanção de
cassação de diploma, afasta o político das disputas eleitorais
pelo longo prazo de oito anos (art. 10 , inciso 1, alínea j, da
LC n° 64/1 990).
Conquanto se guardem reservas em relação à tese de que
a gravação ambiental realizada por um dos interlocutores é
prova ilícita, mormente se verificado que não se cuida de
interceptação telefônica sem autorização, entendida assim
como a realizada por um terceiro estranho à conversa,
constata-se que, nas eleições de 2012, a conclusão acerca da
ilicitude daquele meio de prova está consolidada, merecendo
reflexão para eleições futuras.
A segurança jurídica implicitamente prevista no art. 16 da
CF/1988 recomenda que, neste caso, também das eleições
de 2012, a tese da ilicitude da gravação ambiental realizada
por um dos interlocutores deve ser aplicada, evitando-se
modificação de entendimento após o encerramento do
processo eleitoral, a sugerir indesejável casuísmo.
Equivoca-se o Ministério Público Eleitoral ao afirmar que, na
ponderação de valores, a decisão agravada prestigiou o direito
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à privacidade, pois a decisão impugnada simplesmente afirmou
que a tese da ilicitude da gravação ambiental realizada por um
dos interlocutores está consolidada, quanto às eleições de
2012, na jurisprudência do TSE, cuja eventual modificação
deve incidir em pleitos futuros, em respeito ao princípio da
segurança jurídica, implicitamente previsto no art. 16 da
Constituição Federal.
5. Decisão agravada mantida pelos próprios fundamentos.
Agravo regimental desprovido.
(AgR-REspe n° 821-65, reI. Min. Gilmar Mendes, DJE
de 13.11.2015, grifos nossos.)
Assim, em face da necessidade de dar igual tratamento e
interpretação aos processos eleitorais que envolvem candidaturas
das Eleições de 2012, a gravação tida como lícita e relevante pela
Corte Regional não pode subsistir e deve ser considerada nula por
não ter sido previamente autorizada judicialmente nem ter sido
produzida com a finalidade de ser utilizada em processo penal.
Como se vê, ao contrário do que se preconiza no agravo
regimental interposto contra a decisão proferida na ação cautelar,
a jurisprudência para as Eleições de 2012 é firme e consolidada
no sentido da ilicitude dos elementos probatórios colhidos por
meio de gravação ambiental clandestina. Em outros termos, não
foram alguns, mas vários casos em que tal posição foi adotada.
No ponto, cumpre esclarecer que, contrariamente ao que se sustenta
nas contrarrazões e no agravo regimental interposto na ação
cautelar, o presente feito não tem similitude com o HC n° 309-90, de
relatoria do Ministro João Otávio de Noronha, seja em razão de o
precedente indicado tratar de matéria penal - o que remete à
distinção entre o direito da parte de produzir prova para ser utilizada
em sua defesa no processo criminal e a intenção consciente de obter
prova para acusar os candidatos eleitos nos feitos não eleitorais,
considerada para a formação dos precedentes acerca da ilicitude da
gravação ambiental -, seja porque o motivo preponderante para a
decisão desta Corte naquela assentada foi o fato de que a gravação
que embasara a denúncia discutida no referido habeas corpus
assemelhava-se ao flagrante preparado, o que teria comprometido a
espontaneidade do diálogo travado.
De outra parte, ressalto que a referência constante do acórdão
regional à inexistência de expectativa de privacidade na
conversação foi exarada com base na premissa de que a
gravação teria sido feita por um dos interlocutores da conversa.
Não houve, pois, referência a que a conversa teria sido travada
em ambiente, público, circunstância que poderia atrair o
entendimento manifestado no REspe n° 1660-34, de minha
relatoria, DJE de 14.5.2015.
Na verdade, o que se tem objetivamente é que a Corte de origem,
mesmo ciente da jurisprudência deste Tribunal Superior a propósito
da ilicitude das gravações ambientais, entendeu de forma contrária,
conforme consta do seguinte trecho do voto condutor do julgamento
alusivo aos embargos de declaração (fI. 857):
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Não há vinculação necessária das decisões de uma Corte
ou juiz singular aos parâmetros definidos por Tribunais
Superiores. Tal somente ocorre se se cuidar de assunto já
tratado pelo STF e seja assunto de súmula vinculante, o que
não é o caso dos autos, ao que, diante disso, livre o Tribunal
Regional para decidir, inclusive contrariamente ao quanto tem
decidido o TSE. Não configurada, portanto, a contradição
suscitada. [Grifo nosso.]
Desse modo, deve ser tida por ilícita a gravação ambiental
discutida nos presentes autos, sendo imprestáveis os elementos
probatórios dela decorrentes.
Com as mais respeitosas vênias, entendo que a hipótese é
diversa.
Extrai-se da moldura fática do acórdão regional que
a condenação foi fundamentada em gravações TELEFÔNICAS produzidas
por Gilbert Souza Ribeiro, além de um vídeo por ele confeccionado, do seu
testemunho e de documentos.
Consoante assentado no aresto recorrido, não houve, na
espécie, gravação ambiental, mas sim conversas registradas em telefone
celular entre a testemunha Gilbert Souza Ribeiro e pessoas ligadas ao
suposto esquema, além de um vídeo em que ele filmou uma caixa de dinheiro
que teria sido empregado na compra de votos. Transcrevo excerto do acórdão:
Pelo que restou demonstrado, a prova derivada das gravações
telefônicas configura gravação clandestina, qual seja a realizada
por um interlocutor sem o conhecimento/aquiescência dos outros
participantes da conversa, a qual não se confunde com
interceptação telefônica, que consiste na interceptação/gravação
do diálogo telefônico por um terceiro, não interlocutor, e sem o
conhecimento destes últimos.
Consoante informa a doutrina, bem como, entendem nossos
tribunais superiores, nomeada e especialmente o Supremo
Tribunal Federal (STF), é licita a utilização como meio de prova da
gravação realizada por um dos interlocutores, sem o conhecimento
dos demais, desde que não haja obrigação legal de sigilo sobre o
assunto tratado, nem se trate de uma conversa de cunho íntimo e
privado dos interlocutores.
Sobre o tema, notadamente analisado por autores criminalistas de
escol, apresento a lição de GUILHERME DE SOUZA NUCCI:
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No mesmo sentido é o escólio abalizado do renomado Doutor em
Direito, ex-membro do Ministério Público de São Paulo e atualmente
deputado Estadual por esse mesmo Estado, FERNANDO CAPEZ:
E.
Nos termos observados, tal adequação justifica-se ante a ausência
de vedação ao referido meio de prova, especialmente porque
não proibida pela Lei n° 9.296/1996, que regulamenta o inciso
XII, parte final, do art. 50 da Constituição Federal, no que diz
respeito exclusivamente à interceptação telefônica.
Desse modo, não há vedação legal ou, sequer, regulamentação,
quanto ao uso processual da gravação clandestina, sendo,
portanto, um meio de prova lícito.
Nesse preciso sentido, colaciono os seguintes precedentes do STF,
que demonstram sua posição quanto ao tema, in verbis:
(sem destaques no original)
O entendimento da Corte Regional quanto à licitude das
gravações deveu-se ao fato de se referirem a conversas telefônicas, cuja
legalidade é reconhecida pela jurisprudência do STF.
Ademais, pelo que se depreende dos autos, o vídeo feito por
Gilbert Souza Ribeiro também não registrou conversa ambiental, mas
apenas imagem de uma caixa com dinheiro que teria sido utilizado na compra
de votos acompanhada de comentários da testemunha. Colhe-se do acórdão
regional (fI. 630 e 633):
Vejamos o seguinte excerto de seu depoimento (fls. 152/1 56):
E ... 1
que o Sr. Adarias servidor municipal falou para a testemunha
que foram sacados R$ 400.000,00 (quatrocentos mil) reais do
FPM, que nesta caixa que filmou era tanto dinheiro que nunca
tinha visto tamanho numerário." (Grifei) (Sic).
[ ... }
Pelas gravações, vê-se grande quantia em dinheiro em poder da
testemunha GILBERT SOUZA RIBEIRO, sendo este numerário,
consoante se extrai das mEdias, utilizado para a compra de votos de
eleitores nos povoados do Município de Buriti.
Desse modo, com renovadas vênias, não se aplica à
espécie a jurisprudência do TSE referentes a gravações ambientais nas
Eleições de 2012, não havendo, por consequência, que se perquirir sobre o
recinto, público ou privado, em que foram feitas.
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No caso, a espécie probatória foi distinta, qual seja, gravações
telefônicas produzidas por um dos interlocutores sem conhecimento do outro,
cuja legalidade é pacífica na jurisprudência do STF, desde que não haja causa
legal de sigilo ou reserva de conversação. Destaco precedentes do Pretório
Excelso:
PROCESSUAL CIVIL. SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPROVAÇÃO TARDIA DE
TEMPESTIVIDADE. POSSIBILIDADE. MATÉRIA DECIDIDA PELO
TRIBUNAL PLENO NO RE 626.358 AGR, MIN. CEZAR PELUSO,
DJE DE 23/08/2012. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO CONTRA
DECISÃO QUE DÁ PROVIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO.
POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL QUE DISCUTE O
PRÓPRIO CONHEC!MENTO DO RECURSO. GRAVAÇÃO
TELEFÔNICA REALIZADA POR UM DOS INTERLOCUTORES.
LICITUDE. POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO COMO PROVA EM
PROCESSO JUDICIAL. PRECEDENTES.
É pacífico na jurisprudência do STF o entendimento de que
não há ilicitude em gravação telefônica realizada por um dos
interlocutores sem o conhecimento do outro, podendo ela ser
utilizada como prova em processo judicial.
O STF, em caso análogo, decidiu que é admissível o uso, como
meio de prova, de gravação ambiental realizada por um dos
interlocutores sem o conhecimento do outro (RE 583937 QO-RG,
Relator(a): Mm. CEZAR PELUSO, DJe de 18-12-2009). [ ... ]
(AgR-AgR-Al 602724, ReI. Min. Teori Zavascki, DJe 22.8.2013)
HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL.
INVESTIGAÇÃO CRIMINAL REALIZADA PELO MINISTÉRIO
PÚBLICO. EXCEPCIONALIDADE DO CASO. POSSIBILIDADE.
GRAVAÇÃO CLANDESTINA (GRAVAÇÃO DE CONVERSA
TELEFÔNICA POR UM INTERLOCUTOR SEM O CONHECIMENTO
DO OUTRO). LICITUDE DA PROVA. PRECEDENTES. ORDEM
DEN EGADA.
[...
2. Gravação clandestina (Gravação de conversa telefônica por um
interlocutor sem o conhecimento do outro). Licitude da prova. Por
mais relevantes e graves que sejam os fatos apurados, provas
obtidas sem a observância das garantias previstas na ordem
constitucional ou em contrariedade ao disposto em normas de
procedimento não podem ser admitidas no processo; uma vez
juntadas, devem ser excluídas. O presente caso versa sobre a
gravação de conversa telefônica por um interlocutor sem o
conhecimento de outro, isto é, a denominada "gravação
telefônica" ou "gravação clandestina". Entendimento do STF no
sentido da licitude da prova, desde que não haja causa legal
específica de sigilo nem reserva de conversação. Repercussão
geral da matéria (RE 583.397/RJ).
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3. Ordem denegada.
(HC 91613, Rei. Min. Gilmar Mendes, DJe de 17.9.2012)
(sem destaques no original)
Ressalto, ainda, como muito bem anotado pelo e. Ministro
Teori Zavascki na sessão jurisdicional de 23.8.2016, no julgamento do REspe
525-421SP (em que fui designado como redator do acórdão), o seguinte
precedente da lavra do e. Ministro Ayres Britto no âmbito da c. Suprema Corte:
QUESTÃO DE ORDEM. INQUÉRITO INSTAURADO A PARTIR DE
CARTA DENÚNCIA E DE DEGRAVAÇÃO DE FITA MAGNÉTICA.
GRAVAÇÃO AMB1ENTAL. CONVERSAS NÃO PROTEGIDAS POR
SIGILO LEGAL. AUSÊNCIA DE ILICITUDE. INDÍCIOS DE

PARTICIPAÇÃO DE AGENTE DETENTOR DE PRERROGATIVA
DE FORO. COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL. QUESTÃO DE ORDEM RESOLVIDA, POR
MAIORIA, PARA DETERMINAR O PROSSEGUIMENTO DAS
INVESTIGAÇÕES NO STF.
É lícita a prova obtida mediante a gravação ambiental, por
um dos interlocutores, de conversa não protegida por sigilo
legal. Hipótese não acobertada pela garantia do sigilo das
comunicações telefônicas (inciso XII do art. 51 da Constituição
Federal).
Se qualquer dos interlocutores pode, em depoimento pessoal
ou como testemunha, revelar o conteúdo de sua conversa, não
há como reconhecer a ilicitude da prova decorrente da gravação
ambiental.
4. Questão de ordem resolvida no sentido da fixação da competência
do Supremo Tribunal Federal para supervisionar as investigações e
da rejeição da proposta de trancamento do inquérito por alegada
ilicitude da gravação ambiental que motivou a abertura desse
procedimento investigatório.
(Inq 2.116 QO/RR, redator para acórdão Min. Ayres Britto, Plenário,
DJe de 28.2.201 2) (sem destaques no original)
Com efeito, gravação telefônica feita por um dos interlocutores,
sem ciência do outro, deve, em regra, ser considerada prova válida pelo
TSE, pois os direitos fundamentais de privacidade e intimidade devem ser
relativizados quando em jogo a higidez do processo eleitoral. Declarar-se ilícita
toda e qualquer gravação telefônica significaria engessar o sistema probatório,
que geraria impunidade.
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Na hipótese, considerando tratar-se de gravações de conversas
telefônicas feitas por um dos interlocutores sem ciência do outro, e nas quais
não se verifica dever de sigilo - muito pelo contrário, já que se aponta suposto
ilícito cível-eleitoral - mencionada prova é lícita, e, portanto, pode servir de
fundamento à condenação.
Por fim, reconheço que, no julgamento do REspe 198-471RS,
ReI. Mm. Luciana Lóssio, DJe de 4.3.2015, esta Corte Superior assentou a
ilicitude de gravação telefônica. No entanto, trata-se claramente de caso
isolado e, ademais, não se discutiu sequer a diferenciação entre gravações
ambientais e telefônicas, que é o que se propõe na espécie.
Assim, sendo lícitas as gravações telefônicas realizadas
por Gilbert Souza Ribeiro, passo ao exame do tema de fundo.
3. Matéria de Fundo
O TRE/MA manteve cassado o diploma dos recorrentes Rafael
Mesquita e Raimundo Nonato com fundamento em captação ilícita de sufrágio,
abuso de poder político e econômico, corrupção e fraude, em virtude de
compra de votos de famílias do Município de Buriti/MA.
Nos termos do art. 41-A da Lei 9.504/97, constitui captação
ilícita de sufrágio o ato de candidato doar, oferecer, prometer ou entregar
bem ou vantagem de qualquer natureza a eleitor com o fim de obter-lhe o voto.
Confira-se a redação do dispositivo:
Art. 41-A. Ressalvado o disposto no art. 26 e seus incisos, constitui
captação de sufrágio, vedada por esta Lei, o candidato doar, oferecer,
prometer, ou entregar, ao eleitor, com o fim de obter-lhe o voto, bem
ou vantagem pessoal de qualquer natureza, inclusive emprego ou
função pública, desde o registro da candidatura até o dia da eleição,
inclusive, sob pena de multa de mil a cinquenta mil UFIR, e cassação
do registro ou do diploma, observado o procedimento previsto no
art. 22 da Lei Complementar n°64, de 18 de maio de 1990.
§ 10 Para a caracterização da conduta ilícita, é desnecessário o
pedido explícito de votos, bastando a evidência do dolo, consistente
no especial fim de agir.
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Por sua vez, abuso de poder econômico caracteriza-se por
emprego desproporcional de recursos patrimoniais, públicos ou privados, de forma
a comprometer a licitude do pleito e a paridade de armas entre candidatos.
Nesse sentido, dentre outros: REspe 941-81/TO, Rei. Min. Maria Thereza de
Assis Moura, DJe de 7.3.20 16 e AgR-REspe 730-14IMG, Rei. Min. João Otávio
de Noronha, DJe de 2.12.2014.
O TRE/MA, soberano na análise de fatos e provas, entendeu
comprovados os ilícitos. Consignou de modo expresso - com base no
testemunho de Gilbert Souza Ribeiro, em gravações telefônicas, video e em
outras provas - que o candidato Rafael Mesquita, por intermédio de servidores
públicos, ofereceu dinheiro a famílias de localidades do interior de Buriti/MA
em troca de seus votos ou de sua abstenção em votar em seu adversário,
retendo os documentos pessoais de eleitores em algumas situações. Segue
trecho do acórdão recorrido (fls. 630- 637):
Ultrapassada a questão da licitude da prova, além da vasta
documentação produzida perante o juízo a guo, observo que o
acervo probatório em que este se louvou para a condenação
dos Recorrentes é composto, basicamente, pelas gravações de
áudio e áudio/vídeo acostadas pelo Recorrido à fi. 15 e
produzidas pela testemunha GILBERT SOUZA RIBEIRO,
depoimentos de testemunhas.
Deveras, em última análise, o decreto de cassação dos
diplomas/mandatos eletivos dos Recorridos teve por base as
informações trazidas pela testemunha GILBERT SOUZA RIBEIRO,
bem como a prova por ele produzida.
Nos termos de audiência acostados às fls. 1521156, a mencionada
testemunha informou o recebimento e o transporte de vultosa
quantia em dinheiro, repassada pelo Sr. EDVALDO PIMENTEL
DE ARAUJO, então Secretário de Saúde do Município, para a
captação de votos e cooptação de eleitores em diversas
localidades, inclusive com a retenção de seus documentos, para
que não votassem no grupo político adversário.
Em suas declarações, a testemunha Gilbert Souza Ribeiro apontou,
de modo detalhado, a distribuição dos valores recebida, inclusive
na companhia do Secretário de Saúde do Município (EDVALDO
PIMENTEL DE ARAÚJO), fato este ocorrido entre os dias 05 e 06 de
outubro de 2012, antevéspera e véspera das eleições daquele ano.
Vejamos o seguinte excerto de seu depoimento (fls. 152/1 56):
( ... ) que às 15hs do dia 05110/2012 o Sr. Adarias telefona
para a testemunha para saber se a mesma poderia ir até a
sede da prefeitura para uma missão que consistia em
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sacar numerário do Banco do para ser utilizada dois dias
antes do pleito, na compra de votos em povoados do
interior do município ( ... ); que Adarias veio [do banco] com a
caixa [de dinheiro] e colocou então no assoalho [do carro da
testemunha]; que foi o Sr. Edvaldo Pimentel de Araújo que
repassou do interior do Banco para o SR. Adarias o dinheiro;
( ... ) o Sr. Adarias começou a colocar maços de dinheiro no
cós da calça dele; ( ... ) que já por volta das 18:40 do
mencionado daí [dia] 05 a própria testemunha e
O Sr. Edvaldo Pimentel foram para os povoados de
São Bento, Alazão e outros com essa primeira caixa de
dinheiro; que nesses povoados davam dinheiro e retiam o
titulo de eleitor e mais documentos com foto, como
carteira de identidade e carteira de trabalho; com a
estratégia de essas pessoa não votassem nos candidatos
das outras coligações adversárias a esse grupo; que a
compra de voto variava de R$ 1.500 (hum mil e quinhentos)
reais e R$ 3.000 (três mil) reais: que no povoado de São bento
o Sr. Marcelino Lopes de frança pegou a quantia de R$ 3.000
(três mil) reais, que no povoado Alazão o Sr. Francisco dos
Santos Silva Neto recebeu R$ 1.500 (hum mil e quinhentos
reais, que também os eleitores Guilherme Lages Pereira
(do povoado Alazão), Sr. Valdeci Dias da Silva (Povoado
Bezerra), António Lopes Cardoso (Povoado São Bento)
receberam dinheiro em compra de voto; que quando o salário
da testemunha não caiu na sua conta, estava prevendo o pior
então foi atrás dessa documentação correspondentes aos
eleitores supramencionados cuja cópia das mesmas obteve no
dia 05/12/2012 e disponibilizada para instrução processual
entregando-se neste ato; ( ... ) que foram muito mais de
80 (oitenta) eleitores que participaram dessa compra de
votos, pois só nessa diligência que a testemunha
participou a mesma encerrou mais de meia noite; e
praticamente quase todo o dinheiro da caixa foi entregue aos
eleitores, pois, o Sr. Edvaldo ainda levou um maço ou dois
consigo; que não participou da diligencia da entrega do
dinheiro da segunda caixa, mais sim o Sr. Laércio; que a OOhs
40m disse para testemunha não ligar mais para ele pelo risco
de gravação de conversas telefônicas; ( ... ) Que após a
testemunha ter ido ao promotor ia relatar os fatos ora em
instrução, foi que passaram a procurar a testemunha e a
oferecer propostas tais como R$ 16.000,00 (dezesseis mil)
reais para que o mesmo desmentisse a história contada ao
promotor ou que sumisse da região tendo sido sugerido ir para
a cidade de Natal — RN, tendo sido entregue a testemunha o
valor de R$8.000,00(oito mil) reais; que tal proposta foi feita
por intermédio do Sr. Raimundo Camelo, Rafael Mesquita
Brasil e do filho Francisco Evandro Costa Mourão Júnior ( ... );
este valor foi dividido em dois lotes de R$ 4.000,00, tendo sido
entregue no Tropical Shopping somente o primeiro lote e o
segundo na casa do Sr. Neném Mourão ex-prefeito no dia
13/12/2012 em Buriti — tais valores a testemunha exibiu e disse
que está entregando à Justiça - esclareceu ainda a testemunha
que nesse primeiro lote do dinheiro existiam 4 notas de
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R$ 50,00 (cinquenta) reais falsas; que sobre esse problema da
nota falsa ligou para o Sr. Evandro que disse em código que
iria substituí-las ('depois daremos a injeção do cavalo'); ( ... )
que os recibos de fis. 57 desta deprecata foram repassados
pela filha de D. lvonice, a Sra. Socorrinha e correspondem a
despesas ressarcidas à testemunha no transporte de eleitores
no dia das eleições (...); que no dia 30/12/2012 quando a
testemunha encontrava-se no município de Mirador ligou para
a D. Ivonice e a mesma disse que era pra a testemunha ir até
Buriti para receber seu dinheiro e assinar os contratos com
data retroativa; que já no dia 05/1/2013 quando a testemunha
viajava para Buriti ( ... ) foi vítima de uma tentativa de homicídio
em que houve disparo de arma de fogo a partir da Frontier
prata de propriedade do Sr. Francisco Mourão (Ex-prefeito de
Buriti), placa JRB 3707, Buriti/MA; ( ... ) que o Sr. Adarias
servidor municipal falou para a testemunha que foram sacados
R$ 400.000,00 (quatrocentos mil) reais do FPM, que nesta
caixa que filmou era tanto dinheiro que nunca tinha visto
tamanho numerário. (Grifei) (Sic).
Quanto às testemunhas/informantes levadas a Juízo pelos
Recorrentes, em que pese tenham negado os fatos constantes
nos autos e apresentados informações — algumas delas desabonadoras do caráter da testemunha GILBERT SOUZA
RIBEIRO, demonstraram elas claro interesse na proteção dos
Recorrentes, apresentando diversas imprecisões e contradições
em seus depoimentos, além de serem, todos eles, detentores de
cargos comissionados ou contratados pela Prefeitura de Buriti.
Deveras, conforme informações prestadas em audiência do dia
06/09/2013 perante o juízo zonal, as testemunhas/informantes
exerciam os seguintes cargos/funções: JENILSON GOUVEIA SILVA
era Secretário de Administração do Município de Buriti; EDIVALDO
PIMENTEL DE ARAÚJO era Secretário de Saúde; FRANCISCO
GARDEL LINHARES LAGES era servidor contratado, sendo
coordenador de programas sociais; e a testemunha JURANDIR
VIEGAS ALMEIDA era contador contratado pela Prefeitura.
Sem embargo de que as acusações tenham sido sustentadas no
depoimento de uma única testemunha, e independentemente do
grau de confiança e reputação a ser dela imprimido, quadra atentar
para o fato de que tais declarações mostraram-se conformadas,
melhor ainda, corroboradas pelos demais elementos probatórios
carreados aos autos, notadamente pelas mídias de áudio e
áudio/vídeo, acostadas às fls. 08/11.
Pelas gravações, vê-se grande quantia em dinheiro em poder da
testemunha GILBERT SOUZA RIBEIRO, sendo este numerário,
consoante se extrai das mídias, utilizado para a compra de votos de
eleitores nos povoados do Município de Buriti.
Pelo aferido, esse numerário foi repassado à testemunha por
agentes agregados ao grupo político do então candidato, hoje
Prefeito de Buriti, Sr. RAFAEL MESQUITA BRASIL, sendo tais fatos
confirmados pelas gravações.
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Na gravação 01 do CD acostado à fi. 15, em que se registra
diálogo entre a testemunha do Recorrido e a pessoa identificada
como AECIO OLIVEIRA, evidencia-se_o repasse da quantia por
parte do grupo político dos Recorrentes, bem como os atos de
corrupção eleitoral por meio de compra de votos:
08m24s em diante:
- Gilbert: "(...) Tu sabe que tu se arriscou. Se tu fosse preso
com aquele negosso [sic] lá, que o Edivaldo te deu pra tu botar
no carro, no teu carro e no meu também, era tu que ia
responder. Era tu rapaz! Então por que botaram pra ti carregar
aquela porra [sic] sozinho?
—Aécio: "É verdade!" 22m17s em diante:
- Aécio: "( ... ) É bom tu vender o teu carro porque se aumentar
a confusão (...)"
-Gilbert: "Só que não foi só eu não, não é meu amigo!?"
- Aécio: "Então esse carro era a arma do crime porque andava
com dinheiro dentro, comprando voto!"
As informações relativas à tentativa de suborno da testemunha,
perpetrada pelo Recorrente RAFAEL MESQUITA BRASIL, seia
por ele, diretamente, ou por intermediários seus, também estão
confirmadas nas gravações constantes nos autos, notadamente
na gravação 02 do CD iuntado à fI. 15, que revela o diálogo
travado entre GILBERT e EVANDRO:
- Gilbert: "(...) Deixa eu te falar uma coisa. Não tem aquele
negoço [sic] lá. O que eu peguei lá. Tinha quatro notas de
cinquenta falsas!"
- Evandro: "Mentira rapaz! (...) Quando eu terminar aqui eu te
ligo, e a gente conversa ai".
Por tal diálogo, evidencia-se o conhecimento do Sr. EVANDRO
quanto a efetiva entrega de dinheiro à testemunha GIBERT para que
mudasse seu depoimento prestado ao Ministério Público ou se
escondesse para que os fatos não fossem apurados.
Esse numerário, releva gizar, incluía as 4 (quatro) notas falsas
mencionadas - apresentadas e entregues em juízo pela
testemunha, consoante termo nos autos (fI. 157).
Por seu turno, as gravações 06 e 08 do CD de fI. 15 registram
diálogos entre a testemunha GILBERT e o próprio Recorrente
RAFAEL MESQUITA BRASIL, diálogos esses em que exsurge
claríssimo o conhecimento do último quanto aos fatos que lhe
são ,imputados nos autos, notadamente o uso do dinheiro para a
compra de votos, suborno da testemunha/interlocutor,
conhecimento e participação direta de pessoas relacionadas ao
seu grupo político. Confira-se:
Gravação 06, OlmiOs em diante:
- Gilbert: "(...) ela me perguntou quantos maços de dinheiro ele
tinha pego. Eu disse: olha Dona IVONICE, só maço de cem
reais ele pegou bem uns cinco e botou aqui do lado do cós da
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calça dele; e nota de cinquenta foi menos, agora, de vinte, ele
pegou bem uma três e botou bem aqui na parte da frente ( ... )
Outra coisa que eu queria te dizer, que acho que o EVANDRO
não te falou porque a gente tava sem tempo de conversar,
daquele negosso [sic] que eu peguei em São Luís, vei [sic] três
notas falsas ( ... ), dos quatro ml do cavalo [sic]".
—Rafael Mesquita: "Na hora, não esquente não, qualquer coisa
tu me avisa ai."
Gravação 08, Olm em diante:

- Gilbert: "Não esqueça do meu depósito!(...) Posso ficar
relaxado, né?"

- Rafael Mesquita: "Só o milho da pipoca."
- Gilbert: "( ... ) eu só quero que o meu amigo não se esqueça
de mim, pra fazer meu depósito!"
-

Rafael Mesquita: "Qualquer coisa eu te ligo!"

- Gilbert: "( ... ) ai a gente articula tudim, direitim. O negoço [sic]
vai ser por ml de cavalo. Quatro mil, cinco mil. Tá bom?"

- Rafael Mesquita: "Não esquente a cabeça."
- Gilbert: "( ... ) quatro mil eu peguei, mas gasta rápido; o cavalo
é grande! E aí como eu vou me manter, como é que eu
venho?"

- Rafael Mesquita: "Verdade."
- Gilbert: "( ... ) eu vou fazer do jeito que você me falou.
Qual foi o nosso combinado!? Ficar na minha, não falar
besteira pra ninguém, e ficar tudo de acordo com o nosso
acordo. Acordo é acordo, homem é homem, e acabou. To
nem aí pra A, pra B. Eu só quero fazer a minha parte (...)
Nosso combinado tá tudo certim Esici viu."

- Rafael Mesquita: "Na hora!"
Como exposto, as gravações acostadas comprovam as
informações, trazidas pela testemunha GILBERT SOUZA
RIBEIRO prestadas em Juízo, demonstrando ilícitos de toda
ordem, notadamente um verdadeiro processo corruptivo para
que os fatos aduzidos na peça vestibular não fossem
confirmados em juízo, de modo a proteger os mandatos eletivos
dos Recorrentes RAFAEL MESQUITA BRASIL e RAIMUNDO
NONATO MENDES CARDOS.O.

[.. .
Sendo assim, à toda evidência, os mandatos eletivos dos
Recorrentes foram conquistados sob os auspícios de atos de
corrupção eleitoral, fraude e abuso do poder econômico, além de
fundadas suspeitas de atos criminosos de múltiplas espécies,
inclusive de tentativa de homicídio à testemunha de acusação, que
se encontra incluída no programa de proteção a testemunhas do
Estado do Maranhão - PROVITA-MA (fls. 126 e 138/149).

k
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Com efeito, independentemente da quantidade e da origem dos
valores gastos para fomento dos atos de corrupção eleitoral, tais
atos se mostram clarividentes nos autos, a ponto dos Recorrentes
alegarem terem sido induzidos à prática de ilícito eleitoral (fI. 456),
tentando, de todo modo, afastar o depoimento da testemunha do
então promovente e invalidar as provas documentais por ela
apresentadas.
Pelo que se infere dos autos, os ilícitos praticados pelo grupo
político do Recorrente RAFAEL MESQUITA BRASIL eram do seu
conhecimento e contavam, senão com a sua participação direta,
pelo menos com a sua aderência. Desse modo, conforme as
gravações, o próprio Recorrente ajusta com a testemunha do
Recorrido a maneira como se dariam suas ações, de forma a
esvaziar a robustez das informações por aquele prestadas ao
Ministério Público, protegendo o seu mandato.
Disto isto, resta anaUsar se as condutas vergastadas nestes autos
ostentam a potencialidade que a doutrina e jurisprudência mais
atuais exigem para o julgamento de procedência da AIME.
(sem destaques no original)
A análise do quadro fático do acórdão regional revela que
houve captação ilícita de sufrágio. O depoimento de Gilbert Souza Ribeiro foi
corroborado pelas gravações de conversas telefônicas, as quais evidenciaram
ciência dos interlocutores, dentre eles o próprio candidato Rafael Mesquita,
quanto à prática de compra de votos.
Diante desse contexto, a meu sentir, as provas carreadas
aos autos - gravações telefônicas, vídeo, testemunho e documentos conjuntamente, são hábeis para um juízo condenatório, vez que demonstram
de forma coesa que a conduta dos recorrentes configurou compra de votos.
Ressalto que a compra de um único voto basta para configurar o
ilícito, uma vez que o bem jurídico tutelado pelo art. 41-A da Lei 9.504/97 é a
livre vontade do eleitor, sendo desnecessário aferir potencial lesivo dessa
nefasta conduta para desequilibrar o pleito. Nesse sentido:
RECURSO ESPECIAL. ELEIÇÕES 2012. VEREADOR. AÇÃO DE
IMPUGNAÇÃO DE MANDATO ELETIVO. CAPTAÇÃO ILICITA DE
SUFRÁGIO. ART. 41-A DA LEI 9.504/97. ABUSO DE PODER
ECONÔMICO. ART. 14, § 10, DA CF/88. PROVAS INEQUÍVOCAS.
GRAVIDADE DA CONDUTA. DESPROVIMENTO.

3. A compra de um único voto é suficiente para configurar
captação ilícita de sufrágio, eis que o bem jurídico tutelado pelo
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art. 41-A da Lei 9.504/97 é a livre vontade do eleitor, sendo
desnecessário aferir potencial lesivo dessa nefasta conduta para
desequilibrar a disputa. Precedentes. [...]
(REspe 545-42/SP, de minha relatoria, julgado na sessão de
23.8.2016) (sem destaque no original)
E ... 1 3. A pacífica jurisprudência desta Corte Superior iá assentou
ser desnecessário aferir potencialidade nas hipóteses do art. 41-A
da Lei das Eleições, porquanto essa norma busca proteger a
vontade do eleitor. [ ... ]
(RO 2.373/RO, Rei. Mm. Arnaldo Versiani, DJe de 3.11.2009)
(sem destaques no original)
[trecho do voto]: Ademais, para a condenação por captação ilícita
de sufrágio, basta que haia o oferecimento, promessa ou doação
de bem ou vantagem em troca do voto do eleitor, com a
participação ou anuência do candidato, não se exigindo a
demonstração da potencialidade lesiva da conduta ou da
significância ou valor da benesse oferecida. [ ... ]
(AgR-AC 765-16/PI, Rei. Mm. Marcelo Ribeiro, DJe de 2.6.2010)
(sem destaque no original)
Confira-se, ainda, trecho elucidativo do voto do e. Ministro
Henrique Neves no AgR-REspe 499-56/MS, DJe de 31 .3.2016, in verbis:
Há muito esta Çorte considera despiciendo aferir se o ilícito
previsto noart. 41-A da Lei n° 9.504197 teve potencialidade para
influenciar no resultado do pleito, porquanto a vedação da
conduta visa resguardar a vontade do eleitor e não a
legitimidade das eleições. É o que se extrai dos seguintes
precedentes:
RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. ELEIÇÕES 2004.
CONDUTA VEDADA. CAPTAÇÃO ILíCITA DE SUFRÁGIO.
REALIZAÇÃO DE NOVO PLEITO. ELEIÇÕES INDIRETAS.
PROVIMENTO.

3. Quanto à captação ilícita de sufrágio, o TSE considera
despicienda a potencialidade da conduta para influenciar
no resultado do pleito. Precedentes: REspe n° 26.118/MG,
Rei. Min. Gerardo Grossi, DJ de 28.3.2007; AG n° 3.510/PB,
Rei. Min. Luiz Carlos Madeira, DJ de 23.5.2003; REspe
n° 21.248/SC, AgR-REspe n° 499-56.2012.6.1 2.0022/MS,
Rei. Mm. Fernando Neves, DJ de 8.8.2003; REspe
n° 21.264/AP, Rei. Mm. Carlos Veloso, DJ de 11.6.2004. [ ... ]
(REspe n° 27.737/PI, Rei. Mm. José Delgado, DJ de 1°.2.2008);
e Recurso especial - Investigação judicial - Prefeito - Abuso
do poder - Art. 22 da Lei Complementar n° 64/90 Não-caracterização - Doação de telhas e pregos a eleitor Captação vedada de sufrágio - Art. 41-A da Lei no 9.504/97 -
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Configuração - Constitucionalidade - Cassação de diploma Possibilidade.
[ ... ]
7. Para a configuração do ilícito previsto no referido art. 41-A,
não é necessária a aferição da potencialidade de o fato
desequilibrar a disputa eleitoral, porquanto a proibição de
captação de sufrágio visa resguardar a livre vontade do eleitor
e não a normalidade e equilíbrio do pleito, nos termos
da pacífica jurisprudência desta Corte (Acórdão n° 3.510).
(REspe n° 21.248/SC, Rei. Mm. Fernando Neves, DJ de
8.8.2003).

Ademais, na linha da lurisprudência deste Tribunal, "uma vez
praticada a conduta de captação ilícita de sufrágio, é inafastável a
apliçaçoUapena de cassação do registro ou do diploma, não
sendo sua imposição obieto de discricionariedade do julgador"
(AgR-RO n° 979-17/PA, Rei. Min. Aldir Passarinho Junior,
PSESS de 5.10.2010).
Não há falar, portanto, em ofensa aos princípios da proporcionalidade
e da razoabilidade.
(sem destaques no original)
Na espécie, demonstrou-se a gravidade da conduta, uma vez
que a prática ilegal teve participação de servidores públicos municipais
(ocupantes de cargos comissionados), foi empregada vultosa quantia em
dinheiro e alcançou diversas famílias moradoras do interior de Buriti/MA.
Assim, entendo presente na hipótese a gravidade necessária
ao reconhecimento de abuso de poder econômico (art. 22, XVI, da LC 64/9016),
pois a indevida oferta de vantagem pecuniária condicionada ao voto de
famílias inteiras provocou quebra de isonomia entre candidatos, constituindo
conduta relevante apta a macular o equilíbrio das eleições em município de
pequeno porte como o de Buriti/MA.
O acórdão regional, portanto, não merece reparos.

16

Art. 22. [omissis]

E ... ]
XVI - para a configuração do ato abusivo, não será considerada a potencialidade de o fato alterar o resultado da
eleição, mas apenas a gravidade das circunstâncias que o caracterizam.
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4. Recurso Especial de Lourinaldo Batista da Silva
Lourinaldo Batista da Silva, segundo lugar no pleito com
40,95% dos votos, aduziu afronta aos arts. 80 da CF/8817 , 1° e 6° da Lei de
Introdução às Normas do Direito Brasileiro18 e 224, § 30, do Código Eleitoral,
visto que o TRE/MA determinou ao presidente da Câmara Municipal de
Buriti/MA que tomasse posse no cargo de prefeito até o trânsito em julgado da
decisão que cassou os mandatos de Rafael Mesquita e Raimundo Nonato.
O art. 224, § 30, do Código Eleitoral, incluído pela
Lei 13.165/2015, dispõe que a cassação de diplomas de ocupantes de cargos
majoritários não mais gera para o seu'•rido colocado direito de tomar posse no
cargo em caso de nulidade de menos de 50% de votos. Confira-se:
Art. 224. [omissis]
E ... ]
§ 31A 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.
No entanto, mencionada norma possui natureza material e,
desse modo, aplica-se apenas a eleições futuras.
Assim, considerando-se que Prefeito e Vice cassados foram
eleitos com 46,86% dos votos, a nulidade destes não enseja nova eleição,
devendo os segundos colocados assumir os respectivos cargos.

17

Art. 80. Em caso de impedimento do Presidente e do Vice-Presidente, ou vacância dos respectivos cargos, serão
sucessivamente chamados ao exercício da Presidência o Presidente da Câmara dos Deputados, o do Senado Federal
e o do Supremo Tribunal Federal.
18

Art. 10 Salvo disposição contrária, a lei começa a vigorar em todo o país quarenta e cinco dias depois de
oficialmente publicada.
§ 10 Nos Estados, estrangeiros, a obrigatoriedade da lei brasileira, quando admitida, se inicia três meses depois de
oficialmente publicada.
§ 20 (Revogado pela Lei n° 12.036, de 2009).
§ 30 Se, antes de entrar a lei em vigor, ocorrer nova publicação de seu texto, destinada a correção, o prazo deste
artigo e dos parágrafos anteriores começará a correr da nova publicação.
§ 40 As correções a texto de lei já em vigor consideram-se lei nova.
Art. 60 A Lei em vigor terá efeito imediato e geral, respeitados o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa
julgada.
§ 10 Reputa-se ato jurídico perfeito ojá consumado segundo a lei vigente ao tempo em que se efetuou.
§ 2° Consideram-se adquiridos assim os direitos que o seu titular, ou alguém por ele, possa exercer, como aqueles
cujo começo do exercício tenha termo pré-fixo, ou condição pré-estabelecida inalterável, a arbítrio de outrem.
§ 3° Chama-se coisa julgada ou caso julgado a decisão judicial de que já não caiba recurso.
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4. Conclusão
Ante o exposto, rogando as mais respeitosas vênias ao
e. Ministro Henrique Neves, nego provimento aos recursos especiais de
Rafael Mesquita e Raimundo Nonato, mantendo cassação de diplomas por
compra de votos e abuso de poder econômico, e dou provimento ao recurso
de Lourinaldo Batista da Silva para determinar que assuma imediatamente o
cargo de Prefeito de Buriti/MA.
Por conseguinte, julgo improcedente o pedido na AC 15-86.
É como voto.

VOTO (ratificação)

O SENHOR MINISTRO HENRIQUE NEVES DA SILVA
(relator): Senhor Presidente, eu louvo o voto proferido pelo sempre cuidadoso
Ministro Herman Benjamin, fazendo apenas um pequeno esclarecimento do
meu voto.
Realmente, na ementa constou somente a gravação ambiental,
mas, no voto, folhas 31, e em várias outras passagens estão transcritas as
conversas telefônicas. Eu faço referência ao fato de que são gravação de
conversas telefônicas e gravação ambiental, realizadas pela testemunha
Gilbert Souza Ribeiro sem autorização judicial ou conhecimento dos
interlocutores.
Transcrevo, inclusive, parte do acórdão, que diz "notadamente
pelas mídias de áudio e áudio/vídeo", ou seja, existem gravações ambientais e
gravações telefônicas, até porque o vídeo demonstra a gravação ambiental.
O raciocínio do meu voto foi no sentido de que o Tribunal se
firmou, para 2012, no entendimento - com a devida vênia do Ministro Herman
Benjamin, não vejo diferença entre gravação ambiental e conversa telefônica,
parece-me que na conversa telefônica a expectativa de privacidade é maior
ainda - de que esse tipo de prova sem autorização judicial ofenderia a
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intimidade prevista na Constituição Federal, porquanto a jurisprudência é no
sentido de nulidade da prova.
Eu concordo com Sua Excelência que esse tema pode e deve
vir a debate sempre ao Tribunal Superior Eleitoral, mas, considerando que se
trata de uma eleição em que já se formou esse entendimento em relação à
quebra da intimidade, peço vênia para manter o meu voto, entendendo que,
caindo essa prova de gravação, a única prova existente é um testemunho.
No meu voto, fiz esse comentário, ou seja, em todas as
gravações, falava-se que havia transação de dinheiro, saques e depósitos. Por
que, então, os interessados não produziram essa prova, não foram ao banco,
não buscaram o extrato bancário, não buscaram prova com o gerente, para
saber se havia ou não movimentação?
Da mesma forma que se tem essa prova da gravação, que
viola a intimidade, muitas vezes se confia demais somente nela, e essa
gravação pode servir para obtenção de outras provas, as quais não foram
perquiridas.
Cumprimento mais uma vez o voto bem elaborado do Ministro
Herman Benjamin, mas mantenho o meu entendimento.

ESCLARECIMENTO

O SENHOR MINISTRO HERMAN BENJAMIN: Senhor
Presidente, Vossa Excelência me permite um esclarecimento?
O fundamento do acórdão foi, em primeiro lugar, o depoimento
e, em segundo lugar, as gravações telefônicas, que estão descritas. Sua
Excelência, o Ministro Henrique Neves, fala em gravações ambientais, mas, se
examinarmos somente as gravações telefônicas, consideradas legítimas pelo
Supremo Tribunal Federal, isso já bastaria.
O SENHOR MINISTRO HENRIQUE NEVES DA SILVA
(relator): Enfatizo que não temos divergências. No voto que distribuí aos
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eminentes colegas, transcrevo as gravações telefônicas, não tenho divergência
nesse ponto.
O SENHOR MINISTRO HERMAN BENJAMIN: Então, são
várias gravações telefônicas, que estão transcritas no acórdão recorrido, e
gravações inequívocas. Não são gravações de terceiros. O próprio destinatário
da ligação é que faz a gravação.
O Ministro Henrique Neves da Silva não estava presente no
momento, mas eu trouxe os precedentes do Supremo Tribunal Federal - que
Sua Excelência conhece -, que legitimam isso para a sociedade como um
todo.
E seria, a meu juízo, inadmissível que - no lugar onde nós
devemos ter a maior cautela em preservar o processo eleitoral, que é na
Justiça Eleitoral - admitissem no Supremo, e não admitíssemos no TSE.
O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX: A afirmação do Ministro
Herman Benjamin procede. O Supremo Tribunal Federal chancela essa prova.
Mas o Tribunal Superior Eleitoral estabeleceu que, para as eleições de 2012,
essa jurisprudência se manteria. E qual é essa importância? A importância é a
seguinte: a primeira vez - até fazendo justiça - que ouvi falar em modulação,
porque havia sombra de juridicidade em determinada situação, foi exatamente
pelo Ministro Herman Benjamin quando discutíamos crédito-prêmio do lPl no
Superior Tribunal de Justiça.
O que faz o código novo agora? Ele prega a vedação surpresa
do jurisdicionado. Por isso é que a jurisprudência, quando é modificada, tem de
ter uma modulação temporal, como o próprio Código de Processo Civil indica,
exatamente para garantir certa segurança, certa previsibilidade, até mesmo
para os advogados e as teses que são aqui suscitadas.
Então, concordo com o Ministro Herman Benjamin - também é
um paradoxo - que a prova seja lícita.
O SENHOR MINISTRO HERMAN BENJAMIN: Mas Vossa
Excelência me permite um aparte? Veja: o Tribunal Superior Eleitoral nunca
decidiu acerca de gravações telefônicas feitas pelo próprio destinatário da

REspe n° 2-53.2013.6.10.0025/MA /AC n° 0600015-86.2015.6.00.000/MA 80

ligação. Por isso é que o Ministro Henrique Neves enfatizou no seu voto a
gravação ambiental.
Então, não estamos aqui mudando a jurisprudência, porque
jurisprudência não há. Não há nenhum precedente - e apelo aos eminentes
pares no sentido de gravação telefônica.
Então, eu concordaria com Vossa Excelência se fosse questão
de gravação ambiental - até já decidimos, talvez, informalmente, que vamos
rever essa questão para as próximas eleições -, mas estamos falando de
gravação telefônica.
O SENHOR MINISTRO HENRQUE NEVES DA SLVA
(relator): O Agravo Regimental no Recurso Ordinário n° 272735, Boa Vista/RO,
Relator Ministro João Otávio Noronha, eleições de 2010, assenta:

1. É ilícita a prova obtida por meio de interceptação ou
gravação telefônica ou ambiental realizada sem prévia
autorização judicial. Precedentes.
E ... 1
A SENHORA MINISTRA LUCIANA LÓSSIO: São vários fatos,
foram vários.
O SENHOR MINISTRO HERMAN BENJAMIN: Mas não
conheço os fatos. Eu precisaria examiná-los para saber se são como esse.
O SENHOR MINISTRO HENRIQUE NEVES DA SILVA
(relator): Continuando:

Na espécie, são ilícitas as provas produzidas por meio de
gravações ambiental e telefônica, tendo em vista a falta de
autorização judicial.
[ ... ]

4
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VOTO

A SENHORA MINISTRA LUCIANA LÓSSIO: Senhor
Presidente, peço vênia ao eminente Ministro Herman Benjamin para dele
divergir e fazer menção a um importante trecho trazido no acórdão regional.
Afinal, a verdade é que não há clareza para sabermos como se deu essa
gravação. Vejam o que o acórdão regional afirma:
Mas é certo também, pelo relatado pela testemunha do
Recorrido, com a corroboração das imagens e gravações constantes...
Em outro trecho:
pelas mídias de áudio e áudio/vídeo...
Logo, se é "áudio e vídeo", não é apenas gravação telefônica.
E também, Senhor Presidente, para concluir, destaco que
estamos aqui a tratar de uma única prova testemunhal.
O SENHOR MINISTRO HERMAN BENJAMIN: Mas tem um
"cacho" - expressão da minha região - de provas de transcrição das ligações
telefônicas.
A SENHORA MINISTRA LUCIANA LÓSSIO: Mas essas provas
nós não utilizamos, não as aceitamos para as eleições de 2012, porque
sabemos todos da possibilidade de se usar o ardil para efetuar essas
gravações. É uma preocupação que foi adotada ao longo das eleições de
2012, em todos os processos oriundos dessas eleições e, agora, faltando dois
meses para o término do mandato não é razoável mudarmos esse
entendimento
O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX: Relembro um caso recente
de um cidadão, que merece todo o desprezo humano, que fazia ligações
criando flagrantes preparados.
A SENHORA MINISTRA LUCIANA LÓSSIO: Exato.
O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX: Foi divulgada uma vasta
gravação, induzindo as respostas.
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Senhor Presidente, peço vênia ao Ministro Herman Benjamin e
acompanho o eminente relator.

VOTO

O SENHOR MINISTRO NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO:
Senhor Presidente, mais uma vez trata-se de uma iniciativa judicial de
excepcionar a manifestação da soberania popular.
Li o voto do eminente Relator e verifiquei que ele pontua
insistentemente que se trata de uma decisão das eleições de 2012, quando
estava consolidada, neste Tribunal, ser ilícita a gravação ambiental realizada
de forma clandestina, sem prévia autorização judicial, em ambiente fechado ou
sujeito à expectativa de privacidade.
E disse mais Sua Excelência: Que esse entendimento deve ser
preservado em feitos relativos à mesma eleição, que é o caso de 2012, ainda
que existam ressalvas e possibilidade de rediscussão futura da matéria, como
ele ainda há pouco pontuou.
E, finalmente, Senhor Presidente, anotou, ainda, o douto
Relator que, para que a prova testemunhal - no caso temos uma testis unus,
uma única testemunha - possa ser considerada robusta e apta para
fundamentar sentença condenatória, é necessário que ela seja corroborada
por outros elementos de prova - testemunhais ou documentais - que afastem
qualquer dúvida razoável para a caracterização da captação ilícita de sufrágios.
Quanto à orientação vigente nesta Corte, para o pleito
de 2012, anotei dois precedentes: o REspe n° 19090, da Ministra Luciana
Lóssio, e o REspe n° 166034, do Ministro Henrique Neves da Silva.
Então, Senhor Presidente, peço vênia ao eminente Ministro
Herman Benjamin, que discordou do relator, para acompanhar o voto do
Ministro Henrique Neves da Silva.
É assim que voto.

41,
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VOTO

O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX: Senhor Presidente, peço
vênias e acompanho o Ministro Henrique Neves da Silva.

VOTO (vencido)

A SENHORA MINISTRA ROSA WEBER: Senhor Presidente,
peço vênia ao Ministro Relator e acompanho o Ministro Herman Benjamin.
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EXTRATO DA ATA

REspe n° 2-53.2013.6.10.0025/MA. Relator: Ministro Henrique
Neves da Silva. Recorrente: Raimundo Nonato Mendes Cardoso (Advogados:
Márcio Augusto Vasconcelos Coutinho - OAB no 8131/MA e outros).
Recorrente: Rafael Mesquita Brasil (Advogados: Márcio Augusto Vasconcelos
Coutinho - OAB n° 8131/MA e outros). Recorrente: Lourinaldo Batista da Silva
(Advogados: Enéas Garcia Fernandes Neto - OAB n° 6756/MA e outros).
Recorrido: Ministério Público Eleitoral.
AC

N° 0600015-86.201 5.6.00.0000/MA Relator: Ministro

Henrique Neves da Silva. Autor: Raimundo Nonato Mendes Cardoso
(Advogados: Márcio Augusto Vasconcelos Coutinho - OAB n° 8131/MA e
outros). Réu: Ministério Público Eleitoral. Litisconsorte passivo: Lourinaldo
Batista da Silva (Advogados: Ezikelly Silva Barros - OAB n° 31903/DF e
outros).
Decisão: O Tribunal, por maioria, deu provimento ao recurso
especial interposto por Rafael Mesquita Brasil e Raimundo Nonato Mendes
Cardoso para reformar o acórdão recorrido e julgar improcedente a ação de
impugnação de mandato eletivo, julgou prejudicado o recurso especial
interposto por Lourinaldo Batista Silva e procedente a ação cautelar
n° 0600015-86.2015.6.00.0000 proposta por Raimundo Nonato Mendes
Cardoso e julgou prejudicado o agravo regimental interposto contra a decisão
liminar proferida no referido feito, nos termos do voto do relator. Vencidos a
Ministra Rosa Weber e o Ministro Herman Benjamin.
Presidência do Ministro Gilmar Mendes. Presentes as
Ministras Rosa Weber e Luciana Lóssio, os Ministros Luiz Fux, Herman
Benjamin, Napoleão Nunes Maia Filho e Henrique Neves da Silva, e o
Vice-Procurador-Geral Eleitoral, Nicolao Dino.

SESSÃO DE 4.10.2016*.
Sem revisão das notas de julgamento dos Ministros Luiz Fux e Herman Benjamin.

