TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

ACÓRDÃO
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL ELEITORAL N° 130-21.
201 5.6.05.0000 - CLASSE 32— BRUMADO - BAHIA
Relator: Ministro Herman Benjamin
Agravantes: Aguiberto Lima Dias
Advogados: Luiz Viana Queiroz - OAB: 8487/BA e outros
Agravantes: Isabel Cristina Santana Gondim
Advogados: Maurício Oliveira Campos - OAB: 22263/BA e outro
Agravado: Ministério Público Eleitoral

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL.
ELEIÇÕES 2012. PREFEITO. AÇÃO DE
INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL. UTILIZAÇÃO
DE MATERIAL OBTIDO EM PROCEDIMENTOS
PREPARATÓRIOS. INSTAURAÇÃO POR PORTARIA.
ART. 105-A DA LEI 9.504/97. POSSIBILIDADE.
DESPROVIMENTO.
Autos recebidos no gabinete em 8.3.2017.
O art. 105-A da Lei 9.504/97, que veda na seara
eleitoral adoção de procedimentos contidos na
Lei 7.347/85, deve ser interpretado conforme o art. 127
da CF/88, em que se atribui ao Ministério Público
prerrogativa de defesa da ordem jurídica, do regime
democrático e de interesses sociais individuais
indisponíveis, e o art. 129, III, que prevê inquérito civil e
ação civil pública para proteger interesses difusos e
coletivos. Precedentes.
A utilização de dados de procedimentos preparatórios
é lícita e não ofende dispositivos legais e constitucionais.
Agravo regimental desprovido.

Acordam osnistros do Tribunal Superior Eleitoral,
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por unanimidade, em negar provimento ao agravo regimental, nos termos do
voto do relator.
Brasília, 23 de março de 2017.

MINISTRO H

AN ENJAMIN - RETOR
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RELATÓRIO

O SENHOR MINISTRO HERMAN BENJAMIN: Senhora
Presidente, trata-se de agravo regimental interposto por Isabel Cristina
Santana Gondim e Aguiberto Lima Dias (candidatos aos cargos de prefeito e
vice-prefeito de Brumado/BA nas Eleições 2012) contra decisum monocrático
assim ementado (fls. 224-225):
RECURSO ORDINÁRIO. RECURSO ESPECIAL. ELEIÇÕES 2012.
MANDADO DE SEGURANÇA. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO
JUDICIAL ELEITORAL. AIJE. PROVA ILÍCITA. ART. 105-A DA
LEI 9.504/97. PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO CÍVEL.
MINISTÉRIO PÚBLICO. CABIMENTO.
Autos recebidos no gabinete em 24/1/2017.
HISTÓRICO DA DEMANDA
Na origem, Isabel Cristina Santana (Vice-Prefeita de
Brumado/BA) impetrou mandado de segurança contra ato do Juízo
da ga ZE/BA, que indeferiu pedido para desentranhar, da
AIJE 601-63/BA, procedimentos preparatórios do Parquet e
interceptação telefônica oriundos de ação civil pública.
O TRE/BA concedeu a ordem apenas para excluir os
procedimentos preparatórios e assentou que o tema quanto à
interceptação fora decidido no MS 52-95/BA, com trânsito em
julgado. Ambas as partes interpuseram recursos.
RECURSO DE ISABEL CRISTINA
A teor da Súmula 268/STF, "não cabe mandado de segurança
contra decisão judicial com trânsito em julgado".
RECURSO DO PAR QUET
Em regra, decisões interlocutórias proferidas em ações eleitorais
são irrecorríveis de imediato por não estarem sujeitas à preclusão,
motivo pelo qual a matéria deve ser impugnada em recurso contra
decisão definitiva da Corte Regional. Precedentes.
No caso, há excepcionalidade. O art. 105-A da Lei 9.504/97 - que
veda na seara eleitoral adoção de procedimentos contidos na Lei
7.347/85 - deve ser interpretado conforme o art. 127 da CF/88, no
qual se atribui ao Ministério Público prerrogativa de defesa da ordem
jurídica, do regime democrático e de interesses sociais individuais
indisponíveis, e o art. 129, III, que prevê inquérito civil e ação civil
pública para proteger interesses difusos e coletivos. Precedentes.
CONCLUSÃO
( /
Recurso lok4iinário de Isabel Cristina Santana a que se nega
seguimento 4ecurso especial do Ministério Público Eleitoral provido
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para denegar a ordem e manter as Portarias 010-09/2012 e
012-010/2012 anexadas à AIJE 601-63/BA.
Nas razões do regimental, alegou-se (fis. 247-251):
inexistência de precedentes jurisprudenciais que justifiquem
decisão monocrática sobre o tema;
ofensa ao art. 105-A da Lei 9.504/971, ante impropriedade
do uso de expedientes da Lei 7.347/85 para ajuizamento de
AIJE, pois o regime jurídico das ações eleitorais é distinto das
demandas coletivas, o que justifica sua vedação no âmbito
eleitoral.
Contrarrazões às folhas 255-265, nas quais o Parquet defende
a constitucionalidade de uso, no caso, de elementos obtidos em inquérito civil
público, afirmando inclusive que jurisprudência consolidada do STF já os
admitia para subsidiar feitos penais, apesar de não se destinarem à apuração
de crimes.
É o relatório.

VOTO

O SENHOR MINISTRO HERMAN BENJAMIN (relator):
Senhora Presidente, os autos foram recebidos no gabinete em 8.3.2017.
O caso dos autos envolve suposto direito líquido e certo,
invocado pelos recorrentes na impetração, de não ser utilizada prova obtida
por meio de procedimento preparatório promovido pelo Ministério Público
Eleitoral.
Na origm, o Parquet utilizou na AIJE 601-63/BA elementos
obtidos em inquérito ciiil público, consistentes nas Portarias 010-09/2012 e

1

Art. 105-A. Em matéria &eitoral, n'o aplicáveis os procedimentos previstos na Lei n° 7.347, de 24 de julho de
1985.
\'\
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012-010/2012, em seguida considerados ilícitos pela Corte a quo em sede
mandamental.
Sustentam os agravantes não haver suporte na jurisprudência
do TSE para ser provido recurso especial por meio de decisão monocrática,
bem como não ser possível utilizar em feitos eleitorais informações de
procedimento preparatório, pois o regime jurídico é distinto do previsto na
Lei 7.347/85, sendo medida expressamente vedada pelo art. 105-A da
Lei 9.504/97.
Esse raciocínio, embora acolhido, a princípio, por esta Corte
Superior (cito, por todos, o RO 4746-42/AM2), foi reformulado no julgamento do
REspe 545-88/MG em 8.9.2015, quando se fixaram três vertentes quanto ao
uso de inquérito civil público no âmbito da Justiça Eleitoral — duas interpretando
o dispositivo conforme a Constituição e a terceira declarando sua
inconstitucionalidade — nos termos dos e. Ministros João Otávio de Noronha,
Henrique Neves e Luiz Fux, acompanhados pelos demais membros desta
Corte. Quanto ao tema, consta da ementa o seguinte:
RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. ELEIÇÕES 2012. PREFEITO.
REPRESENTAÇÃO. CONDUTA VEDADA AOS AGENTES
PÚBLICOS. ART. 73, § 10, DA LEI 9.504/97. PRELIMINARES
REJEITADAS. ART. 105-A DA LEI 9.504/97. APLICABILIDADE ÀS
AÇÕES ELEITORAIS. MÉRITO. PROGRAMA SOCIAL. AUSÊNCIA
DE PREVISÃO EM LEI PRÉVIA. MULTA. DESPROVIMENTO.
[...
2. A interpretação do art. 105-A da Lei 9.504/97 pretendida pelo
recorrente - no sentido de que as provas produzidas em
inquérito civil público instaurado pelo Ministério Público
Eleitoral seriam ilícitas - não merece prosperar, nos termos da
diversidade de fundamentos adotados pelos membros desta
Corte Superior, a saber:
2.1. Sem adentrar a questão atinente à constitucionalidade do
art. 105-A da Lei 9.504/97, ressalte-se que i) da leitura do
dispositivo ou da justificativa parlamentar de sua criação não há
como se retirar a conclusão de que são ilícitas as provas colhidas
naquele procedimento; ii) a declaração de ilicitude somente porque
obtidas as provas em inquérito civil significa blindar da apreciação da
Justiça Eleitoral condutas em desacordo com a legislação de
regência e impossibilitar o Ministério Público de exercer o seu
2

"INQUÉRITO - INSAUAÇÁO - MINISTÉRIO PÚBLICO - TEOR DO DISPOSTO NO ARTIGO 105-A DA
LEI N° 9.504/1997 Teme impossibiIidade de o Ministério Público instaurar, no respectivo âmbito, inquérito voltado
a levantar dados para insuirp representação eleitoral".
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munus constitucional; iii) o inquérito civil não se restringe à ação civil
pública, tratando-se de procedimento administrativo por excelência
do Parquet e que pode embasar outras ações judiciais (Ministros
João Otávio de Noronha, Luciana Lóssio e Dias Toffoli).
2.2. Ao art. 105-A da Lei 9.504/97 deve ser dada interpretação
conforme a Constituição Federal para que se reconheça, no que
tange ao inquérito civil público, a impossibilidade de sua instauração
para apuração apenas de ilícitos eleitorais, sem prejuízo de: i) ser
adotado o Procedimento Preparatório Eleitoral já previsto pelo
Procurador-Geral da República; ou ii) serem aproveitados para
propositura de ações eleitorais elementos que estejam contidos em
inquéritos civis públicos que tenham sido devidamente instaurados,
para os fins previstos na Constituição e na Lei 7.347/85
(Ministros Henrique Neves e Gilmar Mendes).
2.3. O art. 105-A da Lei 9.504/97 é inconstitucional, pois:
i) o art. 127 da CF/88 atribuiu expressamente ao Parquet a
prerrogativa de tutela de defesa da ordem jurídica, do regime
democrático e dos interesses sociais individuais indisponíveis, de
modo que a defesa da higidez da competição eleitoral e dos bens
jurídicos salvaguardados pelo ordenamento jurídico eleitoral se situa
no espectro constitucional de suas atribuições; ii) a restrição do
exercício de funções institucionais pelo Ministério Público viola o
art. 129, III, da CF/88, dispositivo que prevê o inquérito civil e a ação
civil pública para a proteção de interesses difusos e coletivos;
iii) houve evidente abuso do exercício do poder de legislar ao se
afastar, em matéria eleitoral, os procedimentos da Lei 7.347/1985
sob a justificativa de que estes poderiam vir a prejudicar a campanha
eleitoral e a atuação política de candidatos (Ministros Luiz Fux e
Maria Thereza de Assis Moura).
(REspe 545-88/MG, ReI. Mm. João Otávio de Noronha, DJE de
4.11.2015) (sem destaques no original)
Confiram-se outros julgados no mesmo sentido:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO. APLICAÇÃO
DO ART. 105-A DA LEI N° 9.504/1997. ENTENDIMENTO DO
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL NAS ELEIÇÕES DE 2010.
PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. DESPROVIMENTO DO
AGRAVO.
O entendimento desta Corte quanto à aplicabilidade do art. 105-A
da Lei n° 9.504/97 e, consequentemente, à inviabilidade do manejo
de inquérito civil público pelo Ministério Público Eleitoral nas ações
eleitorais aplica-se aos processos eleitorais relativos às Eleições de
2010, em homenagem ao princípio da segurança jurídica.
A revisão da jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral deu-se
no julgamento do REspe n° 545-88/MG, da relatoria do
Min.\ João Otávio de Noronha (DJe de 4.11.2015), referente às
eleiçes de 2012, prevalecendo o entendimento de que a vedação
dolt. 105-A da Lei n° 9.504/97 não acarreta a ilicitude das provas
col i as em inquérito civil público pelo Ministério Público Eleitoral.

AgR-REspe no i 30-21.201 5.6.05.0000/BA

7

In casu, assentei na decisão agravada a ilicitude das provas
colhidas em Inquérito Civil Público, à luz do entendimento
jurisprudencial firmado pelo Tribunal Superior Eleitoral para o pleito
de 2010.
(AgR-RO 4981-09/AM, Rei. Min. Luiz Fux, DJEde 27.10.2016)
ELEIÇÕES 2014. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO
ORDINÁRIO. REPRESENTAÇÃO. CONDUTA VEDADA. PROVA
COLHIDA EM PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO ELEITORAL.
MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL. ART. 105-A DA
LEI N° 9.504/97. LICITUDE. RETORNO DOS AUTOS PARA EXAME
DO MÉRITO. FUNDAMENTOS NÃO INFIRMADOS.
DESPROVIMENTO.
De acordo com entendimento recente deste Tribunal, os
elementos contidos em inquéritos civis públicos/procedimentos
preparatórios eleitorais instaurados pelo MPE podem ser
aproveitados para a propositura de ações eleitorais.
(REspe no 545-88/MG, rei. Min. JOAO OTAVIO DE NORONHA,
DJe de 4.11.2015 e AgR-REspe n° 1314-83/PI, rei. Min. HERMAN
BENJAMIN, DJe de 11.3.2016).
Tal conclusão se deu com base na aplicação do art. 105 da
Lei n° 9.504/97, em interpretação conforme os arts. 127 e 129, III, da
CF/88, que atribuem ao Ministério Público a prerrogativa da defesa
da ordem jurídica, do regime democrático e de interesses sociais e
individuais indisponíveis, além da observância do disposto no
art. 70, 1, da Lei Complementar n° 75/93. [ ... ]
(AgR-RO 8006-76/SP, ReI. Mm. Maria Thereza Rocha de Assis
Moura, DJEde 9.6.2016)
Uma vez que os autos versam sobre matéria repetidamente
enfrentada por esta Corte Superior uso na seara eleitoral de elementos de
inquérito civil promovido pelo Ministério Público - a decisão recorrida não
merece reparo.
Ante o expos o, nego provimento ao agravo regimental.
É como vo
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EXTRATO DA ATA

A9R-REspe n° i 30-21.201 5.6.05.0000/BA. Relator: Ministro
Herman Benjamin. Agravantes: Aguiberto Lima Dias (Advogados: Luiz Viana
Queiroz - OAB: 8487/BA e outros). Agravantes: Isabel Cristina Santana
Gondim (Advogados: Maurício Oliveira Campos - OAB: 22263/BA e outro).
Agravado: Ministério Público Eleitoral.
Decisão: O Tribunal, por unanimidade, negou provimento ao
agravo regimental, nos termos do voto do relator.
Presidência da Ministra Rosa Weber. Presentes a
Ministra Luciana Lóssio, os Ministros Luís Roberto Barroso, Luiz Edson Fachin,
Herman Benjamin, Napoleão Nunes Maia Filho e Admar Gonzaga,
e o Vice-Procurador-Geral Eleitoral, Nicolao Dm0.

SESSÃO DE 23.3.2017.

