TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

ACÓRDÃO
RECURSO ESPECIAL ELEITORAL N° 3561-77.2010.6.00.0000 - CLASSE 32
- CRISTALÂNDIA DO PIAUÍ - PIAUÍ
Relator: Ministro Gilmar Mendes
Recorrentes: Ariano Messias Nogueira Paranaguá e outros
Advogados: Herman Ted Barbosa e outros
Recorrido: Partido Trabalhista Brasileiro (PTB) - Municipal
Advogado: Francisco Nunes de Brito Filho

ELEIÇÕES 2008. PREFEITO. VICE-PREFEITO.
VEREADOR. AIME. CAPTAÇÃO ILÍCITA DE SUFRÁGIO.
CONDENAÇÃO. CASSAÇÃO. MANDATO. AUSÊNCIA.
POTENCIALIDADE. PROVIMENTO.
É firme a jurisprudência desta Corte em admitir a
apreciação da prática de captação ilícita de sufrágio como
uma das hipóteses de cabimento da AIME, sob a
perspectiva de o ilícito praticado ser espécie do gênero
corrupção.
Não se aplica às eleições de 2008 a nova redação do
art. 22, inciso XIV, da LC n° 64/1990, dada pela
LC n° 135/2010, que afastou o conceito de potencialidade
lesiva e introduziu requisito menos contundente, revelado
na natureza grave do ato praticado.
A procedência da AIME com fundamento em captação
ilícita de sufrágio exige a demonstração da potencialidade
lesiva dos atos praticados, nos termos da jurisprudência
firmada nas eleições de 2008.
Recurso especial provido.

Acordam os ministros do Tribunal Superior Eleitoral, por
unanimidade, em dar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.
Brasília, 10 de

rço de 2016.

MINIST-RO-GftMRMENDES - RELAT
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RELATÓRIO

O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES: Senhor
Presidente, na origem, o Partido Trabalhista Brasileiro (PTB) ajuizou ação de
impugnação de mandato eletivo contra Ariano Messias Nogueira Paranaguá,
Fausto Célio de Souza Louzeiro e Lindomar Damasceno Dias, eleitos,
respectivamente, aos cargos de prefeito, vice-prefeito e vereador pelo
Município de Cristalândia do Piauí/Pl nas eleições de 2008, por atos de abuso
de poder político-econômico e captação ilícita de sufrágio, nos termos do
art. 10, §§ 10 e 11, da Constituição Federal.
Segundo a inicial, o candidato a prefeito, Ariano Messias
Nogueira Paranaguá, a) ultrapassou o limite de gasto previsto para a
campanha eleitoral, além de omitir despesas e receitas em sua prestação de
contas, em flagrante abuso do poder econômico; b) utilizou-se da máquina
pública municipal para angariar recursos para a campanha eleitoral; c) usou do
poder político para viabilizar a realização de propaganda eleitoral em seu favor
em veículo de mídia, cujo representante presta serviços de digitador à
prefeitura do município; e d) participou, com o candidato a vereador, Lindomar
Damasceno Dias, de captação ilícita de sufrágio ao oferecer dinheiro e
benefícios para um eleitor em troca do voto.
Das condutas imputadas aos réus, o Juízo da 69a Zona
Eleitoral/PI entendeu configurada apenas a captação ilícita de sufrágio,
julgando procedente a ação, para decretar a •cassação dos respectivos
mandatos eletivos, e determinando que, de forma interina, o presidente da
Câmara de Vereadores, ou seu substituto legal, assumisse a chefia do Poder
Executivo municipal até a realização de novas eleições. Aplicou também a
multa prevista no art. 41-A da Lei n° 9.504/1997 e impôs aos impugnados
Ariano Messias Nogueira Paranaguá, prefeito, e Lindomar Damasceno Dias,
vereador, a inelegibilidade referida no art. 10, inciso 1, alínea d, da LC
n° 64/1990 (fl. 595), não alcançando estas últimas sanções o vice-prefeito,
Fausto Célio de Souza Louzeiro, devido à falta de comprovação de que tivesse
participado dos fatos narrados na inicial ou para eles
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O Tribunal Regional Eleitoral, por unanimidade, manteve
íntegra a sentença do juiz a quo e determinou o imediato cumprimento da
decisão em acórdão assim ementado (fls. 803-804):
RECURSO EM AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO DE MANDATO ELETIVO
- CAPTAÇÃO ILÍCITA DE SUFRÁGIO - PROMESSA E ENTREGA
DE BENESSES EM TROCA DE VOTOS - GRAVAÇÃO DE
DIÁLOGOS ENTRE A ELEITORA CORROMPIDA E OS
CANDIDATOS A PREFEITO E A VEREADOR - PROVA LÍCITA SILÊNCIO DOS RECORRENTES QUANTO À FORMULAÇÃO DE
QUESITOS E INDICAÇÃO DE ASSISTENTES PARA A PERÍCIA DEGRAVAÇÃO PARCIAL - TRECHOS DEGRAVADOS
CONFORME DELIMITAÇÃO FORNECIDA PELO JUIZ ELEITORAL
- INOCORRÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA IDENTIFICAÇÃO DOS INTERLOCUTORES PELO CONTEXTO AUSÊNCIA DE NULIDADE - COMPROVAÇÃO DOS FATOS
TAMBÉM POR PROVA TESTEMUNHAL - RECURSO
DESPROVIDO - SENTENÇA MANTIDA.
- Uma vez demonstrado que os recorrentes tiveram amplo acesso
às mídias apresentadas pelo recorrido, fizeram carga dos autos e
puderam, inclusive, fazer cópia de todo o material gravado,
permitindo-lhes proceder à elaboração de quesitos, inclusive
questionando a identificação dos interlocutores, e indicar assistentes
técnicos, oportunidade em que se quedaram silentes, apenas
insistindo na necessidade de degravação integral, não prospera a
alegação de cerceamento de defesa.
- É lícita a prova obtida por meio de gravação de conversas por um
dos interlocutores sem o conhecimento do outro, quando esta for
realizada com a finalidade de documentá-la e desde que seja
corroborada por outras produzidas em juízo.
- Comprovada a promessa e entrega de benesses a eleitor em troca
de votos, em sede de ação de impugnação de mandato eletivo, é de
ser mantida incólume a sentença que julgou procedente a actio,
observadas as disposições da Lei Complementar n° 64/90, alterada
pela Lei Complementar n° 135/2010.
- Decisão unânime.
Opostos embargos de declaração (fls. 843-859), foram eles
conhecidos e rejeitados (fls. 872-876).
Irresignados, os impugnados interpuseram recurso especial
com fundamento no art. 276, inciso 1, alíneas a e b, do Código Eleitoral e no
art. 121, § 40, da Constituição Federal. Alegam negativa de vigência ao art. 14,
§§ 10 e 11, da Carta Magna, c.c. o art. 22, incisos XIV e XVI, da
LC no 64/1 990; ao art. 275, incisos 1 e II, do Código Eleitoral e ao art. 41-A da
Lei n° 9.504/1997, bem como apontam dissenso jurispru nc

Is. 892-939).
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Nas razões recursais, os recorrentes:
argumentam não existir, nos autos, prova robusta e
suficiente para configurar a captação ilícita de sufrágio, mas tão somente
suposições extraídas de diálogos havidos em um contexto não completamente
identificado;
contestam a autenticidade da gravação e afirmam não
terem participado da conversa que embasou a condenação;
sustentam ter havido cerceamento de defesa, ante o
indeferimento da perícia requerida para a degravação integral dos diálogos e
identificação do timbre vocálico dos interlocutores;
assinalam omissões no acórdão recorrido sobre aspectos
fático-probatórios e contradições no depoimento da testemunha do caso;
aduzem a ausência de potencialidade lesiva da conduta
praticada para influenciar no resultado das eleições;
invocam a inaplicabilidade da LC n° 135/2010 ao pleito

suscitam a impossibilidade de se aplicar as sanções de
multa e inelegibilidade em AIME.
Requerem o provimento do recurso, ou, verificando-se não
haver elementos suficientes para decidir o mérito, o acolhimento da preliminar
de cerceamento de defesa com o fim de reconhecer a nulidade de todos os
atos processuais praticados após o indeferimento da prova pericial, ou, ainda,
caso assim não se entenda, a nulidade do acórdão ante as omissões nele
havidas e o retorno dos autos ao Regional para novo pronunciamento.
O presidente do TRE/PI negou seguimento ao recurso
especial, por entender não comprovada a violação a dispositivo de lei federal
ou principio constitucional, tampouco o suposto dissídio jurisprudencial
(fls. 1.208-1.213).
Na minuta de fls. 2-56, os agravantes indicaram transgressões
a dispositivos de lei federal não considera

despacho denegatório de
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admissibilidade e afirmaram terem realizado o devido cotejo analítico,
necessário à caracterização do dissenso jurisprudencial.
O agravado, devidamente intimado, não apresentou
-

contraminuta (fI. 1.222).
A Procuradoria-Geral Eleitoral opinou pelo provimento do
agravo e pelo parcial provimento do recurso especial (fls. 1.229-1.241).
Anotei haver o então relator, Ministro Marco Aurélio, em
2.10.2010, indeferido o pedido liminar veiculado na AC n° 314427, ajuizada por
Ariano Messias Nogueira Paranaguá, Fausto Célio de Souza Louzeiro
e Lindomar Damasceno Dias, para conferir efeito suspensivo ao agravo de
instrumento. Não se formalizou irresignação contra esse pronunciamento.
Na decisão monocrática de fis. 1.244-1.251, com base na
jurisprudência firmada para as eleições de 2008, dei provimento ao recurso
especial por entender que o ilícito praticado - captação ilícita de sufrágio - não
foi grave o suficiente para ferir o bem jurídico tutelado pela AIME.
O PTB interpôs agravo regimental alegando não ter sido
intimado para contrarrazoar o recurso especial (1.253-1.260).
Ante o argumento apresentado, reconsiderei minha decisão e
determinei a abertura de vista para apresentação da peça defensiva
(fls. 1.291-1.292).
Em seguida, a agremiação apresentou contrarrazões
sustentando, em suma, a impossibilidade de se aferir a potencialidade da
conduta em recurso especial (fls. 1.294-1.300).
É o relatório.

VOTO

O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES (relator): Senhor
Presidente, exercido o direito de defesa do recopifiõ com a apresentação das
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contrarrazões ao recurso especial (fls. 892-939), entendo inexistirem razões
para modificar a decisão monocrática que proferi às fls. 1.244-1.251.
Transcrevo a sua fundamentação:
2. Os recorrentes alegam, em preliminar, ter havido cerceamento de
defesa, ante o indeferimento da perícia requerida para que se
procedesse à degravação integral dos diálogos e identificação do
timbre vocálico dos interlocutores.
Sobre o assunto, extraio do acórdão regional (fi. 810):
Não lhes assiste razão. Com efeito, o colendo Tribunal
Superior eleitoral entende não ser necessária a degravação de
conteúdo de áudio e vídeo, quando a parte tem acesso às
mídias, como se observa de recente julgado:
"Recurso Contra Expedição de Diploma n° 671, Acórdão
de 03/03/2009, Relator(a) Min. EROS ROBERTO GRAU,
Publicação: DJE - Diário da Justiça Eletrônico, Tomo 59,
Data 03/03/2009, Página 35
(...)
5. Permitido o acesso à mEdia de áudio e vídeo, torna-se
não necessária sua transcrição precedentes. ( ... )"
Apreciando preliminar no recurso citado, assim manifestou-se
o Ministro Eros Grau: "( ... ) Tampouco há que se falar na
necessidade de transcrição, vez que a mídia de áudio e vídeo
ficou à disposição das partes, com acesso pleno a ela. A
respeito deste ponto, os seguintes precedentes: EDcI-REspe
n. 24.877, ReI. Mm. Marco Aurélio, DJ de 16/9/05; REspe
n. 21.230, ReI. Min. Luiz Carlos Madeira, DJ de 17/6/2005".
E ... ]
Além disto, ficou demonstrado, nos presentes autos, que os
recorrentes tiveram amplo acesso às mídias apresentadas pelo
recorrido, fizeram carga dos autos e puderam, inclusive, fazer
cópia de todo o material gravado, permitindo-lhes proceder à
elaboração de quesitos e indicar assistentes técnicos,
oportunidade em que se quedaram silentes, apenas insistindo
na necessidade de degravação integral, motivo pelo qual não
prospera a alegação de cerceamento de defesa.
Por esta razão, rejeito a preliminar de cerceamento de defesa,
decorrente da negativa do pedido de degravação integral do
áudio contido no 1V1P3 Player e CD1, suscitadas pelos
recorridos.
Realmente não houve o alegado cerceamento de defesa. Conquanto
não degravadas as mídias na íntegra, os recorrentes tiveram acesso
a todo o seu conteúdo, o que, de per se, afasta o vício alegado.
Rejeito também a preliminar em que os recorrentes sustentam haver
omissão no acórdão recorrido, por entender que o TRE/PI analisou
os fatos de forma suficiente à compreensão da controvérsia, não
havendo omissão, obscuridade ou contra2.
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No mérito, os recorrentes aduzem que a apuração da prática de atos
de captação ilícita de sufrágio - própria da representação do
art. 41-A da Lei no 9.504/1997 - em sede de AIME não afasta a
necessidade de o autor demonstrar a potencialidade lesiva dos atos
praticados para o êxito da ação, o que, segundo alegam, não
ocorreu.
De fato, cuidam os autos de apreciação da prática de captação ilícita
de sufrágio como uma das hipóteses de cabimento da AIME, sob a
perspectiva de o ilícito praticado ser espécie do gênero corrupção.
Conquanto seja pacífica a jurisprudência desta Corte relativamente a
essa possibilidade (RO no 1.5221SP, reI. Mm. Marcelo Ribeiro,
julgado em 18.3.2010), há que se notar que o bem jurídico protegido
pela AIME não se confunde com o da representação do ad. 41-A da
Lei no 9.504/1 997— nesta, protege-se a vontade do eleitor; enquanto
naquela o que está em jogo é a normalidade ou a legitimidade das
eleições, o que implica a exigência de requisitos diversos para a
procedência das ações, mesmo que ambas se debrucem sobre os
mesmos fatos.
Nesse sentido, a jurisprudência desta Corte firmou entendimento de
que a procedência da AIME com fundamento em captação ilícita de
sufrágio exige a demonstração da potencialidade lesiva dos atos
praticados, muito embora esse requisito seja dispensável para a
procedência da representação com base no ad. 41-A. Cito
precedentes:
AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. ELEIÇÃO
2012. VEREADOR. AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO DE MANDATO
ELETIVO. CAPTAÇÃO ILÍCITA DE SUFRÁGIO.
POTENCIALIDADE. AUSÊNCIA. FUNDAMENTOS NÃO
INFIRMADOS. DESPROVIMENTO.
O bem jurídico tutelado pela AIME é a legitimidade da
eleição, razão pela qual, ao se apurar, nessa via processual, a
captação ilícita de sufrágio, cumpre aferir se os fatos foram
potencialmente graves a ponto de ensejar desequilíbrio no
pleito.
No caso vertente, as premissas consignadas no aresto
regional não se mostram aptas a embasar a cassação do
mandato de vereador.
Agravo regimental desprovido.
(AgR-REspe n° 430-40/SC, rei. Mm. Dias Toffoli, julgado
em 29.4.2014 - grifo nosso)
AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
IMPUGNAÇÃO DE MANDATO ELETIVO. CF, ART. 14,
§ 10. ABUSO DO PODER POLÍTICO STRICTO SENSU.
DESCABIMENTO. CAPTAÇÃO DE SUFRÁGIO.
POTENCIALIDADE. AUSÊNCIA.
1. A alegação de que, in casu, o abuso de autoridade teria o
caráter de corrupção foi inaugurada no agravo regimental,
sendo vedado o seu conhecimento nesta fase processual,
conforme remansosa jurisp
deste Tribunal.
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O acórdão regional baseou a procedência da AIME em
fatos que constituem abuso do poder político strictu sensu,
consubstanciado na intimidação exercida pelo prefeito,
candidato à reeleição à época, contra os servidores municipais,
aos quais dirigia ameaças de perdas de cargos, rompimentos
de contratos, redução e supressão de salários, dentre outras
represálias.
A declaração de procedência da AIME com fundamento em
captação ilícita de sufrágio requer a demonstração da
potencialidade lesiva.
Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRgREspe n° 28.459/BA, reI. Mm. Marcelo Ribeiro, julgado
em 2.9.2008 - grifo nosso)
O acórdão regional, ao tratar da potencialidade lesiva da conduta,
assentou (fis. 817v.-818):
Quanto à potencialidade lesiva apontada no contexto da ação,
novamente assiste razão ao Juiz a quo ao asseverar que a
mesma aqui se faz presente, mais uma vez a diferença de
votos entre o Prefeito eleito e o segundo colocado nas eleições
de 2008, foi de apenas 163 (cento e sessenta e três votos),
representando cerca de 3% (três por cento) do eleitorado do
município. Todavia, com a edição da Lei Complementar n° 135,
já não mais se considera a referenciada potencialidade lesiva
para que se dê a configuração do ato abusivo, mas apenas a
gravidade das circunstâncias que o caracterizam, configuração
esta exaustivamente revelada nestes autos, através de indícios
de que outros eleitores, além de Rilza Alves Araújo, também
teriam sido corrompidos mediante a entrega de materiais de
construção, por intermédio de Neuton, "dono do posto
de gasolina". (Grifo nosso)
Anoto ser inaplicável ao caso a nova redação do art. 22, inciso XIV,
da LC no 64/1 990, dada pela LC no 13512010, que afastou o conceito
de potencialidade lesiva e introduziu requisito menos contundente,
revelado na natureza grave do ato praticado. Isso porque, o
Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE no 633.703/MG, de minha
relatoria, decidiu pela inaplicabilidade da chamada Lei da Ficha
Limpa às eleições de 2010, o que, por consequência lógica, afasta
sua incidência ao pleito de 2008.
Nesse sentido, menciono julgados deste Tribunal:
RECURSOS ORDINÁRIOS. ELEIÇÕES 2010. DEPUTADO
ESTADUAL. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL
ELEITORAL. ABUSO DO PODER POLÍTICO E ECONÔMICO.
USO INDEVIDO DOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO.
CONDENAÇÃO. DECLARAÇÃO DE INELEGIBILIDADE DE
TODOS OS RECORRENTES POR OITO ANOS. CASSAÇÃO
DO DIPLOMA DA CANDIDATA ELEITA. AFASTAMENTO DO
PRETENDIDO TRATAMENTO DE "GRUPO POLÍTICO"
À CANDIDATA, COM A NOMENCLATURA "FAMÍLIA
CHARLINHO", SOB PENA DE SOFRER PUNIÇÃO APENAS
POR SER CASADA COM UM POLÍTICO. AUSÊNCIA DE
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EXPOSIÇÃO INDIVIDUAL DO NOME, REALIZAÇÕES,
ALIANÇAS POLÍTICAS E OUTRAS QUALIDADES DA
CANDIDATA, DE FORMA A PASSAR AO ELEITORADO A
IDEIA DE SER A MAIS ADEQUADA A ASSUMIR CARGO EM
DISPUTA. NÃO CONHECIMENTO DE UM DOS RECURSOS,
POR PRECLUSÃO CONSUMATIVA. CONHECIMENTO E
PROVIMENTO DOS DEMAIS.
E ... 1
Inexistência de potencialidade apta a desequilibrar o pleito
de 2010, devendo ser aplicada ao caso a legislação anterior à
edição da LC n° 135/2010. Precedentes.
Não conhecimento do segundo recurso interposto pelo
Recorrente MARCELO DOS SANTOS GODINHO, devido à
preclusão consumativa. Conhecimento e provimento dos
demais recursos interpostos.
(RO no 18-04/RJ, reI. Mm. Maria Thereza de Assis Moura,
julgado em 16.10.2014 - grifo nosso)
RECURSO ORDINÁRIO., ELEIÇÕES 2010. AÇÃO DE
INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL. ABUSO DE PODER
POLÍTICO E DE AUTORIDADE POR CONDUTAS VEDADAS
A AGENTES PÚBLICOS, ABUSO DE PODER ECONÔMICO E
USO INDEVIDO DOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO.
DESPROVIMENTO.

4 - A decisão colegiada a quo se mostra consentânea com o
entendimento desta Corte no sentido da não aplicação da
LC n° 135/2010 às eleições de 2010 (RO no 2692-91/SP,
ReI. Ministro MARCO AURÉLIO, DJe 18.8.2011), ocasião em
que a potencialidade do ato em influir no resultado da eleição
ainda era considerada elemento essencial para a configuração
do abuso de poder.
5 - Recurso ordinário conhecido e desprovido.
(RO n° 6886-32/RJ, reI. Mm. Maria Thereza de Assis Moura,
julgado em 23.9.2014 - grifo nosso)
Com apoio nessa jurisprudência, sobre a qual continuo meditando,
observo que o conjunto probatório dos autos, embora possa
impressionar quando apreciado sob a ótica da corrupção da vontade
do eleitor, não possui potencialidade lesiva para ir além e violar o
bem jurídico protegido pela AIME, que é, repito, a normalidade e
legitimidade do pleito. O próprio Regional, ao concluir pela presença
de potencialidade do ato e procedência da ação, é categórico em
afirmar que o fez considerando haver tão somente indícios de que
outros eleitores também teriam sido corrompidos, sem, no entanto,
apresentar provas conclusivas a esse respeito.
3. Ante o exposto, dou provimento ao recurso especial
(art.36 § 50 do RITSE).
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De início, rejeito a preliminar de cerceamento de defesa, pois,
embora não tenha havido a transcrição na íntegra dos diálogos, a
jurisprudência deste Tribunal Superior é firme em ser desnecessário esse
procedimento quando a parte tem acesso amplo às mídias, como se observa
de recente julgado:
RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO
JUDICIAL ELEITORAL. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA
REALIZADA EM PROCESSO PENAL. PROVA EMPRESTADA.
ADMISSIBILIDADE. TRANSCRIÇÃO INTEGRAL DOS DIÁLOGOS
INTERCEPTADOS. DESNECESSIDADE. ACESSO À TOTALIDADE
DAS CONVERSAS CAPTADAS. INOCORRÉNCIA. OFENSA AO
CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. NULIDADE.
Dados obtidos em interceptação de comunicações telefônicas,
judicialmente autorizada para produção de prova em investigação
criminal ou em instrução processual penal, podem ser usados em
outros procedimentos, contra a mesma ou outras pessoas em
relação às quais foram colhidos, para apuração de supostos ilícitos
surgidos durante a colheita dessa prova. Precedentes do STF.
Prescindibilidade de degravação de todos os diálogos
captados, bastando a transcrição dos excertos que subsidiaram
a imputação. Precedentes do STF.

5. Recursos parcialmente providos.
(REspe n° 670-731SC, rei. Mm. Maria Thereza de Assis Moura,
julgado em 24.3.2015 - grifo nosso)
Rejeito também a preliminar em que os recorrentes sustentam
haver omissão no acórdão recorrido, porque concluí que o TRE/PI analisou os
fatos de forma suficiente à compreensão da controvérsia, não havendo
omissão, obscuridade ou contradição.
No mérito, conforme assinalei, não se aplica às eleições de
2008 a nova redação do art. 22, inciso XIV, da LC n° 64/1990, dada pela
LC n° 135/2010, que afastou o conceito de potencialidade lesiva e introduziu
requisito menos contundente.
Nesta senda, reafirmo, ainda, que, conquanto se admita a
apreciação da prática de captação ilícita de sufrágio como uma das hipóteses
da AIME, a procedência da ação exige a demonstração da potencialidade
lesiva dos atos praticados, nos termos da jurisprudência firmada para as
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eleições de 2008 (AgRgREspe n° 28.459/BA, rei. Mm. Marcelo Ribeiro, julgado
em 2.9.2008).
Com base no quadro fático delineado no acórdão regional,
entendo que a conduta praticada não possui potencialidade lesiva para violar o
bem jurídico protegido pela AIME, que se revela na normalidade e legitimidade
do pleito. O próprio Tribunal Regional, ao concluir, no acórdão, pela presença
de potencialidade no ato e procedência da ação, é categórico em afirmar que o
fez considerando haver tão somente indícios de que outros eleitores também
teriam sido corrompidos, sem, no entanto, apresentar provas contundentes a
esse respeito (fi. 818):
Todavia, com a edição da Lei Complementar n° 135, já não mais se
considera a referenciada potencialidade lesiva para que se dê a
configuração do ato abusivo, mas apenas a gravidade das
circunstâncias que o caracterizam, configuração esta
exaustivamente revelada nestes autos, através de indícios de que
outros eleitores, além de Rilza Alves Araújo, também teriam sido
corrompidos mediante a entrega de materiais de construção, por
intermédio de Neuton, "dono do posto de gasolina". (Grifo nosso)
Por essas razões, dou provimento ao recurso especial.
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REspe no 3561-77.201 0.6.00.0000/PI. Relator: Ministro Gilmar
Mendes. Recorrentes: Ariano Messias Nogueira Paranaguá e outros
(Advogados: Herman Ted Barbosa e outros). Recorrido: Partido Trabalhista
Brasileiro (PTB) - Municipal (Advogado: Francisco Nunes de Brito Filho).
Usaram da palavra pelos recorrentes, Ariano Messias Nogueira
Paranaguá e outros, a Dra. Lise Reis.
Decisão: O Tribunal, por unanimidade, deu provimento ao
recurso, nos termos do voto do relator.
Presidência do Ministro Dias Toifoli. Presentes as Ministras
Rosa Weber, Maria Thereza de Assis Moura e Luciana Lóssio, os
Ministros Gilmar Mendes, Herman Benjamin e Henrique Neves da Silva, e a
Vice-Procuradora-Geral Eleitoral em exercício, Ela Wiecko Volkmer de
Casti 1 ho.

SESSÃO DE 10.3.2016.

